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Νταβούτογλου: Ο πρωθυπουργός του Ερντογάν
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Στις 29-08-2014 συγκροτήθηκε η 62η κυβέρνηση της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας και η 5η
του κόµµατος ΑΚΡ, µε πρωθυπουργό τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Αχµέτ
Νταβούτογλου και αντιπροέδρους της κυβέρνησης τους Μπουλέντ Αρίντς, Αλί
Μπαµπατζάν, Γιαλτσίν Ακντογάν και Νουµάν Κουρτουλµούς.
Η επιλογή του Νταβούτογλου ως πρωθυπουργού και αρχηγού του κυβερνόντος
κόµµατος ΑΚΡ δεν προήλθε από µια δηµοκρατική εκλογική διαδικασία των οργάνων
του κόµµατος, αλλά ήταν µια πολιτική απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν, παρόλο που σε
δηµοσκόπηση της εταιρείας Andy-ar το χρονικό διάστηµα 16-17 Αυγούστου 2014, το
53,7% των οπαδών του ΑΚΡ επιθυµούσε για αρχηγό του κόµµατος και
πρωθυπουργό τον Αµπντουλάχ Γκιούλ, ενώ µόλις το 9,2% στήριζε τον
Νταβούτογλου. Εξάλλου, η εν λόγω απόφαση οφείλεται στην πολιτική φιλοσοφία του
Ερντογάν, ο οποίος επιθυµεί έναν «αφοσιωµένο» και υποταγµένο σε αυτόν
πρωθυπουργό και όχι κάποιον άλλον σαν τον Γκιούλ µε τον οποίο έχει τις ακόλουθες
διαφορές:
Ο Γκιούλ είναι δηµοκράτης, ενώ ο Ερντογάν ΟΧΙ.
Ο Γκιούλ σέβεται τη δικαιοσύνη, ενώ ο Ερντογάν ΟΧΙ.
Ο Γκιούλ σέβεται το δικαίωµα της διαφορετικότητας, ενώ ο Ερντογάν ΟΧΙ.
Το βλέµµα του Γκιούλ είναι στραµµένο προς τη ∆ύση, ενώ του Ερντογάν ΟΧΙ.
Στην πολιτική καριέρα του Γκιούλ υπάρχει η εµπειρία του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου ως σχολείο δηµοκρατίας και δικαιοσύνης, ενώ στου Ερντογάν ΟΧΙ.
• Το ύφος και το λεκτικό του Γκιούλ είναι ήπιο, ενώ του Ερντογάν ΟΧΙ.
• Πριν το 2007 ο Γκιούλ συµπεριφέρθηκε πιο τολµηρά και πιο ευέλικτα από τον
Ερντογάν σε ό,τι έχει να κάνει µε διάφορα θέµατα ζωτικής σηµασίας όπως, οι
διαπραγµατεύσεις µε την ευρωπαϊκή ένωση, το κυπριακό και το άνοιγµα προς
τους Κούρδους.
• Στην τουρκική κοινωνία έχει εδραιωθεί αντίληψη ότι: «Όσο υπάρχει ο Ερντογάν,
θα υπάρχει και το ΑΚΡ. Όσο υπάρχει ο Ερντογάν, το ΑΚΡ θα είναι στην εξουσία.»

•
•
•
•
•

2

Εποµένως γίνεται αντιληπτό ότι στη σηµερινή Τουρκία, όπου η εθνική, πολιτική και
θρησκευτική τριχοτόµηση αποτελεί µια πραγµατικότητα, ηγέτες σαν τον Γκιούλ δεν
θα είχαν κάποιο µέλλον, ούτε αυτοί προσωπικά ούτε το κόµµα τους.
Συνακόλουθα δε, αν ληφθούν υπόψη και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας των Ερντογάν και Νταβούτογλου, διαπιστώνεται ότι ο πρώτος δεν
θα µπορούσε να βρει καλύτερο συνοδοιπόρο για το όραµα της «Νέας Τουρκίας» που
προβάλλει συνεχώς:
• Ο Ερντογάν είναι δυναµικός ηγέτης, ενώ ο Νταβούτογλου ιδεολόγος,
εξοµοιώνοντας τον ισλαµισµό µε την επιβλητική και επεκτατική πολιτική της
∆ύσης.
• Ο Ερντογάν είναι «ακτιβιστής», ενώ ο Νταβούτογλου διαπραγµατευτικός.
• Ο Ερντογάν λειτουργεί µε τη διαίσθηση, ενώ ο Νταβούτογλου µε την ανάλυση.
Φυσικά, ο Νταβούτογλου κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του θα επισκιάζεται
από τον Ερντογάν, δεδοµένου ότι ο δεύτερος θα λειτουργεί ταυτόχρονα ως
πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός του κόµµατος ΑΚΡ.
∆ηλαδή ο Νταβούτογλου δεν θα λειτουργεί ως πρωθυπουργός, αλλά ως πρόεδρος
του υπουργικού συµβουλίου, δίδοντας την εντύπωση του «πρωθυπουργού
µαριονέττα».
Ποία όµως είναι η πολιτική σηµασία της συµµαχίας Ερντογάν-Νταβούτογλου; Η
απάντηση στο ερώτηµα αυτό έχει να κάνει µε την de facto εκκαθάριση του κόµµατος
ΑΚΡ. Άλλωστε, όταν ο Ερντογάν εδραίωσε την πολιτική του ισχύ στην τουρκική
κοινωνία αποφάσισε την σταδιακή αλλαγή των εσωτερικών ισορροπιών του
κόµµατος του ως εξής: πρώτον, περιθωριοποιώντας την οµάδα Αµπντουλάχ ΓκιούλΜπουλέντ Αρίντς. Και δεύτερον, ισχυροποιώντας τη δυναµική της νέας οµάδας των
ερντογανικών στελεχών, η οποία εδραίωσε την παρουσία της στηρίζοντας µε κάθε
µέσο τον Ερντογάν µετά τη µεθοδευµένη επιχείρηση της 17-12-2013 που είχε ως
στόχο να τον ανατρέψει και να αποτρέψει την εκλογή του ως πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας. Σηµειωτέον ότι θεµατοφύλακας της εν λόγω οµάδος των ερντογανικών
είναι ο πρωθυπουργός Νταβούτογλου και ακολουθούν οι αντιπρόεδροι της
κυβέρνησης Γιαλτσίν Ακντογάν και Νουµάν Κουρτουλµούς, ο υπουργός Εσωτερικών
Εφκάν Αλά και ο αρχηγός της ΜΙΤ Χακάν Φιντάν.
Φυσικά, η σταδιακή περιθωριοποίηση της οµάδος Γκιούλ-Αρίντς θα έχει ως συνέπεια
τη σταδιακή διεύρυνση της σύγκρουσης στο κυβερνόν κόµµα ΑΚΡ, διακινδυνεύοντας
ακόµη και τη διάσπαση του σε περίπτωση που τα ποσοστά των εκλογών της 15
Ιουνίου 2015 θα είναι µικρότερα του 45%. Υπόψη ότι σύµφωνα µε πρόσφατη
δηµοσκόπηση, το ποσοστό του ΑΚΡ κυµαίνεται στο 45,6%. Για το λόγο αυτό, µετά το
Σεπτέµβριο του 2014 και µέχρι τις γενικές (βουλευτικές) εκλογές του επόµενου
Ιουνίου, ο Νταβούτογλου θα πραγµατοποιεί πολιτικές συγκεντρώσεις σε όλους τους
νοµούς της χώρας, προκειµένου να δηµιουργήσει ένα νέο πολιτικό κλίµα
προβάλλοντας το όραµα της Νέας Τουρκίας, ενώ οι οµιλίες του θα µεταδίδονται
ζωντανά σχεδόν από όλους τους συστηµικούς τηλεοπτικούς σταθµούς όπως, NTV,
24 ΤV, Beyaz TV, 360 TV, Ülke TV, Tvnet, TGRT Haber, Kanal A και TRT.

3

Ας σηµειωθεί ακόµη ότι, η επιλογή του Νταβούτογλου ως πρωθυπουργού της χώρας
πιθανόν να έχει σχέση και µε την νέα περιφερειακή στρατηγική της Άγκυρας
προκειµένου να σταµατήσει η αποµόνωση της και η Τουρκία να αποκτήσει ενεργό
ρόλο στις νέες γεωπολιτικές πραγµατικότητες-εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής.
Εξάλλου δεν θα πρέπει να διαφεύγουν της προσοχής δύο παράγοντες: πρώτον, οι
στενές σχέσεις του Νταβούτογλου µε το Ισραήλ και το εβραϊκό λόµπυ της
Ουάσιγκτον-Νέας Υόρκης. Και δεύτερον, η ανακοίνωση του αµερικανικού
υπουργείου Εξωτερικών βάσει της οποίας αξιολογήθηκε ως θετική η απόφαση του
Ερντογάν αναφορικά µε την επιλογή του νέου πρωθυπουργού.
Τέλος, σύµφωνα µε όσους γνωρίζουν σε βάθος την πολιτική ιστορία της Τουρκίας, οι
εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες και οι πολιτικοί σχεδιασµοί της χώρας δεν
διαµορφώνονται πάντα µε βάση τα άτοµα και την ηγετική προσωπικότητα τους.
Συνεπώς, η µόνη λογική κίνηση του Ερντογάν, ο οποίος δεν αφήνει τίποτα στην
τύχη, θα είναι η επιδίωξη αφενός κατάρρευσης και πλήρους ελέγχου του τρίπτυχου
δικαιοσύνη-πανεπιστήµια-ΜΜΕ που θα του δώσουν πίστωση χρόνου µέχρι τις
επόµενες εκλογές, αφετέρου η ενεργοποίηση των εθνικιστών αντανακλαστικών της
τουρκικής κοινωνίας σε ό,τι έχει να κάνει µε τους κατ’ αυτόν εύκολους αντιπάλους
Ελλάδα και Κύπρο και την αµφισβήτηση των κυριαρχικών τους δικαιωµάτων.

