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Δείγματα ανανέωσης στην πολιτική
Ηχηρό μήνυμα προς όλα τα κόμματα από τις επιλογές των πολιτών σε δήμους και περιφέρειες στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Οι κ. Γιώργος Καμίνης, σε μεγαλύτερο βαθμό αυ- 
τόε, και Γιάννηε Μπουτάρηε είναι νέα πρόσωπα 
στο αυτοδιοικητικό προσωπικό τηε χώραε. Μά- 
λ ν  καθώε κέρδισαν τη ν εκλογική αναμέ- 
τρ. ο  στουε δύο μεγαλύτερουε δήμουε, ο ρό- 
λοε τουε «ακουμπάει» σ την κεντρική πολιτική 
σκηνή. Είναι οι πιο διάσημοι μιαε στρατιάε νέ
ω ν στελεχών που αναδείχθηκαν από τη ν  ε

κλογική διαδικασία για περιφερειάρχεε και δη- 
μάρχουε. Η ανανέωση, που όσοι προσήλθαν 
στιε κάλπεε επέβαλαν με τιε επιλογέε τουε, στέλ
νει πολλαπλά μηνύματα για το  πωε αντιλαμ
βάνονται οι πολίτεε, πλέον, τη ν  πολιτική και 
τη ν εκπροσώπηση, όχι μόνο σε επίπεδο αυ- 
τοδιοίκησηε. Η αποχή, εκκωφαντικά παρούσα, 
μετέδωσε τη ν απογοήτευση τω ν  πολιτών από 
πρόσωπα και καταστάσειε, αλλά και τη ν α
προθυμία τουε να συμμετάσχουν σε διαδικα-

σίεε που εκτιμούν ότι αναπαράγουν μια μη ε
πιθυμητή από αυτοΰε πραγματικότητα. Από την 
άλλη πλευρά, ο τρόποε που ψήφισε ένα μεγά
λο ποσοστό εκείνων που προσήλθαν στιε κάλ
πεε είναι το  καλύτερο επιχείρημα για αύξηση 
τηε συμμετοχήε σε επόμενεε εκλογέε. Οι πο
λίτεε έδειξαν ότι μπορούν να κινηθούν εκτόε 
τάσεων και γραμμών, να επιλέξουν αυτοΰε που 
οι ίδιοι θεωρούν άριστουε και όχι τουε παρα
ταξιακά αρεστούε. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυ

τά  που τουε ενοχλούν και τουε στρέφουν σε 
νέα πρόσωπα. Κατ’ αρχήν, η διαφθορά, που φαί
νεται να ενδημεί στουε OTA. Δεν είναι κάτι και
νούργιο, απλά οι πολίτεε δεν δείχνουν διατε
θειμένοι, πλέον, να κάνουν τα στραβά μάτια, 
απαιτούν ορθολογική διαχείριση τω ν  χρημά
τω ν  που για να  φτάσουν στα  ταμεία τω ν  OTA 
βγαίνουν από τη ν  τσέπη τουε. Γίνονται, δε, ό
λο και πιο απαιτητικοί σ την αντιμετώπιση τω ν 
πιεστικών προβλημάτων, που δυσχεραίνουν

μια, ούτωε ή άλλωε, δύσκολη καθημερινότη
τα. Καθαριότητα, φωτισμόε, βατά πεζοδρόμια, 
δρόμοι χωρίε λακκούβεε συνθέτουν το  πεδίο 
στο οποίο κρίνεται η αποτελεσματικότητα στη 
διαχείριση τω ν  κοινών. Αυτά, σε συνδυασμό 
με την προβολή μιαε διαφορετικήε αντίληψΓ 
του δημόσιου χώρου από νέουε υποψηφίου, 
διαμόρφωσαν, εν πολλοίε, τα αποτελέσματα τηε, 
πολλαπλών εκπλήξεων και ανατροπών, εκλο- 
γικήε αναμέτρησηε.

Γιώργος Καμίνης

Επιτυχές πείραμα εκτός 
κομματικού σωλήνα
Απόλυτη ανατροπή δεδομένων 
και προγνωστικών η εκλογή στο 
δημαρχιακό τιμόνι τηε Αθήναε του 
συνταγματολόγου Γιώργου Καμί- 
νη, ενόε προσώπου εντελώε νέου 
στο πολιτικό και αυτοδιοικητικό 
σι'· μα και εκτόε κομματικών 
«σω. .όνων», που κατέκτησε το «δι
καίωμά του στην πόλη» έπειτα α
πό μάχη δΰο μηνών. Οταν τον  πε
ρασμένο Σεπτέμβριο το Εθνικό 
Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ ενέκρινε 
την υποψηφιότητά του, ελάχιστοι 
ήταν αυτοί που πίστευαν ότι θα 
μπορούσε να επικρατήσει του κ. 
Νικήτα Κακλαμάνη. Ο κομματικόε

Ο νέος δήμαρχος Γ. Καμίνης και 
ο απερχόμενος Ν. Κακλαμάνης.

Ο συνταγματολόγος 
που κατάφερε να κάνει 
τη μεγάλη έκπληξη 
στην Αθήνα.

μηχαντσμόε υποστήριζε την υ
ποψηφιότητα τηε κ. Φώφηε Γεν- 
νηματά, πιστεΰονταε ότι μόνο 
αυτή θα μπορούσε να κερδίσει τον 
δήμο, ενώ ο πρώην Συνήγοροε του 
Πολίτη είχε χαμηλή αναγνωρισι- 
μότητα σε αντίθεση με τον  δη
μοφιλή κ. Κακλαμάνη.

Αυτόε που του πρότεινε να εί
ναι υποψήφιοε ήταν, τον περα
σμένο Ιούλιο, ο πρόεδροε τηε 
Δημοκρατικήε Αριστεράε κ. Φ. 
Κούβεληε. Ο κ. Καμίνηε, λίγεε η- 
μέρεε αργότερα, έθεσε ωε προϋ-

πόθεση για τη ν αποδοχή τηε 
πρότασηε τη  στήριξη από το 
ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Κουβέληε επικοινώνησε με 
το  Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Πα- 
πανδρέου βρήκε την πρόταση εν
διαφέρουσα και τα υπόλοιπα πλέ
ον είναι... ιστορία. Ξεκινώνταε α
πό το  μηδέν, χωρίε ουσιαστική 
στήριξη από το  κυβερνών κόμμα, 
ο κ. Καμίνηε κατάφερε τελικώε να 
κάνει τη  μεγάλη έκπληξη, κινη- 
τοποιώνταε κυρίωε τουε πολίτεε 
και όχι τα κόμματα και τερματί- 
ζονταε 24 χρόνια συνεχούε «γα- 
λάζιαε διακυβέρνησηε» στον  Δή
μο τηε Αθήναε.

Μεγάλη ευκαιρία
«Κερδίσαμε τη  μεγάλη ευκαι

ρία να αλλάξουμε τη ν Αθήνα. Εί
ναι μια νίκη τω ν πολιτών τηε Αθή
ναε που ελπίζουν και συμμετέ
χουν», ήταν τα πρώτα λόγια του 
νέου δημάρχου. Ο κ. Ν. Κακλα- 
μάνηε συνεχάρη τον κ. Καμίνη και 
επεσήμανε ότι στον βαθμό που ο 
νέοε δήμαρχοε θα χρειαστεί τη  
βοήθειά του, θα του την προ
σφέρει.

Τον συνδυασμό του κ. Καμίνη 
ψήφισαν 77.165 πολίτεε, ενώ τον 
κ. Κακλαμάνη 71.366. Κατά τον α' 
γύρο ο νέοε δήμαρχοε είχε συ
γκεντρώσει 54.636 ψήφουε, ενώ 
ο απερχόμενοε 67.576. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο κ. Καμίνηε είχε το 
προβάδισμα ψήφων (πάνω από 
50%) και στα  επτά διαμερίσματα 
τηε Αθήναε με μεγαλύτερη κυ
ριαρχία στο πρώτο (κέντρο τηε πό- 
ληε). Στο νέο δημοτικό συμβούλιο, 
ο συνδυασμόε του κ. Καμίνη θα έ
χει 29 έδρεε, ενώ στα  αντιπολι
τευτικά έδρανα, οι δημοτικοί σύμ
βουλοι του κ. Κακλαμάνη θα είναι 
11, του κ. Σοφιανού 3, του κ. Αμυ- 
ρά 2, όπωε και τηε κ. Πορτάλιου. 
Από μία έδρα θα έχουν ο επικε- 
φαλήε τηε Ελληνικήε Αυγήε, Ν. Μι- 
χαλολιάκοε, και ο Πέτροε Κων
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σταντίνου, με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
τηε Ανπκαπιταλισηκήε Αριστεράε.

Τιε 29 έδρεε από τον συνδυασμό 
του κ. Καμίνη καταλαμβάνουν ο 
αρχιτέκτοναε Αλέξανδροε Το- 
μπάζηε, η πρώην βουλευτήε του 
ΣΥΝ Αννα Φιλίνη, η κόρη του Φώ
τη  Κουβέλη, Μαρία, η Ευφροσύ

νη Δοξιάδη, η συγγραφέαε Ρέα Γα- 
λανάκη και οι Αικ. Αντωνοπούλου, 
Αικ. Δωρή, Γ. Αναγνωστόπουλοε, 
Κυριακή Μπιλιάνη, Ν. Κόκκινοε, 
Ευαγγελία Κοντοσταθάκου, Καλ
λιόπη Γιαννοποΰλου, Γ. Μπροΰ- 
λιαε, Ελένη Κατσοΰλη, Α  Βαρελάε, 
Α. Αντωνόπουλοε, Ιω. Σφακιανά-

κηε, Σουλτάνα Σπυροποΰλου, Ε. 
Λαμπρακάκηε, Π. Μπέηε, Νέλη 
Παπαχελά, Φ. Δραγούμηε, Φ. Προ- 
βατάε, Αννα Χατζηγιαννάκη, Ιω
άννα Γεννηματά, Παναγιώτα Ψα- 
ράκη, Αν. Αβραντίνηε και Σταυ
ρούλα Αγγελίδου.

ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΝΑΤΣΗ

ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα μηνύματα 
για τη Ν.Δ.

Του ΘΑΝΟΥ ΒΕΡΕΜΗ*

Τα αποτελέσματα τηε δεΰτερηε Κυριακήε τω ν  αυτοδιοι- 
κητικών εκλογών αποδίδουν ευκρινέστερα τη ν επιθυμία 
τω ν  ψηφοφόρων για ανανέωση του πολιτικού προσωπι
κού τηε χώραε. Η εντυπωσιακή επιτυχία του κ. Καμίνη 
σ το ν  Δήμο τηε Αθήναε και του κ. Μπουτάρη σ τη  Θε' 
σαλονίκη έγιναν το  έμβλημα τω ν  εκλογών αυτών.

Τα μηνύματα, συνεπώε, είναι πιο εμφαντικά για τη  Νέα 
Δημοκρατία: Η εγκατάλειψη του αναμνημονιακού λαϊκι
σμού είναι αναγκαία για τη  διατήρηση τηε συνοχήε τηε 
Νέαε Δημοκρατίαε Η αποξένωση του κόμματοε από το  σκε- 
πτόμενο κοινό του το  απειλεί με σταδιακό μαρασμό και 
έλλειμμα ιδεών. Ο αρχηγόε του κόμματοε δεν κατάφερε 
να  πείσει το ν  κόσμο τηε Νέαε Δημοκρατίαε ότι η αμφι
σβήτηση τω ν  όρων του Μνημονίου δεν θα συμπαρασΰ- 
ρει και τη ν  ελληνική οικο
νομ ία σ τη ν  καταστροφή.
Μία πιο υπεύθυνη πολιτική 
σ το  νοικοκΰρεμα τηε οικο- 
νομίαε αντί τω ν  ηχηρών α
ποστροφών θα ταίριαζε πε
ρισσότερο σε ένα συντηρη
τικό ή έσ τω  κεντροδεξιό  
κόμμα. Μ ια συνεπέστερη  
προε τιε αρχέε του κόμματοε 
στάση  θα αποκαθιστοΰσε 
τη ν  αξιοπιστία τηε παράτα- 
ξηε σταδιακά. Α ν τα  δΰο 
μεγάλα κόμματα συμφωνήσουν σε κοινή γραμμή πλεΰ- 
σηε ωε προε τα  φλέγοντα προβλήματα τηε οικονομίαε και 
η Νέα Δημοκρατία συνεισφέρει έτσι σ τη  σωτηρία τηε χώ
ραε από τη ν  πτώχευση, οι ψηφοφόροι τηε θα εκτιμήσουν 
τη  σοβαρότητά τηε και θα επανέλθουν εν καιρώ σ τη ν  πα
λιά τουε επιλογή.

Το ΠΑΣΟΚ, από τη ν άλλη, οφείλει να  σταματήσει τιε α- 
τελέσφορεε αψιμαχίεε τω ν  εξεταστικών επιτροπών και τη  
μονόπλευρη απόδοση τηε ευθΰνηε για τη ν  κρίση στη  Νέα 
Δημοκρατία. Α ν  το  ΠΑΣΟΚ επιθυμεί ειλικρινή τη  συναί
νεση, τη ν  οποία επικαλείται ο πρωθυπουργόε, πρέπει να 
δηλώσει ευθαρσώε ότι είναι συνυπεΰθυνο για το  σημε
ρινό κατάντημά μαε.

Η ανασύνταξη τηε Νέαε Δημοκρατίαε είναι απαραίτη
τη  για τη ν  υγεία του κοινοβουλευτικού μαε συστήματοε, 
όμωε θα χρειαστεί χρόνο και υπομονή. Οποιοι δεν δια
θέτουν και τα  δύο θα πάψουν να επιβαρύνουν τη ν  πα
ράταξή τουε.

* 0  κ. Θάνος Βερέμης είναι ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η  αποξένωση 
του κόμματος 
από το σκεπτόμενο 
κοινό του, το απει
λεί με σταδιακό 
μαρασμό και 
έλλειμμα ιδεών.

Γιάννης Μπουτάρης

Ο απρόβλεπτος που γυρίζει σελίδα στη Θεσσαλονίκη

Υπάρχουν και καλά 
νέα στην Ελλάδα

Τον ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Είκοσι έξι χρόνια 
αδιάλειπτηε διακυβέρνησηε του 
Δήμου Θεσσαλονίκηε από τη  συ
ντηρητική παράταξη διακόπηκαν 
με ■» αποτέλεσμα τηε Κυριακήε 
σ κάλπη και μια καινούργια, 
ιστορική κατά το ν  νέο δήμαρχό 
τηε κ. Γιάννη Μπουτάρη, σελίδα 
ανοίγει για την πόλη. Φορέαε τηε 
αλλαγήε μια πρωτοβουλία που 
σύμφωνα με το ν  ηγέτη  τηε «δεν 
εκκολάφθηκε σε κομματικούε 
και βουλευτικούε διαδρόμουε, 
αλλά γεννήθηκε στουε δρόμουε, 
τιε γειτονιέε, στα  αντιπολιτευτι
κά έδρανα του δήμου, χτίστηκε 
από όλουε βήμα βήμα, ιδέα τη ν 
ιδέα» και η οποία φιλοδοξεί να  
βγάλει τη  Θεσσαλονίκη από τη ν  
εσωστρέφεια  και να τη ν  οδηγή
σει σ το  μέλλον.

Πώε έφτασε σ τη  «μεγάλη α
νατροπή» η αποτελοΰμενη «από

ανθρώπουε που απέρριψαν ε- 
μπράκτωε τη ν  απάθεια και τον 
μηδενισμό» πρωτοβουλία η οποία 
στηρίχθηκε από τη  «Δημοκρατι
κή Αριστερά» και το  ΠΑΣΟΚ; Η α
λήθεια είναι ότι ελάχιστοι πί
στευαν σ τη  νίκη. Την επομένη 
τω ν  εκλογών του πρώτου γύρου 
η ατμόσφαιρα στο καφέ-Εδέμ, ό
που τα βράδια μετά το  πέραε τηε 
προεκλογικήε δουλειάε μετακό
μιζε το  στρατηγείο του κ. Γιάν
νη  Μπουτάρη, και ο ίδιοε πολλέε 
φορέε, ή ταν βαριά.

Φάνταζε απίθανο
Οι υπέρ του κ. Κώστα Γκιου- 

λέκα τέσσεριε και πλέον μονάδεε 
τηε διαφοράε, φάνταζαν απίθανο 
να καλυφθούν και όπωε συμβαί
νει σε τέτο ιεε περιπτώσειε ο κα- 
ταλογισμόε τω ν  ευθυνών έφερε 
γκρίνια.

Τα στελέχη τηε Πρωτοβου- 
λίαε μέμφονταν το  ΠΑΣΟΚ που

Ο Γ. Μπουτάρης κέρδισε τη «μο
νομαχία» με τον Κ. Γκιουλέκα.

«δ εν  σηκώθηκε από το ν  καναπέ» 
για να βοηθήσει με τουε ψηφο- 
φόρουε του, αλλά και το ν  μηχα
νισμό του όσο έπρεπε, και αυτά 
του κυβερνώντοε κόμματοε εξα
πέλυαν πυρά κατά του κ. Μπου
τάρη χρεώνονταε του απρόβλε- 
πτεε και λανθασμένεε συμπερι- 
φορέε, όπωε το  άνοιγμα μετώπου 
με το ν  κ. Ανθιμο, η φωτογράφι- 
σή του με μπουρνούζι, για  τιε ο- 
ποίεε φοβούνταν ότι θα έδιωχναν 
συντηρητικούε ψηφοφόρουε.

Παρά ταΰτα οι στενο ί συνερ- 
γάτεε του κ. Ανδρέαε Κουράκηε 
και Παναγιώτηε Αβραμόπουλοε 
και ο γραμματέαε τηε Νομαρ- 
χιακήε του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστοε 
Παπαστεργίου, που σήκωναν το  
βάροε τηε προσπάθειαε, συμφώ
νησαν να σαλπίσουν γενικό συ
ναγερμό και ό,τι βγει. Δ εν  μπο
ρούσαν να κάνουν κι αλλιώε.

Δεν υπήρχε...
Τα πράγματα ωστόσο δεν ήταν 

απλά: ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσε 
να  υποστηρίξει οργανωτικά τη ν  
αντεπίθεση δεν υπήρχε, κάποιοι 
βουλευτέε δ εν  π ετούσαν τη  
σκούφια τουε για το ν  κ. Μπου
τάρη, οι δημόσιεε εμφανίσειε 
του οποίου, όπωε πίστευαν κά
ποιοι συνεργάτεε του κυρίωε κυ
βερνητικοί, έπρεπε να περιορι
στούν στο ελάχιστο για τη ν  α
ποφυγή κάποιαε γκάφαε που τη ν 
ύστατη  ώρα θα έδινε λαβή σ τον

αντίπαλο για καίριο χτύπημα. Ο 
κ. Μπουτάρηε όμωε δεν είναι α
πό τουε ανθρώπουε που μπαίνουν 
εύκολα σε καλοΰπια και φυσικά 
συνέχισε με επιτυχία τιε τηλεο- 
πτικέε του εμφανίσειε, αλλά και 
τιε περιοδείεε του σε λαϊκέε συ- 
νοικίεε, όπωε η Τοΰμπα, η Τριαν
δρία, η Πάνω Πόλη κ.α. ενώ  στο 
ΠΑΣΟΚ επιστράτευσαν κάποια 
δραστήρια στελέχη με επιρροή 
στο «ΠΑΣΟΚ τω ν  παγετώνων», ό
πωε το  δήμαρχο Συκεών-Νεάπο- 
ληε κ. Σίμο Δανιηλίδη κ.ά.

Τιε τελευταίεε μέρεε ο κάθε έ- 
ναε έκανε ό,τι μπορούσε με δική 
του πρωτοβουλία, συγκροτημένη 
στρατηγική δεν υπήρχε. Αναζη
τούσαν τη ν  ύστατη  ώρα εκλογι- 
κούε αντιπροσώπουε, έγιναν ε- 
παφέε με τιε «αριστερέε δεξαμε- 
νέε» και οι πάντεε όδευσαν προε 
τη ν  κάλπη με τη ν  κρυφή ελπίδα 
ότι θα εγερθεί η «κοινωνία τω ν  
πολιτών». Και εγένετο το θαύμα...

Ενας στους τρεις δημάρχους στην περιφέρεια Αττικής εξελέγη. για πρώτη φορά
Των ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΗ - 
ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ

Τον φρέσκο αέρα του πρωτάρη δη
μάρχου φέρνουν στην Τοπική Αυ
τοδιοίκηση οι δήμαρχοι που ε
κλέχτηκαν σ τον  β' γύρο τω ν  δη
μοτικών εκλογών. Σε 20 δήμουε 
τηε Αττικήε έκαναν δημαρχιακή 
πρεμιέρα πρόσωπα που είτε για 
πρώτη φορά διεκδικούσαν τον δή
μο είτε είχαν χάσει σε προηγού- 
μενεε εκλογικέε αναμετρήσειε αλ
λά αυτή τη  φορά τα  κατάφεραν. 
Ετσι, περίπου έναε στουε τρειε 
δημάρχουε τηε Α ττικήε είναι 
καινούργιοε στη  δημαρχία. Συ
γκεκριμένα εξελέγησαν η Μαρία 
Ανδρούτσου στον Δήμο Αγίου Δη- 
μητρίου, ο Κ. Καλλίρηε σ τον  Δή-

μο Ζωγράφου, ο Σ. Ντούροε στον 
Δήμο Αχαρνών, ο Π. Βλασόπου- 
λοε στο  Ηράκλειο, ο Β. Βαλασό- 
πουλοε στην Ηλιούπολη, ο Αλ. Κο- 
τσαμπάε σ τη ν  Πετρούπολη, ο Π. 
Ζουμπούληε στο Πέραμα, ο Π. Ξυ- 
ριδάκηε σ το  Ψυχικό - Φιλοθέη, ο 
Γ. Κουράσηε στο  Χαλάνδρι, ο Α. 
Ευθυμίου σ το  Μοσχάτο - Ταύρο. 
Σ την Καισαριανή εξελέγη για 
πρώτη φορά ο Αντ. Καμπάκαε, ο 
οποίοε είχε ξαναδιεκδικήσει τον  
δήμο, στο  Κερατσίνι - Δραπε
τσώνα, ο Λ. Τζανήε, σ τη  Λαυρε- 
ωτική ο Κ. Λεβάντηε που το 
2006 διεκδικούσε τη ν  Κερατέα, 
στη Νέα Ιωνία ο Η. Γκότσηε, στον 
Ωρωπό o I. Οικονομάκοε, στη Με
ταμόρφωση ο Μ. Καρπετάε, στο 
Κορωπί ο Δ. Κιούσηε.

Σχεδόν κάθε νομόε σε Μακε
δονία και Θράκη εξέλεξε ένα ή 
δύο νέα πρόσωπα σε καλλικρα- 
τικούε δήμουε.

Από τουε συνολικά 55 δημάρ
χουε που εκλέχτηκαν προχθέε σε 
δήμουε τηε Μακεδονίαε - Θράκηε

Σημαντική ανανέωση 
προσώπων σε όλες 
τις περιοχές της χώρας.

το  50% αναλαμβάνει για πρώτη 
φορά το  αξίωμα του δημάρχου. 
Από τουε 14 συνολικά δημάρχουε 
του νομού Θεσσαλονίκηε πρώτη 
φορά εξελέγησαν οι Γ. Μπουτά
ρηε (Δήμοε Θεσσαλονίκηε), Γ.

Αναστασιάδηε (Δήμοε Λαγκα
δά), Π. Δαϊκούδηε (Δ. Χαλκηδό- 
ναε), Θ. Μπακογλίδηε (Δ. Καλα- 
μαριάε). Σ την υπόλοιπη Κεντρι
κή Μακεδονία στη ν παρθενική 
τουε εμφάνιση ωε υποψήφιοι 
δήμαρχοι εκλέχτηκαν οι: Δ. Γιάν- 
νου (Δ. Εδεσσαε), Γ. Στάμκοε (Δ. 
Πέλλαε), Δ. Πασόηε (Δ. Αλμωπίαε), 
Π. Αγγελίδηε (Δ. Σερρών), Β. Κα- 
λαθάε (Δ. Εμμανουήλ Παππά), Γ. 
Βογιατζήε (Δ.. Αμφίποληε), Θ. 
Λαπόρδαε (Δ. Παιονίαε).

Σ την Ανατολική Μακεδονία 
αναλαμβάνουν για πρώτη φορά 
καθήκοντα δημάρχου οι: Κ. Χα- 
ρακίδηε (Δ. Δράμαε), Α  Λυσσελήε 
(Προσοτσάνη Δράμαε), Ν. Κα- 
γιάογλου (Δ. Παρανεστίου), Κ. Χα- 
τζηεμμανουήλ (Δ. Θάσου).

Στη Δυτική Μακέδονία εκλέ
χθηκαν για πρώτη φορά οι: Β. 
Κωνσταντόπουλοε (Δ. Σερβίων - 
Βελβεντού Κοζάνηε), Παναγιώτα 
Ορφανίδου (Δ. Βοΐου Κοζάνηε), I. 
Ιωσηφίδηε (Δ. Αμυνταίου), Ε. Χα- 
τζησυμεωνίδηε (Δ. Καστοριάε).

Στη Θράκη, δήμαρχοι για πρώ
τη  φορά είναι οι: Β. Λαμπάκηε (Δ. 
Αλεξανδρούποληε), Π. Πατσου- 
ρίδηε (Δ. Διδυμοτείχου), Γ. Πε- 
τρίδηε (Δ. Κομοτηνήε), Η. Ιωαν- 
νάκηε (Δ. Μαρώνειαε), Ιμπραήμ 
Σερήφ (Δ. Αρριανών), Μουσταφά 
Τζουκάλ (Δ. Μύκηε).

Δήμαρχοι για πρώτη φορά ε
ξελέγησαν στο  Μεσολόγγι ο Π. 
Κατσούληε, σ τη  Ναυπακτία ο I. 
Μπουλέε και στην Αιγιαλεία ο Στ. 
Θεοδωρακόπουλοε.

Του ΛΟΥΚΑ ΤΣΟΥΚΑΛΗ*

Η κρίση είναι μητέρα τηε αλλαγήε, αν και τα  παιδιά που γεν
νιούνται δεν κρίνονται πάντοτε θετικά από τη ν Ιστορία. 
Συγκρίνετε, για παράδειγμα, τη ν Ιταλία του Μπερλουσκόνι 
με τη ν Τουρκία του Ερντογάν. Και οι δύο είναι παιδιά μιαε 
μεγάληε κρίσηε που συντάραξε τιε χώρεε τουε. Ακολούθησαν 
όμωε πολύ διαφορετικέε πορείεε και τα  αποτέλεσματσ 
πήρξαν αντίστοιχα πολύ διαφορετικά.

Το πελατειακό σύστημα, με όλα τα παρεπόμενά του, χρε
οκόπησε σ τη ν Ελλάδα. Βουλιάζει μαζί του στα  χρέη και η 
χώρα. Πολλοί προσπαθούν μάταια να μαε πείσουν ότι οι 
ευθύνεε επιμερίζονται εξίσου σε όλα τα  μέλη τηε κοινω- 
νίαε. Αν πιστέψουμε και αυτό, κινδυνεύουμε να πιστέψουμε 
οτιδήποτε.

Μερικοί είχαν για χρόνια τη ν ευθύνη τηε διαχείρισηε τω ν 
κοινών. Τουε πιο πολλούε ήρθε ο καιρόε, μάλλον καθυ
στερημένα, να τουε στείλει ο λαόε σπίτι τουε - κάποιουε
θα ήταν πιο δίκαιο να τουε _________
στείλει στη  φυλακή.

Μιλάμε συχνά για τη ν ανά
γκη ανανέωσηε του πολιτικού 
προσωπικού τηε χώραε. Φο
βόμαστε ταυτόχρονα, όσοι 
τουλάχιστον έχουμε κάποια 
γνώση  τηε Ιστορίαε, το ν  κίν
δυνο του λαϊκισμού που ελ- ¿ψεί KÜI πάλι Ο 
λοχεύει σε εποχέε που τα  πα- κόσμος Οτίς κάλ
λια δεδομένα δεν υφίστανται
πια και οι δημαγωγοί περιμέ- π ε ς  Καί σ τα  KOIV”  
νουν να αδράξουν τη ν ευκαι
ρία που τουε προσφέρει η οργή και η διάχυτη ανασφάλεια 
σ τη ν  κοινωνία.

Η ανανέωση ξεκίνησε με τρόπο εντυπωσιακό τη  νύχτα 
τηε Κυριακήε. Με ένα μεγάλο μπαμ που οι περισσότεροι 
δεν το  περιμέναμε - μερικοί σίγουρα το  φοβούνταν, άλλοι 
δεν τολμούσαν καν να το  ονειρευτούν. Οι νέο ι δήμαρχοι 
που εκλέχτηκαν σ τη ν Αθήνα και τη  Θεσσαλονίκη έχουν 
διαφορετικό λόγο και διαφορετική περπατησιά από όσα εί
χαμε μέχρι τώρα συνηθίσει. Πετυχημένοι σε χώρουε εκτόε 
τηε πολιτικήε, δεν αποτελούν προϊόντα του (παλαιό) κομ
ματικού σωλήνα. Και γ ι’ αυτό ακριβώε δεν τουε ήθελαν οι 
επαγγελματίεε τηε πολιτικήε.

Α ν  έρθουν και άλλοι, σαν το ν  Καμίνη και το ν  Μπουτά
ρη, θα επιστρέψει και πάλι ο κόσμοε στιε κάλπεε και στα  
κοινά. Αρκεί να έχουν κάτι ουσιαστικό να τουε προτείνουν 
άνθρωποι με γνώση  και όραμα, και όχι απλώε ξύλινο πο
λιτικό λόγο.

Αν έρθουν και άλ
λοι σαν τον Καμί
νη και τον Μπου
τάρη, θα επιστρέ-

’ Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ.
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Του απεσταλμένου μας στο ΠΑΡΙΣΙ 
ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Στο τραπέζι τω ν  διαπραγματεύσε
ων και επισήμωε τίθεται πλέον το 
ζήτημα τηε επίμηκυνσηε απο- 
πληρωμήε του δανείου από την 
τρόικα. Την εξέλιξη αυτή γνω 
στοποίησε χθεε από το Παρίσι ο 
κ. Γ. Παπανδρέου, ο οποίοε πραγ
ματοποίησε επίσκεψη στη Γαλλία 
και συναντήθηκε με το ν  πρόεδρο 
ηε Γαλλικήε Δημοκρατίαε κ. Νι- 
.όλά Σαρκοζί. Παράλληλα, ο πρω

θυπουργόε δεν απέκλεισε μοντέ
λο κοινωνικών συμμαχιών σε κυ-

0 πρωθυπουργός όεν 
απέκλεισε συμμαχίες σε 
κυβερνητικό επίπεδο, 
αντίστοιχες με εκείνες 
που ανέδειξαν τους κ. 
Καμίνη και Μπουτάρη.

βερνητικό επίπεδο, αντίστοιχο 
με εκείνο που ανέδειξε δημάρχουε 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τουε 
κ. Γ. Καμίνη και I. Μπουτάρη. Ερω- 
τώμενοε από δημοσιογράφουε, 
αν η «κοινωνική συμμαχία» που ε
πέτρεψε ανάδειξη τω ν δύο αυτών 
ανεξάρτητων εν πολλοίε υποψη
φίων, μπορεί να μεταφερθεί «και 
κυβερνητικά», ο κ. Παπανδρέου α
πάντησε: «Εγώ είμαι πάντα θετι- 
κόε σε αυτά».

Ο πρωθυπουργόε και ο Γάλλοε 
πρόεδροε συζήτησαν το ενδεχό
μενο τηε επιμήκυνσηε, που όπωε 
φαίνεται βρίσκει σύμφωνο τον  κ. 
Σαρκοζί. Σε συζήτηση με δημο-

σιογράφουε ο κ. Παπανδρέου α
νέφερε ότι η «επιμήκυνση τηε α- 
ποπληρωμήε ελαφραίνει αρκετά το 
βάροε του χρέουε, αλλά δίνει και 
στιε αγορέε τη  βεβαιότητα» ότι θα 
αποπληρωθούν.

Ο κ. Παπανδρέου, επισημαίνο- 
νταε ότι πρόκειται για υπόθεση, 
είπε ότι πιθανή διαπραγμάτευση

θα γινόταν με την τρόικα αλλά και 
την κάθε χώρα τηε Ε.Ε. ξεχωριστά. 
Πρόσθεσε ότι με το  ενδεχόμενο 
συμφωνεί ο κ. Ντομινίκ Στροε- 
Καν, αλλά και οι σοσιαλιστέε η- 
γέτεε με τουε οποίουε συνομιλεί. 
Δ εν  απέκλεισε, τέλοε, η «συ ζή
τηση  να ανοίξει το ν  Δεκέμβριο», 
σ τη ν ερχόμενη Σύνοδο Κορυφήε 
τηε Ε.Ε., όπου θα θεσμοθετηθεί ο 
μόνιμοε μηχανισμόε τηε Κοινό- 
τη ταε για κράτη-μέλη τηε. Ο 
πρωθυπουργόε υπήρξε ιδιαιτέρωε 
θερμόε ωε προε το ν  κ. Σαρκοζί, ο 
οποίοε, όπωε είπε, «έχει σταθεί 
σ τη ν Ελλάδα με μια κατανόηση 
που δεν τη  βρίσκειε σε άλλεε χώ- 
ρεε τηε Ευρώπηε».

Ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε 
επίσηε στιε αντιδράσειε που προ- 
κάλεσε στιε αγορέε η πρόταση τηε 
Γερμανίαε για τη διάσωση κρατών 
από τη  χρεοκοπία, μέθοδοε η ο
ποία όπωε είπε «είναι ένα είδοε α- 
ναδιαπραγμάτευσηε του χρέουε 
(haircut)».

Υπογράμμισε ότι η πρόταση που 
ο ίδιοε έχει κάνει αφορά τη ν πλη
ρωμή ενόε ασφαλίστρου (δηλαδή 
ενόε φόρου επί τω ν  χρηματιστη
ριακών συναλλαγών τηε τάξηε του 
0,05%), με το οποίο θα χρηματο
δοτείται ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο. 
Τούτο, πρόσθεσε ο κ. Παπανδρέ
ου, θεωρείται από πολλούε οικο- 
νομολόγουε απολύτωε εφικτό. 
Επανέλαβε ακόμη την πεποίθησή 
του για την ανάγκη θεσμοθέτησηε 
ενόε ευρωομολόγου, την οποία συ
ζήτησε χθεε με τον κ. Σαρκοζί που 
εμφανίζεται να είναι σύμφωνοε. Ο 
πρωθυπουργόε άφησε αιχμέε για 
τη  Γερμανία λέγονταε πωε «δεν 
μπορεί η Γερμανία να δανειοδο

τείτα ι με χαμηλό επιτόκιο και 
άλλεε χώρεε με το ίδιο νόμισμα, ό
πωε η Ελλάδα, με υψηλό επιτόκιο». 
Από το  βήμα τηε Σοσιαλιστικήε 
Διεθνούε τόνιζε τη  σημασία που 
έχει για την Αθήνα η ανάδειξη ε
νόε δημάρχου που δεν προέρχε
ται από τον συντηρητικό χώρο για 
πρώτη φορά μετά 24 χρόνια.

Συζητεϊται 
επιμήκυνση 
του δανείου
από την τρόικα
Ο κ. Ήαπανδρέου έθεσε το ζήτημα 
στη συνάντηση με τον κ. Σαρκοζί

Επίσημη επ ίσκεψη στη Γαλλία πραγματοποίησε ο κ. Γ. Παπανδρέου και χθες συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της 
Γαλλικής Δημοκρατίας, Νικολά Σαρκοζί.

Επίθεση εναντίσνΎόυ-πρωήν"κα- 
γκελαρίου Γκέρχαρντ Σρέντερ 
και του πρώην υπουργού Οικο
νομικών τηε Γερμανίαε, Χάνε Αϊ- 
χελ, επειδή επέτρεψαν την ένταξη 
τηε Ελλάδαε σ τη ν Ευρωζώνη, ε
ξαπέλυσε χθεε η καγκελάριοε 
Μέρκελ, στη  διάρκεια τηε ομιλίαε 
τηε στο  συνέδριο τω ν  Χριστια
νοδημοκρατών, σ τη ν  Καρ- 
λσρούη.

«Το 2000, ο Σρέντερ και ο Αϊ- 
χελ αγνόησαν όλεε τιε προειδο
π ο ιή σ ε ι και έσπευσαν να  επι
τρέψουν την ένταξη τηε Ελλάδαε 
σ τη ν Ευρωζώνη. Επρόκειτο για 
πολιτική απόφαση... Οι πολιτικέε 
αποφάσειε είναι σημαντικέε, ε
κείνοι όμωε που περιφρονοΰν 
τα  γεγονότα είναι ανεύθυνοι», εί
πε η κ. Μέρκελ, που χαρακτήρι
σε απαραίτητη τη  συνεργασία ε- 
ντόε τηε Ε.Ε. προε αποφυγήν νέ- 
αε κρίσηε αξιοπιστίαε, ανάλο- 
γηε με αυτήν τηε Ελλάδαε.

«Διακυβεύονται τα  πάντα, εάν 
το ευρώ αποτύχει, τό τε  θα απο- 
τύχει ολόκληρη η Ευρώπη, πρέ
πει να προετοιμασθούμε, ώστε να 
μην υπάρξει ποτέ νέα κρίση», τό 
νισε η Γερμανίδα καγκελάριοε, 
τη ν  ώρα που στην Ευρώπη η πε
ρίπτωση τηε Ιρλανδίαε και το γερ
μανικό σχέδιο διάσωσηε τηε ιρ-

Η κ. Μέρκελ χαρακτήρισε απαραί
τητη τη συνεργασία εντός της Ε.Ε. 
προς αποφυγήν νέας κρίσης.

Και αιχμές Παπανδρέ
ου για τη στάση 
της Γερμανίας στην 
κρίση ελλειμμάτων
που πλήττει χώρες 
της Ευρωζώνης.

λανδικήε οικονομίαε μονοπω
λούν το  ενδιαφέρον.

Πάντωε, σαφείε αιχμέε ωε προε 
τη  στάση τηε Γερμανίαε στην κρί
ση ελλειμμάτων που πλήττει την

Ευρώπη τά  ιελευ UllU Ουο χμώαα*. 
άφησε χθεε από τη ν  πλευρά του 
και ο κ. Γ. Παπανδρέου, κατά την 
έναρξη τω ν  εργασιών τηε Σο- 
σιαλιστικήε Διεθνούε στο Παρίσι.

Ο πρωθυπουργόε, αναφερόμε- 
νοε στην πρότασή τηε Γερμανίαε, 
δηλαδή τη  συμμετοχή όχι μόνο 
κρατών αλλά και ιδιωτών στον μη
χανισμό στήριξηε, τόνισε ότι ο
δήγησε στη  δημιουργία ενόε σπι
ράλ ανόδου τω ν  επ ιτοκ ίων 
(ερτεσάε) «για χώρεε που φαίνο
νται να  βρίσκονται σε δύσκολη 
θέση, όπωε η Ιρλανδία και η Πορ
τογαλία».

Ο κ. Παπανδρέου, προφανώε α- 
ποστασιοποιημένοε από την πρό
ταση τηε καγκελαρίου τηε Γερ
μανίαε, υπογράμμισε ότι πιθανή 
επιμονή στη  λογική αυτή, σε 
συνδυασμό με τη ν πολιτική δη- 
μοσιονομικήε προσαρμογήε και 
μόνο, θα μπορούσαν να ωθήσουν 
χώρεε σ τη  χρεοκοπία. Ο συν- 

δυασμόε αυτόε θα μπορούσε να 
μετατρέψει τη  χρεοκοπία σε «αυ- 
τοεκπληρούμενη προφητεία», εί
πε ενδεικτικά.

Τόνισε, μάλιστα, ο κ. Παπαν
δρέου ότι «η  δημοσιονομική στα
θερότητα δεν είναι το  παν», ενώ 
υπογράμμισε την ανάγκη «για νέ- 
εε προσεγγίσειε».

Μέρκελ κατά εισδοχής Ελλάδας στην ΟΝΕ

«Κατανοητό» το πρόγραμμα ΔΝΤ λέει ο Στρος - Καν
Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Αφού ολοκληρώθηκε ο κύκλοε τηε 
εκλογολογίαε, που προκάλεσε 
τη  δυσαρέσκεια του ΔΝΤ και 
τη ε  Ε.Ε., και εκ τόξευσε τα  
ερτθήάε στα  ύψη, η χώρα καλεί
τα ι τώρα να  προσγειωθεί και 
πάλι στη δυσοίωνη οικονομική 
πραγματικότητα και να βρεθεί α
ντιμέτωπη με το ν  εαυτό τηε και 
τουε δανειστέε τηε οι οποίοι ε- 

πένουν ότι το  Μνημόνιο απο- 
Λεί μονόδρομο. Στο πλαίσιο αυ

τό, και παρά τιε  περί του αντι
θέτου διαβεβαιώσειε τω ν  προη
γούμενων ημερών, η κυβέρνηση 
καλείται να εφαρμόσει νέα σκλη
ρά μέτρα, προσβλέπονταε πάντωε 
σ τη  συναίνεση τηε Ν.Δ.

Η διεθνήε κοινότητα -κέντρα  
αποφάσεων, αλλά και μέσα ενη- 
μ έρωσηε- ερμήνευσε το  αποτέ
λεσμα τω ν εκλογών ωε ρεαλιστι-

κή αποδοχή από τον ελληνικό λαό 
τηε αναγκαιότηταε του Μνημο
νίου, παρά τη ν εύλογη δυσφορία 
που αισθάνεται για τα  επώδυνα 
μέτρα που εφαρμόζονται. Οπωε 
είθισται να συμβαίνει κατά την α
ποτίμηση τω ν αποτελεσμάτων σε 
τοπικέε εκλογέε, οι αναλυτέε ε
πικεντρώθηκαν σ τη ν  επικράτη
ση του ΠΑΣΟΚ στιε περισσότερεε 
περιφέρειεε και, κυρίωε, στη  με
γαλύτερη εξ αυτών, τηε Αττικήε. 
όπωε και στουε δυο μεγαλύτερουε 
δήμουε τηε χώραε, υπογραμμί- 
ζονταε ότι αυτό συνέβη για πρώ
τη  φορά έπειτα από 24 χρόνια.

Προστασία
Ο Ντομινίκ Στροε - Καν μίλη

σε για «νίκη του κυβερνώντοε 
κόμματοε στιε αυτοδιοικητικέε ε- 
κλογέε η οποία δείχνει ότι το πρό
γραμμα που εφαρμόσθηκε από 
τη ν  κυβέρνηση με τη ν  υποστή-

Στρος - Καν: Η κοινή γνώμη υπο
στηρίζει την κυβέρνηση.

Εμφανίστηκε 
ικανοποιημένος 
από τα αποτελέσματα 
των αυτοδιοικητικών 
εκλογών.

ριξη του ΔΝΤ έγινε κατανοητό», 
και υποστήριξε ότι τα  νέα προ
γράμματα του ΔΝΤ και ιδιαίτερα 
σ τη ν  Ελλάδα, στοχεύουν στην 
προστασία τω ν  πλέον αδύνα
μων κοινωνικών ομάδων». Οταν 
τα έλεγα αυτά, μού έλεγαν ναι, λέ
γε εσύ, αλλά το  ΔΝΤ είναι φιλε
λεύθερο... Η πραγματικότητα εί
ναι ότι έγιναν εκλογέε (σ την 
Ελλάδα) και ότι η Αριστερά στην 
εξουσία νίκησε», τό ν ισ ε  ο κ. 
Στροε - Καν, και συμπλήρωσε: 
«Αυτό  που με ενδιαφέρει δεν εί
ναι ότι νίκησε η Αριστερά, αλλά 
ότι η κυβέρνηση, με το  πρό
γραμμα του ΔΝΤ, έγινε κατα
νοη τή  από τη ν  κοινή γνώμη και 
ότι η κοινή γνώμη υποστηρίζει 
τη ν  κυβέρνηση. Αυτό δεν συνέ
βη ποτέ στο  παρελθόν. Δ εν  έχει 
ποτέ συμβεί, παρά το  τόσο σκλη
ρό πρόγραμμα που οι Ελληνεε υ
ποχρεώθηκαν να υποστηρίξουν,

να γίνει κατανοητό σ το ν  πληθυ
σμό ότι ήταν αναγκαίο και αυτόε 
τελικά να υποστηρίξει σ την πλει- 
οψηφία του τη ν  υπάρχουσα κυ
βέρνηση».

Η τρόικα πιέζει για νέα μέτρα, 
καθώε σ τη ν  παρατηρούμενη υ
στέρηση εσόδων προστίθεται η 
επιπλέον επιβάρυνση του οικο
νομικού περιβάλλοντοε που α
πορρέει από την αναθεώρηση του 
ελλείμματοε. Γίνεται ευρέωε κα
τανοητό ότι η επιτάχυνση τω ν  με
ταρρυθμίσεων είναι μονόδρο- 
μοε, και σε αυτό καλούνται να 
συμφωνήσουν τα δυο κόμματα ε- 
ξουσίαε, καθώε, μετά τη  δημόσια 
διαβεβαίωση του πρωθυπουρ
γού ότι «έχουμε μπροστά μαε μια 
καθαρή τριετία», αποφορτίζεται 
πολιτικά το  επόμενο χρονικό 
διάστημα και, κυρίωε, το  κρίσιμο 
για την αποφυγή τηε χρεοκοπίαε 
2011.

Αστοχίες της αντιπολίτευσης οδήγησαν στην ανάκαμψη ΠΑΣΟΚ
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

«Υπάρχουν κάποιεε φορέε που ό- 
ντωε συνωμοτεί το Σύμπαν για να 
πετύχειε, και αυτό συνέβη την Κυ- 

κή με το ΠΑΣΟΚ. Διότι λίγο η 
. που καλλιεργώνταε προσδο- 
κίεε θριάμβου “αυτοπυροβολή- 
θηκε”, λίγο το  ΚΚΕ που απέσχε, 
λίγο ο Κακλαμάνηε που προκάλεσε 
τουε Αθηναίουε και λίγο ο Ανθι- 
μοε που τα  ’βάλε με όλη τη ν προ
οδευτική Θεσσαλονίκη, οι νίκεε 
ήρθαν σχεδόν χωρίε το καταλά
βουμε»...

Η εκλαϊκευμένη αποτίμηση του 
αποτελέσματοε ανήκει σε κορυ
φαίο υπουργό ο οποίοε αναγνώριζε 
χθεε ότι ούτε στα πιο αισιόδοξα σε
νάρια των τελευταίων ημερών δεν 
είχε προβλεφθεί η νίκη στον  Δή
μο τηε Αθήναε, πόσο μάλλον τηε 
Θεσσαλονίκηε. Διότι, όπωε πα
ρατηρούσε, «αϋτέε είναι που χά
ρισαν στο ΠΑΣΟΚ τον αέρα τηε 
καθολικήε ετηκράτησηε, καθώε σε

άλλη περίπτωση είναι πιθανόν να 
μιλούσαμε για τιε 5 περιφέρειεε 
που χάσαμε μέσα σε ένα μόλιε 
χρόνο και ίο  εντυπωσιακό 48% 
που για πρώτη φορά πήρε η Ν.Δ. 
σ την Αττική με το ν  κ. Κικίλια».

Την ίδια ανάμεικτη -με το αί
σθημα μιαε ανακούφισηε- ικανο
ποίηση μπορούσε κανείε να δια
κρίνει στα περισσότερα κυβερ
νητικά στελέχη. Κάποιοι υπουρ
γοί, μάλιστα, παραδέχονταν ότι το 
μεγαλύτερο μέροε τηε επιτυχίαε 
π ιστώνεται σ τον  υπουργό Εσω
τερικών κ. Γ. Ραγκούση, καίτοι οι 
ίδιοι ήταν που μέχρι την Κυριακή 
αμφισβητούσαν τιε επικοινωνια- 
κέε επιλογέε του...

Σε κάθε περίπτωση, πολιτικά ε- 
νισχυμένοε είναι ο ίδιοε ο πρω
θυπουργόε, καθώε ειδικώε οι κ. Γ. 
Καμίνηε και Γ. Μπουτάρηε ήταν 
προσωπικέε του επιλογέε (αφού 
βεβαίωε είχαν στηριχθεί από τον 
κ. Φ. Κουβέλη). Είναι δε αξιοση
μείωτο ότι τα περισσότερα σ τε 

λέχη του ΠΑΣΟΚ όχι μόνον δεν 
στήριξαν τιε δύο αυτέε επιλογέε, 
αλλά υπογείωε τιε χαρακτήριζαν 
έωε και ατυχέστατεε. Εξ ου και ει
δικά οι συνεργάτεε του κ. Γ. Κα
μίνη δεν έκρυβαν τη ν έκπληξή 
τουε όταν αργά την Κυριακή στο

Συναίνεση, αλλά χωρίς 
να αποκλίνει από τις 
στρατηγικές επιλογές 
του, η προσέγγιση του 
πρωθυπουργού.

εκλογικό του τμήμα έσπευδαν 
για πρώτη φορά πολλοί πράσινοι 
βουλευτέε, ενώ ελάχιστοι ήταν ε
κείνοι που τον είχαν προεκλογι- 
κώε βοηθήσει, μεταξύ τω ν  οποί
ων η κ. Αννα Διαμαντοπούλου και 
ο κ. Θ. Πάγκαλοε.

Η απροσδόκητη, όπωε απεδεί- 
χθη, νίκη του ΠΑΣΟΚ χαρίζει βέ

βαια σημαντικό πολιτικό χρόνο 
στην κυβέρνηση και δεν είναι τυ
χαίο ότι συνεργάτεε του πρωθυ
πουργού επαναλάμβαναν χθεε 
τη  δήλωση του κ. Παπανδρέου ό
τι οι εθνικέε εκλογέε θα γίνουν στο 
τέλοε τηε τετραετίαε. Εκτιμούσαν 
μάλιστα ότι το επαπειλούμενο 
ρήγμα που προεξοφλείτο μέχρι 
πρότινοε στο κυβερνών κόμμα θα 
μετατεθεί πλέον στη Ν.Δ., η οποία 
θα πρέπει να εξηγήσει τη ν  ήττα 
τηε αντιμνημονιακήε τηε πολιτι- 
κήε. Υποστήριζαν επιπλέον ότι η 
επιμήκυνση τηε αποπληρωμήε 
του δανείου τω ν 110 δισ. ευρώ, 
που φαίνεται να δρομολογείται με 
τη  συμφωνία του ΔΝΤ και τηε Ε.Ε., 
όχι μόνον επιβεβαιώνει τη ν  ε
μπιστοσύνη τηε τρόικαε έναντι 
τηε κυβέρνησηε, αλλά πρωτίστωε 
τηε χαρίζει χρόνο για να φανούν 
τα  θετικά αποτελέσματα τηε πο- 
λιτικήε τηε. Οι ίδιεε πηγέε, τέλοε, 
επισήμαιναν ότι ο κ. Παπανδρέ
ου απηύθυνε μεν στουε άλλουε πο-

λιτικούε αρχηγούε μια έκκληση 
συναίνεσηε, ενδεχομένωε θα τουε 
προσκαλέσει και σε συναντή- 
σειε, αλλά ουδόλωε προτίθεται να 
παρεκκλίνει -έστω στο ελάχιστο- 
από τιε κεντρικέε πολιτικέε του α- 
ποφάσειε, πόσο μάλλον που αυτέε 
-κατά τη ν άποψή του- επικροτή
θηκαν από τουε πολίτεε.

Αε σημειωθεί, πάντωε, ότι με αυ
τή ν τη ν άκρωε αισιόδοξη -για το 
ΠΑΣΟΚ- προσέγγιση δεν συμφω
νούσαν χθεε αρκετοί υπουργοί, οι 
οποίοι εμφανίζονταν σαφώε πιο 
μετριοπαθείε στιε προβλέψειε 
τουε. Κάποιοι εξ αυτών μάλιστα 
δήλωναν εξαιρετικά ανήσυχοι α
πό το  πρωτοφανέε χαμηλό ποσο
στό συμμετοχήε, υπογραμμίζονταε 
ότι είναι όχι μόνον αυθαίρετο αλ
λά και άκρωε επικίνδυνο να πι
στεύουν κάποιοι ότι οι μελλού- 
μενεε κυβερνητικέε αποφάσειε τε
λούν υπό τη ν έγκριση ενόε εντε- 
λώε απρόβλεπτου πλέον εκλογικού 
σώματοε.
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανανέωση ηγεμονίας 
της Αριστερός

Του ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ*

Αυτό που συνέβη σε αυτέε τιε εκλογέε είναι ότι το πολιτικό 
κέντρο βάρουε μετακινήθηκε προε τα αριστερά και ότι η α
ποχή παράγει εξ αντικειμένου μια κρίση νομιμοποίησηε του 
πολιτικού συστήματοε. Πατί συνέβη αυτή η μετακίνηση προε 
την Αριστερά; Γιατί η ψήφοε είναι μια πράξη πολίτη χι- 
νητοποίησηε. Και η πολιτική κινητοποίηση επιτυγχε. . ιαι 
όταν ο ψηφοφόροε αισθάνεται ότι η ψήφοε του μπορεί να 
αλλάξει κάτι. Η αντιμνημονιακή ρητορική τηε Ν.Δ. την ο
δήγησε σε μία εξ αντικειμένου συνοδοιπορία με την Αριστερά! 
Γιατί όταν οι αντιμνημονιακοί τόνοι είναι τόσο έντονοι, η 
εναλλακτική πρόταση χάνεται μέσα στιε αντιμνημονιακέε 
κραυγέε. Γιατί όταν το Μνημόνιο μετατρέπεται από αιτια- 
τό, από αποτέλεσμα σε αίτιο, όταν αποκρύπτεται ότι το Μνη
μόνιο είναι αποτέλεσμα τω ν  άθλιων πρακτικών τω ν κυ
βερνητικών κομμάτων και τω ν  πιέσεων τηε Αριστεράε επί 
τριάντα χρόνια, τό τε  η σκέψη είναι απλή: να καταργήσου
με τη ν αιτία όλων τω ν  κακών, το  Μνημόνιο, και όλα θα ξα- 
ναγίνουν όπωε πρώτα. Και όταν η Ν.Δ. οικοδομεί το αντι- 
μνημονιακό μέτωπο, απλώε παράγει ιδεολογικοπολιτική νο
μιμοποίηση για τη ν Αριστερά. Δυστυχώε, η ηγεμονική δύ
ναμη τηε ευρείαε δεξιάε, η Νέα Δημοκρατία, επέλεξε για μια 
ακόμη φορά το ν  ολισθηρό δρόμο τηε υποχωρήσεωε μπρο
στά στη ρητορική τηε Αριστεράε: έθεσε το δίλημμα μνημόνιο
- αντιμνημόνιο, συνέβαλε στη διόγκωση του αντιμνημονιακού 
ρεύματοε και έμεινε να κοιτάει τη ν  Αριστερά να δρέπει ε- 
κλογικέε νίκεε. Για την ελληνική Δεξιά, το ζήτημα παραμένει 
ένα: να υπερασπιστεί επιτέλουε τιε ιδέεε τηε, όταν τά
ζεται και ενάντια στο κοινωνικό ρεύμα. Οι μόδεε τη„ _ίιο- 
χήε παρέρχονται. Αυτό που μένει είναι η διαμόρφωση τω ν  
βαθύτερων και μονιμότερων ιδεολογικών ρευμάτων. Και ε
κεί είναι που πάντοτε πρέπει να δίδεται η μάχη.

‘ Βουλευτής ΛΑΟΣ Απικής.
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Νησίδες αλλαγής 
σε θάλασσα ακινησίας

Του ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΟΥΣΟΥΛΗ*

Νησίδες αλλαγήε σε μια θάλασσα ακινησίαε. Αυτή η πρό
ταση συμπυκνώνει, νομίζω, το τελικό, σύνθετο και αντιφατικό 
αποτέλεσμα τω ν  εκλογών τηε Κυριακήε. Αποτυπώνεται μια 
τάση αλλαγήε. Υπάρχει μια ισχυρή επιθυμία μεταβολήε. Η 
καταψήφιση υποψηφίων με έντονα κομματικά χρώματα και 
η επικράτηση προσώπων που συμβόλιζαν τη ν  απόσταση 
και ενσάρκωναν μια αντίθεση στο  κομματικό το  επιβεβαι
ώνει. Οι κομματικέε ηγεσίεε, διστακτικέε και αμφίθυμεε, υ
ποχρεώθηκαν να  συμβιβαστούν με αυτήν τη ν  πραγματι
κότητα. Δεν τη  δημιούργησαν. Γι’ αυτό και βγαίνουν τελι
κά αμήχανεε και αδύναμεε από τη ν αναμέτρηση. Αυτή η 
εικόνα συμπληρώνεται με τη ν αποχή. Μεγάλη σε αριθμό 
και ισχυρή σε μήνυμα. Δεν πρόκειται για απλή αποδοκιμασία 
ή απόρριψη. Πρόκειται για αποστροφή- με την περιφρόνηση 
που εμπεριέχει η πράξη- στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα.

Το τελευταίο, απασχολημένο με τη ν  αυτοσυντήρησή του, 
θα προσπεράσει, φοβάμαι, βιαστικά αυτήν την πολιτική στά
ση, που παρά το μειονέκτημα τηε αναποτελεσματικότητάε 
τηε αποτελεί νέο στοιχείο του σκηνικού. Πέραν αυτών η 
αντιπολιτευτική συσπείρωση που ετπχειρήθηκε περί το Μνη
μόνιο δεν βρήκε τη ν απήχηση που περίμενε. Κέρδισε προ
σωρινά κάποιεε εντυπώσειε, αλλά δεν έπεισε. Δ εν οδήγη
σε σε μια νέα πραγματικότητα. Τα παραπάνω μιλούν με τον 
τρόπο τουε για την ανάγκη τηε μεταβολήε. Η κυβέρνηση 
καλείται σήμερα όχι απλώε να ακολουθήσει αλλά να επι
ταχύνει τιε αλλαγέε. Θα το  κάνει; Δ εν  αρκεί η προσήλωση 
στη διαχειριστική αντίληψη. Το πρόβλημα τηε χώραε είναι 
-και οι εκλογέε μάε το  θυμίζουν- πέραν τω ν  αριθμών τηε 
οικονομίαε. Μια συνολική ανατροπή απαιτείται. Και αυτό 
επιβάλλει μια πολιτική εργασία επί τηε αναγκαίαε μακράε 
πορείαε. Διαφορετικά η κυβέρνηση οδηγείται σε πολιτική 
αποτυχία. Και κάποιο βράδυ σε κάποιεε μελλοντικέε εκλογέε 
τα στελέχη τηε θα θρηνούν, εναλλασσόμενα στα τηλεοπτικά 
πάνελ, για το ν  χαμένο χρόνο.

‘Πολιτικός επιστήμονας.

Η  κοινωνία των 
πολιτών αφυπνίζεται

Του ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ*

«...Συνάντησα τουε φίλουε μου μια νύχτα του χειμώνα, κα
θόντουσαν αμίλητοι σε κάτι βράχια και σαν με είδαν νάρ- 
χομαι γουρλώσανε τα μάτια...», Δ. Σαββόπουλοε - Μπάλοε 

Η εκλογή Καμίνη, αλλά και Μπουτάρη οφείλω να ομο
λογήσω ή ταν σαν μια νεκρανάσταση για εμένα. Μια «ανά
σταση» τω ν  «ξεχασμένων» τηε μεταπολίτευσηε. Των δη
μοκρατικών δυνάμεων που ηττήθηκαν από το τσουνάμι τηε 
μεταπολίτευσηε και ξεβράστηκαν ξαφνικά σε Αθήνα και Θεσ
σαλονίκη του 2010. Μια στιγμή που η χώρα πιάνει πάτο γε
ρά, και στην Αθήνα πυκνώνουν απειλητικά τα σύννεφα τηε 
φτώχειαε, τηε ανασφάλειαε και του τρόμου.

Τον Γιώργο Καμίνη τον  γνώρισα στην αρχή τηε εκλογι- 
κήε περιόδου και αμέσωε διαισθάνθηκα ότι είναι έναε άν- 
θρωποε καθαρόε που καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει το αυ
τονόητο, ότι η υπεράσπιση τηε πόληε δηλαδή, χρειάζεται 
όραμα, πίστη και δουλειά. Δεν κρύβω πρρ’ όλα αυτά ότι η 
ριζωμένη ηττοπάθεια μετά απανωτέε απορρίψειε, μου άφηνε 
μικρά περιθώρια αισιοδοξίαε. Αυτή τη  φορά διαισθάνΓ ί _ 
ότι δεν έχουμε επιλογή, είμαστε με τη  πλάτη στο τοίχο.. .ν 
το κέντρο τηε πόληε χαθεί, οι ζημιέε θα είναι ανυπολόγιστεε. 
Δεν μπορώ να κρύψω τη  χαρά μου ότι στο δίλημμα Ψινά- 
κηε-Τομπάζηε οι συμπολίτεε μαε έπαψαν να χαριεντίζονται. 
Θέλω να πιστέυω ότι η κοινωνία τω ν  πολιτών αφυπνίζεται, 
όχι για να μπει στα πράγματα, εκτοπίζονταε κάποιουε άλ
λουε. Θέλω να πιστεύω ότι αφυπνίζεται για να σημάνει το 
τέλοε εποχήε και να δώσει τη  σκυτάλη στην αποχή. Στην 
αποχή του μέλλοντόε μαε, που μοιάζει έτοιμη από καιρό να 
μπει δημιουργικά στη  διαμόρφωση τηε νέαε πόληε.

Η αισιοδοξία μου πηγάζει από το γεγονόε ότι ο Γιώργοε 
Καμίνηε είναι έναε «κανονικόε άνθρωποε», μεγαλωμένοε μα
κριά από τα κομματικά φυτώρια. Εναε άνθρωποε που δού
λεψε με επιτυχία στον τομέα του και συσπείρωσε γύρω του 
τιε δυνάμειε εκείνεε που θέλουν, και πιστεύω πωε μπορούν 
να υπερασπιστούν την Αθήνα. Το πρώτο βήμα του νέου δη
μάρχου είναι να σπάσει την απάθεια και την αποστροφή και 
να λειτουργήσει σαν καταλύτηε σε ό,τι δημιουργικό έχει α- 
δρανοποιήσει αυτή η πόλη.

‘Αρχιτέκιων.


