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Σταυροδρόμια στην Τουρκία!

  

Μεταφορικά σταυροδρόμι σημαίνει σημείο καίριων επιλογών. Στην Τουρκία αυτά είναι τόσο
πολλά που οι διαφορετικές προβλέψεις για το μέλλον είναι σχεδόν άπειρες. Πόσο καιρό
ακόμη ο Ερντογάν θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της πολιτικής στην χώρα του;  Κανονικά
το 2019 προβλέπονται τρεις εκλογές: Την άνοιξη οι δημοτικές και μετά οι βουλευτικές  και η
εκλογή του Προέδρου. Δεν αποκλείεται να γίνουν όλες μαζί την άνοιξη. Τα αποτελέσματα
θα κριθούν από πολλούς παράγοντες. Με το όριο του 10% για να μπει ένα κόμμα στη βουλή
μπορεί να προκύψει μια δικομματική βουλή. Η Ακσενέρ, που αποκόπηκε από τους εθνικιστές
του Μπαχτσελή,  με το υπό ανασύσταση κίνημά της προβλέπεται να προσελκύσει πολλούς
ψηφοφόρους από του  Ερντογάν. Αλλά κυκλοφορεί η πληροφορία ότι θα απαιτηθεί τα
κόμματα να έχουν συσταθεί δυο χρόνια πριν από τη μέρα  των εκλογών! Το ερώτημα είναι
αν θα γίνουν οι εκλογές κανονικά ή με νομικίστικους περιορισμούς και με τους αντιπάλους
(τους Κούρδους) στις φυλακές. 
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Οι άγνωστοι παράγοντες είναι πολλοί. Η οικονομία δίνει ύποπτα μηνύματα. Αν και δεν
βιώνεται μια κρίση, η άνθηση της ανάπτυξης των χρόνων 2002-2008 είναι πλέον παρελθόν.
Ο πληθωρισμός, από περίπου 7% πέρσι, ανέβηκε στο 10% και η ανεργία στο 11%. Υπάρχει
φυγή κεφαλαίων λόγω πολιτικής αστάθειας και θεσμικών και νομικών αβεβαιοτήτων. Ο
Ερντογάν με μια πρωτόγνωρη έκκληση ζήτησε από του πολίτες να ανταλλάξουν το χρυσό
που έχουν «κάτω από το μαξιλάρι» με κρατικά ομόλογα (2 Οκτωβρίου). Σαφώς ο
προϋπολογισμός παρουσιάζει ελλείμματα.            

  

            Η χώρα είναι σε έκτακτη κατάσταση και κυβερνάται με προεδρικά διατάγματα. Αυτή
η κατάσταση μάλλον θα συνεχιστεί μέχρι τις εκλογές. Με τη δικαιολογία ότι
καταπολεμάται η τρομοκρατία (των Κούρδων και των οπαδών του Γκιουλέν) δημεύονται οι
περιουσίες πολλών επιχειρηματιών και πολιτών που θεωρούνται ότι υπήρξαν (κάποτε)
υποστηρικτές των «τρομοκρατών». Αυτές οι δημεύσεις είναι καθημερινές και πλέον δεν
εκπλήσσουν.  Tον Μάιο του 2017 οι απολύσεις των «υπόπτων» από το δημόσιο ξεπέρασαν
τις 102 χιλιάδες. Οι επίσημες αρχές δηλώνουν (τον Απρίλιο του 2017) ότι οι «τρομοκράτες»
υπό κράτηση είναι περισσότεροι από 47 χιλιάδες. Ο πρόεδρος  του Αρείου Πάγου (Απρίλιος
του 2016) δήλωσε ότι η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια έπεσε από 70%
στα 30%. Μπορεί να συνεχιστεί μια τέτοια κατάσταση και σε ποια κατεύθυνση θα εξελιχτεί;

  

            Οι δε διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας μεταλλάσσονται με ένα τρελό ρυθμό. Μέσα σε
ελάχιστα δευτερόλεπτα του πολιτικού χρόνου οι φίλοι γίνονται εχθροί και τούμπαλιν.
Απρόβλεπτη η κάθε επόμενη μέρα! Ο Ερντογάν  θορυβημένος από τη δίκη που ξεκινά  στις
ΗΠΑ στις 27 Νοεμβρίου με κατηγορούμενο το Ριζά Ζαρράμπ και εμπλεκόμενους τούρκους
τραπεζίτες και πρώην υπουργούς για παραβίαση του εμπάργκο κατά του Ιράν,
αυτοσχεδιάζει επικίνδυνα. Με τόσους αγνώστους σε αυτήν την εξίσωση, αυτός που θα
προβλέψει σωστά το εγγύς μέλλον της Τουρκίας θα είναι ο τυχερός. 
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