
Ιούλιος 2022

#07
Φεβρουάριος 2023

#11





Κύκλος Ευρωπαϊκών & Διεθνών Αναλύσεων
Συντονιστής Δελτίου: Bαγγέλης Βιτζηλαίος

Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται
στο info@enainstitute.org



Σημείωμα σύνταξης 

Πέρα από το Qatargate: Υπάρχει διέξοδος 
από το θεσμικό τέλμα;

Τα αδιέξοδα του Νταβός και το αληθινό νόημα 
της «πολυκρίσης»

Brexit, τρία χρόνια μετά: Εθελοτυφλία, άρνηση 
και συμφωνίες στον αέρα

Η Τουρκία στην τελική ευθεία για τις εκλογές

Κυπριακές εκλογές: Συμπεράσματα στο φόντο 
της κάλπης

Άρνηση της εκλογικής ήττας: Ένα φαινόμενο 
με συνέχεια στο χρόνο

02
03
07
10 Πε

ρι
εχ

όμ
εν

α

13
18
21



Το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ 
αποτελεί μετεξέλιξη του Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων, έπειτα από 40 
τεύχη.

Με το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων το ΕΝΑ επιχειρεί την ανάλυση των παγκόσμιων 
εξελίξεων και του διαρκώς ρευστού διεθνούς περιβάλλοντος, τόσο σε (γεω)
πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας, συνεχίζοντας να 
λαμβάνει μέρος στον δημόσιο, συχνά συγκρουσιακό, διάλογο γύρω από τα 
ευρωπαϊκά πράγματα.

Το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων εστιάζει σε θέματα που παρουσιάζουν αυξημένο 
ενδιαφέρον στην τρέχουσα συγκυρία, συγχρόνως όμως η εξέλιξή τους 
αναμένεται να επηρεάσει μεσομακροπρόθεσμα τόσο τις ισορροπίες όσο και 
τους συσχετισμούς δύναμης στον πλανήτη, με έμφαση στην Ευρώπη.

Στη βάση των αρχών της ιδρυτικής διακήρυξης του ΕΝΑ, το Δελτίο Διεθνών 
Εξελίξεων δεν θα στέκεται πολιτικά και κοινωνικά ουδέτερο απέναντι στα 
γεγονότα, αλλά θα αναζητεί πειστικές απαντήσεις, σε προοδευτική κατεύθυνση, 
στις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος και ιδιαίτερα το 
ευρω-ενωσιακό εγχείρημα.

Μια σειρά κρισιακών συνθηκών και ιστορικών εξελίξεων, όπως η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση της Ευρωζώνης, η προσφυγική/
μεταναστευτική κρίση, το Brexit, η εν εξελίξει πανδημική κρίση και ο πόλεμος 
στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική 
αλλαγή, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και οι πολυδιάστατες ανισότητες, 
διαμορφώνουν πρωτόγνωρες συνθήκες σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο. Συνθήκες που αναδεικνύουν εξίσου πρωτοφανείς προκλήσεις, η 
απάντηση στις οποίες συνιστά ένα κυριολεκτικά ζωτικής σημασίας διακύβευμα 
που αναμένεται να (ανα)προσδιορίσει το μέλλον του πλανήτη, της Ευρώπης, των 
κοινωνιών.

Οι ιδέες και οι απόψεις που διατυπώνονται συναφώς είναι πολλές. Οι απαντήσεις 
που επεξεργάζονται οι παγκόσμιες ελίτ μοιάζουν ωστόσο να αδυνατούν να 
προσεγγίσουν το κρίσιμο ερώτημα: Πώς σκεφτόμαστε σήμερα (για) τον κόσμο 
και την Ευρώπη του αύριο; Πώς μπορούν διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί, όπως 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ισχυροποιήσουν τα δημοκρατικά αντανακλαστικά τους, 
να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, να διασφαλίσουν την ευημερία 
των πολλών και όχι των λίγων και ισχυρών και να αποκρούσουν αποτελεσματικά 
τη διχαστική ρητορεία της ακροδεξιάς απειλής;

Το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων, που εκδίδεται σε μηνιαία βάση στο πλαίσιο της 
ευρύτερης δραστηριότητας του ΕΝΑ, φιλοδοξεί να αναζητήσει, με νηφαλιότητα 
και κριτική διάθεση, απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.
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T ο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ εν μέσω Qatargate, το Φόρουμ του Νταβός και 
η «πολυκρίση» στον πλανήτη, η συμπλήρωση τριών ετών από το Brexit, 
οι εκλογές σε Τουρκία και Κύπρο και οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις 

στη Βραζιλία περιλαμβάνονται στα θέματα του Δελτίου Διεθνών & Ευρωπαϊκών 
Εξελίξεων #11 του ΕΝΑ.

Το σκάνδαλο Qatargate εξελίσσεται ταχύτατα σε ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στο 
(όποιο) ηθικό πλεονέκτημα της ΕΕ, καθώς αποκαλύπτει τις βαθιές ρηγματώσεις 
του θεσμικού της πλαισίου. Ωστόσο, η απαξίωση των θεσμών της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης έχει βαθύτερες ρίζες. Κατά συνέπεια, για την επούλωση των 
πληγών στο σώμα του ευρωπαϊκού σχεδίου θα απαιτηθούν δραστικότερες 
λύσεις.

Ο νεολογισμός «πολυκρίση» κυριάρχησε στις συζητήσεις των οικονομικών, 
πολιτικών και επιχειρηματικών ελίτ στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, 
που διεξήχθη από τις 16 έως τις 20 Ιανουαρίου στο θέρετρο του Νταβός. 
Το Φόρουμ, που τις τελευταίες δεκαετίες προωθεί με συνέπεια το δόγμα της 
νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης αποτέλεσε μια διαδικασία επιβεβαίωσης 
των αδιεξόδων της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Ωστόσο, η έννοια 
της πολυκρίσης αποκτά κρίσιμη σημασία, αφού δεν αποτελεί απλώς ένα 
«άθροισμα» κρισιακών συνθηκών που έτυχε να συμβαίνουν παράλληλα στον 
πλανήτη.

Στη Βρετανία, παρά την πάροδο τριών ετών από την υποτιθέμενη ολοκλήρωση 
του Brexit, πολύ λίγα έχουν οριστικοποιηθεί. Η λίστα των προβλημάτων που 
οφείλονται στην έξοδο είναι τεράστια, ενώ σειρά δημοσκοπήσεων δείχνει ότι 
οι αντιλήψεις για το ζήτημα έχουν αλλάξει. Η οικονομική κρίση στο Ηνωμένο 
Βασίλειο είναι ήδη πολύ βαθιά, η προγνώσεις αρνητικές και η επόμενη κυβέρνηση 
θα είναι και πάλι αντιμέτωπη με τις συνέπειες του Brexit.     

Οι επερχόμενες εκλογές στην Τουρκία είναι ίσως οι σημαντικότερες στη 
σύγχρονη ιστορία της καθώς θα κρίνουν κατά πόσο η χώρα θα μπορέσει να 
απομακρυνθεί από τις προεδρικές υπερεξουσίες και θα αποκαταστήσει θεσμούς 
που υπονομεύθηκαν σταδιακά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ο Πρόεδρος Ερντογάν 
επενδύει σε αυτοκρατορικά οράματα, ανεπαρκείς παροχές και βέβαια πόλωση 
που εν πολλοίς δεν πείθουν τους Τούρκους πολίτες, ιδιαίτερα τους νέους. Την ίδια 
στιγμή η τουρκική αντιπολίτευση -με την εξαίρεση του φιλοκουρδικού αριστερού 
HDP- φαίνεται μάλλον κατώτερη των περιστάσεων καθώς δυσκολεύεται να 
κάνει την υπέρβαση που απαιτεί η συγκυρία, ενώ η «Δύση» ασκεί κριτική μόνο 
εφόσον θίγονται συγκεκριμένες ισορροπίες ισχύος που την αφορούν.

H κυπριακή περίπτωση αποτελεί πανηγυρική περίπτωση εμπέδωσης της 
πολιτικής κυριαρχίας της Δεξιάς σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την 
κοινωνική και οικονομική ατζέντα. Μαρτυρά επίσης την ολοκλήρωση της 
ευρωπαϊκής «ενηλικίωσης»  της Μεγαλόνησου. Ωστόσο, μια βαθύτερη ματιά 
στις ιδιαιτερότητες του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών είναι ικανές να 
πείσουν για  το σύνθετο του εγχειρήματος.

Όσα συνέβησαν (ξανά) πριν από μερικές μόλις εβδομάδες στη Βραζιλία από 
μερίδα υποστηρικτών του ηττημένου Προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου αποτελούν 
άραγε μεμονωμένο περιστατικό ή μήπως υπάρχει, αντίθετα, κίνδυνος γενίκευσης 
ανάλογων φαινομένων, ακόμη και σε χώρες που διαδραματίζουν μείζονα ρόλο 
στο παγκόσμιο γίγνεσθαι;
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #11

Πέρα από το Qatargate: Υπάρχει 
διέξοδος από το θεσμικό τέλμα;

Γιάννης Γούναρης, 
Δικηγόρος, LLM London School of Economics, 
Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Στις 9 Δεκεμβρίου 2022 ξέσπασε το διαβόητο πλέον Qatargate, μια υπόθεση 
με ακόμα αδιευκρίνιστες προεκτάσεις και τη δυναμική να συνταράξει 
συθέμελα το όποιο αξιακό πλεονέκτημα διαθέτουν ακόμα οι ενωσιακοί 
θεσμοί. Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, δεν αποκλείεται να προκύψουν και 
νέες συνταρακτικές αποκαλύψεις. Το σίγουρο είναι ότι ήδη πρόκειται για 
το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς που έπληξε την ΕΕ εδώ και σχεδόν 
ένα τέταρτο του αιώνα, δηλαδή μετά τη μαζική παραίτηση της Επιτροπής 
Ζακ Σαντέρ το 1999, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα της 
δημοκρατικής διαδικασίας που στηρίζει –ηθικά τουλάχιστον– ολόκληρο τον 
πολιτικό μηχανισμό του μπλοκ των 27.

Σε μια προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, η ΕΕ, τόσο σε επίπεδο 
Επιτροπής όσο και σε επίπεδο Κοινοβουλίου, έχει ήδη ανακοινώσει τη λήψη 
μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα έλεγε 
κανείς. Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί, εδώ και υπερβολικά 
πολύ καιρό, πόλο έλξης για εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και χιλιάδες 
λομπίστες, που, σε συνδυασμό με ένα πυκνό δίκτυο ΜΚΟ και δεξαμενών 
σκέψης που διατηρούν στενές σχέσεις με πρώην και νυν υψηλόβαθμους 
Ευρωπαίους αξιωματούχους, δημιουργούν τη λεγόμενη «φούσκα των 
Βρυξελλών»: ένα κέντρο άσκησης εξουσίας και λήψεως βαρυσήμαντων 
αποφάσεων έξω και πέρα από έλεγχο και λογοδοσία.

Οπωσδήποτε, δεν είναι δύσκολο να συμπεράνει κανείς ότι το πλήγμα 
για την –ήδη τρωθείσα– αξιοπιστία και ηθική ακεραιότητα της ΕΕ στη 
συνείδηση του μέσου Ευρωπαίου πολίτη θα είναι βαρύτατο και ότι οι 
συνέπειες για την περαιτέρω απαξίωση του όλου εγχειρήματος της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με θεσμικό όχημα μια ΕΕ που δείχνει να 
είναι έρμαιο οικονομικών συμφερόντων θα είναι εξαιρετικά σοβαρές. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το μαύρο πρόβατο της ΕΕ, η Ουγγαρία, δεν 
έχασε την ευκαιρία να στηλιτεύσει τη «διεφθαρμένη ΕΕ, που κατά τα 
άλλα ελέγχει την Ουγγαρία για διαφθορά», με τον Βίκτορ Όρμπαν να 
προτείνει, με σκωπτική διάθεση, την κατάργηση της Ευρωβουλής και 
την αντικατάστασή της από μια συνέλευση αποτελούμενη από μέλη των 
εθνικών κοινοβουλίων.
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Ωστόσο, αν το πρόβλημα περιοριζόταν στη συγκεκριμένη υπόθεση –ή 
έστω στο υπαρκτό ζήτημα λογοδοσίας και διαφάνειας, τα πράγματα θα 
ήταν σχετικά απλά. Η αληθινή υπονόμευση των θεμελίων του υφιστάμενου 
θεσμικού σχήματος της ευρωπαϊκής συνεργασίας εντοπίζεται στο 
σύμπλεγμα εσωτερικών και εξωτερικών κρίσεων των τελευταίων δύο 
δεκαετιών, που έχει εκθέσει την αδυναμία του συστήματος να δώσει μια 
επαρκή απάντηση στο ερώτημα για το μέλλον της Ευρώπης, τη θέση 
της στον κόσμο και την ικανότητά της να προσαρμοστεί στο ραγδαία 
μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. 

Ασφαλώς, το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ ήταν εμφανές εδώ και 
δεκαετίες, όπως επίσης και η νεοφιλελεύθερη θεμελιώδης ιδεολογία στον 
πυρήνα της, που πολύ γρήγορα τη μετέτρεψε σε εργαλείο ιδιωτικοποίησης 
και, στην πράξη, κατάργησης ορισμένων πολύ βασικών δημόσιων αγαθών 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η νομιμοποίησή της πήγαζε κυρίως από το 
επιδιωκόμενο ιδανικό, τη finalité της πολιτικής ένωσης ομοσπονδιακού 
τύπου και, μέσω αυτής, την εκπλήρωση ενός αυταπόδεικτου πεπρωμένου 
μιας υπερεθνικής ευρωπαϊκής διακυβέρνησης που θα υπερέβαινε τον 
«αταβισμό» των εθνικών κρατών. Όσο ένθερμος ευρωπαϊστής και αν 
είναι κανείς, είναι δύσκολο να αποφύγει τη διαπίστωση ότι αυτό το 
πεπρωμένο είναι ρεαλιστικά ανύπαρκτο – ή έστω πολύ πιο μακρινό ως 
προοπτική το 2023 από όσο ήταν το 1957. 

Εξίσου απέχουν οι υπεραισιόδοξες προβλέψεις που κυριαρχούσαν στον 
ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο στις αρχές του 21ου αιώνα περί της δήθεν 
ευρωπαϊκής υπερδύναμης, που θα πρόσφερε στον μεταμοντέρνο κόσμο 
ένα νέο υπόδειγμα πολιτικής συνεργασίας και οικονομικής ολοκλήρωσης. 
Στον πυρήνα της ευρωπαϊκής malaise βρίσκεται η ένταση μεταξύ 
αφενός της κρατικής κυριαρχίας και της δημοκρατικής λειτουργίας, 
που παραμένει συνυφασμένη με τα συντάγματα των κρατών-μελών, και 
αφετέρου των βαθιών μορφών διεθνούς οικονομικής ολοκλήρωσης με 
αμιγώς τεχνοκρατικά κριτήρια, που συνιστούν το βασικό πεδίο δράσης 
της ΕΕ. Πράγματι, δεν είναι λίγες οι φορές που η τελευταία έχει βρεθεί 
σε ευθεία σύγκρουση με τις δημοκρατικές πλειοψηφίες σε επιμέρους 
κράτη-μέλη. Και η περίφημη ρήση του Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ με αφορμή την 
ελληνική κρίση του 2015 παραμένει εμβληματική αυτής της θεμελιώδους 
έντασης: «Δεν υπάρχει δημοκρατική εναλλακτική έναντι των Ευρωπαϊκών 
Συνθηκών». 
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Υπάρχουν τρεις πιθανές απαντήσεις σε αυτό το πρόβλημα. Η προτιμητέα 
από τις ευρωπαϊκές ελίτ ως default option ανέκαθεν ήταν «περισσότερη 
Ευρώπη». Δηλαδή ένα άλμα προς τα εμπρός και την ανάδυση της 
δημοκρατικής λήψης αποφάσεων σε υπερεθνικό επίπεδο. Ευγενής στόχος 
μεν, ανέφικτος με τα σημερινά δεδομένα δε. Η δεύτερη είναι η αποδοχή 
του δημοκρατικού ελλείμματος, στο οποίο η εθνική πολιτική περιορίζεται 
ολοένα και περισσότερο από έξωθεν θεσπιζόμενους κανόνες, ως αναγκαίας 
–και, συνεπώς, αναπόφευκτης– συνθήκης του ευρωπαϊκού σχεδίου. Και η 
τρίτη, να κάνει η ΕΕ ένα βήμα όχι εμπρός, αλλά πίσω, εγκαταλείποντας 
ορισμένες κοινές πρωτοβουλίες, ειδικά εάν αυτές προκαλούν διαμάχες 
στα κράτη-μέλη.

Αυτό που συμβαίνει στην πράξη μοιάζει πολύ στη δεύτερη επιλογή, 
τροφοδοτώντας όμως έτσι την ως άνω ένταση και μια αυξανόμενη δυσπιστία 
προς τους κοινούς θεσμούς. Επιπλέον, η τεχνοκρατική προσέγγιση 
μπορεί να κάνει θαύματα όταν πρόκειται για τη ρύθμιση της Κοινής 
Αγοράς, αποδεικνύεται όμως εξόχως αναποτελεσματική όταν πρόκειται 
για σοβαρές ενδογενείς ή εξωγενείς κρίσεις, για τις οποίες η περίφημη 
«κοινοτική μέθοδος» δεν υποκαθιστά τις κλασικές διακυβερνητικές 
διαπραγματεύσεις και, συνεπώς, υποχωρεί. Δεν είναι αυτό κάτι που πρέπει 
να εκπλήσσει, σε μια ήπειρο που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία, 
πλουραλισμό και διαφωνίες. 

Επομένως, εφόσον θεωρηθεί δεδομένο ότι η προτεινόμενη λύση δεν μπορεί 
να είναι η απόρριψη του σχεδίου ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνολικά και 
ότι, αντιθέτως, είναι ευκταία και αναγκαία η ύπαρξη ενός κοινού θεσμικού 
και κανονιστικού πλαισίου για την οργάνωση και το συντονισμό των 
ευρωπαϊκών κρατών για την από κοινού επιδίωξη συγκεκριμένων στόχων 
αμοιβαίου συμφέροντος, είναι ίσως καιρός να ξεκινήσει μια συζήτηση 
για μια εναλλακτική ευρωπαϊκή θεσμική αρχιτεκτονική. Αφετηρία αυτής 
της συζήτησης δεν μπορεί παρά να είναι η αναγνώριση της ΕΕ ως μιας 
πλατφόρμας, με τους όποιους περιορισμούς της, για τη διαχείριση των 
σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και όχι ως εμβρυακής μορφής 
μιας εκκολαπτόμενης ευρωπαϊκής ομοσπονδίας που θα οδηγήσει, αργά ή 
γρήγορα, τους Ευρωπαίους στη Γη της Επαγγελίας της πλήρους πολιτικής 
ένωσης. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η ως άνω πλατφόρμα δεν γίνεται αντιληπτή 
ως η μία και μοναδική οδός συνεργασίας, αλλά ως ένα (σημαντικό, 
ασφαλώς) τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου λειτουργικά χωριστών projects 
ολοκλήρωσης που εκτελούνται παράλληλα και όχι απαραίτητα από όλα 
τα κράτη-μέλη της ΕΕ ή ακόμα και μόνο από αυτά. Δηλαδή από οριζόντια 
οργανωμένους, εθελοντικούς συνασπισμούς κρατών-μελών (και μη 
μελών), με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να παίζουν πρωτίστως ρόλο 
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υποστηρικτικό. Σε αυτό το σχήμα δεν υπάρχει κάποιος εγγενής λόγος για 
τον οποίο η ένταξη στην Κοινή Αγορά πρέπει οπωσδήποτε να συνεπάγεται 
και ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση ή στο Χώρο Σένγκεν. 
Πράγματι, πολλά μέλη της ΕΕ δεν έχουν πρόθεση να ενταχθούν στο 
ευρώ, την ίδια στιγμή που τρίτες χώρες, όπως η Νορβηγία, η Ελβετία 
και η Ισλανδία, είναι λειτουργικά ενταγμένες στην Κοινή Αγορά και στον 
Χώρο Σένγκεν, στον οποίο δεν έχει ενταχθεί η Ιρλανδία, κάνοντας χρήση 
του opt-out. 

Το ίδιο μπορεί κάλλιστα να ισχύσει ως αρχή και σε άλλους τομείς 
πολιτικής, λόγου χάρη στη Μετανάστευση και το Άσυλο ή στην Άμυνα. 
Είναι σημαντικό πάντως, για πρακτικούς λόγους, ότι μια παρόμοια 
προσέγγιση δεν απαιτεί δραματικές αλλαγές στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. 
Αντιθέτως, είναι επιτεύξιμη με τη χρήση μηχανισμών και εννοιών που 
είναι ήδη ενσωματωμένες σε αυτές, όπως είναι κυρίως οι ενισχυμένες 
συνεργασίες, τα opt-ins και opt-outs και μια αυστηρή ερμηνεία των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Συγχρόνως, μπορεί 
να βασιστεί σε έναν θεσμικό καταμερισμό εργασίας μεταξύ της ΕΕ και 
άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών ή forum  διευρωπαϊκού διαλόγου, όπως το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, η νεοσύστατη Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα ή 
ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). 

Είναι μια πρόταση φιλοευρωπαϊκή στην ουσία της, κυρίως διότι είναι 
ρεαλιστική: αντιμετωπίζει την ΕΕ και ευρύτερα τους θεσμούς και 
τις πολιτικές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στις πραγματικές τους 
διαστάσεις και όχι ως αόριστες και νεφελώδεις έννοιες ή ως υπερβατικές 
κατασκευές στο δρόμο προς ένα ιδεατό –και ουτοπικό– μέλλον.

6



ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #11

Τα αδιέξοδα του Νταβός και το 
αληθινό νόημα της «πολυκρίσης»
Βαγγέλης Βιτζηλαίος, 
Συντονιστής του Κύκλου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Αναλύσεων 
ΕΝΑ, Υποψήφιος Διδάκτωρ Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ο νεολογισμός «πολυκρίση» κυριάρχησε στις συζητήσεις των οικονομικών, 
πολιτικών και επιχειρηματικών ελίτ στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό 
Φόρουμ, που διεξήχθη από τις 16 έως τις 20 Ιανουαρίου στο θέρετρο 
του Νταβός με θέμα Συνεργασία σε έναν κατακερματισμένο κόσμο. Το 
Φόρουμ, που τις τελευταίες δεκαετίες προωθεί με συνέπεια το δόγμα 
της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης –πάντα υπό τον (βολικό) μανδύα 
της διεθνούς συνεργασίας– αποτέλεσε μια διαδικασία επιβεβαίωσης των 
αδιεξόδων της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης.

Παγκόσμια οικονομική κρίση και κρίση της Ευρωζώνης, προσφυγική/
μεταναστευτική κρίση, κλιματική αλλαγή, πανδημική κρίση, πόλεμος στην 
Ουκρανία, πληθωριστικές πιέσεις, ενεργειακή και επισιτιστική κρίση είναι οι 
βασικές συνιστώσες της «πολυκρίσης». Ποιο είναι όμως το πραγματικό νόημα 
του όρου; Μήπως δεν είναι παρά ένα κλισέ; Ή μήπως, αντίθετα, πρόκειται 
για ένα φαινόμενο που δεν έχει προηγούμενο; Ποιες είναι οι γενεσιουργές 
του αιτίες; Πρόκειται τελικά για κρίσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα ή απλώς 
μία ύπαρξη παράλληλων κρίσεων στην παγκόσμια οικονομία;

Πολυκρίση: Κλισέ ή κάτι νέο;

Το Global Risks Report 2023 που δημοσίευσε το Φόρουμ χρησιμοποίησε τον 
όρο για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο «υφιστάμενοι και μελλοντικοί 
κίνδυνοι μπορούν επίσης να αλληλεπιδράσουν και να διαμορφώσουν μία 
“πολυκρίση” – ένα σύμπλεγμα σχετιζόμενων παγκόσμιων κινδύνων με 
σύνθετες επιπτώσεις, έτσι ώστε ο συνολικός αντίκτυπος να υπερβαίνει το 
άθροισμα του καθενός». Σημείο-κλειδί στην κατανόηση της έννοιας είναι η 
διασύνδεση των επιμέρους κρίσεων που την αποτελούν. 
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8
Τον όρο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990, ο Γάλλος 
φιλόσοφος Εντγκάρ Μορέν και επανέφερε στον δημόσιο διάλογο το 2016 ο 
τότε Πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ σε ομιλία του στην Αθήνα, 
σε μια προσπάθεια να περιγράψει την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που αντιμετώπιζε «τη χειρότερη οικονομική και κοινωνική κρίση μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο». Ο Βρετανός ιστορικός Άνταμ Τουζ, o oποίος εισήγαγε 
εκ νέου στον παγκόσμιο δημόσιο διάλογο τον όρο «πολυκρίση», σε πρόσφατο 
άρθρο του επισήμανε ότι η έννοια αυτή υπηρετεί τρεις σκοπούς: α) αποτυπώνει 
την άγνωστη ποικιλομορφία των σοκ που πλήττουν αυτό που έως τώρα έμοιαζε 
με μια σταθερή τροχιά παγκόσμιας ανάκαμψης, β) υπογραμμίζει ότι αυτή η 
συρροή κραδασμών δεν είναι τυχαία αλλά σωρευτική και ενδογενής γ) με την 
επικαιρότητά της, σηματοδοτεί τη στιγμή κατά την οποία μία ολοένα αυξανόμενη 
αυτοπεποίθηση σχετικά με την ικανότητά μας να αποκρυπτογραφούμε είτε το 
μέλλον είτε την πρόσφατη ιστορία έχει αρχίσει να φαίνεται ταυτόχρονα εύκολη 
και παρωχημένη.

Ο όρος «πολυκρίση» έχει μπει στο στόχαστρο της κριτικής φιλελεύθερων 
αναλυτών και στοχαστών, που κάνουν λόγο για μία έννοια κενή περιεχομένου, 
εκτιμώντας ότι τόσο στο πρόσφατο όσο και στο απώτερο παρελθόν εκδηλώνονταν 
ταυτόχρονες κρίσεις. Στο εναρκτήριο πάνελ της συνδιάσκεψης του Νταβός ο 
ιστορικός Νίαλ Φέργκιουσον έκανε λόγο για αχρείαστο όρο, υποστηρίζοντας ότι 
«πρόκειται απλά για ιστορία που συμβαίνει», ενώ ο αρθρογράφος των Financial 
Times Γκίντεον Ράχμαν τον χαρακτήρισε «κλισέ».

Η πολυκρίση δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα 
πολιτικών

Η πολυκρίση, ωστόσο, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα 
συγκεκριμένων πολιτικών, παρότι επικοινωνιακά μπορεί να είναι πολύ βολική η 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων κρίσεων ως «φυσικών φαινομένων» και όχι ως 
απόρροιας των παθογενειών και της κρίσης του καπιταλιστικού πλαισίου στο 
οποίο λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία.

Οι υφιστάμενες πολλαπλές κρίσεις μπορεί να οφείλονται και σε εξωγενείς 
παράγοντες (όπως η πανδημία), ωστόσο δεν συντελούνται, ούτε εξελίσσονται 
εν κενώ. Ο γεωπολιτικός και γεωοικονομικός κατακερματισμός αποτελεί 
προϊόν αντίστοιχων κλιμακούμενων ανταγωνισμών σε διεθνές επίπεδο. Το 
ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής είναι πολύ δυσκολότερη για τις αναπτυσσόμενες χώρες ασφαλώς 
είναι αποτέλεσμα των ανισοτήτων που ευνοούν τις αναπτυγμένες χώρες του 
Παγκόσμιου Βορρά. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Oxfam, από το 2020 
ως το 2022 το πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού του πλανήτη έχει 
απορροφήσει περίπου τα 2/3 της παγκόσμιας αύξησης του πλούτου πιστοποιεί 
την άνευ προηγουμένου όξυνση των ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
ερευνήτρια του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ Φάρουα Σιάλ έγραψε ότι 

https://cascadeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/04/What-is-a-global-polycrisis-version-1.1-27April2022.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_16_2293
https://www.ft.com/content/b3f41263-88d9-4012-aafc-145f0327678f?shareType=nongift
https://twitter.com/ishaantharoor/status/1615255648597319681?s=20&t=rWJm1wT6IulPZkGYhimpbQ
https://twitter.com/gideonrachman/status/1614893315002077184?s=20&t=lh9ZKOWZLAVoGKDSrx_n4Q
https://www.enainstitute.org/%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%af/
https://www.enainstitute.org/%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%af/
https://developingeconomics.org/2023/01/27/whose-polycrisis/
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«χωρίς αμφιβολία, η τρέχουσα κρίση έχει προκληθεί από τον μετασχηματιστικό 
ρόλο του χρηματοπιστωτικού και ψηφιακού καπιταλισμού και την προκληθείσα 
από τον άνθρωπο κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, αυτά δεν αποτελούν ανωμαλίες 
για τον καπιταλισμό, αλλά μέρος του σχεδιασμού του, του οποίου οι συνέπειες 
κατανέμονται άνισα σε όλο τον κόσμο».  

Το Νταβός ίσως τελικά είναι «νεκρό»

Οι ελίτ που συγκεντρώθηκαν στο Νταβός μάλλον επιβεβαίωσαν τα αδιέξοδα 
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης 
και τους κλυδωνισμούς που υφίσταται η παγκοσμιοποίηση. Το μήνυμα που 
έστειλε η απουσία αρκετών ηγετών υπερδυνάμεων και αναπτυγμένων 
χωρών από τη φετινή συνδιάσκεψη, την πρώτη μάλιστα που έλαβε χώρα 
διά ζώσης μετά τους περιορισμούς που επέβαλε η πανδημική κρίση, ήταν 
ιδιαίτερα ισχυρό: Από τους ηγέτες χωρών της G7 μόνο ο Καγκελάριος της 
Γερμανίας Όλαφ Σολτς έδωσε το παρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σουνάκ, ο Γάλλος Πρόεδρος 
Εμανουέλ Μακρόν, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο Ιάπωνας 
Πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα και ο Πρωθυπουργός του Καναδά απέστειλαν 
αντιπροσώπους τους. 

Το φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ περιορίστηκε σε τετριμμένες και 
γενικόλογες διακηρύξεις περί της -προφανέστατα αναγκαίας- «διεθνούς 
συνεργασίας» απέναντι στους παγκόσμιους κινδύνους της εποχής, 
χωρίς φυσικά ίχνος αυτοκριτικής για τις πολιτικές που προώθησε και οι 
οποίες διαμόρφωσαν έναν άνισο και ευάλωτο στις κρίσεις (οικονομικές, 
περιβαλλοντικές, ανθρωπιστικές κ.ά.) κόσμο. Το «ορθόδοξο» οικονομικό 
δόγμα των αποστειρωμένων ελίτ αποτυγχάνει πλέον διαρκώς και ο σχεδιασμός 
πολιτικών με τις κοινωνίες απούσες μόνο νέα δεινά μπορεί να προκαλέσει. 
Η φράση «το Νταβός είναι νεκρό», που εκστομίζεται εδώ και καιρό με 
αυτοπεποίθηση από τους επικριτές όσων πολιτικοοικονομικά πρεσβεύει το 
Φόρουμ, ίσως δεν απέχει πολύ από το να γίνει πραγματικότητα.
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Brexit, τρία χρόνια μετά: 
Εθελοτυφλία, άρνηση και συμφωνίες 
στον αέρα
Μαρίνα Πρεντουλή, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Επικοινωνίας, 
Πανεπιστήμιο Ανατολικής Αγγλίας, Ηνωμένο Βασίλειο

Πριν από μερικές μέρες, ένα από τα πιο δημοφιλή πολιτικά προγράμματα του 
BBC είχε καλεσμένο μεταξύ άλλων και τον Μισέλ Μπαρνιέ, πρώην επικεφαλής 
της διαπραγματευτικής ομάδας της ΕΕ για το Brexit. Η δημοσιογράφος 
της σχετικής εκπομπής απευθυνόμενη σε αυτόν ρώτησε γιατί η ΕΕ δεν 
έχει κάνει περισσότερα (και νωρίτερα) για να λύσει τα προβλήματα με το 
πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλαδή, τη συμφωνία που υπέγραψαν 
και οι δυο πλευρές (EE και Ηνωμένο Βασίλειο) και που μετά την αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, καθιερώνει τελωνειακούς ελέγχους 
μεταξύ Β. Ιρλανδίας και Μεγάλης Βρετανίας και υιοθετεί τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα για τα προϊόντα της πρώτης. 

Ο άνθρωπος γέλασε… Μαζί του και αρκετοί θεατές πιθανότατα, γιατί αυτή 
είναι ακόμα η αντίληψη μερίδας των δεξιών ψηφοφόρων και υπερασπιστών 
του Brexit, ότι δηλαδή η ΕΕ πρέπει να βρει τις λύσεις που θα ικανοποιήσουν 
τη χώρα, λησμονώντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε την αποχώρηση στο 
δημοψήφισμα του 2016 (ένα δημοψήφισμα που δρομολογήθηκε για καθαρά 
εσωκομματικούς λογούς του Συντηρητικού κόμματος), άρχισε τη διαδικασία 
της αποχώρισης χωρίς κανένα σχέδιο και απέρριψε κάθε πρόταση που δεν 
θα μπορούσε να «πουλήσει» στους ψηφοφόρους της η λαϊκίστική Δεξιά.

Το Πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας που είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση 
-και σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο τις τελευταίες μέρες, διαμορφώνεται 
υπέρ της χώρας- είναι ενδεικτικό της εθελοτυφλίας των Συντηρητικών. Και 
αν δεν βρεθεί σύντομα λύση όπως ευελπιστεί η κυβέρνηση, η παραλυσία 
του τοπικού κοινοβουλίου, της Β. Ιρλανδίας, θα συνεχιστεί επ’ αόριστον, 
αυξάνοντας τις εντάσεις στην περιοχή.



Παρά τη ρητορική των πέντε διαδοχικών Πρωθυπουργών των Συντηρητικών 
από το 2016 με τελευταίο τον Σούνακ, και παρά την πάροδο τριών ετών από 
την υποτιθέμενη ολοκλήρωση του Brexit, πολύ λίγα έχουν οριστικοποιηθεί. 
Η ιδία η συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου 
και ΕΕ (η οποία δεν έχει καν εφαρμοστεί πλήρως) θα επανεξεταστεί το 
2025. Αλλά και μια σειρά επιμέρους συμφωνιών δεν έχει οριστικοποιηθεί. 
Οι ποσοστώσεις της αλιείας για παράδειγμα, θα επανεξεταστούν το 2026. 
Όμως και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να 
αποφασίσει μέχρι το τέλος του 2023 αν θα προεκτείνει το μεταβατικό προ-
Brexit καθεστώς που ισχύει σήμερα και ορίζει τη λειτουργία αυτών των 
υπηρεσιών.  

Παρά το ότι προβλήματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η πανδημία, 
επηρεάζουν συνολικά τη διεθνή οικονομία, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται 
στη χειρότερη θέση μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών. Το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο αναπροσάρμοσε την πρόβλεψη για την συρρίκνωση 
της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου το 2023 από - 0.3% σε - 0.6%. 
Το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη για τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας, παρά την εμπόλεμη κατάσταση. Αν 
και το εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου έχει ανακάμψει μετά την 
αρχική πτώση που σημειώθηκε με την αποχώρηση, η ανάπτυξη της χώρας, 
σε συνάρτηση με το μέγεθος της οικονομίας της, είναι πολύ μικρότερη 
αναλογικά με άλλα κράτη. 

Η κρίση του κόστους ζωής που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά έχει τις 
ρίζες της στην αποχώρηση. Σύμφωνα με έρευνα του  London School of 
Economics, τα νοικοκυριά έχουν ξοδέψει στους λογαριασμούς τροφίμων 
210 λίρες παραπάνω σε μια περίοδο δύο χρόνων, ενώ το Brexit έχει 
στοιχίσει στους καταναλωτές, μέχρι το 2021, 5.8 δισ. Αυτό συμβάλλει στην 
αύξηση του κόστους ζωής και εντείνει την κρίση, ειδικά για τις πιο φτωχές 
και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.   

Η λίστα των προβλημάτων που οφείλονται στο Brexit είναι τεράστια: Πολλές 
μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη γραφειοκρατία που 
επιβλήθηκε. Τα πανεπιστήμια έχουν χάσει το 50% των Ευρωπαίων φοιτητών, 
κενό που δεν αναπληρώνεται από τους διεθνείς φοιτητές. Η διαμάχη για 
το Πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας, έχει μπλοκάρει τη συμμέτοχη 
του Ηνωμένου Βασιλείου σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και 
επιδοτήσεις. Παρόλο που η ανεργία παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να βρουν το 
κατάλληλο προσωπικό και ζητούν την χαλάρωση των μεταναστευτικών 
μέτρων. Και η λίστα συνεχίζεται…

11

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://www.lse.ac.uk/News/Latest-news-from-LSE/2022/l-December-22/By-the-end-of-2021-Brexit-had-already-cost-UK-households-a-total-of-5.8-billion-in-higher-food-bills-%E2%80%93-new-LSE-research


Φ
ΕΒ

ΡΟ
ΥΑ

ΡΙ
Ο

Σ 
20

23

12

Πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι αντιλήψεις, τρία χρόνια μετά την 
επίσημη αποχώρηση έχουν αλλάξει. Ένα πρόσφατο γκάλοπ από την Ipsos  
αναφέρει ότι το ποσοστό που θεωρεί ότι το Brexit πάει χειρότερα από ότι 
περίμεναν έχει ανέλθει στο 45%, από 28% τον Ιούνιο του 2021. Όμως αυτό 
δεν σημαίνει ότι η πολιτική σκηνή θα αλλάξει σημαντικά σε αυτό το θέμα 
μέχρι τις επόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν μέσα στο 2024. Οι πρώτες 
δημοσκοπήσεις του 2023 δείχνουν το Εργατικό Κόμμα μπροστά από τους 
Συντηρητικούς κατά 20 μονάδες, αλλά εκτός από την υπόσχεση μιας 
καλύτερη σχέσης με την ΕΕ, ο αρχηγός των Εργατικών Κιρ Στάρμερ έχει 
απορρίψει την επανένταξη στην κοινή αγορά και την ελευθερία μετακίνησης. 
Όπως έχει δηλώσει σε πρόσφατες συνεντεύξεις, θέλει να διορθώσει το 
Brexit ώστε να ωφελήσει τη χώρα, όχι να το ανατρέψει. Σύμφωνα με τον 
Σταρμερ, ο τρόπος για να ανακτήσει η χώρα την κυριαρχία της, ένα από 
τα κεντρικά συνθήματα  του Brexit (Get Βack Control), είναι η μεταβίβαση 
περισσότερων εξουσιών στα τοπικά κοινοβούλια της Β. Ιρλανδίας, Σκωτίας 
και Ουαλίας. Η οικονομική κρίση όμως είναι ήδη πολύ βαθιά, οι προγνώσεις 
αρνητικές και η επόμενη κυβέρνηση θα είναι και πάλι αντιμέτωπη με τις 
συνέπειες του Brexit.     

https://www.ipsos.com/en-uk/three-years-and-45-percent-britons-say-brexit-going-worse-expected
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Η Τουρκία στην τελική ευθεία 
για τις εκλογές
Έλενα Μπουλετή,
μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Με τις εκλογές στην Τουρκία θεωρητικά να πλησιάζουν, αφού η ανακοίνωση 
του Τούρκου Προέδρου έκανε λόγο για τις 14 Μαΐου, ανέβηκαν και οι τόνοι 
της δημόσιας αντιπαράθεσης.  Οι επερχόμενες εκλογές είναι εξαιρετικά 
σημαντικές  τόσο για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν -καθώς ενδεχόμενη ήττα 
του μπορεί να σημάνει πολλά περισσότερα από την απόσυρσή του από την 
πολιτική- ενώ θα φέρουν μια τεράστια αλλαγή στη χώρα μετά από είκοσι 
χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης Ερντογάν με όλο και πιο απόλυτους όρους.

Για την κυβέρνηση η προεκλογική εκστρατεία αναλύθηκε σε δύο άξονες: 
τον ιδεολογικό, που στηρίχθηκε στη σύλληψη του «αιώνα της Τουρκίας» 
και σε εκείνο των παροχών με αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ορίου 
συνταξιοδότησης για συγκεκριμένες ομάδες πολιτών κτλ. Ωστόσο και οι δύο 
προσεγγίσεις -οι παροχές και οι αυξήσεις που εξήγγειλε πριν τα Χριστούγεννα 
η τουρκική κυβέρνηση καθώς και οι υποσχέσεις και τα οράματα για το μέλλον, 
φαίνεται πως δεν ήταν αρκετές για να αλλάξει το κλίμα στην κοινωνία. Και 
αυτό γιατί οι τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά 
του η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λόγω της ακρίβειας και των 
χαμηλών μισθών όχι μόνο εξακολουθούν αλλά και αυξάνονται. Οι παροχές 
αποδείχθηκαν σταγόνα στον ωκεανό των κοινωνικών προβλημάτων και 
εκτιμάται πως, ένας από τους λόγους για τους οποίους δρομολογείται η 
επίσπευση των εκλογών είναι η απογοήτευση του κόσμου για τον κυβερνητικό 
συνασπισμό που όλο και μεγαλώνει. 

Πρόσφατη δημοσκόπηση που έγινε στη χώρα από την εταιρεία ORC Re-
search, κατέταξε το AKP τρίτο στους νέους ηλικίας 17 έως 25 χρονών 
μετά το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα CHP, και το Καλό Κόμμα (IYI Partι). 
Στο ερώτημα «Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν γίνονταν εκλογές αυτήν την 
Κυριακή;» το 21,9% απάντησε το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το 20,1% 
το Καλό Κόμμα, ενώ το AKP ήρθε τρίτο στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων 
με ποσοστό 15,1%, σε σύνολο 2.160 ερωτηθέντων, ενώ οι αναποφάσιστοι 
έφτασαν στο 10,2%. Είναι, λοιπόν, πιθανό η χώρα να οδεύει προς μια 
σημαντική πολιτική αλλαγή και αναλυτές αναφέρονται στις επερχόμενες 
εκλογές ως τις σημαντικότερες στη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας. Το 
ζητούμενο είναι εάν οι πολιτικοί παράγοντες που συνδιαμορφώνουν αυτή 
τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό στη χώρα είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν



αυτή τη διαφαινόμενη πολιτική αλλαγή ή εάν έχουν σκοπό να (προσπαθήσουν 
έστω να) την επηρεάσουν πέραν των θεσμικώς προβλεπόμενων. Και το 
βλέμμα στρέφεται κυρίως στον κυβερνητικό συνασπισμό και τον επικεφαλής 
του, που κυβερνά τη χώρα επί μια εικοσαετία.

Ιδίως μετά το «ευλογημένο», κατά τον Ταγίπ Ερντογάν, αποτυχημένο 
πραξικόπημα του καλοκαιριού του 2016, η κυβέρνηση περιόρισε συστηματικά 
δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα, ποδηγετώντας τη δικαιοσύνη, 
την Κεντρική Τράπεζα, τα ΜΜΕ στο όνομα της ασφάλειας, του πολέμου 
κατά της τρομοκρατίας κτλ. Ιστορικοί, μελετητές και ακαδημαϊκοί μιλούν 
-όταν νιώθουν ασφαλείς να το πράξουν - για μια τουρκική δημοκρατία με 
πολλά προβλήματα, ενώ έμμεσα εκφράζουν και φόβους για το τι μπορεί να 
συμβεί στις εκλογές εάν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα επιθυμούσε 
η τωρινή κυβέρνηση. Και η αλήθεια είναι ότι οι συστηματικές διώξεις εδώ 
και χρόνια εις βάρος του φιλοκουρδικού αριστερού κόμματος του HDP και 
των σημαντικότερων στελεχών του, η πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται 
στη φυλακή, τα ισόβια στον Οσμάν Καβαλά, η πρόσφατη καταδίκη (14/12) 
του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και πολιτικού αντιπάλου του 
Ερντογάν Εκρέμ Ιμάμογλου, σε ποινή φυλάκισης και σε στέρηση πολιτικών 
δικαιωμάτων, η δαμόκλειος σπάθη του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου περί 
παραπληροφόρησης που επικρέμεται πάνω από κάθε πολιτικό ή θεσμικό 
παράγοντα που ασκεί δημόσια κριτική στην κυβέρνηση, είναι σαφείς 
ενδείξεις ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ήσυχος για το πως θα εξελιχθούν οι 
επικείμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.

Έχει σημασία ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους όσο αυτές 
πλησιάζουν και επαναφέροντας το ιδεολογικό σχήμα περί «αιώνα της 
Τουρκίας» κατηγόρησε την αντιπολίτευση σε ομιλία του στο Αϊδίνιο πως 
«δε θα  καταφέρετε να βάλετε δεσμά στην Τουρκία… να αφαιρέσετε τα 
επιτεύγματα του έθνους μας… δεν μπορείτε να αποτρέψετε τους στόχους 
του 2023, δεν θα καταφέρετε να αποτρέψετε τη δημιουργία του αιώνα της 
Τουρκίας». Ο Τούρκος Πρόεδρος συνεχίζει να επικαλείται για τη «δική» 
του Τουρκία, μια υπερβατική σύνδεση με ένα αυτοκρατορικό παρελθόν 
που όμως δεν είναι πολυεθνοτικό (ή είναι όταν και όσο τον εξυπηρετεί) και 
αφήνει εκτός σχήματος τον κεμαλισμό, την κοσμικότητα και τη μετάβαση 
στη δημοκρατία, διαλέγοντας από το ιστορικό παρελθόν της χώρας 
μονάχα ό,τι εξυπηρετεί το δικό του πολιτικό παρόν και μέλλον. Η αναφορά 
σε «ιμπεριαλιστές αποικιοκράτες» είναι μια ακόμη κατηγορία προς την 
αντιπολίτευση που δε σκέφτεται «εθνικά», όπως κάνει εκείνος αλλά θέλει 
την Τουρκία υποταγμένη στον ξένο παράγοντα. Το γεγονός δε ότι ανεβάζει 
διαρκώς τους τόνους και λεκτικά έναντι της αντιπολίτευσης -σε πρόσφατη 
ομιλία του ζητούσε από τους ψηφοφόρους του να «θάψουν στην κάλπη», 
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να «κόψουν την ανάσα» των πολιτικών του αντιπάλων- δείχνει και την 
προσπάθειά του να συσπειρώσει ψηφοφόρους και ακροατήριο πολώνοντας 
το κλίμα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πέρα, ωστόσο, από τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, ο συνασπισμός της 
αντιπολίτευσης φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς, μετά από τόσους 
μήνες, υπό τόσο αντίξοες πολιτικά συνθήκες και ενώ έχει επισπευστεί 
και ο χρόνος των εκλογών, δεν είναι ακόμη σε θέση να ανακοινώσει 
τον ανθυποψήφιο του Τούρκου προέδρου. «Το όνομα του προεδρικού 
υποψηφίου (των έξι κομμάτων της συμμαχίας της αντιπολίτευσης) θα 
ανακοινωθεί πιθανόν κάποια στιγμή τον Φεβρουάριο», είχε δηλώσει στους 
δημοσιογράφους ο Ουνάλ Τσεβικόζ, εκπρόσωπος του επικεφαλής του CHP 
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Μια τόσο ασαφής τοποθέτηση τόσο κοντά στις 
εκλογές υπογράμμισε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο συνασπισμός της 
αντιπολίτευσης λόγω της πολιτικής του ανομοιογένειας αλλά και λόγω των 
προσωπικών φιλοδοξιών των ηγετών της. Ο δε Πρόεδρος Ερντογάν τους 
ειρωνεύτηκε σε ομιλία του στο Αϊδίνιο ότι «κλωτσάνε ο ένας τον άλλον κάτω 
από το τραπέζι». Ο ίδιος ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, αφού εξέφρασε την 
πεποίθησή του ότι μέχρι την 13η Φεβρουαρίου η «Συμμαχία του Έθνους» 
θα έχει καταλήξει σε υποψήφιο, έσπευσε να προσθέσει ότι «εάν υπάρξει 
συμφωνία για το όνομά του δε θα αντιταχθεί», αν και πιστεύει ότι «δεν είναι 
σωστό να σκεφτόμαστε προσωποκεντρικά. Στόχος είναι να αλλάξουμε το 
σύστημα. Το κράτος δεν μπορεί να «έχει» ένα πρόσωπο. Όταν το κάνει, το 
κράτος αρχίζει να σαπίζει». 

Η δε κυβερνητική προσπάθεια για εξουδετέρωση του HDP, του κόμματος 
που πρώτο αμφισβήτησε την παντοδυναμία Ερντογάν όταν μπήκε στη 
Βουλή ξεπερνώντας το όριο του 10%, που είχε θεσπιστεί ακριβώς για να το 
εμποδίσει, συνεχίζεται: Το τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε 
να του στερήσει «προσωρινά» την κρατική επιχορήγηση (σύμφωνα με 
το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, 539 εκατομμύρια τουρκικές λίρες, ήτοι 28,7 
εκατομμύρια δολάρια, κρατικής επιχορήγησης προβλέπονταν να δοθούν 
φέτος στο HDP – το ένα τρίτο εξ αυτών στις 10 Ιανουαρίου) και μπλόκαρε 
τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Η στερεοτυπική αιτιολόγηση για τη 
νέα αυτή απόφαση, που ελήφθη με 8 ψήφους υπέρ και 7 κατά, ήταν ότι το 
HDP έχει δεσμούς με το PKK και την τρομοκρατία. 

Έχει δε σημασία να προστεθεί εδώ ότι, ενώ το HDP είχε ξεκαθαρίσει 
μέσω της συμπροέδρου του Περβίν Μπουλντάν ότι δε θα συμμετάσχει 
στον εξακομματικό συνασπισμό, κυρίως λόγω της παρουσίας σε αυτόν του 
εθνικιστικού «Καλού» κόμματος (Iyi) της Μεράλ Ακσενέρ και θα προτείνει 
δικό του υποψήφιο, ο Σελαχαττίν Ντεμιρτάς, συνιδρυτής και συμπρόεδρος 
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του HDP δήλωσε πρόσφατα από την Αδριανούπολη όπου βρίσκεται 
φυλακισμένος ότι είναι μάλλον υπέρ ενός κοινού υποψηφίου, εφόσον όμως 
ο υποψήφιος που θα επιλέξει ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης καταλήξει 
σε κάποιον συμβιβασμό με το HDP, εφόσον η αντιπολίτευση «απλώσει 
το χέρι» στο HDP. Έχει σημασία, επομένως, πως κάθε κομμάτι της 
τουρκικής αντιπολίτευσης αντιλαμβάνεται τη συγκυρία και τη σοβαρότητά 
της, και πόσο είναι διατεθειμένο να κάνει υπερβάσεις προκειμένου να 
προωθηθεί ο κοινός σκοπός -και σε ποιο βαθμό αυτός υφίσταται. Η 
προεκλογική δέσμευση του εξακομματικού συνασπισμού για κατάργηση των 
υπερεξουσιών του Προέδρου, ενίσχυση του κοινοβουλευτικού συστήματος, 
ενίσχυση της δημοκρατίας και των θεσμών της μέσω ενός προγραμματικού 
«Κειμένου κοινής πολιτικής συναίνεσης» είναι μεν σημαντική, το γεγονός 
όμως ότι σε αυτή δεν περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, ρητά η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών (υιοθετήθηκε το 2011 
και  αποχώρησε η Τουρκία με απόφαση Ερντογάν το Μάρτιο του 2021 γιατί 
δήθεν υπονόμευε τις τουρκικές οικογενειακές αξίες) εγείρει ερωτήματα για 
την ουσιαστική δέσμευση των συμμετεχόντων στις αλλαγές και τις τομές 
που ο ίδιοι ευαγγελίζονται.

Και ενώ αυτή είναι περίπου η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, άρθρο του 
Economist με τίτλο «Η ανατέλλουσα δικτατορία της Τουρκίας» αναφέρεται 
στις ανησυχίες του διεθνούς παράγοντα για το διακύβευμα των τουρκικών 
εκλογών σχολιάζοντας ότι «όσο περισσότερο παραμένει [ο Ερντογάν] στην 
εξουσία, τόσο πιο αυταρχικός γίνεται». Βέβαια ο Economist μάλλον δεν 
κόπτεται τόσο για τη μοίρα της τουρκικής δημοκρατίας ή της τουρκικής 
κοινωνίας όσο για τα συμφέροντα της Δύσης, που μπορεί στο μέλλον να 
μην εξυπηρετούνται πια από μια κυβέρνηση Ερντογάν, όπως συνέβαινε 
έως πρόσφατα, οπότε και ο αυταρχικός πολιτικός έχαιρε νομιμοποίησης και 
υποστήριξης στη Δύση τόσης και τέτοιας, που τόνωνε την εικόνα του και 
στο εσωτερικό της χώρας.

Όσο λοιπόν μεγάλο μέρος της τουρκικής κοινωνίας παραμένει βουβό 
και αμέτοχο στα πολιτικά πράγματα, όχι επειδή δεν θέλει να συμμετέχει, 
αλλά επειδή δεν του επιτρέπεται (υπενθυμίζεται ότι το HDP είναι τρίτο 
κόμμα, σε πείσμα των διώξεων), όσο η υπόλοιπη αντιπολίτευση παραμένει 
διασπασμένη και απορροφημένη στα μικροκομματικά της θέματα, όσο η 
Δύση παραμένει προσηλωμένη στα συμφέροντα και τις ισορροπίες ισχύος 
της, τόσο το «περιθώριο αυταρχικότητας» της τουρκικής κυβέρνησης θα 
υφίσταται και θα διευρύνεται, χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει με 
ασφάλεια το μέλλον ή, καλύτερα, χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει ένα 
μέλλον πολιτικά ασφαλές για τον λαό της Τουρκίας.  

16
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Τέλος, οι δυο φονικοί σεισμοί που έπληξαν την Τουρκία προκαλώντας μια 
τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή, είναι σαφές ότι θα έχουν αντίκτυπο 
και στις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Ο τουρκικός κρατικός μηχανισμός 
-και η κυβέρνηση που τον διαχειρίζεται- θα κληθούν να επιτελέσουν ένα 
τιτάνιο και επείγον έργο και θα κριθούν γι’ αυτό στην πράξη και μάλιστα 
άμεσα από τους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Έχει σημασία ότι ο 
Τούρκος Πρόεδρος μέχρι στιγμής απηύθυνε στους πολίτες που θρηνούν 
ήδη χιλιάδες νεκρούς τις «θερμότερες ευχές του» και υποσχέσεις ότι «θα 
ξεπεράσουμε αυτή την καταστροφή μαζί το συντομότερο δυνατό» χωρίς 
κάτι πιο συγκεκριμένο. Προφανώς η συγκυρία δε θα μπορούσε να είναι πιο 
αρνητική για τον κυβερνητικό συνασπισμό και θα δρομολογήσει εξελίξεις, 
το σημαντικό ωστόσο τώρα είναι η διαχείριση της τεράστιας ανθρωπιστικής 
κρίσης σε Τουρκία και Συρία, όπου τόσο η Ευρώπη εν γένει όσο και η χώρα 
μας ειδικότερα μπορούν και πρέπει να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη 
τους στους απλούς ανθρώπους που υποφέρουν.
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Κυπριακές εκλογές: Συμπεράσματα 
στο φόντο της κάλπης
Βαγγέλης Δ. Μαρινάκης,
Πολιτικός Επιστήμονας, ΜSc Δημόσιες Πολιτικές

Ποιος νίκησε στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κύπρου; Το 
ερώτημα μοιάζει ευαπάντητο και εύκολο αν μείνει κανείς στα προφανή της 
επικράτησης του Νίκου Χριστοδουλίδη και της επιτυχίας του μέχρι πρότινος 
αουτσάιντερ Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ωστόσο, μια βαθύτερη ματιά στις 
ιδιαιτερότητες της εξαιρετικά νωπής αναμέτρησης είναι ικανές να πείσουν 
για  το σύνθετο του εγχειρήματος.

Μια πρώτη ειδοποιός διαφορά έχει να κάνει με την πλήρη διάψευση των 
δημοσκοπήσεων. Ενδεικτικό είναι πως όλες οι έρευνες κοινής γνώμης 
που διεξήχθησαν το τελευταίο διάστημα απέτυχαν να προβλέψουν είτε 
το δίδυμο του επαναληπτικού γύρου των εκλογών είτε τη μικρή διαφορά 
των δύο πρώτων (με ορισμένες να αποτυγχάνουν και στα δύο). Κοινή 
συνισταμένη επίσης η ανεπάρκεια των δημοσκόπων να υπολογίσουν το 
ακριβές μέγεθος του εύρους της διαφοράς μεταξύ του πρώτου και του 
δεύτερου, η οποία αποδείχτηκε πραγματικά ισχνή, αν και αποτελούσε κοινή 
συνισταμένη η σταδιακή υποχώρηση των αρχικών δημοσκοπικών ποσοστών 
του προηγούμενου στην «κούρσα» κ. Χριστοδουλίδη και η αντίστοιχη αύξηση 
των άλλων δύο βασικών υποψηφίων. Μοιάζει έτσι η Κύπρος να προστίθεται 
στη σειρά εκείνη των χωρών που θέτουν υπό αμφισβήτηση τα παραδοσιακά 
εργαλεία των μετρήσεων κοινής γνώμης, δημιουργώντας μια εξίσωση 
που φαντάζει όλο και δύσκολη για όσους μπορούσαν να ισχυριστούν ότι 
γνωρίζουν «τι θέλει ο κόσμος».

Μια δεύτερη διαπίστωση, παράγωγη της πρώτης, αφορά την αποδυνάμωση 
του κυπριακού πολιτικού συστήματος και της ιδιαίτερης σημασίας που 
έδειχναν κάποτε να καταλαμβάνουν εντός αυτού τα πολιτικά κόμματα. 
Είναι αυτή η συρρίκνωση του άλλοτε ισχυρού ιδεώδους του πολιτικού 
πατριωτισμού και η απομείωση της ισχύος των άλλοτε ισχυρών κομματικών 
σχηματισμών. Τόσο η επιτυχία του φαινομένου Χριστοδουλίδη –τον οποίο 
στήριξαν κομματικοί σχηματισμοί ξένοι προς την πολιτική του μήτρα- όσο 
και η αντίστοιχη αποτυχία της υποψηφιότητας Αβέρωφ καταδεικνύουν την 
αποευθυγράμμιση των ψηφοφόρων από την κομματική και πολιτική τους 
επιλογή και προέλευση. Παρόμοια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και
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από την περίπτωση Μαυρογιάννη, με τον προεδρικό υποψήφιο να υπερβαίνει 
την κομματική εμβέλεια του ΑΚΕΛ, επιβεβαιώνοντας πως παράγοντας 
επιτυχίας αποτελεί και η δυνατότητα άντλησης σημαντικών ποσοστών από 
πολλές κομματικές πηγές.

Υπό αυτή την έννοια το κυπριακό πολιτικό σκηνικό δείχνει να 
«εξευρωπαΐζεται». Θυμίζοντας την γαλλική περίπτωση, οι κυπριακές 
προεδρικές εκλογές εξελίσσονται σε μια μάχη με έντονα τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά κάθε υποψήφιου, σε βάρος κομματικών αποφάσεων και 
κατευθύνσεων. Είναι εντός αυτού του κενού εκπροσώπησης που ανοίγονται 
προοπτικές για τις υποψηφιότητες σαν των δύο διεκδικητών τη στιγμή που 
τα παραδοσιακά κόμματα δείχνουν να αδυνατούν να συντονιστούν με 
μεγάλα τμήματα του εκλογικού σώματος.

H σημαντικότερη ωστόσο εξέλιξη αφορά τα βασικά διακυβεύματα 
των εκλογών. Η συγχρονία μιας σειράς κρίσεων εξωγενών (κορονοϊός, 
μεταναστευτικό, ενεργειακή κρίση) και ενδογενών (διαφθορά) που έχουν 
επηρεάσει την Κύπρο έχει αμφισβητήσει την αδιαμφισβήτητη άλλοτε 
πρωτοκαθεδρία της επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Παρότι παραμένει 
σημαντικό ζήτημα το κυπριακό στις τελευταίες εκλογές προσμετρήθηκε 
από τους ψηφοφόρους σε ίσο βαθμό με μια σειρά οικονομικών και 
κοινωνικών ζητημάτων (εργασιακά, διαφάνεια, στέγαση, κόστος ζωής), 
γεγονός που αποτυπώθηκε ανάγλυφα στα πεδία στα οποία επέλεξαν να 
συγκρουστούν.

Υπάρχει ωστόσο κι ένα δυσάρεστο για τις ευρύτερες προοδευτικές 
δυνάμεις συμπέρασμα που μένει να εξαχθεί. Το αρνητικό για μεγάλο 
μέρος της κυπριακής κοινωνίας αποτύπωμα της προεδρίας Χριστόφια έχει 
αναγκάσει το ΑΚΕΛ σε τέτοια υπαναχώρηση που με τη σειρά της οδηγεί 
στην αποδοχή ενός κοινού παρονομαστή μεταξύ των βασικών υποψηφίων. 
Έτσι, σε μια κυπριακή παραλλαγή του TINA (There Is No Alternative) το 
παρασιτικό μοντέλο που συνδέθηκε με την εκτόξευση της Κύπρου με όρους 
βιοτικού επιπέδου εξακολουθεί να αποτελεί τη σταθερά επί της οποίας 
διαπραγματεύονται οι αναπτυξιακοί όροι της οικονομίας της Mεγαλόνησου, 
με τον προεδρικό υποψήφιο του βασικού πυλώνα της Αριστεράς στο νησί 
να μην προκρίνει παρά μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή του. Ως αποτέλεσμα, 
από τη σκοπιά της συγκρότησης ενός προοδευτικού πόλου η πρόκριση μιας 
εντιμότερης λύσης που δεν «τρομάζει» δημιουργώντας τις συνδηλώσεις 
του 200-8-13 υπονομεύει την ίδια στιγμή την όποια δημιουργία μιας 
ριζικά πειστικής αντιπρότασης. Η επιτυχία της επιλογής Μαυρογιάννη 
συνιστά έτσι μια ιδιόρρυθμη αντίφαση, καθώς μέσα στην επιτυχία της δεν 
αποτελεί ταυτόχρονα και ομολογία αποτυχίας  για την συγκρότηση μιας 
υποψηφιότητας με διαυγέστερο αριστερό πρόσημο.
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Έτι μάλιστα πιο ανησυχητικό, πως πέραν των τριών πάγιων εκφραστών 
του άξονα Αριστεράς-Δεξιάς το νεοφασιστικό ΕΛΑΜ –αδελφό κόμμα 
της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής- δείχνει να 
παγιώνεται σταθερά ως ο τέταρτος πόλος, συγκροτώντας έναν σταθερό 
κορμό ψηφοφόρων, δημιουργώντας έναν ακόμη μοχλό πίεσης προς τη 
συντηρητικοποίηση της κυπριακής κοινωνίας.
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Άρνηση της εκλογικής ήττας: 
Ένα φαινόμενο με συνέχεια 
στο χρόνο
Άρης Παπαδόπουλος,
Πολιτικός Επιστήμονας

Νομική, ιστορική και γεωγραφική διάσταση του ζητήματος

Σε οποιαδήποτε μορφή δημοκρατικού τύπου πολιτεύματος (προεδρικό, 
κοινοβουλευτικό, μικτό) η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, δηλαδή η ετυμηγορία 
του λαού που διατυπώνεται μέσω της εκλογικής διαδικασίας, θεωρείται 
υψίστης σημασίας. Είναι η βάση της λειτουργίας του ίδιου του πολιτεύματος, 
καθώς οι ετερογενείς (κατά κανόνα) πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν ότι οι 
διαφωνίες τους, όσο οξείες κι αν είναι, λύνονται στο πεδίο της πολιτικής 
αντιπαράθεσης κατά την προεκλογική περίοδο. Η λογική ακολουθία των 
συμβάντων είναι οι ίδιες οι εκλογές, ενώ στο τέλος μεσολαβεί ένα μεταβατικό 
διάστημα, μικρότερο ή μεγαλύτερο σύμφωνα με το Σύνταγμα του εκάστοτε 
κράτους, μέσα στο οποίο μία νέα κυβέρνηση, την οποία συγκροτούν οι πολιτικές 
δυνάμεις που έλαβαν την λαϊκή έγκριση βάσει των εκλογικών αποτελεσμάτων 
να συγκρατήσουν, αναλαμβάνει σταδιακά τα καθήκοντά της.

Φαινόμενα στρατιωτικών πραξικοπημάτων ή άρνησης παραδοχής της 
ήττας, ιδίως σε περιπτώσεις που η τελευταία είναι οριακή, είχαν εκλείψει, 
τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια, από μείζονες εκλογικές αναμετρήσεις, 
όχι μόνο στις αναπτυγμένες χώρες αλλά και στην πλειονότητα των 
αναπτυσσόμενων χωρών. Ωστόσο, στις αρχές του 2021 στις ΗΠΑ και 
πρόσφατα στη Βραζιλία αποδείχθηκε ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι είναι 
πρόθυμοι να διαταράξουν τόσο εύθραυστες ισορροπίες, ακόμη κι αν στο 
βάθος της σκέψης τους κατανοούν ότι οι αρμόδιες Εκλογικές Αρχές και τα 
Συνταγματικά Δικαστήρια, πόσο μάλλον και κοινωνική πλειοψηφία που έχει 
εκδηλώσει μόλις τις επιθυμίες της δεν θα τους δικαιώσουν νομιμοποιώντας 
τους ηθικά και πολιτικά.
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Η Βραζιλία του 2022 ως επιβεβαίωση του κανόνα

Τα γεγονότα της 27ης και 28ης Δεκεμβρίου 2022 στη Βραζιλία,  -όταν πλήθος 
υποστηρικτών του ηττηθέντος στις προεδρικές εκλογές Μπολσονάρου 
εισέβαλε και λεηλάτησε τη Γερουσία της χώρας και σειρά άλλων δημόσιων 
και κυβερνητικών κτιρίων- έλαβαν επισήμως τέλος στις 9 Ιανουαρίου, όταν 
ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος Λούλα Ντα Σίλβα ανακοίνωσε τη «σύλληψη των 
φασιστών βανδάλων» και ότι θα εντοπίζονταν και όσοι ακόμη συμμετείχαν σε 
αυτά. Οι ενέργειες αυτές ακολούθησαν την εκκωφαντική σιωπή του πολιτικού 
αντιπάλου του Βραζιλιάνου Προέδρου, ο οποίος ουδέποτε αναγνώρισε 
ανοιχτά το εκλογικό αποτέλεσμα (ο Μπολσονάρου έλαβε στον δεύτερο γύρο 
49% έναντι 51% που έλαβε ο Λούλα), στάση με την οποία υποκίνησε, κατά 
πολλούς, τη δράση των ταραξιών, κατ’ αναλογία προς όσα είχαν συμβεί μετά 
την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ πριν από 
2,5 έτη. Ωστόσο, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι αντιδημοκρατικές 
ενέργειες οπαδών του Μπολσονάρου, με βομβιστικές επιθέσεις και εκκλήσεις 
στις ένοπλες δυνάμεις να «σώσουν την χώρα», είχαν αρχίσει ήδη από τις 15 
Δεκεμβρίου, και κορυφώθηκαν δύο εβδομάδες αργότερα, λίγο πριν από την 
ανάληψη των καθηκόντων του Λούλα.

Πιθανές επιπτώσεις στο εγγύς και απώτερο μέλλον

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν, ως τάση της εποχής μας, ότι, όταν εκπρόσωποι 
ακραίων μορφωμάτων -ή και παραδοσιακών συντηρητικών κομμάτων όπως 
το Ρεπουμπλικανό στις ΗΠΑ, των οποίων όμως οι ηγεσίες εμφανίζουν 
εξτρεμιστικά χαρακτηριστικά- ηττώνται στις εκλογές, η συνέχεια δεν μπορεί 
να προβλέπεται πλέον de facto ως «κανονική», αφού κανείς δεν μπορεί να 
εγγυηθεί ούτε την ομαλή παράδοση της, ούτε την εύρυθμη λειτουργία του 
κράτους και της κοινωνικής ζωής έως ότου αναλάβει τα καθήκοντά της 
η επόμενη κυβέρνηση. Τέτοιου είδους κινήσεις, ιδίως σε περιπτώσεις που 
υποκινούνται από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές των εκλογών, όπως συνέβη 
με πλήθος προεκλογικών ομιλιών των Τραμπ και Μπολσονάρου, υπονομεύουν, 
τα θεμέλια του δημοκρατικού πολιτεύματος και πιο συγκεκριμένα την αρχή 
της πλειοψηφίας, που επιτάσσει το σεβασμό της αντίθετης πολιτικά άποψης, 
εφόσον έχει λάβει τη λαϊκή στήριξη.

Επιπρόσθετα, ένας ακόμη κίνδυνος που κρύβει η συστηματική υποτίμηση 
της εκλογικής διαδικασίας και του αποτελέσματος των εκλογών εκ μέρους 
βασικών διεκδικητών της εξουσίας είναι η «κανονικοποίηση» των ρητορικών
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αμφισβήτησης της δημοκρατικής διαδικασίας διεθνώς από τη συμμαχία 
δυνάμεων της υπερσυντηρητικής Δεξιάς, της ανακάμπτουσας άκρας Δεξιάς 
και της νέας «εναλλακτικής Δεξιάς» (alt-right).

Άλλες «εστίες ανάφλεξης» 

Το επόμενο διάστημα θα διεξαχθούν μερικές ακόμη εκλογικές αναμετρήσεις-
σταθμοί σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου είναι πιθανό, για ποικίλους λόγους, να 
παρακολουθήσουμε κάτι ανάλογο, αρχής γενομένης από την Τουρκία. Στις 
γενικές εκλογές του Ιουνίου που κρίνεται το μέλλον της κοινοβουλευτικής 
πλειοψηφίας του κόμματος Ερντογάν αλλά και της προεδρίας του ιδίου, 
το σενάριο οριακής επικράτησης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει, μέχρι 
στιγμής, ιδιαίτερα υψηλές πιθανότητες. Ο Τούρκος Πρόεδρος είχε αντιδράσει 
το 2019 στην εκλογή του Εκρέμ Ιμάμογλου στο αξίωμα του δημάρχου 
της Κωνσταντινούπολης με διαφορά 0,2% επί του προεδρικού υποψηφίου 
Μπιναλί Γιλντιρίμ, παραπέμποντας με το «έτσι θέλω» την αναμέτρηση στο 
εκλογοδικείο, με τον Ιμάμογλου να επικρατεί οριστικά στον επαναληπτικό 
δεύτερο γύρο, που διεξήχθη τρεις μήνες αργότερα (βλέπε πιο αναλυτικά και 
στο κείμενο του Δελτίου για την Τουρκία). 

Ακόμη, ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Πολωνίας (Φθινόπωρο 
2023), όπου έπειτα από 8 χρόνια στην εξουσία το κυβερνών κόμμα «Νόμου 
και Τάξης», που μοιράζεται πολλά κοινά ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά 
με τους Ρεπουμπλικανούς στις ΗΠΑ, πιθανότατα θα απωλέσει την 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Οι Πολωνοί υπερσυντηρητικοί ουκ ολίγες φορές 
έχουν βρει εξωθεσμικές διεξόδους διαμαρτυρίας και «επίδειξης ισχύος» 
στον δρόμο, με τις διαδηλώσεις που παρέδιδαν στις φλόγες  αμφότερα 
τα ναζιστικά και τα κομμουνιστικά σύμβολα, σε μια προσπάθεια εξίσωσής 
τους. Παρόμοια περιστατικά έχουν λάβει χώρα πολλάκις και στην γειτονική 
Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπάν που προ μηνών ανανέωσε την παραμονή του 
στην εξουσία μέσω της λαϊκής ετυμηγορίας.

Τέλος, στο πρώτο μισό του 2024 ακολουθούν εκλογικές αναμετρήσεις στην 
Ινδία και στο Περού. Η ρητορική του επικεφαλής της ινδικής κυβέρνησης 
κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με αυτή των Μπολσονάρου και Τραμπ, ενώ 
στο Περού εν μέσω απώλειας του ελέγχου από την κυβέρνηση, αποσάθρωσης 
των πολιτικών δομών και κατάλυσης κάθε έννοιας αξιοκρατίας και κράτους 
δικαίου, η ακροδεξιά Φουτζιμόρι από τη φυλακή και ομοϊδεάτες της εκτός 
φυλακής «περιμένουν στη γωνία» προκειμένου, στις πρόωρες εκλογές που θα 
διεξαχθούν σε ένα έτος, να βυθίσουν (ακόμη περισσότερο) τη χώρα στο χάος, 
όπως έκαναν και μετά το εις βάρος τους αποτέλεσμα το καλοκαίρι του 2021.
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