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πρωθυπουργό.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα exit polls, τόσο 
η συμμαχία του Νετανιάχου όσο και αυτή 
του Λαπίντ συγκεντρώνουν περίπου 50 
έδρες. Εξ ου και η σημασία της στήριξης 
του Μπένετ στον Νετανιάχου ώστε να 
μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση.
«Κατανοούμε ότι το βάρος της ευθύνης 
πέφτει στους ώμους μας (…) Αυτή την 
εξουσία που μου δώσατε, θα τη χρησι-
μοποιήσω ακολουθώντας μία και μόνο 
αρχή: το καλό του Ισραήλ, το καλό των 
πολιτών του Ισραήλ», δήλωσε στη διάρ-
κεια της νύχτας ο Μπένετ.
«Έχει έρθει η ώρα να επουλώσουμε τις 
πληγές, να ξεπεράσουμε τις διαφορές», 
πρόσθεσε χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει 
τις προθέσεις του.
Από την πλευρά του ο Λαπίντ ενδέχεται 
να προσπαθήσει να πάρει με το μέρος του 
είτε τον Μπένετ είτε τους Άραβες βουλευ-
τές που είναι εχθρικοί προς τον Νετανιά-
χου.
Η τέταρτη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε 

δύο χρόνια έμοιαζε με δημοψήφισμα για 
τον ίδιο τον Νετανιάχου, ο οποίος δικά-
ζεται με την κατηγορία της «διαφθοράς», 
αλλά παράλληλα ήταν αρχιτέκτονας της 
τεράστιας εμβολιαστικής εκστρατείας του 
Ισραήλ κατά της covid-19.
Όμως έπειτα από τρεις εκλογικές αναμε-
τρήσεις οι αναλυτές ανέμεναν ένα είδος 
«εκλογικής κούρασης» και δεν έκαναν 
λάθος: η εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε 
ότι το ποσοστό συμμετοχής ήταν 67,2%, 
μείωση κατά 4,3 μονάδες σε σχέση με τις 
προηγούμενες εκλογές του Μαρτίου του 
2020.
Τα οριστικά αποτελέσματα των εκλογών 
πρόκειται να ανακοινωθούν την Παρα-
σκευή.
Μετά ακολουθεί η γιορτή του Πάσχα των 
Εβραίων και στη συνέχεια ο πρόεδρος Ρέ-
ουβεν Ρίβλιν θα ζητήσει από τους βουλευ-
τές να επιλέξουν τον υποψήφιο που θα 
μπορέσει να συγκεντρώσει τις περισσότε-
ρες έδρες στο κοινοβούλιο για να ηγηθεί 
της επόμενης κυβέρνησης. 

Ο 
Ισραηλινός απερχόμενος πρωθυ-
πουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου 
έκανε λόγο την Τρίτη για μια «τε-
ράστια νίκη της δεξιάς» στις βου-

λευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη 
χώρα, οι τέταρτες σε διάστημα δύο ετών, 
όμως τώρα πρέπει να κερδίσει συμμάχους 
προκειμένου να καταφέρει να σχηματίσει 
κυβέρνηση.
Το κόμμα Likud του Νετανιάχου βρέθη-
κε στην πρώτη θέση, σύμφωνα με τα exit 
polls, όμως ακόμη και με τη συνδρομή 
των συμμάχων του δεν καταφέρνει να συ-
γκεντρώσει τις απαραίτητες έδρες για να 
έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Το 
ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στον Ναφτάλι 
Μπένετ, ηγέτη της ριζοσπαστικής δεξιάς, 
ο οποίος δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη αν 
θα συμμετάσχει σε έναν κυβερνητικό συ-
νασπισμό με το Λικούντ.
«Πολίτες του Ισραήλ, ευχαριστώ! Δώσα-
τε μια τεράστια νίκη στη δεξιά και το Λι-
κούντ (…) Είναι προφανές ότι η μεγάλη 
πλειοψηφία των Ισραηλινών πολιτών 
τάσσονται υπέρ της δεξιάς και θέλουν μια 
δεξιά κυβέρνηση, ισχυρή και σταθερή», 
δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι 
συνομίλησε με τον Μπένετ και «έτεινε το 
χέρι σε όλους τους βουλευτές που πιστεύ-
ουν στις αξίες του κόμματος, χωρίς να 
αποκλείει κανέναν».
Σύμφωνα με τα exit polls, το Likud συ-
γκεντρώνει 31 με 33 έδρες από τις 120 
της Κνεσέτ, ενώ το Yesh Atid (Υπάρχει 
Μέλλον) του κεντρώου Γιαΐρ Λαπίντ 16 
με 18 έδρες.
Προκειμένου να συγκεντρώσει τις απα-
ραίτητες 61 έδρες για να έχει την πλει-
οψηφία στο κοινοβούλιο ο Νετανιάχου 
βασίζεται στη συμμαχία του με υπερορθό-
δοξα κόμματα αλλά και στον νέο πολιτικό 
σχηματισμό «Θρησκευόμενοι Σιωνιστές» 
του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μια σημαντική 
προσωπικότητα της άκρας δεξιάς.
Από την πλευρά του ο Λαπίντ βασίζεται 
στη συνεργασία με κόμματα της αριστε-
ράς, του κέντρου αλλά και της δεξιάς που 
έχουν απογοητευθεί από τον απερχόμενο 
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Μπάιντεν: «Βαθιά απογοητευτική» η στάση της Τουρκίας
δεσμεύσεών τους για τον τερματισμό 
της βίας κατά των γυναικών, χωρίς την 
απόρριψη διεθνών συνθηκών που σχε-
διάστηκαν για την προστασία των γυ-
ναικών και την απόδοση ευθυνών σε 
αυτούς που τις παραβιάζουν», ανέφερε 
σε μία ανακοίνωσή του ο Μπάιντεν.
«Αυτό είναι ένα αποκαρδιωτικό βήμα 
προς τα πίσω για το διεθνές κίνημα 
τερματισμού της βίας κατά των γυναι-
κών παγκοσμίως», πρόσθεσε ο Αμερι-
κανός πρόεδρος.

Ο
Αμερικανός πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν χαρακτήρισε ως «βα-
θιά απογοητευτική» την απο-
χώρηση της Τουρκίας από μία 

διεθνή συμφωνία που σχεδιάστηκε για 
την προστασία των γυναικών από τη 
βία, δηλώνοντας σήμερα, ότι ήταν ένα 
βήμα πίσω στις προσπάθειες για τον 
τερματισμό της βίας κατά των γυναι-
κών.
«Οι χώρες θα πρέπει να εργαστούν για 
την ενίσχυση και την επανεξέταση των 
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των γυναικών»


