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Αποστολή και δράση του Εργαστηρίου 

 

Τν Εξγαζηήξην Τνπξθηθώλ θαη Επξαζηαηηθώλ Μειεηώλ (Ε.Τ.Ε.Μ.) είλαη εξεπλεηηθόο ζεζκόο 

ηνπ Τκήκαηνο Δηεζλώλ θαη Επξσπατθώλ Σπνπδώλ (Δ.Ε.Σ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο. 

Έρεη σο απνζηνιή ηνπ λα απνηειέζεη έλαλ έγθπξν επηζηεκνληθό θνξέα παξαγσγήο 

πξσηνγελνύο έξεπλαο, κειέηεο, θαη αλάπηπμεο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο, θαζώο θαη 

θάιπςεο εθπαηδεπηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ αλαγθώλ ζε πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό 

επίπεδν, ηόζν ηνπ Τκήκαηνο Δ.Ε.Σ. όζν θαη ηνπ νηθείνπ Παλεπηζηεκίνπ, γεληθόηεξα. 

 Τν αληηθείκελν ηνπ Ε.Τ.Ε.Μ. είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη εκβάζπλζε ζηηο Τνπξθηθέο θαη 

Επξαζηαηηθέο Μειέηεο κε έκθαζε ζηε κειέηε ησλ ρσξώλ ηεο πεξηνρήο από ηε ζθνπηά ηεο 

Δηεζλνύο Πνιηηηθήο (Δηεζλείο Σρέζεηο θαη Σηξαηεγηθή), ησλ Δηεζλώλ θαη Επξσπατθώλ 

Θεζκώλ θαη ηεο Δηεζλνύο Οηθνλνκίαο, γεληθόηεξα, θαη ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, πνιηηηθήο αζθάιεηαο, νηθνλνκίαο, πνιηηηζκνύ, θαζώο θαη πςειήο 

ζηξαηεγηθήο εηδηθόηεξα.  

 Γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύο, ην Ε.Τ.Ε.Μ. δηαζέηεη νκάδεο έξεπλαο, νη νπνίεο απαξηίδνληαη 

από πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο, θαζώο θαη κέιε Δ.Ε.Π., πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή, κειέηε θαη αλάιπζε ησλ ηξερνπζώλ πνιηηηθώλ, 

νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ εμειίμεσλ ζηελ Τνπξθία θαη ηνλ επξαζηαηηθό ρώξν. Οη 

εξγαζίεο ησλ νκάδσλ επηδηώθνπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ηνπξθηθήο 

θαη επξαζηαηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλώλ γύξσ από ηα παξαπάλσ 

ζέκαηα. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ, ηα κέιε ηεο Οκάδαο παξαθνινπζνύλ ηελ 

επηθαηξόηεηα, ηελ θαηαγξάθνπλ, ηε ζπδεηνύλ θαη ηελ αλαιύνπλ βάζεη επηζηεκνληθώλ 

κεζόδσλ θαη εξγαιείσλ έξεπλαο πνπ παξέρνληαη από ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο επηζηήκεο. Καξπόο απηώλ ησλ εξγαζηώλ είλαη κηα ζεηξά από εθδνηηθέο 

πξνζπάζεηεο γύξσ από επίθαηξα ζέκαηα ηεο Τνπξθίαο θαη ηεο Επξαζίαο. 

Η δηεύζπλζε, ηα κέιε θαη νη δόθηκνη εξεπλεηέο ζπκκεηέρνπλ ακηζζί/ζε εζεινληηθή βάζε 

ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Εξγαζηεξίνπ. 
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Η ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΗΝ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 

Παναγιώτα Καλογιάννη
*
 

 

ηηο 5 Μαξηίνπ ζπλεδξίαζε ζε νινκέιεηα ην Δζληθό Λατθό πλέδξην ηήο 

Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο (全国人民代表大会) θαηά ηελ νπνία 

πξνηάζεθε από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηήο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνύ 

Κηλεδηθνύ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο (Κ.Κ.Κ.), Xi Jinping (习近平), ε αλαζεώξεζε 

νξηζκέλσλ άξζξσλ ηνύ πληάγκαηνο. Απηή ε θίλεζε δελ έγηλε ηπραία, θαζώο ν Xi 

Jinping ρξεηαδόηαλ ηελ εμαζθάιηζε ηήο δηα βίνπ ζεηείαο ηνπ θπξίσο γηα λα 

πινπνηήζεη ην πξόγξακκά ηνπ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ηελ αλάδεημε ηήο Κίλαο ζε 

παγθόζκην θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν. Δπίζεο, ε αλαζεώξεζε θξηλόηαλ αλαγθαία γηα 

λα απνδπλακσζεί ε εζσθνκκαηηθή αληηπνιίηεπζε, ε νπνία απνηειεί «θίλδπλν» γηα 

ηνλ Xi Jinping. Δθείλνο είρε αλαθεξζεί ήδε από ην 2012 ζην «Κηλέδηθν όξακα»
1
 θαη 

γηα ηελ αλαλέσζε ηεο Κίλαο. Σν όξακα απηό ζηνρεύεη, πξώηνλ, ζε κηα ηζρπξή -ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο- Κίλα, δεύηεξνλ, ζε κηα πνιηηηζκέλε θαη αλαπηπγκέλε Κίλα, θαη 

ηέινο, ζε κηα Κίλα θαζαξή θαη ειθπζηηθή αθνύ ζα δνζεί έκθαζε ζην πεξηβάιινλ. Σν 

όξακα ινηπόλ ηνύ Xi Jinping ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε ηήο πξσηνθαζεδξίαο ηεο Κίλαο 

ηόζν ζε πεξηθεξεηαθό όζν θαη ζε παγθόζκην επίπεδν. ην παξόλ ελεκεξσηηθό 

ζεκείσκα γίλεηαη παξνπζίαζε ηήο πξόζθαηεο αλαζεώξεζεο ηνύ θηλεδηθνύ 

πληάγκαηνο θαη ζηε ζεκαζία πνπ ζα έρεη απηή ηόζν γηα ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή δσή ηήο Κίλαο όζν θαη γηα ηηο δηεζλείο ηεο ζρέζεηο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξνπζηάζηεθε από ηνλ πξσζππνπξγό ηεο ρώξαο, Li Keqiang 

(李克强), ύζηεξα από αλαθνξά ζηελ νπνία νξίδνληαλ ηα ηξία εκπόδηα πνπ πξέπεη ε 

Κίλα λα αληηκεησπίζεη. Απηά είλαη ηα εμήο: α) ην ξίζθν ηήο νηθνλνκηθήο ύθεζεο, β) ε 

θηώρεηα, θαη γ) ε ξύπαλζε
2
. Ζ θύξηα ηξνπνπνίεζε ηνύ πληάγκαηνο, σζηόζν, 

αθνξνύζε ηελ θαηάξγεζε ηνύ πεξηνξηζκνύ
3
 ησλ δύν δηαδνρηθώλ ζεηεηώλ (πεληαεηνύο 

δηάξθεηαο έθαζηε) γηα ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Αληηπξόεδξν
4
 (Άξζξν 79.3). ηηο 11 

Μαξηίνπ 2018 ςεθίζηεθε ε αλαζεώξεζε ηνύ πληάγκαηνο
5
 κε κόλν ηξεηο απνρέο, 

                                                           
*
 Προπηστηαθή θοηηήηρηα (γ’ έηος ) ηοσ ηκήκαηος Δηεζλώλ θαη Εσρωπαϊθώλ Σποσδώλ ηοσ Παλεπηζηεκίοσ 

Πεηραηώς. 
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δύν αξλεηηθέο ςήθνπο θαη κηα άθπξε ςήθν ζην ζύλνιν ησλ πεξίπνπ ηξηώλ ρηιηάδσλ 

βνπιεπηώλ
6
. Ζ πξόζθαηε ζπληαγκαηηθή αλαζεώξεζε ζηελ Κίλα ρξήδεη πξνζνρήο, 

θαζώο εληζρύζεθε αξθεηά ν ξόινο ηνύ πξνέδξνπ ηεο έπεηηα από ηε ζεζκηθή 

θαζηέξσζε ηνπ δηθαηώκαηνο επαλεθινγήο ζην πξνεδξηθό αμίσκα γηα πεξηζζόηεξεο 

από δύν πεληαεηείο ζεηείεο. 

Σν ηζρύνλ ύληαγκα ηεο Κίλαο ςεθίζηεθε ην 1982 θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί έσο 

θαη ζήκεξα πέληε θνξέο
7
. ύκθσλα κε ην θηλεδηθό ύληαγκα ηνπ 1982 ν Πξόεδξνο 

ηεο Κίλαο
8
 είλαη ν αξρεγόο ηνύ θξάηνπο, ελώ ν πξσζππνπξγόο είλαη ν αξρεγόο ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ν εγέηεο ηνύ Δζληθνύ πκβνπιίνπ. Ο Xi Jinping ην 2012 αλέιαβε 

θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Κ.Κ.Κ. θαη ην 2013 έγηλε Πξόεδξνο ηεο Κίλαο. 

Πξηλ ηελ αλαζεώξεζε, ε ζεηεία ηόζν εθείλνπ όζν θαη ηνπ πξσζππνπξγνύ Li Κeqiang 

ζα έιεγε ην 2022. Ωζηόζν, ε αλαζεώξεζε απηή ηνπο έδσζε ηε δπλαηόηεηά γηα κηα 

δηα βίνπ ζεηεία, πέξαλ ηεο δεθαεηίαο. 

 

Η Εζληθή Λαϊθή Σσλέιεσζε (Ε.Λ.Σ.) ηες Λαϊθής Δεκοθραηίας ηες Κίλας. 

Πηγή: Xinhua, 11 Μαξηίνπ 2018. 

Σν θηλεδηθό Κνηλνβνύιην πέξαλ ηνύ Κ.Κ.Κ. πεξηιακβάλεη άιια νθηώ πνιηηηθά 

θόκκαηα. Ζ ηδενινγία ηνπ Κ.Κ.Κ., όπσο άιισζηε καξηπξά θαη ην όλνκά ηνπ, 

βαζίδεηαη ζηελ θνκκνπληζηηθή ζεσξία
9
 θαη αληιεί ζηνηρεία από ην ζνζηαιηζκό, ην 

καξμηζκό θαη ηα δηδάγκαηα ηνπ Mao Zedong. Ο ηειεπηαίνο ήηαλ θαη ν εγέηεο ηνύ 

θόκκαηνο
10

 ηελ πεξίνδν ηήο «Μεγάιεο Πνξείαο»
11

 (1934-1935) θαη εθείλνο πνπ 

επεξέαζε όζν θαλείο άιινο ηελ εμέιημε ηήο ζύγρξνλεο Κίλαο. Όζνλ αθνξά ην Δζληθό 

Λατθό πλέδξην (Δ.Λ..), έρεη ηελ εμνπζία
12

 λα ηξνπνπνηεί ην ύληαγκα θαη λα 

ςεθίδεη λόκνπο, ελώ ζπλεδξηάδεη ζε νινκέιεηα ην Μάξηην εθάζηνπ έηνπο γηα κηα 

πεξίνδν δύν εβδνκάδσλ. Ζ πξόζθαηε αλαζεώξεζε ηνύ πληάγκαηνο έγηλε ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή, αθνύ ν Xi Jinping εμαζθάιηζε κέζσ απηήο ηε δπλαηόηεηα γηα ηε 

δηα βίνπ άζθεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ, κόιηο μεθίλεζε ε δεύηεξε πεληαεηήο ζεηεία ηνύ 

σο Πξόεδξνο. Ο Υi Jinping από ηελ αξρή ηήο ζεηείαο ηνπ ζηόρεπε ζηελ αιιαγή ηνύ 
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θηλεδηθνύ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ ύπαξμε κηαο δηαθαλνύο εμνπζίαο, 

μεθηλώληαο εθζηξαηεία θαηά ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία ζεσξείηαη από πνιινύο σο 

πνιηηηθή εθθαζάξηζεο ησλ αληηπάισλ ηνπ
13

. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε Κίλα, ππό ηελ 

εγεζία ηνπ Xi Jinping, εληζρύζεθε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά θαη πξνζπάζεζε λα κεηώζεη 

ηελ πεξηβαιινληηθή ξύπαλζε. ε απηό ζπλέβαιιε θαη κία πξσηνβνπιία ηνπ ηδίνπ, ην 

«One Belt One Road» (OBOR)
14

. Δπίζεο, ε Κίλα ππό ηνλ Υi Jinping έδεημε κηα πην 

ζθιεξή ζηάζε απέλαληη ζην ζέκα ηεο Νόηηαο ηληθήο Θάιαζζαο (Ν..Θ.) θαη ηήο 

Σατβάλ
15

. Πέξαλ απηώλ, ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε εθζηξαηεία ηνπ γηα ηελ πάηαμε ηήο 

δηαθζνξάο αλάκεζα ζηνπο πνιηηηθνύο αμησκαηνύρνπο. Ωζηόζν, πνιινί ηνλ 

θαηεγόξεζαλ
16

 πσο ε εθζηξαηεία ήηαλ έλα κέζν εμόλησζεο ησλ πνιηηηθώλ ηνπ 

αληηπάισλ θαη ηξόπνο απνδπλάκσζεο ηήο αληηπνιίηεπζεο. Πξάγκαηη, έρνληαο 

δεκηνπξγήζεη έλα θηιηθά πξνζθείκελν Δ.Λ.., πξόηεηλε ηε πληαγκαηηθή 

Αλαζεώξεζε. Έηζη εμαζθάιηζε ηε δπλαηόηεηα κηαο δηα βίνπ ζεηείαο, ρσξίο ηελ 

ύπαξμε θαλελόο εκπνδίνπ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ θαη πξνγξακκάησλ ηνπ. 

 

Ο εγέηες ηες Λαϊθής Δεκοθραηίας ηες Κίλας Χi Jinping . 

Πηγή: AP, Μάξηηνο 2018. 

ην αλαζεσξεκέλν ύληαγκα
17

 θαηαγξάθεθε ε «Ηδενινγία ηνπ Xi», ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία ζα ππάξμεη κηα λέα επνρή γηα ηελ Κίλα, κε ηελ αλάπηπμε ελόο ζνζηαιηζκνύ κε 

θηλεδηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο ζηελ ίδηα παξάγξαθν ηνπ πξννηκίνπ αληηθαζίζηαηαη 

ε ιέμε «λνκηθό ζύζηεκα» (法制) κε ηε θξάζε «θξάηνο δηθαίνπ» (法治). 

 Σν αλαζεσξεκέλν ύληαγκα πξνβιέπεη ηελ απνκάθξπλζε από θάζε είδνπο 

εγεκνληζκό θαη ηκπεξηαιηζκό. Απηή ε αλαθνξά είλαη, νπζηαζηηθά, κηα απάληεζε πξνο 

ηνπο επηθξηηέο ηνύ OBOR σο κέζν άζθεζεο θηλεδηθήο επηξξνήο πξνο ηα αδύλακα 

θξάηε. Αθόκε, κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνλίδεηαη πσο ε Κίλα ζα βνεζήζεη ηα 

αδύλακα θξάηε λα αλαπηπρζνύλ νηθνλνκηθά θαη λα γίλνπλ απηόλνκα, θαζώο θαη όηη 

ζα εξγαζηεί λα δηαηεξήζεη ηελ παγθόζκηα εηξήλε θαη λα πξνάγεη ηελ αλζξώπηλε 
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πξόνδν. Αμηνζεκείσηε είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηήο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

πληάγκαηνο
18

, ε νπνία πξνζζέηεη ηε ιέμε «αξκνλία». Με γλώκνλα απηή ηελ αιιαγή 

εθθξάδεηαη ε πξόζεζε ηεο εγεζίαο λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε όζνλ αθνξά ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζηελ επαξρία Xinjiang κε ηνπο Οπηγνύξνπο θαη ζην Θηβέη, 

πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο ε Κίλα έρεη νπθ νιίγεο θνξέο θαηεγνξεζεί γηα παξαβίαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Άθξσο ζεκαληηθή αλαζεώξεζε είλαη εθείλε ηνύ άξζξνπ 

62, πνπ εμαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ηεο Δ.Λ.. λα εθιέγεη ηνλ Πξόεδξν ηήο Κξαηηθήο 

Δπηηξνπήο Δπηζεώξεζεο (Κ.Δ.Δ.)
19

. πκπιήξσκα ηήο πξνεγνύκελεο είλαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 63, πνπ νξίδεη ηε δπλαηόηεηα ηήο Δ.Λ.. λα παύζεη ηνλ 

Πξόεδξν ηήο πξναλαθεξζείζαο επηηξνπήο
20

. Δπηπιένλ, ζην ηξνπνπνηεκέλν άξζξν 67 

δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο, πνπ δηαζέηεη ε Δ.Λ.., λα 

επηζεσξεί ηελ Κ.Δ.Δ., θαζώο θαη λα νξίδεη θαη λα παύεη ηα κέιε ηεο, πέξαλ ηνπ 

Πξνέδξνπ
21

. Δπίζεο, ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ πληάγκαηνο απνηειεί ηε 

λνκηθή βάζε γηα ηελ ίδξπζε ησλ παξαθάησ Δπηηξνπώλ: 

• Δπηηξνπή Δζληθώλ Τπνζέζεσλ (EAC),  

• πληαγκαηηθή θαη Ννκηθή Δπηηξνπή (CLC),  

• Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπνζέζεσλ (FEAC),  

• Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο, Δπηζηήκεο, Πνιηηηζκνύ θαη Γεκόζηαο Τγείαο 

(ESCPHC),  

• Δπηηξνπή Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ (FAC), θαη  

• Δπηηξνπή Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Κίλαο (OCAC). 

Οη παξαπάλσ Δπηηξνπέο ππήξραλ θαη πξηλ κε ηελ ίδηα νλνκαζία, κε κόλε εμαίξεζε ηε 

«Ννκηθή Δπηηξνπή» (LC), ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε «πληαγκαηηθή θαη Ννκηθή 

Δπηηξνπή» (CLC), πνπ έρεη δηθαηνδνηηθή αξκνδηόηεηα ζε ζέκαηα ζπληαγκαηηθήο 

αλαζεώξεζεο θαη δηεξκελείαο
22

. Δλ νιίγνηο, νη Δπηηξνπέο απηέο εηδηθεύνληαη επί 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηνκείο πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ θηλεδηθή 

θπβέξλεζε. 

Ζ αλαζεώξεζε πξνβιέπεη, επίζεο, ηελ ίδξπζε ηήο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τγείαο, 

ηελ ίδξπζε λέσλ Τπνπξγείσλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ ήδε 

ππαξρόλησλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηήο θπβέξλεζεο. 

Έηζη αλαδηαξζξώζεθαλ ή ηδξύζεθαλ
23

:  

• ην Τπνπξγείν Φπζηθώλ Πόξσλ,  

• ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο  

• ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη Τπνζέζεσλ ηεο Τπαίζξνπ,  

• ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ,  

• ην Τπνπξγείν Τπνζέζεσλ ησλ Βεηεξάλσλ, θαη  

• ην Τπνπξγείν Γηαρείξηζεο Έθηαθησλ Αλαγθώλ.  

Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ ηξηώλ πξώησλ Τπνπξγείσλ έγηλε ιόγσ ηεο ελαζρόιεζεο ηήο 

Κίλαο κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, ζηα νπνία ε θπβέξλεζε Xi Jinping έρεη ζηξέςεη ην 
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ελδηαθέξνλ ηεο. Δμάιινπ, ε έκθαζε ηήο θπβέξλεζεο Xi ζηα πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα είλαη θξίζηκε, αθνύ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ε Κίλα βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή 

ιόγσ ηεο κεγάιεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, θπξίσο ζην βόξεην ηκήκα ηεο
24

. 

Δπηπξόζζεηα, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ ηδξύζεθε ιόγσ ηήο έκθαζεο 

πνπ δίλεη ε Κίλα ζηνλ πνιηηηζκό ηεο σο κέζν ήπηαο ηζρύνο θαη ιόγσ ηνύ 

απμαλόκελνπ αξηζκνύ μέλσλ πνπ ηαμηδεύνπλ ζε απηή. Όζνλ αθνξά ην Τπνπξγείν 

Τπνζέζεσλ γηα ηνπο Βεηεξάλνπο, αηηία δεκηνπξγίαο ηνπ απνηέιεζαλ νη πνιπεηείο 

δηακαξηπξίεο ησλ βεηεξάλσλ γηα θαιύηεξε πεξίζαιςε ηνπο θαη γηα απιήξσηα 

ζπληαμηνδνηηθά νθέιε
25

. Αληίζεηα, ην Τπνπξγείν Γηαρείξηζεο Έθηαθησλ Αλαγθώλ 
26

 

δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηελ πξόιεςε ησλ ζεηζκώλ θαη ηελ 

δηαζθάιηζε ηήο δηαζεζηκόηεηαο άλζξαθνο. 

 

Το ελ ελεργεία Politburo ηες Κίλας ζηο Πεθίλο – Οθηώβρηος 2017. 

Πηγή: CNN, 5 Μαξηίνπ 2018. 

Με ηηο λέεο ζπληαγκαηηθέο ηξνπνπνηήζεηο πξνβιέπεηαη αλαδηάξζξσζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο. 

Δπηπξόζζεηα, έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηήο ζπληαγκαηηθήο αλαζεώξεζεο ήηαλ θαη ε 

βειηηζηνπνίεζε ηήο ρξήζεο ησλ πδάηηλσλ πόξσλ
27

 παξά ηελ θαηάξγεζε ησλ 

Δπηηξνπώλ θαη ησλ Γξαθείσλ, πνπ αθνξνύζαλ ηε ρξήζε απηή, θαη ηνπ Δζληθνύ 

Γξαθείνπ Οηθνλνκηθνύ Διέγρνπ
28

. Δθηόο απηώλ πξνβιέπεηαη ε ζπγρώλεπζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δπηζεώξεζεο κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Δπηζεώξεζεο θαη ε ιεηηνπξγία 26 

Δπηηξνπώλ θαη Τπνπξγείσλ ππό ηνλ έιεγρν ηνπ Κξαηηθνύ πκβνπιίνπ
29

. Ωζηόζν, ν 

Xi Jinping πξόηεηλε θαη κηα ζεηξά άιισλ αιιαγώλ
30

, όπσο ε ζπγρώλεπζε ηήο 

Κηλεδηθήο Ρπζκηζηηθήο Δπηηξνπήο Σξαπεδηθώλ Τπνζέζεσλ (CBRC) κε ηελ Κηλεδηθή 

Αζθαιηζηηθή Ρπζκηζηηθή Δπηηξνπή (CIRC), ε δεκηνπξγία ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο γηα 

Ηζρπξό Αληαγσληζκό θαη Αζθάιεηα Σξνθίκσλ θαη ε δεκηνπξγία ηήο λέαο Τπεξεζίαο 

Καηά ηήο Γηαθζνξάο
31

. Δπηπιένλ, ζην Κεθάιαην 3 ηνπ πληάγκαηνο πξνζηέζεθε σο 

7
ε
 ελόηεηα, έλα ηκήκα κε ηνλ ηίηιν «Δπηηξνπέο Δπηζεώξεζεο»

32
. 

 



Εργαστήριο Σουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

6 

 

Από ηελ άιιε πιεπξά, θαηαξγήζεθαλ ην Τπνπξγείν Δδάθνπο θαη Πεγώλ, ε 

Δζληθή Γηνίθεζε Γεκνζθνπήζεσλ, Υαξηνγξάθεζεο θαη Γεσ-πιεξνθόξεζεο θαη ην 

Τπνπξγείν Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο. Δπηπξόζζεηα, θαηαξγήζεθαλ ην 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη ε Γηνίθεζε Σνπξηζκνύ. Πέξαλ 

απηώλ, θαηαξγήζεθαλ ε Δπηηξνπή Δζληθήο Τγείαο θαη Οηθνγελεηαθνύ 

Πξνγξακκαηηζκνύ, ε Κξαηηθή Γηνίθεζε Αζθάιεηαο Δξγαζίαο θαη ην Γξαθείν 

Ννκνζεηηθώλ Τπνζέζεσλ. Ο Xi Jinping θαηήξγεζε επίζεο ηελ Τπεξεζία 

Λνγνθξηζίαο
33

 θαη έζεζε ππό ηνλ έιεγρό ηνπ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο κέζσ 

ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηα θηλέδηθα 

κέζα ελεκέξσζεο θαη λα επνπηεύζεη ηα μέλα πξαθηνξεία ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ 

θάιπςε ησλ γεγνλόησλ πνπ αθνξνύλ ηελ Κίλα. 

εκαληηθόηεξε ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη εθείλε ηήο 10
εο

 παξαγξάθνπ ηνύ 

πξννηκίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζε όζνπο «παιεύοσλ λα αλαδωογολήζοσλ ηο θηλεδηθό 

έζλος»
34

. Δπηπιένλ, κηθξήο ζεκαζίαο ζεσξνύληαη ε αλαζεώξεζε ηήο 2
εο

 παξαγξάθνπ 

ηνπ 1
νπ

 άξζξνπ ηνπ πληάγκαηνο
35

, πνπ αλαθέξεη γηα πξώηε θνξά ζην θύξην κέξνο 

ηνπ πληάγκαηνο, όξνπο όπσο ην «Κνκκνπληζηηθό Κόκκα ηεο Κίλαο» θαη ε «εγεζία 

ηνπ», θαζώο θαη ε αλαζεώξεζε ηεο 3
εο

 παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 3, πνπ νξίδεη ην 

ζπληαγκαηηθό θαζεζηώο ησλ επηηξνπώλ επηζεώξεζεο
36

. 

 Με ηελ αλαζεώξεζε πνπ ςεθίζηεθε, ν Xi Jinping έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

παξακείλεη ζηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κίλαο θαη κεηά ην 2022, όηαλ ζα έιεγε θαη ε 

ζεηεία ηνπ, αθνύ ζα ηειείσλαλ νη δύν πεληαεηείο δηαδνρηθέο ηνπ ζεηείεο
37

. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί πσο ακέζσο κεηά ηε πληαγκαηηθή Αλαζεώξεζε, ζηα βηβιηνπσιεία 

Xinhua
38

 νιόθιεξεο ηεο Κίλαο δηαηίζεηαη ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ θηλεδηθνύ 

πληάγκαηνο. Όζνλ αθνξά ηε δηεζλή θνηλή γλώκε, πνιιά θξάηε ζπλεράξεζαλ ηνλ Xi 

Jinping γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ πληάγκαηνο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ παγίσζή ηνπ 

ζηελ εμνπζία δηα βίνπ θαη ζηελ εθινγή ηνπο σο εγέηε ηήο Κεληξηθήο ηξαηησηηθήο 

Δπηηξνπήο (CMC). Ο Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θ. Πξνθόπεο 

Παπιόπνπινο ζπλεράξε κε ηε ζεηξά ηνπ ηνλ Xi Jinping θαη ηνπ επρήζεθε επηηπρία 

ζηε δηαθπβέξλεζε ηήο Κίλαο
39

. Σέινο, εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζή ηνπ πσο νη δύν ρώξεο 

ζα αλαπηύμνπλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο γηα λα δηεπξύλνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο. Αθόκε, ν Xi 

Jinping δέρζεθε ζπγραξεηήξηα θαη από ηνλ Πξόεδξν ηήο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

Νίθν Αλαζηαζηάδε. Δθείλνο ηόληζε ηελ αλνδηθή πνξεία ηήο Κίλαο θαη ηνλ νξζό ηξόπν 

δηαρείξηζεο ηεο εμνπζίαο ηνπ Xi Jinping, θάηη πνπ όπσο είπε, ζα αληηιεθζεί θαη ν 

θηλεδηθόο ιαόο
40

. Μεηαμύ άιισλ θαη ν Πξόεδξνο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, Recep 

Tayyip Erdogan, ζπλεράξε ηνλ Xi Jinping, ηνλίδνληαο πσο ε Κίλα θαηά ηε δηάξθεηα 

δηαθπβέξλεζήο ηνπ βειηηώζεθε θαη πσο νη ζηλνηνπξθηθέο ζρέζεηο γλώξηζαλ κεγάιε 

επηηπρία. Σέινο, ν Σνύξθνο Πξόεδξνο εμέθξαζε ηελ πίζηε ηνπ πσο ε Κίλα ζα 

ζπλερίζεη λα αλαπηύζζεηαη θαη πσο νη ζρέζεηο ησλ δύν ιαώλ ζα αλαπηπρζνύλ
41

. 
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«Η αλαζεωρεκέλε έθδοζε ηοσ Σσληάγκαηος, δηαζέζηκε ζε όιε ηελ Κίλα.» 

Πηγή: Global Times, 15 Μαξηίνπ 2018. 

Ζ ππεξςήθηζε ηήο πληαγκαηηθήο Αλαζεώξεζεο πξνζέθεξε ππεξεμνπζίεο ζηνλ Xi 

Jinping, θαζώο ηνπ εμαζθάιηζε ηε δπλαηόηεηα κηαο δηα βίνπ ζεηείαο. Ζ αλαζεώξεζε 

ηνλ θαζηζηά γηα πνιινύο ηνλ πην ηζρπξό εγέηε πνπ γλώξηζε πνηέ ε Κίλα κεηά ηνλ 

Mao Εedong
42

 (1949-1976), κε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξώλεη ζην πξόζσπό ηνπ ηελ 

εμνπζία ηνύ θξάηνπο θαη ηνύ ζηξαηνύ
43

. Απηόο, κάιηζηα, είλαη θαη ν ιόγνο πνπ 

θάπνηα μέλα πξαθηνξεία εηδήζεσλ αλεζπρνύλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηόζσλ εμνπζηώλ 

ζην πξόζσπό ηνπ
44

. Ζ κνκθή ζηεξίδεηαη ζηηο θαηεγνξίεο γηα θπιαθίζεηο, εθδηώμεηο, 

ηαπεηλώζεηο πνιηηηθώλ ηνπ αληηπάισλ
45

. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ραξαθηεξίδεηαη 

νξζνινγηθή, θαζώο πξώηα επεδίσμε θαη πέηπρε, λα εμαζθαιίζεη κηα θηιηθά 

πξνζθείκελε ζε απηόλ θπβέξλεζε θαη ύζηεξα θαηάθεξε λα πεηύρεη ηελ επ’ αόξηζηνλ 

ζεηεία ηνπ σο ην κνλαδηθό ηξόπν λα εκπνδίζεη ηνπο πνιηηηθνύο ηνπ αληηπάινπο λα 

ηνλ αλαηξέςνπλ από ηελ εμνπζία. Απηέο, όκσο, νη ηαθηηθέο ηνύ Πξνέδξνπ ηεο Κίλαο 

αληί λα νδεγνύλ ζηελ πξόνδν ηήο ρώξαο, ηελ επαλαθέξνπλ ζηελ επνρή ηνύ Mao, θάηη 

άιισζηε πνπ πνιινί ηλνιόγνη ππνζηεξίδνπλ
46

. Όπσο κάιηζηα ηνλίδεη θαη ην 

πεξηνδηθό Forbes
47

, ν Xi Jinping θαηάθεξε λα δηαζέηεη ηξία αμηώκαηα θαη ηαπηόρξνλα 

κηα αλύπαξθηε αληηπνιίηεπζε.  

πλνςίδνληαο, ε πξόζθαηε πληαγκαηηθή αλαζεώξεζε ηνύ θηλεδηθνύ 

πληάγκαηνο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηήο παληνδπλακίαο ηνύ Κηλέδνπ 

εγέηε Xi Jinping ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή. Ζ Κίλα ζεσξείηαη αλεξρόκελε 

δύλακε θαη ηζρπξόο παίθηεο ζην δηεζλέο ζύζηεκα θαη γηα απηό ην ιόγν νη θηλήζεηο 

ηεο ιακβάλνληαη ζνβαξά ππόςε από ηα ππόινηπα θξάηε. Άιισζηε, ε κέρξη ηώξα 

ζεηεία ηνπ Xi Jinping έρεη απνδείμεη πσο δηαζέηεη έλα κεγάιν όξακα γηα ηελ Κίλα, 

κηα Κίλα αλαπηπγκέλε, αληαγσληζηηθή θαη πξσηνζηαηνύζα ζε λέα εγρεηξήκαηα, όπσο 

είλαη ε πξσηνβνπιία ηνπ OBOR. 
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