
    
 

Πειραιάς, 13 Ιουνίου, 2013 

 

Η Έκρηξη στην Τουρκία 
 

Η κοινωνική έκρηξη στην Τουρκία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί, για εμάς τους ανύποπτους, ως 

μία καταιγίδα σε αίθριο ουρανό. 
 

Διότι τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία κυριαρχούσε η χαρισματική, η δυναμική ηγετική προσωπι-

κότητα του Ισλαμιστή Ταγίπ Ερντογάν. 
 

Ο οποίος κατόρθωσε αυτά τα χρόνια ν’ αναβαθμίσει καταπληκτικά τη χώρα του και να την εντάξει 

στη λέσχη των είκοσι (20) των πλέον ισχυρών οικονομικά χωρών του κόσμου. 
 

Από πλευράς πολεμικής βιομηχανίας έχει τόσο πολύ προοδεύσει ώστε να πλησιάζει να γίνει 

αυτάρκης σε πολεμικά μέσα τα οποία, μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό, την πολιτική της σταθερότη-

τα και τον ομόθρησκο ισλαμισμό, επέτρεψαν στην Τουρκία να παρουσιάζεται ως Μεγάλη Περιφε-
ρειακή Δύναμη στη Μεσόγειο. 

 

Αυτή όμως η ανοδική δυναμική σε αυτά τα χαρισματικά ηγετικά άτομα προκαλεί αλαζονική 
συμπεριφορά με απολυταρχικά συμπτώματα, όπως τέτοια παρουσίασε τον τελευταίο καιρό και ο 

Ταγίπ Ερντογάν, με την επιδίωξή του να επαναφέρει στην κοινωνία της Τουρκίας τον Ισλαμισμό 

(παλαιά διαμάχη μεταξύ ισλαμιστών και κοσμικών). 
 

Η κοινωνία όμως της Τουρκίας έχει εξελιχθεί, έχει μορφωθεί και οι συνειδήσεις των ανθρώπων της 

έχουν φιλελευθεροποιηθεί και δεν ανέχεται, αυτή η μερίδα τουλάχιστον, απολυταρχισμούς 
δογματισμούς και γενικά την οπισθοδρόμηση. 

 

Γι αυτό και εξεγέρθηκε στα κύρια αστικά κέντρα σ’ έναν αγώνα ο οποίος παρουσιάζει ένταση, 
επιμονή και διάρκεια, αιτώντας ελευθερία και δημοκρατία, αποκαλώντας προσωπικά τον Ταγίπ 

Ερντογάν «Σουλτάνο». 

 

Οι εξεγερθέντες είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, οι οποίοι αποτελούν το παρόν και το μέλλον της 
Τουρκίας και οι οποίοι μπορεί να μην αποτελούν την πλειοψηφία της κοινωνίας, αλλά δύνανται ν’ 

αποτελέσουν την προζύμη φιλελευθεροποίησής της μακράν από τον Κεμαλισμό των Στρατηγών (οι 

οποίοι έχουν αποδυναμωθεί) και τον Ισλαμισμό του Ερντογάν. 
 

Αυτή όμως την φιλελευθεροποίηση της Τουρκίας εύχονται και απαιτούν και οι πολλές άλλες 

εθνότητες που συγκατοικούν στον ίδιο χώρο με τους καθαυτούς Τούρκους, με κυρίαρχη εθνότητα 
αυτή των Κούρδων. 

 

Αυτή τη φιλελευθεροποίηση της Τουρκίας ζητούν και η θρησκευτική κοινότητα των Αλεβιτών, οι 
οποίοι διώκονται και δεν τους επιτρέπεται η θρησκευτική τους λατρεία. 

 

Αυτή τη συμβουλή απευθύνει και η Αμερικανική Ηγεσία, μέσω του εκπροσώπου του λευκού Οίκου, 

Κάιτλιν Χάιντεν, με αφορμή την εξέγερση: ότι η μακροπρόθεσμη σταθερότητα της Τουρκίας, η 
ασφάλεια και η ευημερία διασφαλίζεται καλύτερα με την υποστήριξη των θεμελιωδών δημοκρατικών 

ελευθεριών. 

 
Η εξέγερση αυτή στην Τουρκία συμβαίνει σε μία χρονική περίοδο κατά την οποία μαίνεται η 

εμφύλια πολεμική σύρραξη στη γειτονική της Συρία, η οποία είναι κυρίως θρησκευτική μεταξύ 

Σουνιτών και Σιϊτών και έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις με την ανάμειξη Ρωσίας και Αμερικής. 
 

Σ’ αυτή τη διαμάχη η Τουρκία υποστηρίζει εμφανώς τους Σουνίτες της Συρίας και η ανάμειξή της 

αυτή δύναται ν’ αποβεί σε βάρος της, εφόσον μέχρι τώρα τ’ αποτελέσματα είναι αμφίβολα και όταν οι 
Σιίτες της Συρίας υποστηρίζονται ενεργά από το Σιϊτικό Ιράν και η Τουρκία στο εσωτερικό της έχει 

τους Κούρδους, αλλά και τους Αλεβίτες συγγενείς προς τους Σιίτες του Ιράν. 

 

Εγείρεται όμως και το άλλο ερώτημα, καθόσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις στην Τουρκία: Οι 
άλλες Μεγάλες Δυνάμεις της Δύσης και της Ρωσίας θα ήθελαν αυτή ως Μεγάλη Περιφερειακή 

Δύναμη στη Μεσόγειο, για την κυριαρχία της οποίας έχουν γίνει τόσοι πόλεμοι; 
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Είναι γεγονός πλέον, ότι αυτή η εξέγερση δεν είναι ένα παροδικό γεγονός, θα έχει συνέπεια και 
οπωσδήποτε έχει τραυματίσει το ηγετικό γόητρο του Ταγίπ Ερντογάν, αλλά θα έχει και επιπτώσεις 

στην εν γένει ανοδική της πορεία. 

 
Η Τουρκία πλέον εισέρχεται σε μία νέα πορεία των εξελίξεων και λόγω των πολλών παραγόντων που 

υπεισέρχονται, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί προς ποία κατεύθυνση θα πορευθεί. 

 

Πάντως το συμφερότερο για την ίδια την Τουρκία είναι να πορευθεί προς την κατεύθυνση της 
φιλελευθεροποίησης που υποδεικνύουν οι εξεγερθέντες της πλατείας «Ταξίμ», αλλά συνιστάται και 

από τη φίλη και σύμμαχό της Αμερική, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε. 

 
Επειδή, έτσι έχουν τα πράγματα στη γειτονική Τουρκία και επειδή κατά το παρελθόν οι εσωτερικές 

της κρίσεις εκτονόνονταν επικίνδυνα σε βάρος του Ελληνισμού, επιβάλλεται από πλευράς Ελλάδας, 

που βρίσκεται σε πολύ μεγάλη κρίση, να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και επαγρύπνηση με 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες πρέπει να μείνουν εκτός λιτότητας. 

 

Ας ευχηθούμε όλες οι καταστάσεις να εξελιχθούν ομαλά. 
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