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Η Τουρκία δοκιµάζει τις σχέσεις 
µε τη ∆ύση. Μέχρι πού µπορεί να 
φτάσει η σύγκρουση µε τη χριστια-
νική Ευρώπη; Κι αν η Ε.Ε. χρεια-
στεί µεσολαβητή, έχει “πρόσωπο” 
να ζητήσει κάτι τέτοιο από τον Πού-
τιν; ∆εν γνώριζε ή δεν µπορούσε 
να προβλέψει η Άγκυρα τις αντι-
δράσεις των ευρωπαϊκών κυβερνή-
σεων στο σχέδιο για προεκλογικές 
οµιλίες παντού όπου υπάρχουν 
Τούρκοι πολίτες σε χώρες της Ε.Ε. 
εν όψει του συνταγµατικού δηµο-
ψηφίσµατος; Άξιζε τον κόπο ή τον 
σκοπό ο διπλωµατικός, για την 
ώρα, πόλεµος µε χώρες της ισχύος 
της Γερµανίας και την Ολλανδίας; 
Πριν απαντήσουµε σε αυτά τα ερω-
τήµατα, καλό θα ήταν να δούµε το 
µέλλον της Τουρκίας µετά την εκ-
δήλωση αυτού του περίεργου απο-
τυχηµένου πραξικοπήµατος. Τίπο-
τα στον σύγχρονο κόσµο δεν είναι 
πλέον µόνο πολιτικό.
ΑΡΚΕΤΑ πριν από την εκδήλωση 
του πραξικοπήµατος, η τουρκική 
οικονοµία εµφάνιζε σηµάδια ύφε-
σης. Μάλιστα, µετά την κατάρριψη 
του ρωσικού αεροσκάφους στη Συ-
ρία και και τη διακοπή κάθε οικο-
νοµικής σχέσης εκ µέρους της Μό-
σχας, η ύφεση άρχισε να τρέχει και 
να ταρακουνάει τόσο τον τουρισµό 
όσο και τον ευαίσθητο και υπερκο-
ρεσµένο κλάδο των κατασκευών. 
Το πείραµα διεύρυνσης της Τουρ-
κικής επιρροής µε τον διαµελισµό 

της Συρίας και την αποµόνωση των 
Κούρδων, στο οποίο πόνταρε ο Ερ-
ντογάν για να ενισχύσει τον πολι-
τικά βολικό για τα συµφέροντά του 
εθνικισµό, απέτυχε παταγωδώς, 
αφού ένα µέρος των τροµοκρα-
τικών χτυπηµάτων προήλθε από 
τους τζιχαντιστές, µε τους οποί-
ους συνεργάστηκε στενά πριν τους 
εγκαταλείψει.
ΣΗΜΕΡΑ η τουρκική οικονοµία 
βυθίζεται στην κρίση, χωρίς ορα-
τό ορίζοντα εξόδου. Επενδυτές και 
επιχειρηµατίες λένε -πλέον- ότι 
το αδυσώπητο κυνήγι του Ερντο-
γάν κατά αυτών που θεωρεί ως 
εσωτερικούς εχθρούς, σε συνδυα-
σµό µε τη συγκέντρωση της εξου-
σίας στο πλαίσιο της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης που ισχύει στη 
χώρα βάζουν σε κίνδυνο τους εγ-
χώριους χρηµατοοικονοµικούς 
θεσµούς, αλλά και την εµπιστο-
σύνη προς την οικονοµία της χώ-
ρας. “Τα ρίσκα είναι δυσανάλογα 
υψηλά” σχολίασε ο Μάικλ Χάρις 
της Renaissance Capital, ο οποί-
ος συστήνει στους πελάτες του να 
αποεπενδύσουν από την τουρκική 
αγορά, ενώ η Moody’s υποβάθµι-
σε την πιστοληπτική αξιολόγηση 
της χώρας, επικαλούµενη, µεταξύ 
άλλων, τις ανησυχίες για το κρά-
τος δικαίου. Μετά το αποτυχηµένο 
πραξικόπηµα, µόνο στον χρηµατο-
οικονοµικό τοµέα έχουν συλληφθεί 
116 υπάλληλοι από τη Ρυθµιστική 

Τραπεζική Αρχή, τουλάχιστον 30 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
και περισσότεροι από 1.500 από το 
υπουργείο Οικονοµικών σύµφωνα 
µε κυβερνητικούς αξιωµατούχους.
Η ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΣΗ των οικονοµικών 
στοιχείων -περιλαµβανοµένων του 
αρνητικού ρυθµού ανάπτυξης της 
τουρκικής οικονοµίας και της υπο-
χώρησης της καταναλωτικής εµπι-
στοσύνης κοντά σε χαµηλά επίπεδα 
ρεκόρ τον ∆εκέµβριο- εντείνεται 
από τους αυξανόµενους κινδύνους 
για την ασφάλεια. «Οι παράγοντες 
της αγοράς αναζητούν ενδείξεις 
ότι η Κεντρική Τράπεζα παίρνει 
σοβαρά την πληθωριστική απει-
λή» δήλωσε ο υπεύθυνος για τη 
στρατηγική της χρηµατοπιστωτικής 
εταιρείας Nomura στο Λονδίνο και 
προέβλεψε ότι η ισοτιµία της τουρ-
κικής λίρας θα υποχωρήσει κάτω 
από τα 4 δολάρια στο πρώτο εξά-
µηνο του 2017. Σήµερα είναι στο 
3,73.
ΤΕΛΕΙΩΣΕ λοιπόν η Τουρκία; 
Ασφαλώς και όχι. Το ερώτηµα 
όµως είναι αν, εκτός από το να 
φωνάζει, µπορεί και να... δαγκώ-
σει. Με δυναµικό 750.000 ανδρών 
(µαζί και η στρατιωτική χωροφυλα-
κή), οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις 
είναι η δεύτερη σε µέγεθος στρατι-
ωτική δύναµη του ΝΑΤΟ. Μέχρι το 
2010 το τουρκικό Σύνταγµα όριζε 
ότι οι ένοπλες δυνάµεις είναι ο εγ-
γυητής της ∆ηµοκρατίας και του λα-

ϊκού χαρακτήρα του κράτους. Σή-
µερα όµως το γόητρο του στρατού 
έχει χαθεί. Περί το ένα τρίτο των 
στρατηγών (123) κρατείται. Ένα 
άνευ προηγουµένου πογκρόµ συ-
ντελείται στις τάξεις του. Η Τουρκία 
δοκιµάζει τις σχέσεις µε τη ∆ύση. 
Για αντίβαρο και φόβητρο, αποκα-
τέστησε και ενίσχυσε τη συνεργα-
σία µε τη Μόσχα. Μέχρι πού µπο-
ρεί να φτάσει η σύγκρουση µε τη 
χριστιανική Ευρώπη; Κι αν η Ε.Ε. 
χρειαστεί µεσολαβητή, έχει “πρό-
σωπο” να ζητήσει κάτι τέτοιο από 
τον Πούτιν;
ΜΕΧΡΙ πριν από το πραξικόπηµα 
και τη ρήξη µε τη Μόσχα, η Τουρ-
κία, αν και φυλετικά και θρησκευ-
τικά διχασµένη, ισορροπούσε και 
αφοµοίωνε τους κραδασµούς από 
την αλµατώδη ανάπτυξη της οι-
κονοµίας της. Μπορεί σήµερα, µε 
τόσο σοβαρά οικονοµικά προβλή-
µατα, να διατηρηθεί η ενότητα υπό 
τον Ερντογάν; Κι αν δεν µπορεί, 
µπορεί να ρισκάρει θερµά επει-
σόδια ο Τούρκος ηγέτης για να 
συσπειρώσει τα πλήθη; Κι επει-
δή δίπλα στην Τουρκία δεν είναι 
ούτε η Γερµανία ούτε η Ολλανδία, 
οφείλουµε να βρισκόµαστε σε ετοι-
µότητα. Εξάλλου, υπάρχουν και οι 
ανθρώπινες... βόµβες, δηλαδή η 
απελευθέρωση των προσφυγικών 
ροών προς την Ελλάδα.

Χρήστου ∆ηµήτρης

 ΠΑΣΧΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΒΕΛΗΣ

ΑΥΓΗ

Είναι σε θέση να... δαγκώσει η Τουρκία;

«Η εισβολή  (ξηµερώµατα) σε αυτοδιαχειρι-
ζόµενο χώρο και η εκκένωσή του δεν αιτιο-
λογείται. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ», έγραψε στο 
Facebook ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος 
Καραγιαννίδης και το «καταστολή» το τόνισε µε 
κεφαλαία, για να φανεί κάτι σαν κραυγή. Τι θέ-
λει να πει όµως ο ποιητής βουλευτής; Ναι! Η 
εκκένωση δηµόσιων ή και ιδιωτικών χώρων, 
τους οποίους καταλαµβάνουν διάφοροι, επει-
δή έτσι τους κάπνισε, είναι καταστολή παρά-
νοµων δραστηριοτήτων. Κάποιοι τύποι –που 
δεν ξέρουµε ούτε ποιοι είναι και ούτε από πού 
κρατάει η σκούφια τους– αποφάσισαν να εγκα-
τασταθούν σε χώρους που ανήκουν είτε σε κά-
ποιον δήµο, είτε στον Ερυθρό Σταυρό. Επειδή 
έχρισαν εαυτούς «αυτοδιαχειριστές» των χώ-
ρων, πρέπει η ελληνική πολιτεία να κάνει τα 
στραβά µάτια; Πολύ καλά έκανε ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη (και της περιουσίας 
µας) κι έδωσε εντολή στην αστυνοµία να απε-
λευθερώσει τον χώρο. Αυτή είναι η δουλειά 
τους, αυτό είναι το καθήκον τους...
∆ηλαδή τι πάει να πει ότι «η εκκένωση δεν αι-
τιολογείται», αν και ο βουλευτής ήθελε να πει 
«δικαιολογείται»; Μια χαρά αιτιολόγησε και 
τις δικαιολόγησε τις εκκενώσεις ο κ. Νίκος Τό-
σκας: «Το πρώτο κτίριο στου Ζωγράφου, ανήκει 

στον δήµο και το ήθελε για να χρησιµοποιηθεί ως 
πολιτιστικός χώρος. Οι καταληψίες, περίπου 5-6 
άτοµα, βρίσκονταν µέσα αρκετό καιρό. Το δεύτερο 
κτίριο ανήκει στον Ερυθρό Σταυρό και θέλει να 
το χρησιµοποιήσει για ασυνόδευτα παιδιά. Μέσα 
στο κτίριο βρίσκονταν πρόσφυγες, οι οποίοι έτσι 
και αλλιώς θα έπρεπε να είναι σε οργανωµένους 
χώρους».
Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή η αστυνοµία, δου-
λειά της οποίας είναι και η προστασία της κοι-
νής µας περιουσίας, δηλαδή των δηµοσίων 
χώρων που κάθε πικραµένος «επαναστάτης» 
καταλαµβάνει; Να τους πάει και καφέ και κου-
λουράκια; Ας µην ξεχνάµε ότι αυτόν τον καιρό 
κυκλοφορούν κι άλλοι τραµπούκοι µε µαύρα. 
Αν αποφασίσουν να «αυτοδιαχειριστούν» κι 
αυτοί κάποια δηµόσια κτίρια τι θα τους πούµε; 
Ξέρετε εµείς είµαστε υπέρ της καταστολής αυ-
τών των µαύρων, αλλά όχι των άλλων;
Στο µυαλό της ρηχής Αριστεράς υπάρχει µόνι-
µη σύγχυση µεταξύ σκοπών και αποτελεσµά-
των. Αν κάποιος δηλώσει ότι έχει καλό (δη-
λαδή Αριστερό) σκοπό, τότε δικαιολογείται 
να κάνει σχεδόν ό,τι θέλει, ανεξαρτήτως των 
αποτελεσµάτων που θα έχουν οι πράξεις του. 
∆ηλαδή, αν έξι άτοµα δηλώσουν «ελευθερια-
κοί», «Αριστεριστές», ή µέλη της οργάνωσης 

«Ο Πληγωµένος Κύκνος που Τραγουδά το Τέ-

λος του Καπιταλισµού» µπορούν να επιβάλουν 

την θέλησή τους επί των 72.000 κατοίκων 

του ∆ήµου Ζωγράφου, οι οποίοι εκφράζονται 

διά των εκλεγµένων οργάνων του. Ετσι, ενώ 

«το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα το 2015 

αποφάσισε τη µετεγκατάσταση του δηµοτικού 

ωδείου, των χορευτικών οµάδων και άλλων 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων (οι οποίες στε-

γάζονται προσωρινά σε ακατάλληλους χώ-

ρους) στο κτίριο της Βίλας Ζωγράφου... µια µι-

κρή οµάδα... χαρακτηρίζει το κτήµα της Βίλας 

Ζωγράφου “κοινόχρηστο χώρο πρασίνου” και 

αποφάσισε να πραγµατοποιήσει εκεί κατάλη-

ψη, να οικειοποιηθεί τη χρήση του, διαδίδο-

ντας ταυτόχρονα ΨΕΥ∆ΩΣ ότι εµείς σκοπεύου-

µε να “εµπορευµατοποιήσουµε” τον χώρο!...». 

(Ανακοίνωση της δηµάρχου Ζωγράφου Τίνας 

Καφατσάκη 13.3.2017).

Αυτή την «ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ» δεν θέλουν οι βου-

λευτές της ρηχής Αριστεράς. Την απόδοση των 

δηµοσίων χώρων στους ιδιοκτήτες τους, δηλα-

δή σε όλο τον ελληνικό λαό...

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η «καταστολή» της ρηχής Αριστεράς




