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Ο οδικός τάρτης και το Plan B τοσ Ερντογάν
Σνπ Υξήζηνπ Μελάγηα
Μεηά ην 2011, ην θπβεξλόλ θόκκα ΑΚΡ κεηαζρεκαηίζζεθε ζε θαζεζηώο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην θαζεζηώο Εξληνγάλ, ην νπνίν όρη κόλν δελ κπόξεζε λα
επηιύζεη θαλέλα από ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηεο ρώξαο, αιιά ηα έθαλε
πεξηζζόηεξν πνιύπινθα. πγθεθξηκέλα αλαθεξόκαζηε ζηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδεη ε ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε νηθνλνκία, ε ελόηεηα, ε
ζπλνρή, θαζώο επίζεο ην πεξηβάιινλ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
αζθάιεηαο ηεο ρώξαο.
Με ηε ίδηα δηαδηθαζία ζθέςεο, ε δεζπνηηθή θαη θαηαπηεζηηθή δηαθπβέξλεζε
Εξληνγάλ είλαη ππεύζπλε, αθελόο γηα ηελ θιηκαθνύκελε αζηάζεηα ζηελ
εζσηεξηθή αζθάιεηα ηεο ρώξαο ιόγσ ηεο άξλεζεο ηεο λα επηιύζεη ην
θνπξδηθό πξόβιεκα, αθεηέξνπ γηα ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, ηα
νηθνλνκηθά ζθάλδαια, ηνλ νιηγαξρηθό έιεγρν ηεο νηθνλνκίαο, ηηο απζαίξεηεο
παξεκβάζεηο ζηε δηθαηνζύλε θαη ηελ παηδεία, ηελ νινθιεξσηηθή θαηάξξεπζε
ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηνλ εθκεδεληζκό ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη ησλ ΜΜΕ,
θαζώο επίζεο ηε ζπζηεκαηηθή απνκόλσζε ησλ αιεβεηώλ θαη ηελ πνδεγέηεζε
ηνπο από ην ζνπληηηθό δνγκαηηζκό.
Με δεδνκέλν όηη, θαλέλαο δηθηάηνξαο δελ κπόξεζε λα παξακείλεη ζηελ
εμνπζία ρσξίο λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα θαη ζηαζεξόηεηα ηεο ρώξαο
ηνπ όπσο απηόο επηζπκεί, ζηηο 22 Μαΐνπ 2016 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην
Έθηαθην πλέδξην ηεο Κεληξηθήο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ ΑΚΡ,
πξνθεηκέλνπ λα αλαδηνξγαλσζεί ην θόκκα, λα αιιάμεη ε εγεηηθή νκάδα ηνπ
θαη λα εθιεγνύλ:
 Ο λένο αξρεγόο ηνπ θόκκαηνο, ηνπ νπνίνπ ε ππνςεθηόηεηα ζα
αλαθνηλσζεί ζηηο 20 Μαΐνπ 2016.
 Σα 50 βαζηθά θαη 25 εθεδξηθά κέιε ηεο Κεληξηθήο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο
ηνπ θόκκαηνο. Εθηηκάηαη όηη ζα αληηθαηαζηαζνύλ 10 από ηα ππάξρνληα
κέιε.
 Σα 11 βαζηθά θαη 5 εθεδξηθά κέιε ηνπ Κεληξηθνύ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ
ηνπ θόκκαηνο.

1

 Σα 3 βαζηθά θαη 2 εθεδξηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ θαη Δηαηηεηηθνύ Γεληθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ θόκκαηνο.
 Σα 5 βαζηθά θαη 2 εθεδξηθά κέιε ηεο Επηηξνπήο Δενληνινγίαο θαη Ηζηθήο
ηνπ θόκκαηνο.
Αθνινύζσο, ν πξόεδξνο ηεο Δεκνθξαηίαο Ρεηδέπ Σαγίπ Εξληνγάλ ζα
επηδώζεη ηελ εληνιή ζρεκαηηζκνύ θπβέξλεζεο ζην λέν αξρεγό ηνπ ΑΚΡ θαη
ζηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ςεθνθνξία ζηελ Μεγάιε Σνπξθηθή
Εζλνζπλέιεπζε, πξνθεηκέλνπ ε 65ε Κπβέξλεζε λα ιάβεη ςήθν εκπηζηνζύλεο
ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 05 Ινπλίνπ, δεδνκέλνπ όηη ζηηο 06 Ινπλίνπ αξρίδεη ην
Ρακαδάλη. Εηδηθόηεξα, ζα πξέπεη λα ςεθίζνπλ ΝΑΙ πάλσ από ην 50% ησλ
παξόλησλ ζηε ςεθνθνξία βνπιεπηώλ. Με δεδνκέλν ινηπόλ όηη, ην θόκκα
ΑΚΡ δηαζέηεη 317 έδξεο επί ζπλόινπ 550, είλαη βέβαην όηη ζα δνζεί ε ςήθνο
εκπηζηνζύλεο ζηε λέα θπβέξλεζε. Φπζηθά, δελ ζα πξέπεη λα απνθιεηζζεί ην
ελδερόκελν, άιινο λα είλαη ν αξρεγόο ηνπο θόκκαηνο θαη ζε άιινλ λα δνζεί ε
εληνιή ζρεκαηηζκνύ θπβέξλεζεο.
Καηόπηλ, κέρξη ην ηέινο Ινπλίνπ, ε λέα θπβέξλεζε ζα θαηαζέζεη πξόηαζε γηα
ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 101 θαη 104 ηνπ πληάγκαηνο. Αλαιπηηθόηεξα: α.
Από ην άξζξν 101 ζα δηαγξαθεί ε θξάζε «Σν άηνκν πνπ εθιέγεηαη πξόεδξνο
ηεο Δεκνθξαηίαο απνθόπηεη θάζε κνξθήο ζρέζε κε ην θόκκα ηνπ θαη παύεη λα
είλαη κέινο ηεο Εζλνζπλέιεπζεο». Φπζηθά απηό ζεκαίλεη όηη, ζην επόκελν
πλέδξην ηεο Κεληξηθήο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ ΑΚΡ, πηζαλόλ ν
Εξληνγάλ λα ζέζεη ππνςεθηόηεηα γηα ηελ αξρεγία ηνπ θόκκαηνο. β. Σν άξζξν
104 αλαγξάθεη όηη «Ο πξόεδξνο ηεο Δεκνθξαηίαο είλαη επηθεθαιήο ηνπ
θξάηνπο». Με ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ ζα ηεζεί πξνο ςήθηζε, ζην άξζξν απηό
ζα αλαγξάθεηαη όηη «Ο πξόεδξνο ηεο Δεκνθξαηίαο ζα είλαη επηθεθαιήο ηνπο
θξάηνπο θαη ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο». πλεπώο, ζα λνκηκνπνηείηαη πιένλ ν
Εξληνγάλ λα πξνεδξεύεη ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην, θάηη ην νπνίν έρεη
επηβιεζεί από απηόλ de facto έμε θνξέο, θαηαδεηθλύνληαο παξάιιεια όηη ν
πξόεδξνο ηεο Δεκνθξαηίαο ζεσξεί αλεπαξθέο ην θνηλνβνπιεπηηθό ζύζηεκα
ηεο ρώξαο ηνπ.
Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηό, ηα γεγνλόηα ηείλνπλ λα βεβαηώζνπλ όηη, κεηά ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρεγνύ ηνπ θόκκαηνο ΑΚΡ θαη πξσζππνπξγνύ Αρκέη
Νηαβνύηνγινπ, ζα επηηαρπλζνύλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ
πνιηηεύκαηνο ζηελ Σνπξθία. Ελ πξνθεηκέλσ ζα ιέγακε όηη, ν νδηθόο ράξηεο
ηνπ Εξληνγάλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηεύκαηνο ηεο ρώξαο ζε κηα κνξθή
πξνεδξηθήο ή εκηπξνεδξηθήο δεκνθξαηίαο ζα πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο Φάζεηο.
Σε Φάζε ηεο Πξνεηνηκαζίαο, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην
ηέινο Ινπλίνπ 2016. Σε Φάζε ηεο Δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο Πνιίηεο, ε νπνία
πξόθεηηαη λα νινθιεξσζεί ζε ηέζζεξεηο κήλεο κε θαηαιπηηθή εκεξνκελία ζην
ηέινο Οθησβξίνπ 2016. Τπόςε όηη, πξηλ ηεζεί πξνο δηαβνύιεπζε ζηελ
Εζλνζπλέιεπζε ε πξόηαζε αιιαγήο ηνπ πνιηηεύκαηνο, ζα πξέπεη λα έρεη
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εμαζθαιηζζεί ε απνδνρή ηεο από ηελ ηνπξθηθή θνηλσλία. Γηα ην ιόγν απηό ζα
δηνξγαλσζνύλ ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο, θαζώο επίζεο ζα εληαηηθνπνηεζεί ε
ζρεηηθή αξζξνγξαθία θαη νη ηειενπηηθέο εθπνκπέο ζηα εξληνγαληθά ΜΜΕ.
Παξάιιεια, ν πξόεδξνο Εξληνγάλ πξαγκαηνπνηεί ζπγθεληξώζεηο ησλ
θνηλνηαξρώλ (ήδε πξαγκαηνπνίεζε 23 ζπγθεληξώζεηο) πξνθεηκέλνπ απηνί λα
ελεκεξώζνπλ ηνπο πνιίηεο ησλ ρσξηώλ θαη ζπλνηθηώλ πνπ δηνηθνύλ, γηα ηα
πιενλεθηήκαηα ηεο αιιαγήο ηνπ πνιηηεύκαηνο. πγρξόλσο όκσο ζα πξέπεη
λα επηζεκαλζεί όηη, ην 2016 ν Εξληνγάλ αύμεζε ην κηζζό ησλ θνηλνηαξρώλ
θαηά 44% ζε ζρέζε κε ην 2015. Καηόπηλ, ζα αθνινπζήζεη ε Φάζε ησλ
Πξνηάζεσλ θαη ηεο Πνιηηηθήο Δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηέινο ζα ππάξμεη ε Φάζε
ηεο Σειηθήο Απόθαζεο θαη Έγθξηζή ηεο Μέζσ Φεθνθνξίαο.
Αλαθνξηθά κε ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηεύκαηνο θξίλεηαη ζθόπηκν λα
επηζεκαλζνύλ δύν πεξηπηώζεηο. Πξώηνλ, απηή κπνξεί λα εγθξηζεί από ηελ
Εζλνζπλέιεπζε εθόζνλ εμαζθαιηζζνύλ 367 ςήθνη. Σνύην όκσο δελ είλαη
εθηθηό δηόηη ην ΑΚΡ δηαζέηεη 317 έδξεο. Η δεύηεξε πεξίπησζε, έρεη λα θάλεη
κε ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη, ε δηεμαγσγή ηνπ
ζα εγθξηζεί από ηελ Εζλνζπλέιεπζε κε 330 ςήθνπο θαη άλσ. Πξνθαλώο, ε
επηθύξσζε ή απόξξηςε ηεο πξόηαζεο ηνπ Εξληνγάλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε
ηε δηαδηθαζία ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, αθνύ ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο, ην
Εζληθηζηηθό Κόκκα ΜΗΡ ζα ηε ζηεξίμεη, κεξηθώο, κε 13 ςήθνπο ηνπιάρηζηνλ
(ζ.ζ. δηαζέηεη 40 έδξεο). Επηπιένλ, ε ζηήξημε ηνπ ΜΗΡ πξνο ηνλ Εξληνγάλ
έρεη λα θάλεη πεξηζζόηεξν κε ην γεγνλόο όηη, νη πξόζθαηεο δεκνζθνπήζεηο
πξνβιέπνπλ όηη, ην θόκκα απηό δελ μεπεξλά ην εθινγηθό όξην ηνπ 10% θαη ζε
πεξίπησζε πνπ ν Εξληνγάλ πξνθήξπηηε πξόσξεο εθινγέο νη εζληθηζηέο ζα
έκελαλ εθηόο ηνπ θνηλνβνπιίνπ.
Σέινο, θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζεκαλζεί όηη «ην ράνο θαη νη ζπγθξνπζηαθέο
θαηαζηάζεηο» αθελόο απμάλνπλ πάληα ηελ ηζρύ ηνπ Εξληνγάλ, αθεηέξνπ
ελεξγνπνηνύλ ηα εζληθηζηηθά αληαλαθιαζηηθά ησλ Σνύξθσλ ππέξ απηνύ, κε
ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα κηα ελδερόκελε εμαγσγή θξίζεο πξνο ηελ Ειιάδα,
ηελ Κύπξν, ηε πξία θαη ηνπο Κνύξδνπο.
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