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Ερντογάν: Τα μηνύματα μιας γκάφας 

  

            Η απόφαση να επαναληφθούν οι δημοτικές εκλογές της Κων/πολης εμπεριείχε ένα
ρίσκο για τον Ερντογάν. Μια δεύτερη ήττα θα σήμαινε τον εξευτελισμό του. Για αυτό
πολλοί πίστεψαν ότι είχε κατά νου διάφορα σενάρια: να κινητοποιήσει τους οπαδούς του
που δεν πήγαν στις κάλπες στις πρώτες εκλογές, να αποφυλακίσει τον Οτζαλάν για να
εξασφαλίσει τις ψήφους των Κούρδων – περίπου το 10% του όλου σώματος – ή να
παραβιάσει την νομιμότητα, όπως άλλοτε έκανε στις περιοχές των Κούρδων στην
Νοτιοανατολική Τουρκία διορίζοντας δικούς του επιτρόπους στους δήμους που είχαν
κερδίσει οι «τρομοκράτες». Πολλοί έλεγαν: Δεν παραδίδει την Πόλη ο Ερντογάν!

  

            Τίποτε από αυτά δεν έγινε. Τα κάποια ανοίγματα στους Κούρδους δεν απέδωσαν. Η
διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων από 14 χιλιάδες ψήφους έφτασε σε 800 χιλιάδες και
μια νοθεία θα ήταν πλέον προφανής και μη διαχειρίσημη. Και έτσι τώρα κυκλοφορούν
καταπληκτικά ανέκδοτα. Π.χ. «Ακυρώστε αυτές τις εκλογές και αναγνωρίστε τις πρώτες, η
διαφορά των 14 χιλιάδων είναι προτιμότερη!»

  

            Αλλά η γκάφα του μεγάλου τακτικιστή των τελευταίων δεκαετιών χρήζει μια
ερμηνεία, δεν είναι συμπτωματική: Σαφώς δεν έκρινε σωστά την κατάσταση. Μπορεί να μην
έχει πλέον καλή επαφή με το περιβάλλον του και με την πραγματικότητα. Δεν θα πρέπει να
έχει ικανούς συμβούλους ή μπορεί να μην είναι αρκετά θαρραλέοι να του επισημάνουν τα
λάθη του. Μπορεί να είναι απομονωμένος από τον έξω κόσμο και να ζει σε ένα φαντασιακό. 
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            Ίσως θα πρέπει να ερμηνευτούν με αυτόν τον τρόπο και αυτά που κάνει στην
εξωτερική πολιτική: Σύγκρουση με όλους τους γείτονες και με τις μεγάλες δυνάμεις, ΗΠΑ,
ΕΕ και Ρωσία. Οι αναλυτές προσπαθούν να καταλάβουν τα σχέδια του. Αλλά αυτά μπορεί
και να μην υπάρχουν. Ο μοναχικός ισχυρός άνδρας μπορεί απλά να έχασε τον έλεγχο.
Συμβαίνει με τους δικτάτορες. 

  

            Αυτό το ξεμπρόστιασμα θα ενθαρρύνει και θα επιταχύνει μερικές εξελίξεις που
έχουν δρομολογηθεί τους τελευταίους μήνες. Δυο νέα κόμματα ιδρύονται από παλιά μέλη
του κόμματος ΑΚΠ. O Αλή Μπαμπατζάν θα ηγηθεί του πρώτου και ο πρώην πρωθυπουργός
Αχμέτ Νταβούτογλού του δεύτερου. (Μπορεί να συνεργαστούν.) O Μπαμπατζάν υπήρξε
υπουργός οικονομικών και εξωτερικών στις κυβερνήσεις του Ερντογάν. Όπως πολλοί έχουν
πει, η πολιτική λύση στην Τουρκία θα προκύψει μόνο με μια συμμαχία που θα έχει ως κορμό
τους ψηφοφόρους του ΑΚΠ. 

  

            Η τελευταία γκάφα του Ερντογάν, με μεγάλο κόστος στο κύρος του, σε συνδυασμό
με τα επικίνδυνα παιχνίδια μιας χώρας του ΝΑΤΟ με τις παγκόσμιες πολιτικές ισορροπίες
αποτελούν μια αστάθμητη κατάσταση.     

  

*

  

 2 / 2


