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ΟιΗΠΑ και η ΕΕ εξέφρασαν σήμερα τη στήριξή τους στους δεκάδες χιλιάδες αντικυβερνητικούς
διαδηλωτές που διαμαρτύρονται από την προηγούμενη εβδομάδα στη Γεωργία κατά της
απόρριψης της εκλογικής μεταρρύθμισης στην οποία είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση.
Σεκοινή τους ανακοίνωση οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της ΕΕ στη Γεωργία αναφέρουν ότι
"αναγνωρίζουν τη βαθιά απογοήτευση που νιώθει μεγάλο μέρος της γεωργιανής κοινωνίας μετά
την αποτυχία του κοινοβουλίου να υιοθετήσει τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται
για τη διεξαγωγή εκλογών το 2020 με αναλογικό σύστημα".
"Στηρίζουμεπλήρως την ελευθερία του συναθροίζεσθαι και την ελευθερία της έκφρασης",
προσθέτουν στην ανακοίνωση.
Περισσότεροιαπό 20.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Κυριακή στο Τμπιλίσι στη μεγαλύτερη
διαδήλωση που έχει διοργανώσει η αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια.
Αίτημάτους η υιοθέτηση του αναλογικού συστήματος για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές που
είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο του 2020, μια υπόσχεση που είχε δώσει ο ολιγάρχης
Μπιντζίνα Ιβανισβίλι το κόμμα του οποίου, το Γεωργιανό Όνειρο, που διαθέτει την πλειοψηφία στο
κοινοβούλιο, απέρριψε τη μεταρρύθμιση.
Σύμφωναμε τις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον η αποτυχία υιοθέτησης αυτής της μεταρρύθμισης
"ενίσχυσε τη δυσπιστία και όξυνε την ένταση μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και των άλλων
πολιτικών κομμάτων και της κοινωνίας των πολιτών".
Υπότην πίεση του δρόμου τον Ιούνιο ο Ιβανισβίλι – ο πιο πλούσιος άνθρωπος στη Γεωργία-- είχε
δεσμευθεί να θεσμοθετήσει το αναλογικό σύστημα. Όμως το κόμμα του απέρριψε τη
μεταρρύθμιση αυτή, προκαλώντας την οργή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που τον
κατηγορούν ότι ενορχήστρωσε την αποτυχία του νομοσχεδίου και ισχυρίζονται ότι το Γεωργιανό
Όνειρο επωφελείται από το τρέχον σύστημα.
"Ζητάμεαπό την κυβέρνηση να παραιτηθεί, να διοριστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση και να

προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές με αναλογικό σύστημα", δήλωσε ο Νίκα Μελία ένας
από τους ηγέτες του κόμματος της αντιπολίτευσης Ενωμένο Εθνικό Κίνημα.
"Ζητάμεεπίσης την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων", πρόσθεσε ο ίδιος, ο οποίος
πέρασε ένα διάστημα σε κατ’ οίκον περιορισμό για τον ρόλο του στις αντικυβερνητικές
διαδηλώσεις του καλοκαιριού και πλέον του απαγορεύεται να εκφωνεί ομιλίες σε συγκεντρώσεις.
Εξάλλουοι επικεφαλής σχεδόν όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης συμμετείχαν την Πέμπτη
σε άνευ προηγουμένου διαπραγματεύσεις και συμφώνησαν να βάλουν στην άκρη τις διαφορές
τους προκειμένου να σχηματίσουν κοινό μέτωπο απέναντι στο Γεωργιανό Όνειρο.
Υπότην ηγεσία του Ιβανισβίλι, το κόμμα αυτό βρίσκεται στην εξουσία από το 2012, όμως η
δημοτικότητά του σημειώνει πτώση τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του οικονομικού τέλματος στο
οποίο έχει περιέλθει η Γεωργία και της υποχώρησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των
πολιτών.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

