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Ο Ερντογάν βιάζεται πολύ να 
µεταλλάξει την Τουρκία... Πι-
στεύει ότι ο χρόνος κυλάει εις 
βάρος του. Οµως, η µετάλλαξη 
αυτή πυροδοτεί το µίσος που 
ενυπάρχει στη διχασµένη µε-
ταξύ κεµαλιστών-ισλαµιστών, 
Τουρκία. Τη µετάλλαξη αυτή 
την αισθάνονται στο πετσί τους 
οι νέοι, που άρχισαν να αντι-
δρούν. Ο Ταγίπ Ερντογάν απέ-
τυχε να επανασυγκολλήσει τις 
δύο Τουρκίες επαναφέροντας 
σταδιακά το πολιτισµικό Ισλάµ 
στην καθηµερινή ζωή των 
Τούρκων.

Οµως, στη σύγκρουση αυτή 
την απόλυτη υπεροχή την έχει 
ήδη εξασφαλίσει ο Ερντογάν 
έχοντας εξοντώσει το λεγόµενο 
κεµαλικό βαθύ κράτος. Ελέγ-
χοντας ταυτοχρόνως το ανώ-
τατο πολιτειακό αξίωµα και την 
κυβέρνηση, µπόρεσε από πολύ 
ενισχυµένες θέσεις να δηµι-
ουργήσει µια ευνοϊκή γι’ αυτόν 
και το κόµµα του, ισορροπία µε 
τους στρατηγούς.

Αν δεν στραφούν εναντίον 

του οι Κούρδοι και οι Αλεβίτες, 
ο Ερντογάν εύκολα θα κατα-
στείλει την εξέγερση των νέων 
της πλατείας Ταξίµ. ∆εδοµένου 
ότι η εκλογή προέδρου ∆η-
µοκρατίας, που αναµένεται να 
θέσει υποψηφιότητα ο Ερντο-
γάν, θα γίνει για πρώτη φορά 
απευθείας από τον λαό τον Αύ-
γουστο του 2014, καθώς και ότι 
µόνος εφικτός τρόπος για την 
αναθεώρηση του τουρκικού 
Συντάγµατος κατά τις επιθυµί-
ες του Τούρκου πρωθυπουρ-
γού είναι το δηµοψήφισµα, 
είναι δύσκολο να παρατηρηθεί 
ουσιαστική απόκλιση από την 
παρούσα πολιτική. Σίγουρα θα 
αποτελούσε τη µέγιστη θερα-
πευτική αγωγή σε µια χώρα 
µε σοβαρές διχαστικές τάσεις 
και θα εξασφάλιζε για τον ίδιο 
µια µόνιµη εκλογική πελατεία 
από έναν πληθυσµό της τάξεως 
του ενός πέµπτου της σηµερι-
νής Τουρκίας. Οµως οι στρα-
τιωτικοί και το «βαθύ κράτος» 
απέρριψαν µε οργή την προ-
σπάθεια και ο Ερντογάν τους 

συνέτριψε. Ο κεµαλισµός έχασε 
την αποκλειστικότητά του στον 
κεντρώο και αριστερό χώρο 
του πολιτικού φάσµατος, και ο 
Ερντογάν µε πολιτικούς τύπου 
Νταβούτογλου δροµολόγησαν 
την επανίδρυση του τουρκικού 
κράτους το οποίο θα αναγνωρί-
ζει τους Κούρδους, τους Αλεβί 
(Σιίτες Τούρκους), τους Λαζούς 
και όλους όσοι συνδέει ένα κοι-

νό µουσουλµανικό παρελθόν 
που παρά τις προσπάθειές του 
δεν κατάφερε να εξαφανίσει ο 
κεµαλισµός. Στο κουρδικό ζή-
τηµα η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει 
λειτουργήσει καταλυτικά για 
τη βελτίωση της νοµοθεσίας, 
σχετικά µε τα δικαιώµατα των 
µειονοτήτων. Με τη συστηµα-
τική υπονόµευση του στρατού, 
του δικαστικού σώµατος και 
του εκπαιδευτικού συστήµατος, 
των τριών αυτών πυλώνων 

της κοσµικής και δυτικής ταυ-
τότητας της Τουρκίας, ο Ερ-
ντογάν ενεδύθη επιτυχώς τον 
µανδύα του φιλοευρωπαίου, 
ενώ η αντιπολίτευση υιοθέτη-
σε αντιευρωπαϊκή στάση. Ηταν 
η µεγάλη παγίδα. Η αντιδυτική 
στάση της αντιπολίτευσης θυµί-
ζει αυτήν του προδοµένου ερα-
στή. Και αυτή υποστηρίζει την 
ένταξη στην Ε.Ε. Φοβάται όµως 

ότι οι Ευρωπαίοι θα ασκήσουν 
πιέσεις για την επιβολή µεταρ-
ρυθµίσεων που θα εντείνουν 
τον ισλαµικό χαρακτήρα της 
Τουρκίας. Και σ’ αυτό το πεδίο 
νικητής αναδύθηκε ο Ερντογάν.

Είναι πασίγνωστες οι φιλο-
δοξίες και οι ακόρεστες επε-
κτατικές διαθέσεις της Τουρκί-
ας µε όπλο τη µειονότητα των 
Tουρκοµάνων να προσαρτήσει 
το Kιρκούκ και τη Mοσούλη. H 
Aγκυρα που δεν έπαψε ποτέ να 

ονειρεύεται ότι θα ξαναβάλει 
πόδι στις πετρελαιοφόρες πε-
ριοχές του Kιρκούκ και της Mο-
σούλης, τώρα ανησυχεί. Eάν η 
ίδρυση κουρδικού κράτους εί-
ναι µία βραδυφλεγής βόµβα για 
την Aγκυρα, η συµπερίληψη σ’ 
αυτό το κράτος των πετρελαι-
οπηγών του Kιρκούκ και της 
Μοσούλης καθιστά το σενάριο 
πραγµατικό εφιάλτη.

O ιστορικός αυτός λαός, µετά 
από πολλούς αιώνες δυσµενών 
συνθηκών αποκτά ξεχωριστή 
βαρύνουσα θέση στη νέα τάξη 
πραγµάτων στην περιοχή. Mο-
λονότι ανήκουν στον ισλαµικό 
κόσµο είναι φυσικοί εχθροί των 
Iρακινών και των Iρανών, οι 
οποίοι µαζί µε τους Tούρκους, 
είναι δυνάστες και κατακτητές 
τους. Μια αυτόνοµη κουρδική 
περιφερειακή κυβέρνηση είναι 
επικεφαλής τώρα στο πλούσιο 
σε πετρέλαιο βόρειο Ιράκ, ενώ 
µε την εξέγερση της Συρίας 
δηµιουργήθηκε µια κουρδική 
περιοχή αυτόνοµη τόσο από 
το καθεστώς Ασαντ όσο και 

από την αντιπολίτευση, η οποία 
ελέγχεται από δυνάµεις που 
συνδέονται µε το PKK.

H ενδυνάµωση, βεβαίως, 
της κουρδικής εθνότητας απο-
τελεί µακροπρόθεσµα κίνδυνο 
για την εδαφική ακεραιότητα 
της Tουρκίας, καθώς περίπου 
20 εκατ. Kούρδων ζουν στη γεί-
τονα χώρα. Το PKK έχει τώρα 
µια παρουσία στην περιοχή που 
ελέγχεται από την κουρδική 
περιφερειακή κυβέρνηση του 
Ιράκ, καθώς και στη Συρία και 
στο Ιράν. Το σοβαρό ενδεχόµε-
νο να διαιρεθεί η Τουρκία έως 
το 2030, λόγω του κουρδικού 
παράγοντα, επισηµαίνεται στην 
έκθεση του αµερικανικού Εθνι-
κού Συµβουλίου Πληροφορι-
ών. Ενα από τα έξι σενάρια που 
παρουσιάζονται στην έκθεση 
κάνει λόγο για τη δηµιουργία 
«µιας οντότητας µε βάση την 
περιοχή του Κουρδιστάν, που 
θα επηρεάσει την εδαφική ακε-
ραιότητα της Τουρκίας, ενισχύ-
οντας τον κίνδυνο διαίρεσής 
της». Ινσαλάχ.

Η εξέγερση ανέδειξε στοιχεία εθνικού διχασµού στην Τουρκία 
Της Ζέζας Ζήκου 

Το τι συµβαίνει στην Τουρκία, ασφαλώς και µας 
αφορά, πολύ περισσότερο απ΄ ό,τι αφορά τους 
Γερµανούς, τους Μαλτέζους ή τους Αµερικάνους, 
που άρχισαν τώρα να αναλύουν την κατάσταση 
στην Τουρκία ως να πρόκειται για µια ακόµα 
«αραβική άνοιξη». Αλλά, εµείς δεν ανακαλύψαµε 
τώρα ξαφνικά το αντιδηµοκρατικό καθεστώς του 
Ερντογάν για να παριστάνουµε τους έκπληκτους, 
που βγήκαν τόσες χιλιάδες διαδηλωτές στους 
δρόµους να ζητούν δηµοκρατία. Και ούτε που 
τους απαντά ως φασίστας ο πρωθυπουργός τους, 
ανοίγοντας τα κεφάλια τους. 

Ας το δουν οι Ευρωπαίοι, που δεν θέλουν 
να καταλάβουν ότι ένα καθεστώς που διατηρεί 
στρατεύµατα κατοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος και 
απειλεί όλους τους γείτονές του, δεν µπορεί να 
είναι δηµοκρατικό και ευρωπαϊκό. Ας το δουν 
όµως, προπάντων, οι φωστήρες της Λευκωσίας 
και των Αθηνών, που εδώ και δεκατρία χρόνια 
χειροκροτούν αλλοπαρµένοι τον εκσυγχρονιστή 
Ερντογάν, που εφαρµόζει δήθεν πολιτική επίλυσης 
όλων των περιφερειακών προβληµάτων και µαζί µε 
αυτά θα λύσει και το Κυπριακό, αν τον αφήσουν οι 
ξεροκέφαλοι απορριπτικοί Ελληνοκύπριοι. 

∆εν αντελήφθησαν ποτέ την πραγµατική φύση 
του νεο-οθωµανικού καθεστώτος και φρόντισαν να 
κτίσουν ένα µύθο, να ενισχύσουν τον εξωραϊσµό του 
(σε βάρος πάντα των συµφερόντων της Ελλάδας και 
της Κύπρου) για να ανταποκριθούν στην αυταπάτη 
της δηµοκρατικής επίλυσης των διαφορών 
µας. Το αποτέλεσµα; Οι Ελληνοκύπριοι είναι οι 
κατηγορούµενοι, οι αδικοπραγούντες και ο Ερντογάν 
είναι ο σύγχρονος Ευρωπαίος, ο ειρηνοποιός. 

Τώρα, που ο τουρκικός λαός ζητά 
εκδηµοκρατισµό, οι ίδιοι «δικοί µας» 
χειροκροτητές του Ερντογάν είναι στο πλευρό 
τους, διότι είναι «προοδευτικοί» και µορφωµένοι 

και νέας τάξεως… Όµως, ο εκδηµοκρατισµός µιας 
χώρας, χωρίς να ακυρώνει τις επεκτατικές βλέψεις 
κατά των γειτόνων της, είναι ακόµα µια άσκοπη 
ψευδαίσθηση, που εξωραΐζει την επεκτατική 
πολιτική των νεο-σουλτάνων, αλλά δεν αγγίζει την 
ουσία του προβλήµατος. Οι Τούρκοι διαδηλωτές 
ζητούν δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις. Να µην 
απαγορεύεται να φιλιούνται στο µετρό της Πόλης, 
να µην είναι τόσο αυστηροί οι νόµοι για το αλκοόλ, 
να µη γίνει η ανάπλαση στην πλατεία Ταξίµ, όπως 
τη θέλει ο Ερντογάν… Κι εµείς µαζί τους και όλη η 
Ευρώπη. Μπράβο! Ζήτω ο εκδηµοκρατισµός στην 
Τουρκία. 

Αλλά, που να πάρει, γιατί δεν είδαµε ποτέ καµιά 
διαδήλωση Τούρκων να αντιδρούν για την κατοχή 
της Κύπρου µε 40.000 δικούς τους στρατιώτες ή για 
τις επιθέσεις κατά των Κούρδων ή για την πολιτική 
Σουλτάνου στο Παλαιστινιακό και στη Συρία, ή για 
τις ασταµάτητες στρατιωτικές παραβιάσεις στο 
Αιγαίο;

Ασφαλώς και ως δηµοκράτες, που ασπαζόµαστε 
τις ευρωπαϊκές αξίες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
οφείλουµε να τασσόµαστε στο πλευρό κάθε λαού, 
που παλεύει για δηµοκρατία. Αλλά, όταν µιλάµε 
για την Τουρκία, είναι αδύνατο να διαχωρίζουµε 
τα δικά µας προβλήµατα και να αγωνιούµε για τα 
προβλήµατα των Τούρκων ως να είναι κάτι άλλο, 
άσχετο. 

Γιατί, εκδηµοκρατισµός στην Τουρκία δεν 
µπορεί να υπάρξει αν δεν τερµατιστεί η κατοχή 
της Κύπρου, οι πολεµικές απειλές στη Μεσόγειο, η 
πολιτική γενοκτονίας και εθνικών εκκαθαρίσεων, 
οι βλέψεις στη Θράκη και στο Αιγαίο… ∆ιότι, 
απλούστατα τέτοιες πολιτικές είναι απολύτως 
δικτατορικές και είναι αδύνατο ένα καθεστώς 
να λειτουργεί δηµοκρατικά στο εσωτερικό και 
φασιστικά -επεκτατικά στο εξωτερικό.

Προτού επισκεφθεί την προηγούµενη 
εβδοµάδα την προβλήτα ΙΙ, την προβλήτα 
όπου δραστηριοποιείται η Cosco, ο Πρό-
εδρος της ∆ηµοκρατίας έπρεπε απαξά-
παντος να περάσει και από την προβλήτα 
Ι, την οποία διαχειρίζεται ο ΟΛΠ. Αν πέρ-
ναγε από εκεί, άλλωστε το Ι προηγείται 
του ΙΙ, και συναντούσε τους ελάχιστους 
εργαζόµενους που έχουν αποµείνει, θα 
απέφευγε επιµελώς να πει µπροστά στον 
φουσκωµένο από υπερηφάνεια Captain 
Κιου ότι «όταν οι συνθήκες είναι σωστές, 
τότε και οι εργαζόµενοι µπορεί να αποδί-
δουν καλύτερα», ή ότι «ήταν µια θαυµά-
σια επίσκεψη και έζησα ακριβώς αυτή 
την αποδοτικότητα της ελληνοκινεζικής 
συνεργασίας». 

∆υστυχώς, ο κ. Παπούλιας δεν συµ-
βουλεύθηκε τους εργαζόµενους στον 
ΟΛΠ, οπότε εκείνοι του έστειλαν χθες 
ανοιχτή επιστολή µε την οποία τον πλη-
ροφορούν ότι η προβλήτα της Cosco, που 
τόσο θαύµασε, κατασκευάστηκε από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο και είχε κόστος 300 
εκατοµµύρια ευρώ. Η προβλήτα αυτή 
παραχωρήθηκε εν συνεχεία στους Κινέ-
ζους, µε αποτέλεσµα να χαθούν 450 από 
τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και, σα 
να µην έφτανε αυτό, το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
αναγκάστηκε να κατασκευάσει το 2010 
και άλλη προβλήτα, την προβλήτα Ι του 
ΟΛΠ, που στοίχισε 190 εκατ. ευρώ. 

Εντάξει, χάθηκαν 450 παλαιές θέσεις 
εργασίας, αλλά δηµιουργήθηκαν 1.000 
καινούργιες, τόσες είναι, το είπε και ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. Αν ρωτού-

σατε, κύριε Πρόεδρε, την Επιθεώρηση 
Εργασίας, θα διαπιστώνατε ότι στην προ-
βλήτα της Cosco απασχολούνται µόλις 
260 εργαζόµενοι, λένε στην επιστολή τους 
τα σωµατεία. Μόνο 260; Τι απέγιναν οι 
υπόλοιποι, δεν υπάρχουν ή κάποιος τους 
κρύβει από την Επιθεώρηση; ∆ύσκολο 
να απαντηθεί το ερώτηµα, διότι, όπως 
αποκαλύπτουν και πάλι οι εργαζόµενοι 
στον ΟΛΠ, «στην προβλήτα της Cosco δεν 
υπάρχουν Συλλογικές Συµβάσεις Εργα-
σίας, καθώς και δυνατότητα λειτουργίας 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως 
ορίζει το Σύνταγµα της χώρας µας. Είναι 
γνωστό ότι είναι η µοναδική προβλήτα 
στην Ευρώπη που δεν αναγνωρίζονται 
συνδικαλιστικά δικαιώµατα, καθώς και 
δυνατότητα σύναψης ΣΣΕ». Όσο για το 
τρένο, που τόσο εντυπωσίασε τον κ. Πα-
πούλια, «έγινε το 2006, µετά από συµφω-
νία µεταξύ ΟΛΠ και ΟΣΕ, και αυτό απο-
σιωπάται και επικοινωνιακά επιχειρείται 
να πιστωθεί ως επένδυση της Cosco». Το 
τρένο φεύγει στις οκτώ.

Κι όµως, πολύ καλά έκανε ο κ. Παπού-
λιας και επισκέφθηκε την προβλήτα της 
Cosco. Εκεί εξελίσσεται το αναπτυξιακό 
µοντέλο που µας ετοιµάζουν, η Ελλάδα 
που µας ετοιµάζουν: Προνοµιούχες υπο-
δοµές κατασκευασµένες από το Ελληνι-
κό ∆ηµόσιο, που παραχωρούνται έναντι 
πινακίου φακής σε ξένους επενδυτές, 
οι οποίοι εγκαθιστούν, µε την ανοχή των 
κυβερνήσεων, καθεστώς εργασιακής 
δουλοπαροικίας, χωρίς ελέγχους, χωρίς 
συµβάσεις, χωρίς συνδικάτα.

Ανανδρανιστάκης Γ.|

Όσα δεν είδε ο Κ. Παπούλιας  
στην προβλήτα της COSCO 

Ο σουλτάνος, η κατοχή 
και η δηµοκρατία του


