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Σχετικά με το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 

 
Σκοπός του Eργαστηρίου Τουρκικών και Ευραστιατικών Μελετών 

(Ε.Τ.Ε.Μ.) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο 

φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης 

της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. 

 Το αντικείμενο του Ε.Τ.Ε.Μ. είναι η καλλιέργεια και 

εμβάθυνση στις Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση 

στην μελέτη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς 

Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας, γενικότερα, 

και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής 

ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού, καθώς και υψηλής 

στρατηγικής ειδικότερα.  

 Το Ε.Τ.Ε.Μ. διαθέτει ομάδες έρευνας, οι οποίες απαρτίζονται 

από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου 

να πετύχει την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των 

τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων 

στην Τουρκία και τον ευρασιατικό χώρο. Οι εργασίες των ομάδων 

επιδιώκουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της 

τουρκικής και ευρασιατικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη 

των ερευνών γύρω από τα παραπάνω θέματα. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη της Ομάδας 

παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την 

συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και 

εργαλείων έρευνας που παρέχονται από τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των 

εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από 

επίκαιρα θέματα της Τουρκίας και της Ευρασίας. 
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Σο Δημοψήφισμα του Κιργιστάν της 11ης Δεκεμβρίου 

2016: δημοκρατικές διαδικασίες για ένα συντηρητικότερο 

ύνταγμα; 

Αλεξάνδρα Σσατσάβα 

τις 11 Δεκεμβρίου του 2016, οι πολίτες του Κιργιστάν κλήθηκαν να 

συμμετάσχουν σε δημοψήφισμα προκειμένου να τοποθετηθούν επί 

των προτεινόμενων, από την κυβέρνηση, συνταγματικών 

τροποποιήσεων. Οι τροποποιήσεις αφορούσαν τις αρμοδιότητες της 

εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και μια σειρά από δικαιώματα και 

ελευθερίες. το παρόν Ενημερωτικό ημείωμα θα γίνει αναφορά, αρχικά, 

σε κάποιες γενικές πληροφορίες για το Κιργιστάν, όπως το πολιτικό 

σύστημα της χώρας μετά-σοβιετικά και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στον 

οικονομικό τομέα κατά τη μεταβατική περίοδο. Ύστερα, θα γίνει λόγος για 

τα δημοψηφίσματα που πραγματοποιήθηκαν μετά την ανεξαρτητοποίηση 

του κράτους. Έμφαση θα δοθεί στο δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου του 2016 

και στις βασικές συνταγματικές τροποποιήσεις που αυτό επέφερε. Σέλος, θα 

γίνει αναφορά σε ορισμένες απόψεις, τόσο των επικριτών όσο και των 

κυβερνητικών αξιωματούχων, αναφορικά με το δημοψήφισμα. 

Σο Κιργιστάν είναι κράτος της Κεντρικής Ασίας με πρωτεύουσα τη 

Μπισκέκ. Οι επίσημες γλώσσες του κράτους είναι η κιργιζική και η 

ρωσική1. Σο πολιτικό σύστημα της χώρας είναι Προεδρευόμενη 

Κοινοβουλευτική Δημοκρατία2. Όσον αφορά τη θρησκεία, το 75% των 

πολιτών είναι Μουσουλμάνοι και το 20% Χριστιανοί ορθόδοξοι3. 

Πραγματοποιώντας μια αναδρομή στο παρελθόν, παρατηρούμε πως 

το Κιργιστάν απέκτησε την ανεξαρτησία του κατά τη διάρκεια του 

                                                
 Προπηστιακή θοιηήηρια (γ΄ έηος) ηοσ Τμήμαηος Διεθνών και Εσρωπαϊκών Σποσδών ηοσ 
Πανεπιζηημίοσ Πειραιώς. 
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διαμελισμού της οβιετικής Ένωσης, το 1991. Σο 1992, το Κιργιστάν έγινε 

επίσημο μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Ένα χρόνο αργότερα κατήργησε το 

ρούβλι και υιοθέτησε το ομ ως εθνικό νόμισμα, στην προσπάθειά του να 

απαλλαχθεί από τη σοβιετική/ ρωσική επιρροή που υπήρχε από το 1876, 

όταν είχε ενσωματωθεί στη Ρωσική Αυτοκρατορία4.  

 

Χάρτης του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας  

Πηγή: Πανεπιστήμιο του Σέξας, Βιβλιοθήκη Perry-Castañeda, υλλογή Χαρτών. 

Ύστερα από τη διάλυση της οβιετικής Ένωσης το 1991, η χώρα διένυσε 

μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο με κατεύθυνση προς ένα δημοκρατικότερο 

πολίτευμα. Σο 1990, στο αξίωμα του Προέδρου ανήλθε ο Ασκάρ Ακάγιεφ, 

μια πολλά υποσχόμενη ηγετική μορφή με δυνατότητες να αναπτύξει μια 

δημοκρατική κυβέρνηση, καθώς κατάφερε να απομακρύνει το Κιργιστάν 

από τις τάξεις της οβιετικής Ένωσης και να διατηρήσει τη θέση του ως 

Πρόεδρος κατά τη μεταβατική περίοδο. Όμως η συνέχεια απέδειξε το 

αντίθετο, καθώς με την πάροδο του χρόνου κινήθηκε σε αυταρχικά πλαίσια 

διακυβέρνησης, κατάσταση που επιδεινώθηκε όταν επανεξελέγη το 2000 

για δεύτερη φορά –η πρώτη ήταν το 1995. Η θητεία του ως Πρόεδρος 

κράτησε μέχρι το Μάρτιο του 2005, θέση από την οποία ανετράπη με μια 

μαζική εξέγερση που εξέφρασε τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τον 

αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησής του. Η εξέγερση πέρασε στην ιστορία ως 

«Επανάσταση της Σουλίπας»5.  
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Μετά το άδοξο τέλος της Προεδρίας του Ακάγιεφ τη θέση του πήρε ο 

Κουρμανμπέκ Μπακίγεφ, ο οποίος, όμως, με τη σειρά του προέβη, επίσης, 

σε προσπάθειες φίμωσης της αντιπολίτευσης, περιορισμού της ελευθερίας 

του Σύπου και γενικά σε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.  

 

Χάρτης του Κιργιστάν  

Πηγή: Πανεπιστήμιο του Σέξας, Βιβλιοθήκη Perry-Castañeda, υλλογή Χαρτών. 

Κατά τη θητεία του Μπακίγεφ, σε μια διαδήλωση στο Σαλάς το 2010, η 

αντιπολίτευση διαμαρτυρήθηκε κατά της διαφθοράς της κυβέρνησης και το 

μεγάλο κόστος διαβίωσης. Οι διαδηλώσεις αυτές εξελίχθηκαν σε βιαιότητες 

που εξαπλώθηκαν γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα6. Ο Μπακίγεφ 

τρομοκρατημένος από το εύρος των εξεγέρσεων τράπηκε σε φυγή, ενώ οι 

συγκρούσεις συνεχίζονταν ακόμη. Σα καθήκοντά του ανέλαβε προσωρινά η 

Ρόζα Οτουνμπάγιεβα7. Σο 2010, το 92% του πληθυσμού ψήφισε υπέρ του 

νέου υντάγματος, σύμφωνα με το οποίο το Κιργιστάν έγινε το πρώτο 

κράτος της Κεντρικής Ασίας, το οποίο υιοθέτησε κοινοβουλευτικό σύστημα 

και χαρακτηρίστηκε ως το «Νησί της Δημοκρατίας»8. Σο 2011, εξελέγη νέος 

Πρόεδρος ο Αλμάζμπεκ Αταμπάγιεφ, για θητεία 6 ετών, χωρίς δυνατότητα 

ανανέωσής της9. Παρά το γεγονός πως η χώρα στράφηκε σε ένα 

δημοκρατικό σύστημα, μπορεί να παρατηρήσει κανείς από τα παραπάνω 

πως δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι συχνές αλλαγές στην εξουσία. 
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Πέραν των πολιτικών ζητημάτων που είναι απόρροια της 

μεταβατικής περιόδου μετά την ανεξαρτητοποίηση από την Ε...Δ., το 

Κιργιστάν αντιμετώπισε επίσης σημαντικά προβλήματα οικονομικού 

χαρακτήρα. τις αρχές του 1990, το Διεθνές Νομισματικό Σαμείο (Δ.Ν.Σ.) 

παρενέβη στην οικονομία της χώρας εφαρμόζοντας ριζοσπαστικές 

μεθόδους10. Οι μέθοδοι αυτοί στόχευαν στην ιδιωτικοποίηση των 

επιχειρήσεων, στη νομισματική μεταρρύθμιση με τη βοήθεια των Διεθνών 

Οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Σράπεζα και το Δ.Ν.Σ., και την 

απελευθέρωση των τιμών. Η κυβέρνηση ακολούθησε αυτές τις πρακτικές 

λόγω της ξαφνικής αλλαγής της οικονομικής πολιτικής σε συνδυασμό με 

τον διαμελισμό της οβιετικής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε την 

οικονομία σε ύφεση, γεγονός που επηρέασε όλους τους τομείς11. Η 

οικονομία του μετά-σοβιετικού κράτους βασίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες, 

οι οποίοι είναι η γεωργία, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες. Οι εξαγωγές του 

Κιργιστάν στη διεθνή αγορά συνίστανται σε πρώτες ύλες, ιδίως μη 

σιδηρούχα μέταλλα, ενδύματα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 

ηλεκτρική ενέργεια, και γεωργικά προϊόντα12. Επιπλέον, η βιομηχανία της 

χώρας ασχολείται ενεργά με την εξόρυξη του χρυσού13. Βασική αδυναμία 

του Κιργιστάν είναι η εξάρτησή του σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές 

μηχανημάτων, καυσίμων, βιομηχανικών καταναλωτικών αγαθών και 

τροφίμων. Η οβιετική Ένωση και η κυριότερη κληρονόμος της, η Ρωσική 

Ομοσπονδία, όπως ήταν αναμενόμενο, έπαψε να στηρίζει την οικονομία του 

Κιργιστάν μετά την αποχώρηση της χώρας από αυτήν. Τπό αυτές τις 

συνθήκες οικονομικής ύφεσης, το κράτος άρχισε να βασίζεται σε σημαντικό 

βαθμό στη διεθνή βοήθεια και τις πιστώσεις των ξένων χωρών14. Σο 2002, το 

χρέος της χώρας έφτασε σχεδόν το $ 1,4 δις, ένα ποσό δυσανάλογο για ένα 

μικρό έθνος με 5 εκατ. κατοίκους15. Εν τέλει, ένα σημαντικό μέρος του 

χρέους διαγράφηκε το 200216. Η γεωργία υπήρξε ο βασικός πυλώνας της 

οικονομικής ανόρθωσης του κράτους, καθώς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

αύξηση του Α.Ε.Π. του από το 34,2% το 1990 στο 37,9% το 200217. 

Αντιθέτως, ο κλάδος της βιομηχανίας παρουσίασε μια καθοδική πορεία με 

την πάροδο του χρόνου αφού μειώθηκε από το 27,7% του Α.Ε.Π. το 1990 

στο 8,1% το 2002. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι ο τομέας των υπηρεσιών 

παρέμεινε στάσιμος παρά τις προσπάθειες που έγιναν18. 

Η χώρα είναι εξοικειωμένη με τα δημοψηφίσματα, καθώς αυτό του 

Δεκεμβρίου του 2016 ήταν το 7ο στα 25 χρόνια ανεξαρτησίας του 

Κιργιστάν19. Μετά την ανεξαρτητοποίηση του κράτους, το πρώτο 

συνταγματικό δημοψήφισμα έλαβε χώρα το 1994. Οι πολίτες κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε δύο θέματα: α) αν οι αλλαγές και οι προσθήκες στο 

ύνταγμα, τους νόμους και άλλα σημαντικά θέματα του πολιτικού βίου θα 
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αποφασίζονταν με δημοψηφίσματα, και β) αν ενέκριναν τη θέσπιση δύο 

νομοθετικών σωμάτων στο Κοινοβούλιο. Σο δημοψήφισμα εγκρίθηκε με 

ποσοστό 90% των ψηφοφόρων20. τη συνέχεια -το 1996- ένα νέο 

δημοψήφισμα για την τροποποίηση του υντάγματος εγκρίθηκε με 98,6%. 

Οι τροποποιήσεις σχετίζονταν με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των δύο 

σωμάτων του Κοινοβουλίου και την αποσαφήνιση των σχέσεων μεταξύ της 

νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Ύστερα από δύο χρόνια, 

προτάθηκε η αλλαγή του υντάγματος της χώρας21. Οι τροπολογίες 

εγκρίθηκαν σε τρίτο δημοψήφισμα το 199822. Η τροποποίηση προέβλεπε 

όχι μόνο αλλαγή στον αριθμό των βουλευτών23, αλλά και την άρση της 

ασυλίας των βουλευτών24. Μια επιπλέον σημαντική αλλαγή ήταν η 

εισαγωγή της ατομικής ιδιοκτησίας γης για τους πολίτες της χώρας. Λίγα 

χρόνια αργότερα, το 2003, οι πολίτες κλήθηκαν σε ένα τέταρτο 

δημοψήφισμα με επίσης δύο ερωτήσεις. Σους ζητήθηκε να απαντήσουν: α) 

αν συμφωνούν με τις τροποποιήσεις του υντάγματος, και β) αν ο Πρόεδρος 

(Ακάγιεφ) πρέπει να παραμείνει στη θέση του μέχρι το 200525. Αμφότερα 

τα ερωτήματα εγκρίθηκαν. Γενικότερα οι τροποποιήσεις στόχευαν στο να 

αυξήσουν τις εξουσίες του Προέδρου και να μειώσουν τις εξουσίες του 

Ανωτάτου υμβουλίου. Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στις 

αρμοδιότητες του υνταγματικού Δικαστηρίου26. τη συνέχεια, ένα νέο 

δημοψήφισμα, το πέμπτο κατά σειρά, που αφορούσε μεταβολές στο 

ύνταγμα, πραγματοποιήθηκε το 2007, ύστερα από εισήγηση του 

Μπακίγιεφ. ύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν, το 

Κοινοβούλιο θα αποτελείτο από 90 βουλευτές, εκλεγμένους από 

κομματικές λίστες. Σο 2010 διεξήχθη άλλο ένα δημοψήφισμα που αφορούσε 

αλλαγές του υντάγματος σχετικά με τη θητεία του Προέδρου. 

Προτεινόταν ο περιορισμός των προεδρικών εξουσιών με στόχο μια 

δημοκρατικότερη διακυβέρνηση. Μετά την αποχώρηση του Μπακίγεφ η 

ανάγκη για τροποποιήσεις ήταν επιτακτική. Η χώρα πέρασε από μια 

Προεδρική διακυβέρνηση σε ένα προεδρικό-κοινοβουλευτικό σύστημα27. 

τη σύντομη αυτή ιστορία του Κιργιστάν, μεταψυχροπολεμικά, οι πολίτες 

της χώρας συμμετείχαν σε ένα σεβαστό αριθμό δημοψηφισμάτων, γεγονός 

που τους επέτρεψε να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης πολιτικής 

απόφασης. 

Η κύρια συνταγματική τροποποίηση, που τέθηκε στη λαϊκή 

ετυμηγορία τον Δεκέμβριο του 2016, αφορούσε τη μεταφορά των εξουσιών 

μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας28. Η λίστα των 

μεταρρυθμίσεων διευρύνεται και σε άλλους τομείς, όπως θα δούμε 

παρακάτω. Η προσέλευση στις κάλπες ήταν πολύ χαμηλή και παρέμεινε 

στο 42%. Από τα 1,2 εκατ. ψηφοφόρων, περίπου το 80% αυτών τάχθηκε 
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υπέρ των αλλαγών, το 15% τις καταψήφισε, ενώ τα λευκά και άκυρα 

αποτέλεσαν το 5% των ψήφων29.   

 

 

Η πιο σημαντική συνταγματική μεταρρύθμιση που προτάθηκε στο 

δημοψήφισμα ήταν αυτή που αφορούσε τη μετατόπιση των εξουσιών από 

τον Πρόεδρο και το Κοινοβούλιο στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Σο 

κοινοβουλευτικό σύστημα της χώρας δίνει τη δυνατότητα στο λαό να 

εκλέγει τον Πρόεδρό του. τη συνέχεια, ο Πρόεδρος διορίζει έναν 

υπηρεσιακό πρωθυπουργό, ο οποίος είναι αναγκαίο να εγκριθεί από το 

Ανώτατο υμβούλιο30. Με τις νέες τροποποιήσεις ο πρωθυπουργός θα έχει 

τη δυνατότητα να διορίζει και να παύει τους υπουργούς αλλά και τους 

τοπικούς κυβερνήτες, χωρίς να προβεί σε διαβούλευση με τον Πρόεδρο της 

χώρας. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός θα μπορεί να συμμετέχει ενεργότερα 

στη διαμόρφωση του κρατικού προϋπολογισμού, στη θέσπιση νόμων και σε 

θέματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος31.  

Εκτός από τη μετατόπιση των εξουσιών που αναφέρθηκε παραπάνω, 

υπό ψήφιση τέθηκαν αρκετά κρίσιμα ζητήματα που αφορούσαν δικαιώματα 

και ελευθερίες των πολιτών, όπως οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. το ισχύον ύνταγμα υπάρχει ρήτρα που επιτρέπει στους 

πολίτες του κράτους να αποζημιωθούν σε περίπτωση παραβίασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους στα πλαίσια Διεθνών Οργανισμών. ύμφωνα 

με το άρθρο 41, παράγραφο 2, του υντάγματος αναφέρεται πως ο κάθε 

πολίτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει, σύμφωνα με τις Διεθνείς υνθήκες, 

από Διεθνείς Οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία των 

δικαιωμάτων και ελευθεριών του που παραβιάζονται32. Με την 

τροποποίηση αφαιρέθηκε η επόμενη διάταξη που αναφέρει πως σε 

περίπτωση που οι εν λόγω φορείς επιβεβαιώνουν την παραβίαση, το κράτος 
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του Κιργιστάν λαμβάνει μέτρα αποκατάστασης ή/και αποζημίωσης των 

επιπτώσεων που σημειώθηκαν.  

Επιπλέον, το άρθρο 26 του υντάγματος αφορά τα δικαιώματα του 

κατηγορούμενου, το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα παραπομπής 

σε δίκη. Η τροποποίηση κατέστησε αυστηρότερο το νομοθετικό πλαίσιο, 

καθώς θέσπισε νόμο βάσει του οποίου τα εγκλήματα γενοκτονίας και 

οικοκτονίας33 δεν παραγράφονται.  

 

Ο Πρόεδρος του Κιργιστάν σε εκλογικό κέντρο στην Μπισκέκ. 

Πηγή: Associated Press, 11 Δεκεμβρίου 2016. 

Επίσης, υπέστη μεταρρύθμιση το άρθρο 36, παράγραφος 5, που 

αποκλείει ρητά την ομοφυλόφιλη κοινότητα από το δικαίωμα γάμου και 

δημιουργίας οικογένειας. Αυτή η πρόταση άλλαξε, καθώς στο εξής αναφέρει 

πως ένας άνδρας και μια γυναίκα ύστερα από κοινή συναίνεση έχουν το 

δικαίωμα να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια. Έτσι, αυτόματα 

αποκλείεται το δικαίωμα της κοινότητας των ομοφυλοφίλων στη 

δημιουργία οικογένειας. 

Ακόμη, το άρθρο 50, παράγραφος 2, εξασφάλιζε ότι κανείς δεν μπορεί να 

στερήσει από τους πολίτες του Κιργιστάν την ιθαγένειά τους. Σο 

τροποποιημένο ύνταγμα επέτρεψε στις αρχές την ανάκληση της 

ιθαγένειας, σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα αν κάποιος 

πολίτης ενταχθεί σε ισλαμικές ένοπλες ομάδες στη Μέση Ανατολή το 

Αφγανιστάν ή το Πακιστάν34.  
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Η διεθνής κοινή γνώμη δέχτηκε ποικιλοτρόπως τις μεταρρυθμίσεις. 

ύμφωνα με την αρθρογράφο Anna Lelik του ιστολογίου του φορέα 

Eurasianet, αυτές οι συνταγματικές αλλαγές έχουν δημιουργήσει ένα 

αίσθημα ανησυχίας για την έναρξη ενός νέου κύκλου αστάθειας στη χώρα35. 

Ο αρθρογράφος Abdujalil Abdurasulovτ του BBC, αναφέρει πως επικριτές 

υποστηρίζουν ότι οι τροποποιήσεις θα διευκολύνουν την υπάρχουσα 

κυβέρνηση να διατηρήσει την εξουσία της36. Επιπλέον, παρατηρεί πως 

είναι έκδηλη η ανησυχία πως εκτός από την αποδυνάμωση της δημοκρατίας 

θα επέλθει και η μείωση των ελέγχων και των ισορροπιών που συμβάλλουν 

στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προσθέτει, ακόμη, πως 

μεταξύ των επικριτών, κάποιοι ακτιβιστές φοβούνται πως η κυβέρνηση θα 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει την απειλή αφαίρεσης της ιθαγένειας σε 

όσους έρχονται σε διαφωνία μαζί της.  

 

Ο Πρόεδρος του Κιργιστάν εκτελώντας τα εκλογικά του καθήκοντα. 

Πηγή: Associated Press, 11 Δεκεμβρίου 2016. 

Παρά το σκεπτικισμό αυτό της κοινής γνώμης, η κυβέρνηση υποστηρίζει 

πως οι αλλαγές αυτές θα βελτιώσουν την απόδοση διάφορων κλάδων και θα 

προλάβουν τυχόν διαφωνίες και συγκρούσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και 

του Τπουργικού υμβουλίου. Σονίζει, ακόμη, πως οι αλλαγές θα 

συμβάλουν στη σταθερότητα της πολιτικής σκηνής του Κιργιστάν37. Η 

αρθρογράφος, Cathrine Putz, του περιοδικού The Diplomat, ισχυρίζεται 

πως μερικοί παρατηρητές θεωρούν ότι αυτή η μετατόπιση των εξουσιών 

είναι σκόπιμη από την πλευρά του Προέδρου του Κιργιστάν, Αταμπάγιεφ, 
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καθώς εκφέρουν την άποψη πως έχει βλέψεις να μεταβεί στη θέση του 

πρωθυπουργού, αφού η θητεία του ίδιου ως Προέδρου λήγει το φθινόπωρο 

του 201738. Οι εν λόγω υποψίες δεν είναι εντελώς αβάσιμες καθώς ο 

βασικός κυβερνητικός εταίρος, το οσιαλιστικό Κόμμα, είχε αποχωρήσει 

από τον κυβερνητικό συνασπισμό τον Οκτώβριο του 2016 για να προβεί σε 

σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης, αποκλείοντας έτσι τα κόμματα του 

κυβερνητικού συνασπισμού που είχαν αντιδράσει στις συνταγματικές 

τροποποιήσεις39. 

Σα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος της 11ης Δεκεμβρίου 

φανερώνουν πως ελλοχεύει ο κίνδυνος για περιστολή των δημοκρατικών 

αρχών του πολιτεύματος, οδηγώντας τη χώρα πίσω σε περιόδους μιας 

αυταρχικής διακυβέρνησης. Οι μεταρρυθμίσεις σχετικά με την ενίσχυση 

των εξουσιών του πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, την αποζημίωση της 

παραβίασης των δικαιωμάτων, τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, ο 

περιορισμός της κοινότητας των ομοφυλοφίλων στη δημιουργία οικογένειας 

και η δυνατότητα της ηγεσίας να αφαιρεί την ιθαγένεια αποδεικνύουν πως 

το καθεστώς κάνει βήματα πίσω στο παρελθόν, με απώτερο σκοπό να 

συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες. Οι πολίτες του Κιργιστάν κλήθηκαν να 

απαντήσουν υπέρ ή κατά ενός μεγάλου και σημαντικού συνόλου 

συνταγματικών τροποποιήσεων και υπερψηφίζοντας τις αλλαγές αυτές 

ενέκριναν την ενίσχυση της θέσης των κυβερνώντων, καθώς και αρκετούς 

περιορισμούς σε βάρος των ίδιων. Σο Κιργιστάν φαίνεται να επιστρέφει σε 

περιόδους πριν την ανεξαρτητοποίησή του και την αποχώρησή του από τη 

οβιετική Ένωση, υιοθετώντας ένα πιο συντηρητικό ύνταγμα με απώτερο 

στόχο η συγκέντρωση των εξουσιών να καταστήσει το σύστημα πιο 

λειτουργικό και αποτελεσματικό. Πλέον, αυτό που μένει είναι να εκδοθούν 

τα επίσημα αναθεωρημένα συνταγματικά κείμενα και να αποδειχθεί στην 

πράξη αν είναι σωστοί στις εκτιμήσεις τους η κυβέρνηση ή οι επικριτές της. 
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