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Επιθετική πολιτική Ερντογάν και στο βάθος
οικονομικά βάσανα
/ Επικαιρότητα

Επιθετικές ήταν οι δηλώσεις του Τούρκου πρόεδρου Ταγίπ Ερντογάν λίγο
πριν αναχωρήσει για το Κατάρ απαντώντας ουσιαστικά στην προσπάθεια
δολιοφθοράς σε τζαμί στη Λάρνακα.
Λίγα λεπτά πριν από την αναχώρησή του δήλωσε:
“Αυτή η ενέργεια δεν θα μείνει αναπάντητη. Μην προβείτε σε τέτοιου είδους
δολιοφθορές στα τζαμιά μας. Θα πληρώσετε πολύ βαρύ τίμημα για τέτοιου είδους
δολιοφθορές”
Μάλιστα προοιδοποίησε ότι ερευνούν για το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την
κίνηση. Τόνισε ότι τση νότια Κύπρο έχουν έξι τζαμιά και έριξε τις ευθύνες για την
ασφάλειά τους στην διοίκηση τηςΚυπριακής Δημοκρατίας.
Την ίδια ώρα αναφέρθηκε στην ασφάλεια των χώρων αυτών κάνοντας μια
σύγκριση η οποία σύμφωνα με τα πεπραγμένα θα έλεγε κανείς ότι κάθε άλλο παρά
στέκει.

Είπε δηλαδή ο Τούρκος πρόεδρος: “Οπως εμείς διασφαλίζουμε όλους τους ιερούς
χώρους και τις εκκλησίες τους, πάντα το λέω, κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να τα
διασφαλίζουν και εκείνοι.”
Λίγο μετά οι κατηγορίες του Ερντογάν και τα υπονοούμενα έπεσαν στο
κενό αφού η κυπριακή αστυνομία συνέλαβε έναν 27χρονο Σύρο, ο οποίος
έβαλε φωτιά στο τζαμί καθώς, γιατί είχε διαφορές με τον ιμάμη.
Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ Φεριντούν Σινιρλίογλου έστειλε
επιστολή στον ΟΗΕ για να απαντήσει, στις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη,
πρωθυπουργού της Ελλάδας, στη δήλωσή του κατά την 76η Σύνοδο της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως η συμφωνία
Αιγύπτου – Ελλάδας για ΑΟΖ παραβιάζει εγγενή δικαιώματα της Τουρκίας
στην Αν. Μεσόγειο και θέτει τη δική του ατζέντα στα ελληνοτουρκικά
αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου.
Εν τω μεταξύ, ο υπουργός άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος
βρίσκεται στο Κατάρ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην τουρκική βάση
που βρίσκεται στην περιοχή δήλωσε πως η Τουρκία υποστηρίζει τα δικαιώματα και
τα συμφέροντα της Τουρκίας και των αδελφών Τουρκοκυπρίων, της Λιβύης και του
Αζερμπαϊτζάν.
Από την άλλη πλευρά μπορεί κανείς να δει και την τακτική Ερντογάν που
όταν αντιμετωπίζει προβλήματα οικονομικά στην χώρα του έχει τη
συνηθισμένη τακτική να αποπροσανατολίζει τις καταστάσεις με άλλα
θέματα όπως και το παραπάνω.
Ήδη υπάρχει πτώση των αποδόσεων που αποξενώνει τους ξένους επενδυτές. Η
ρητορική του Ερντογάν έχει υιοθετήσει έναν ολοένα και πιο λαϊκιστικό τόνο κατά
της αγοράς και ο ίδιος απέδωσε την αναταραχή σε «λόμπι συμφερόντων και ξένες
δυνάμεις» ενώ επικαλέστηκε τις ισλαμικές διδασκαλίες υποστηρίζοντας το
μειωμένο κόστος δανεισμού και απέλυσε αξιωματούχους που διαφωνούν.
Μία από τις πρώτες αντιδράσεις της Τουρκίας στην κρίση της λίρας τον Αύγουστο
του 2018 ήταν να διακόψει τη χρηματοδότηση της λίρας στο εξωτερικό,
καθιστώντας δυσκολότερο για τους ξένους επενδυτές να πουλήσουν το νόμισμα.
Με αυτόν τον τρόπο απόκτησε οικονομικά βάσανα παρά την επιμονή του ότι το
χαμηλότερο κόστος δανεισμού μειώνει τον πληθωρισμό, μέχρι στιγμής έχει συμβεί
το αντίθετο, κυρίως λόγω της επίδρασης των χαμηλότερων επιτοκίων στη λίρα.
Το σχέδιο του Ερντογάν να σπάσει αυτόν τον κύκλο δημιουργώντας μια
οικονομία
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δυναμικό σημαίνει ότι η ζωή για τους απλούς ανθρώπους θα χειροτερέψει προτού
βελτιωθεί, επειδή η υποτίμηση του νομίσματος τροφοδοτεί τον πληθωρισμό πιο
γρήγορα από ό,τι οι βιομηχανίες μπορούν να επεκταθούν και άρα να προσλάβουν
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