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ΟιΙνδονήσιοι άρχισαν σήμερα να προσέρχονται στις κάλπες για τις προεδρικές και τις βουλευτικές
εκλογές που διεξάγονται για πρώτη φορά ταυτόχρονα, με τον νυν πρόεδρο Τζόκο Ουιντόντο και
τον στρατηγό εν αποστρατεία Πραμπόβο Σουμπιάντο να αναμετρώνται για τα ηνία της
πολυπληθέστερης μουσουλμανικής χώρας του κόσμου.
Ταπρώτα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στην επαρχία Παπούα (ανατολικά), ενώ συνολικά στις κάλπες
καλούνται 190 πολίτες της Ινδονησίας ως τις 13:00 τοπική ώρα [09:00 ώρα Ελλάδας].
Μερεκόρ υποψηφιοτήτων (245.000) για την προεδρία, τη βουλή και τοπικά αιρετά αξιώματα, η
Ινδονησία οργανώνει φέτος τη μεγαλύτερη εκλογική διαδικασία της ιστορίας της.
Οιτελευταίες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν πριν από την ψηφοφορία έδιναν στον Τζόκο
Ουιντόντο, τον απερχόμενο πρόεδρο, 57 ετών, προβάδισμα 10 εκατοστιαίων μονάδων έναντι του
κυριότερου αντιπάλου του Πραμπόβο Σουμπιάντο, πρώην στρατηγού των ειδικών δυνάμεων, 67
ετών.
Ηαντιπολίτευση διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία σε τόνο ακραία εθνικιστικό κι έχει
προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα σε περίπτωση που θεωρήσει πως
υπήρξε νοθεία, καλώντας τους υποστηρικτές της στους δρόμους.
Το2014 ο "Τζόκοουι", όπως αποκαλείται από πολλούς στην Ινδονησία ο νυν πρόεδρος, είχε
κερδίσει οριακά τον ίδιο αντίπαλο, που αμφισβήτησε το αποτέλεσμα στη δικαιοσύνη, πριν εντέλει
παραδεχθεί την ήττα του.
Στα800.000 και πλέον εκλογικά τμήματα στο αχανές αρχιπέλαγος, οι ψηφοφόροι καλούνται να
ανοίξουν τρύπες στα ψηφοδέλτια πλάι στο όνομα των υποψηφίων της επιλογής τους, κατόπιν να
βυθίσουν το δάχτυλο σε μελάνι χαλάλ, μέτρο προορισμένο να εμποδίσει την πολλαπλή υποβολή
ψήφων.
Ηεκλογική διαδικασία χαρακτηρίζεται πρόκληση γιγαντιαίων διαστάσεων από οργανωτικής
πλευράς στο αρχιπέλαγος των 17.000 νησιών που εκτείνεται από τον Ινδικό μέχρι τον Ειρηνικό
Ωκεανό -- η απόσταση από το δυτικό άκρο της χώρας, στη Σουμάτρα, ως την Παπούα, το
ανατολικότερο σημείο της, φθάνει τα 4.800 χιλιόμετρα. Στην Ινδονησία οι ζώνες ώρας είναι τρεις.

Αναμένεταιεντός της ημέρας να ανακοινωθούν κάποιες εκτιμήσεις που θα δώσουν στους
παρατηρητές μια ένδειξη για το ποιος είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών, πάντως τα
επίσημα αποτελέσματα της μεγαλύτερης εκλογικής διαδικασίας που διεξάγεται μέσα σε μια ημέρα
σε όλο τον πλανήτη δεν θα ανακοινωθούν παρά τον Μάιο.
Σχεδόν350.000 αστυνομικοί και στρατιώτες, μαζί με 1,6 εκατομμύριο χωροφύλακες, έχουν
αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια της διαδικασίας.
Απότα 193 εκατομμύρια των ψηφοφόρων, τα 80 εκατομμύρια έχουν γεννηθεί μετά το 1980.
ΟΤζόκο Ουιντόντο, αρχικά επιχειρηματίας του κλάδου των επίπλων και θεωρούμενος ως
αουτσάιντερ, σταδιακά εδραίωσε την εξουσία του κι απέκτησε σχέσεις με την οικονομική αλλά και
τη στρατιωτική ελίτ. Προεκλογικά διαφήμισε το έργο του, ιδίως στην οικοδόμηση υποδομών:
δρόμων, λιμανιών, αεροδρομίων, φραγμάτων. Πρόσφατα εγκαινιάστηκε μια πρώτη γραμμή μετρό
στην Τζακάρτα, την πρωτεύουσα.
Ωστόσοακτιβιστές στηλιτεύουν ότι ο "Τζόκοουι" δεν προώθησε ουσιαστικά πολιτικές για να
υπάρξει λογοδοσία για τη σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως υποσχόταν
πριν εκλεγεί το 2014, δεν πάταξε τη διαφορά όπως εξήγγειλε, ούτε έκανε κάτι για να ανασχεθεί η
ολοένα εντονότερη υστερία εναντίον των ομοφυλόφιλων στην Ινδονησία ή η σειρά εκστρατειών
εναντίον τους από την αστυνομία και άλλες αρχές. Υποψήφιος αντιπρόεδρός του είναι άλλωστε ο
Μαρούφ Αμίν, ιμάμης γνωστός για τις σκληρές θέσεις του στο ζήτημα της ομοφυλοφιλίας, που
αναλυτές θεωρούν πως αγρεύει ψήφους της θρησκευτικής δεξιάς.
ΟΜαρούφ έχει δηλώσει πως η ομοφυλοφιλία πρέπει να μετατραπεί σε ποινικό αδίκημα στην
Ινδονησία, ενώ τονίζει πως οι Αχμαντίγια δεν είναι μουσουλμάνοι.
ΟΠραμπόβο, από την άλλη, έχει κατηγορηθεί για σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων όταν υπηρετούσε στον στρατό τη δεκαετία του 1990, όπως οι αθρόες απαγωγές και
"εξαφανίσεις" ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας όταν ψυχορραγούσε το καθεστώς το Σουχάρτο, το
1998. Ο στρατηγός εν αποστρατεία αρνείται τις κατηγορίες αυτές.
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