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Αποτέλεσμα ανάσα για κυβέρνηση συνεργασίας
Πρώτο κόμμα η Ν.Δ., άνοδος ΣΥΡΙΖΑ -  Αντεξαν στην «π ίεσ η » του νέου διπολισμού το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜ ΑΡ

Αποτέλεσμα που δημιουργεί το  έδαφοε για τον 
σχηματισμό κυβέρνησή συνεργασίαε με σαφή 
ευρωπαϊκό προσανατολισμό, προέκυψε από τιε 
χθεσινέε κάλπεε, παρότι η χώρα οδηγείται και 
πάλι στον αστερισμό τω ν διερευνητικών ε
ντολών, καθώε η Ν.Δ. βρέθηκε μακριά από τον 
πήχυ τηε αυτοδυναμίαε.

Η «πίεση» να υπάρξει κυβερνητική λύση εί
ναι εξάλλου μεγάλη. Η χώρα επί τρειε μήνεε έ
χει παραμείνει ουσιαστικά ακυβέρνητη, με την 
κατάσταση τηε οικονομίαε να έχει επιδεινωθεί, 
ενώ το μήνυμα από τιε Βρυξέλλεε είναι πωε θα 
πρέπει να έχει άμεσα αξιόπιστο συνομιλητή.

Κορμόε τηε κυβέρνησηε, εάν τελεσφορήσουν 
οι σχετικέε διεργασίεε, θα είναι, ωε πρώτο κόμ
μα, η Ν.Δ. και πιθανοί κυβερνητικοί εταίροι το 
ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ. Είναι ενδεικτικό ότι ο κ.

Αντ. Σαμαράε εμφάνισε τον  σχηματισμό κυ
βέρνησηε «το  συντομότερο δυνατόν» απαραί
τητο για τη ν ασφαλή πορεία τηε χώραε, ενώ 
στην αναγκαιότητα άρσηε του πολιτικού α
διεξόδου αναφέρθηκαν με διαφορετικέε απο- 
χρώσειε τόσο ο κ. Ευ. Βενιζέλοε, όσο και ο κ. 
Φ. Κουβέληε. Αντίθετα, ο κ. Αλ. Τσίπραε κατέ
στησε σαφέε, σε τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχε με το ν  κ. Σαμαρά, αλλά και στιε δηλώσειε 
του, πωε το  κόμμα του θα διαδραματίσει ρόλο 
αξιωματικήε αντιπολίτευσηε.

Είναι πιθανόν οι διαδικασίεε για τον  σχημα
τισμό κυβέρνησηε να επιταχυνθούν. Χθεε, ο κ. 
Ευ. Βενιζέλοε πρότεινε να παρακαμφθεί η δια
δικασία τω ν διερευνητικών εντολών και να κλη
θούν σε σύσκεψη υπό το ν  Πρόεδρο τηε Δημο- 
κρατίαε Κάρ. Παπούλια οι πολιτικοί αρχηγοί, ώ

στε να σχηματιστεί κυβέρνηση το ταχύτερο.
Οπωε προαναφέρθηκε, η πρόσκληση ουσια

στικά θα αφορά τη Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ και τη 
ΔΗΜΑΡ, αφού με τον έναν ή το ν  άλλο τρόπο ο 
ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Ελληνεε και το ΚΚΕ έ
χουν διαμηνύσει πωε δεν πρόκειται να αυ-

Το όνομα του πρωθυπουργού, 
το πλαίσιο της επαναδιαπραγμά
τευσή του Μ νημείου, 
η σύνθεση καθώς και ο χρονικός 
ορίζοντας της κυβέρνησης, 
τα κλειδιά για συμφωνία.

μπράξουν. Εξάλλου, παρότι ο κ. Βενιζέλοε α
νέφερε πωε απαιτείται η συμμετοχή του 
ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε ωε προτεραιότητα η χώρα να μη 
μείνει ακυβέρνητη, όπωε είχε πράξει νωρίτερα 
και ο κ. Σαμαράε, ενώ στο ίδιο μήκοε κύματοε 
κινήθηκε και ο κ. Κουβέληε.

Πάντωε, κατά τιε σχετικέε διαβουλεύσειε θα 
πρέπει να υπάρξει συμφωνία σε τρία σημεία-κλει- 
διά:

• Το πρόγραμμα τηε κυβέρνησηε.
• Το πρόσωπο του πρωθυπουργού και η σύν

θεση του υπουργικού συμβουλίου.
• Ο χρονικόε τηε ορίζονταε.
Σε επίπεδο προγράμματοε υπάρχουν σημεία 

σύγκλισηε για το πλαίσιο «επαναδιαπραγμά- 
τευσηε» τηε δανειακήε σύμβασηε, χωρίε να τε 
θεί σε κίνδυνο η παραμονή τηε χώραε στην Ευ

ρωζώνη. Σε σχέση με το  πρόσωπο του πρωθυ
πουργού, η Ν.Δ. μεταδίδει πωε είναι αυτονόη
το ότι θα είναι ο αρχηγόε του πρώτου σε δύναμη 
κόμματοε, δηλαδή ο κ. Σαμαράε. Τούτο δεν το 
έχουν απορρίψει, επί του παρόντοε, ούτε ο κ. 
Ευάγγελοε Βενιζέλοε ούτε ο κ. Φώτηε Κουβέληε, 
που πάντωε έθεσε ωε όρο για τη συμφωνία κυ
βέρνηση «με φερέγγυα πρόσωπα» κοινήε απο- 
δοχήε. Πάντωε, το ΠΑΣΟΚ δεν θα δεχθεί να υ- 
πουργοποιηθούν δικά του στελέχη και θα προ
τείνει τεχνοκράτεε.

Τέλοε, η Ν.Δ. κάνει λόγο για κυβέρνηση με 
ορίζοντα τετραετίαε. Το ΠΑΣΟΚ εξετάζει το εν
δεχόμενο να προτείνει η κυβέρνηση να έχει ωε 
ημερομηνία λήξηε τιε ευρωεκλογέε του 2014 ή 
τιε εκλογέε για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, 
το  φθινόπωρο του ίδιου χρόνου.

Αντ. Σαμαράς: Στόχοι 
ταχεία ανάπτυξη 
και μείωση ανεργίας
Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Την εντολή σχηματισμού κυβέρ
νησηε εθνικήε σωτηρίαε θα λά
βει, πιθανότατα εντόε τηε ημέραε, 
από το ν  Πρόεδρο τηε Δημοκρα- 
τίαε ο αρχηγόε τηε ΝΑ. κ. Αντ. Σα
μαράε, ο οποίοε, μετά τη  χθεσι
νή  καθαρή νίκη του κόμματόε 
του, εμφανίζεται αισιόδοξοε ότι 
τελικώε το ΠΑΣΟΚ αλλά και η 
ΔΗΜΑΡ θα προσφέρουν τη  στή 
ριξή τουε, συνυπογράφονταε 
τουε δύο όρουε που η Συγγρού έ
χει θέσει, δηλαδή τη ν  παραμονή 
τηε χώραε στο  ευρώ και τη ν υι
οθέτηση αναπτυξιακών πολιτι
κών. «Μ ε τη ν ψήφο του ελληνι
κού λαού δημιουργείται η στέρεη 
βάση μιαε νέαε εθνικήε ενότηταε 
με κατεύθυνση ευρωπαϊκή», δή
λωσε ο κ. Σαμαράε μόλιε οριστι- 
κοποιήθηκε η πρωτιά τηε Ν.Δ., ε-

Οι προτεραιότητες 
της κυβέρνησης 
που θα επιδιώξει 
να σχηματίσει, ενώ 
τόνισε πως η χώρα 
θα σεβαστεί 
«την υπογραφή και 
τις υποχρεώσεις της».

νώ  λίγο αργότερα σημείωσε ότι η 
χώρα δεν μπορεί να είναι ακυ
βέρνητο καράβι και ότι επείγει ο 
σχηματισμόε κυβέρνησηε.

Ο κ. Σαμαράε μετέβη στο Ζάπ- 
πειο λίγο πριν από τιε δέκα το 
βράδυ, όταν πια είχε ξεκαθαρίσει 
πέραν πάσηε αμφιβολίαε η εκλο
γική πρωτιά τηε Ν.Δ. Λίγο νωρί
τερα, είχε δεχθεί τηλεφωνικά τα 
συγχαρητήρια του βασικού του α
ντιπάλου κ. Αλέξη Τσίπρα, ο ο
ποίοε του αποσαφήνισε ότι το 
κόμμα του δεν πρόκειται να συμ- 
μετάσχει στην κυβέρνηση ούτε να 
τηρήσει στάση ανοχήε, αλλά θα 
ασκήσει τον ρόλο τηε μείζονοε α- 
ντιπολίτευσηε.

Στο διάστημα από περίπου τιε 
πέντε το  απόγευμα ώε το  κλείσι
μο τηε κάλπηε σημειώθηκε μία 
πρωτοφανήε κινητοποίηση του 
κομματικού μηχανισμού, με τη 
συμμετοχή συνδικαλιστών και 
άλλων, καθώε τα  μηνύματα που 
έφταναν στη  Συγγρού προοιωνί
ζονταν ή ττα  τηε Ν.Δ. από τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Το παραπάνω κλίμα ε- 
πέτειναν και τα  πρώτα exit ροΐΐε 
και η εικόνα απόλυτου ντέρμπι 
που μετέδιδαν. Η ατμόσφαιρα άρ
χισε να αλλάζει περίπου μιάμιση 
ώρα μετά το κλείσιμο τηε κάλπηε,

όταν η ανάλυση τω ν  πρώτων α
ποτελεσμάτων έδειχνε σταθερό 
προβάδισμα τηε Ν.Δ.

Στιε αλλεπάλληλεε διαβουλεύ- 
σειε που προηγήθηκαν τηε με- 
τάβασηε του αρχηγού τηε Ν.Δ. στο 
Ζάππειο, κυριάρχησε η συζήτηση 
για τη ν επόμενη ημέρα, η οποία 
έγινε ακόμη πιο ζωηρή μετά τη δή
λωση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ κ. 
Ευ. Βενιζέλου ότι προϋπόθεση για 
βιώσιμη κυβέρνηση είναι η συμ
μετοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πλειο
νότητά τουε, οι συνεργάτεε του κ. 
Σαμαρά εκτίμησαν ότι η ηγεσία 
του ΠΑΣΟΚ θα οδηγηθεί... μοιραία 
σε αλλαγή στάσηε, καθώε, όπωε 
έλεγαν, ο κ. Βενιζέλοε γνωρίζει κα
λύτερα από πολλούε τη ν κρισι
μότητα τηε κατάστασηε, ενώ 
προεκλογικά έχει δηλώσει ότι η 
χώρα δεν αντέχει τρίτεε εκλογέε 
ούτε ακυβερνησία. Ανάλογη είναι 
η εκτίμηση του ηγετικού επιτε
λείου και για τη  στάση  τηε 
ΔΗΜΑΡ, ο αρχηγόε τηε οποίαε, κ. 
Φ. Κουβέληε, σηματοδότησε χθεε 
εμμέσωε πλην σαφώε τη ν πρό
θεσή του να στηρίξει κηβέηνηπη 
ευρείαε συνεργασίαε με στόχο την 
παραμονή τηε χώραε στο ευρώ.

«Ο ελληνικόε λαόε ψήφισε σή
μερα την ευρωπαϊκή πορεία τηε 
Ελλάδαε και τη ν  παραμονή μαε 
στο  ευρώ», δήλωσε ενώπιον δε
κάδων δημοσιογράφων ελληνικών 
και διεθνών MME από το Ζάππειο 
ο κ. Σαμαράε, ο οποίοε διαβεβαί
ωσε τουε πολίτεε ότι «δεν θα υ
πάρξουν νέεε περιπέτειεε, δεν θα 
τεθεί σε αμφιβολία η θέση τηε 
Ελλάδαε στην Ευρώπη, δεν θα κυ
ριαρχήσει ο φόβοε και κυρίωε θα 
πιάσουν τόπο οι θυσίεε του ελ
ληνικού λαού». Ταυτόχρονα, έ- 
σπευσε να στείλει μήνυμα προε 
τουε δανειστέε ότι η Ελλάδα θα 
σεβαστεί την υπογραφή και τιε υ- 
ποχρεώσειε τηε, διότι έχει συνέ
χεια, συνέπεια και αξιοπρέπεια. 
Απηύθυνε, δε, κάλεσμα προε τιε 
πολιτικέε δυνάμειε για τη  συ
γκρότηση κυβέρνησηε εθνικήε 
σωτηρίαε, προσθέτονταε ότι δεν 
υπάρχει καιρόε για χάσιμο και μι- 
κροκομματικά παιχνίδια. Κλεί- 
νονταε, σημείωσε ότι η Ν.Δ. δεν 
έδωσε στουε πολίτεε «λαϊκίστικεε, 
ευκαιριακέε υποσχέσειε, πυρο
τεχνήματα τυχοδιωκτικά» και δε- 
σμεύθηκε ότι θα «εργαστούμε μα
ζί με τουε εταίρουε για να προ
σθέσουμε στιε υποχρεώσειε μαε 
τιε αναγκαίεε πολιτικέε για την α
νάπτυξη και την αντιμετώπιση τηε 
τηε ανεργίαε».

Ο κ. Σαμαράε έγινε αποδέκτηε 
τω ν  συγχαρητηρίων πολλών η
γετών, μεταξύ άλλων και τηε κα
γκελαρίου κ. Αγκελαε Μέρκελ.

Αποτελέσματα βουλευτικών 
Ιουνίου 2012
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Αποτελέσματα βουλευτικών 
Μάιος 2012

Αποτελέσματα βουλευτικών 
2009

Νέα Δημοκρατία 18,85%, ΣΥΡΙΖΑ 16,78%, ΠΑΣΟΚ 13,18%, 
Ανεξάρτητοι Ελληνες 10,60%, ΚΚΕ 8,48%, Χρυσή Αυγή 6,97%, 
Δημοκρατική Αριστερά 6,11%,

ΠΑΣΟΚ 43,29% Νέα Δημοκρατία 33,47%, ΚΚΕ 7,54%, 
ΛΑΟΣ 5,63%, ΣΥΡΙΖΑ 4,6%, Οικολόγοι Πράσινοι 2,53%

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ανακούφιση Ε.Ε. 
και θετικά μηνύματα 
προς την Αθήνα
Των ανταποκριτών μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ καί ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Με συγκρατημένη ανακούφιση, αλλά και προσμονή για τον 
γρήγορο σχηματισμό κυβέρνησηε έγιναν δεκτά τα  αποτε
λέσματα τω ν  εκλογών στη  χώρα μαε από την Ε.Ε. «Σήμερα, 
χαιρετίζουμε το θάρροε και την αντοχή τω ν Ελλήνων πολι
τών, έχονταε πλήρη επίγνωση τω ν θυσιών που ζητήθηκε να 
κάνουν, προκειμένου να ανασυνταχθεί η ελληνική οικονο
μία και να επανέλθει σε τροχιά βιώσιμηε ανάπτυξηε η χώ
ρα. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τιε προσπάθειεε τηε 
Ελλάδαε ωε μέλουε τηε ευρωπαϊκήε οικογένειαε και τηε Ευ- 
ρωζώνηε», ανέφεραν, μεταξύ άλλων, στην κοινή τουε δήλωση 
από το Λοε Κάμποε του Μεξικού, όπου βρίσκονται για τη σύ
νοδο του G20, οι πρόεδροι τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε Ζο- 
ζέ Μπαρόζο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρο- 
μπέι. «Το δεύτερο πρόγραμμα οικονομικήε προσαρμογήε εί
ναι η βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η ανάπτυξη, η ευ
ημερία και η δημιουργία θέσεων εργασίαε για το ν  ελληνικό 
λαό και θα βοηθήσουμε τη ν Ελλάδα να πετύχει αυτούε τουε 
στόχουε», κατέληξαν, αφήνονταε εμμέσωε παράθυρο για πε- 
ριορισμένεε αλλαγέε στο ακολουθούμενο μείγμα πολιτικήε.

Στην ανακοίνωση που ε
ξέδωσε χθεε, το Eurogroup 
αναφέρει, μεταξύ άλλων, ό
τι «τα  αποτελέσματα τω ν  ε
κλογών θα επιτρέψουν τον  
σχηματισμό κυβέρνησηε, η 
οποία θα επαναφέρει την 
Ελλάδα στον δρόμο τηε βιώ
σιμηε ανάπτυξηε. Το 
Eurogroup αναγνωρίζει τιε 
σημαντικέε προσπάθειεε 
που ήδη έχουν γίνει από 
τουε Ελληνεε πολίτεε και εί
ναι πεπεισμένο ότι η συνέχιση των δημοσιονομικών και διαρ
θρωτικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί την καλύτερη εγγύη
ση για την υπέρβαση τω ν οικονομικών και κοινωνικών προ
κλήσεων και για ένα μέλλον ευημερίαε μέσα στην Ευρωζώ
νη... Το Eurogroup αναμένει επίσηε ότι οι εκπρόσωποι τηε 
τρόικαε θα επιστρέψουν στην Αθήνα αμέσωε μόλιε σχημα
τιστεί νέα κυβέρνηση, ώστε να ανταλλάξουν απόψειε μαζί 
τηε και να ετοιμάσουν την πρώτη αξιολόγηση του δεύτερου 
προγράμματοε προσαρμογήε». Οι συγκεκριμένεε διατυπώ- 
σειε, αλλά και η διευκρίνιση του Γάλλου υπουργού Οικονο
μικών Πιερ Μοσκοβισί ότι οι Ευρωπαίοι θα λάβουν υπόψη 
τιε ιδιαίτερεε οικονομικέε και κοινωνικέε συνθήκεε που ε
πικρατούν στην Ελλάδα, κατά τη ν εφαρμογή του προγράμ- 
ματοε, επιβεβαιώνουν ότι περιθώρια για επιμέρουε προ- 
σαρμογέε στο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη τω ν στό
χων του Μνημονίου είναι εφικτά.

Στο μεταξύ, το  Βερολίνο επανέλαβε τη  γνωστή  του θέση 
σε σχέση με το Μνημόνιο. Ο Γερμανόε υπουργόε Οικονομικών 
κ. Σόιμπλε χαρακτήρισε τα αποτελέσματα τω ν εκλογών εν
δεικτικά τηε «απόφασηε τω ν Ελλήνων ψηφοφόρων να συ- 
νεχίσουν το φιλόδοξο πρόγραμμς οικονομικών και δημο
σιονομικών μεταρρυθμίσεων». Επιπλέον, ο εκπρόσωποε Τύ
που τηε γερμανικήε κυβέρνησηε, σχολιάζονταε το αποτέλεσμα 
στο πρακτορείο Dow Ιοηεε, δήλωσε ότι «το  τι περιμένει η 
καγκελάριοε από τη  νέα κυβέρνηση είναι γνωστό. Είναι σα
φέε ότι οι μεταρρυθμίσειε θα πρέπει να συνεχιστούν». Ο Γερ
μανόε υπουργόε Εξωτερικών, Γκ. Βεστερβέλε, σημείωνε ό
τι «δεν μπορούν να γίνουν σημαντικέε αλλαγέε στα ήδη συ- 
μπεφωνημένα. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να μιλήσουμε για 
το χρονοδιάγραμμα πάλι, διότι η πραγματικότητα είναι ότι 
σταμάτησαν τα πάντα λόγω τηε προεκλογικήε περιόδου και 
οι πολίτεε δεν πρέπει να πληρώσουν για την αδράνεια που 
σημειώθηκε. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει άλλοε δρόμοε α
πό τιε μεταρρυθμίσειε». Ετσι, άφησε περιθώρια συζήτησηε 
ωε προε το χρονοδιάγραμμα για τη  μείωση του ελλείμματοε.

Εμμεση παραδοχή 
ότι μπορεί 
να υπάρξουν 
περιορισμένες 
αλλαγές στο μείγμα 
πολιτικής που 
ακολουθείται.

Τσίπρας: Η πολιτική του Μνημονίου στερείται λαϊκής νομιμοποίησης ικανοποίηση στον Λευκό οίκο

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Εντολή αντιπολίτευσηε θεωρεί ό
τι παρέλαβε από τον λαό ο ΣΥΡΙΖΑ 
και, ωε εκ τούτου, ξεκαθαρίζει ό
τι θα ασκήσει τον ρόλο τηε α- 
ξιωματικήε αντιπολίτευσηε. Δεν 
πρόκειται να συμμετάσχει σε κα
μία κυβέρνηση, αλλά και θα επι- 
στρέψει αμέσωε τη διερευνητική 
εντολή, αν αυτή του κ. Αντ. Σα
μαρά αποβεί άκαρπη. Σύμφωνα με 
στελέχη τηε Κομουνδούρου, με 
βάση τη  Ν.Δ. μπορεί να σχημα
τιστεί κυβέρνηση και τα  περί ε
θνικήε συνευθύνηε και οικουμε- 
νικήε «είναι εκ του πονηρού».

Αυτό προκύπτει και από τιε δη- 
λώσειε του  επικεφαλήε του 
ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποί
οε, αφού ανακοίνωσε ότι τηλε
φώνησε και συνεχάρη τον αρχηγό 
τηε Ν.Δ. χθεε το  βράδυ, τόνισε ό
τ ι «ο  κ. Σαμαράε έχει τη  δυνα
τό τη τα  να  σχηματίσει κυβέρνη
ση με βάση τη  λαϊκή ετυμηγορία»,

και πρόσθεσε: «Θα είμαστε πα- 
ρόντεε στιε εξελίξειε από τη  θέ
ση τηε αξιωματικήε αντιπολί- 
τευσηε».

Αιχμή του δόρατοε τηε αντι- 
πολιτευτικήε τακτικήε του 
ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η διεκδίκηση α- 
νατροπήε του Μνημονίου και «η 
αντίδραση στιε πολιτικέε τηε λι- 
τότηταε και τω ν  ιδιωτικοποιήσε- 
ων». Οπωε δήλωσε ο κ. Τσίπραε, 
τιε «όποιεε δυνατότητεε διεκδί- 
κησηε που προκύπτουν από τη  
λαϊκή παρέμβαση και την ισχυρή 
παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο 
δεν θα τιε χαρίσουμε στουε θια- 
σώτεε του Μνημονίου, αλλά θα α
παιτήσουμε από τη  θέση τηε υ- 
πεύθυνηε και μαχητικήε αντιπο- 
λίτευσηε να τιε αξιοποιήσει η κυ
βέρνηση προε όφελοε του λαού». 
Ο επικεφαλήε του ΣΥΡΙΖΑ κατέ
στησε σαφέε τι εννοεί, λέγονταε: 
«Σε κάθε περίπτωση, όλοι πρέπει 
να  γνωρίζουν ότι τα  μέτρα τηε λι- 
τότηταε και τηε εκποίησηε του δη-

Ρόλο αντιπολίτευσης 
και μόνο επιφυλάσσει 
για το κόμμα του 
ο επικεφαλής 
του ΣΥΡΙΖΑ.

μοσίου πλούτου δεν μπορούν να 
προχωρήσουν γιατί στερούνται 
λαίκήε νομιμοποίησηε».

Μάλιστα, ερμηνεύονταε το  ε
κλογικό αποτέλεσμα, ο κ. Τσίπραε 
τόνισε ότι ο λαόε «καταδίκασε δύο 
φορέε σε ενάμιση μήνα το  Μ νη
μόνιο» και «εξανάγκασε όλα τα 
κόμματα να παραδεχθούν ότι εί
ναι ένα μη βιώσιμο οικονομικό 
σχέδιο». Οπωε επισήμανε, «η  κυ
βέρνηση με πυρήνα τη  Ν.Δ. που 
θα σχηματιστεί θα πρέπει να έχει 
σοβαρά υπόψη τηε ότι σ τα  μεγά
λα θέματα δεν μπορεί πια να προ
χωρεί ερήμην του λαού και με μια 
πολιτική που βρίσκεται, αποδε

δειγμένα πια, σε πλήρη δυσαρ- 
πήα με τη  λο βούληση». Στα 

—μοπύλαια, όπου ευχαρίστησε 
τουε οπαδούε του από κοινού με 
το ν  Μανώλη Γλέζο και εκπροσώ- 
πουε τω ν κομμάτων τηε ευρω- 
παϊκήε Αριστεράε, υποστήριξε 
ότι τα μνημόνια τελείωσαν σε ό
λη τη ν Ευρώπη.

Ο κ. Τσίπραε δεν έκρυψε την ι
κανοποίησή του για το  εκλογικό 
αποτέλεσμα, που πολλαπλασίασε 
τιε δυνάμειε του κόμματόε του α
πό το 4,5% στο 27%, κάνονταε λό
γο για «συναρπαστικό ταξίδι» 
και για «έναν αγώνα με πείσμα και 
με αυταπάρνηση, κόντρα σε μια 
πρωτοφανή επίθεση εκβιασμών, 
διαστρέβλωσηε και ψυχολογικήε 
τρομοκρατίαε», ενώ υποστήριξε ό
τι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απέναντι του «μία 
ανίερη συμμαχία τω ν  δυνάμεων 
του χθεε, εντόε και εκτόε τηε χώ
ραε, που έκανε ό,τι μπορούσε για 
να ανακόψει το ν  πόθο του λαού 
μαε για κοινωνική δικαιοσύνη και

ζωή με αξιοπρέπεια». Κατά το ν  κ. 
Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί πλέ
ον «το ν  βασικό κορμό τηε λαϊκήε, 
προοδευτικήε, αντιμνημονιακήε 
πλειοψηφίαε του λαού», ενώ προ- 
έβλεψε ότι το  μέλλον του ανήκει 
και ότι σύντομα η Αριστερά θα 
βρεθεί σ την εξουσία.

Συνέδριο τον Σεπτέμβριο
Στα Προπύλαια, ο κ. Τσίπραε ζή

τησε από το κόμμα του να στηρίξει 
τα δίκτυα αλληλεγγύηε και να μην 
αφήσει τουε αδύναμουε στην τύ
χη τουε, ενώ προανήγγειλε και τη 
μετεξέλιξη τηε συμμαχίαε στη 
μεγάλη δημοκρατική παράταξη 
τηε Αριστεράε. Σύμφωνα με πηγέε 
τηε Κουμουνδούρου, επίκειται 
συνέδριο του κόμματοε το ν  Σε
πτέμβριο. Παρά τη  δεύτερη θέση 
και παρά το γεγονόε ότι για μερι- 
κέε ώρεε πίστεψαν ότι θα γίνουν 
κυβέρνηση, στην Κουμουνδούρου 
επικρατούσε χθεε ευφορία για το 
εκλογικό αποτέλεσμα.

Ως θετική εξέλιξη αηοιίμησε ο Λευκός Οίκος ίο  αποτέλεσμα 
των εκλογών, διαμηνύοντας παράλληλα την αναγκαιότητα 
του σχηματισμού κυβέρνησης το συντομότερο και της προώ
θησης από αυτήν των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. «Συγχαί
ρουμε τον ελληνικό λαό για τη διεξαγωγή εκλογών σε μια 
τόσο δύσκολη περίοδο» δήλωσε ο εκπρόσωπος του προέ
δρου Ομπάμα, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον ελπίζει πως 
θα σχηματισθεί σύντομα «μια νέα κυβέρνηση η οποία θα κά
νει έγκαιρα προόδους σε ό,τι αφορά τις οικονομικές προ
κλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός». 0  Τζέι Κάρνεϊ 
επανέλαβε την υποστήριξη των ΗΠΑ στην παραμονή της 
Ελλάδας εντός της Ευρωζώνης, καθώς η κυβέρνηση Ομπό- 
μα εκτιμά ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προκληθούν ανατα
ράξεις όχι μόνο στην ευρωπαϊκή, αλλά και στη διεθνή οικο
νομία, οι οποίες θα ηλήξουν και την αμερικανική, κάτι που 
ανησυχεί τον κ. Ομπάμα όχι μόνο για οικονομικούς, αλλά και 
για πολιτικούς λόγους καθώς βρισκόμαστε πέντε μήνες πριν 
από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, στις οποίες η οικονο
μία έχει αναδειχθεί στο κορυφαίο ζήτημα που θα κρίνει και 
την έκβασή τους. «Οπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος Ομπάμα 
και άλλοι ηγέτες του κόσμου, πιστεύουμε ότι είναι προς το 
συμφέρον όλων μας η Ελλάδα να παραμείνει στο ευρώ, σε
βόμενη τη δέσμευσή της να προχωρήσει σε μεταρρυθμί
σεις» ολοκλήρωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΙΣ
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Συμμετοχή μόνο με τεχνοκράτες
Ο κ. Βενιζέλοε, εμμένει στη θέση ότι τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν θα μπουν στην κυβέρνηση

«Ο τόπος δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητος και δεν θα μείνει. Εχουμε 
πλήρη συνείδηση του κρίσιμου εγγυητικού μας ρόλου», τόνισε χθες ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευ. Βενιζέλος.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Στην πρότασή του για «κυβέρνηση 
εθνικήε συνευθΰνηε με τη  συμ
μετοχή τηε Ν.Δ., του ΣΥΡΙΖΑ, του 
ΠΑΣΟΚ και τηε ΔΗΜΑΡ» ενέμει- 
νε ο κ. Ευ. Βενιζέλοε, εττιδιώκο- 
νταε εμφανώε να θέσει προ τω ν  
ευθυνών τουε τουε κ. Αλ. Τσίπρα 
και Φ. Κουβέλη. «Καμία σοβαρή 
απόφαση και συμφωνία δεν μπο
ρεί να διαμορφωθεί και εφαρμο
στεί χωρίε εθνική συστράτευση, 
με κάποιουε να περιμένουν στη  
γωνία, ωε αντιπολίτευση, και με 
μόνο κριτήριο τουε το  κομματι
κό τουε συμφέρον» τόν ισε χα
ρακτηριστικά, αφήνονταε να εν
νοηθεί ότι δεν προτίθεται να 
στηρίξει μόνοε του το ν  κ. Αντ. 
Σαμαρά.

Πηγέε ωστόσο τηε Ιπποκρά- 
τουε, προεξοφλώνταε τη ν άρνη
ση του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει α
κόμη και σε κυβέρνηση εθνικήε 
σωτηρίαε, υπονοούσαν ότι βασι- 
κόε αποδέκτηε τηε δήλωσηε του 
κ. Βενιζέλου είναι ο κ. Φ. Κουβέ- 
ληε. Με την έννοια ότι ο πρόεδροε 
του ΠΑΣΟΚ πιθανώε θα ενδώσει 
σε μια κυβέρνηση τω ν  τρ ιώ ν 
κομμάτων (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, 
ΔΗΜΑΡ), αλλά θέτονταε συγκε- 
κριμένουε όρουε. Οπωε για πα
ράδειγμα το κυβερνητικό αυτό

σχήμα να έχει διετή και ότι τε 
τραετή ορίζοντα (μέχρι τηε ευ- 
ρωεκλογέε που διεξάγονται από 
κοινού με τιε περιφερειακέε τον  
Ιούνιο του 2014) ή ακόμη και το 
ενδεχόμενο πρωθυπουργόε τηε να

μην είναι ο κ. Σαμαράε, αλλά κά
ποιο άλλο πρόσωπο. Σημειωτέον 
δε πωε οι ίδιεε πηγέε υποστήρι
ζαν ότι το πιθανότερο είναι η συμ
μετοχή του ΠΑΣΟΚ ακόμη και σε 
μια τέτοια  τρικομματική κυβέρ

νηση να μην είναι ουσιαστική. Δη
λαδή ο κ. Βενιζέλοε να προτείνει 
απλώε τη  συμμετοχή 3 - 4 υ
πουργών που δεν θα είναι βου- 
λευτέε του ΠΑΣΟΚ, αλλά μη πο
λιτικά πρόσωπα - πιθανώε τε- 
χνοκράτεε.

Η βούληση του κ. Βενιζέλου να 
θέσει τουε αρχηγούε τηε Αρι- 
στεράε προ τω ν ευθύνων τουε διε-

0  πρί ρος του ΓΏ. .ΟΚ 
απέδωσε τη συρρίκνωση 
του ποσοστού του 
κόμματος στο σκηνικό 
τεχνητής πόλωσης 
που επικράτησε.

φάνη και από την πρότασή του να 
παρακαμφθεί η συνταγματική 
διαδικασία τω ν  διερευνητικών 
εντολών. «Δ εν  υπάρχει ούτε μέ
ρα για χάσιμο και κανένα περι
θώριο για κομματικά παιχνίδια» 
είπε και απηύθηνε την ακόλουθη 
έκκληση: «Προτείνω  στουε αρ
χηγούε τω ν  κομμάτων που δι
καιούνται να  λάβουν διερευνητι- 
κέε εντολέε να ζητήσουμε όλοι μα
ζί από το ν  Πρόεδρο τηε Δημο- 
κρατίαε ν  προχωρήσει ήο 
κατευθείαν ^ ο ι δεύτερη φάση τηε

συνταγματικήε διαδικασίαε: Στη 
σύσκεψη τω ν  αρχηγών τω ν  κομ
μάτων υπό τη ν προεδρία του, ώ
στε να σχηματιστεί αύριο (σ.σ. σή
μερα) κυβέρνηση. Ο καθέναε έρ
χεται αντιμέτωποε με την εθνική 
και ιστορική του ευθύνη και εμείε 
αναλαμβάνουμε τη  δική μαε».

IIpos διεθνή MME
Την ίδια ακριβώε στόχευση εί

χε και μια ακόμη φράση του κ. Βε
νιζέλου που εκτόε από τουε Ελλη- 
νεε πολίτεε είχε αποδέκτη και τα 
διεθνή MME: «Ο τόποε δεν μπο
ρεί να μείνει ακυβέρνητοε και δεν 
θα μείνει. Εχουμε πλήρη συνεί
δηση του κρίσιμου εγγυητικού 
μαε ρόλου, αυτού που μαε ανα
γνωρίζουν πολλοί περισσότεροι 
από όσουε μαε ψήφισαν» είπε.

Εξηγώνταε, τέλοε, τη  νέα υπο
χώρηση του ποσοστού του 
ΠΑΣΟΚ την απέδωσε στο «σκη
νικό τεχνητήε πόλωσηε μεταξύ 
Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ που επένδυσαν 
στο αμοιβαίο εκλογικό τουε συμ
φέρον και καλλιέργησαν στο ε
κλογικό σώμα τον  φόβο, ο καθέ
ναε για τη νίκη του άλλου». Και με 
το σκεπτικό αυτό ευχαρίστησε «α
πό καρδιάε τουε πολίτεε που μαε 
τίμησαν με τη ν ψήφο τουε», δια- 
βεβαιώνοντάε τουε ότι «θα τουε 
τιμήσουμε με τη  στάση μαε».

Το ΠΑΣΟΚ αλλάζει 
όνομα και σύμβολα
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Σε διαδικασία προώθησηε εκτετα
μένων αλλαγών στο εσωτερικό του 
ΠΑΣΟΚ εισέρχεται από σήμερα ο 
κ. Ευ. Βενιζέλοε. Ο πρόεδροε του 
ΠΑΣΟΚ τόνισε χθεε το βράδυ ό
τι τιε αμέσωε επόμενεε ημέρεε θα 
συγκαλέσει την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα όπου θα ανακοινωθεί δια
δικασία αλλαγών από τιε οποίεε 
δεν θα λείπουν ούτε το όνομα και 
τα  εμβλήματα του κόμματοε. Μά
λιστα για τη ν αλλαγή τω ν  εμβλη
μάτων και του ονόματοε ο κ. Βε
νιζέλοε εξετάζει το ενδεχόμενο να 
τιε θέσει προε έγκριση τω ν μελών 
του κόμματοε μέσω ανοιχτήε δια- 
δικασίαε, δηλ. εσωκομματικού 
δημοψηφίσματοε.

Ωε προε τη  στρατηγική και 
τη ν πολιτική ταυ τό τη τα  ενόε

Ενταση το Σάββατο 
στην Ιπποκράτους 
καθώς οι κ. Λοβέρδος 
και Χρυσοχοΐδης δια
φώνησαν με τους μετε
κλογικούς χειρισμούς 
που εισηγήθηκε 
ο κ. Βενιζέλος.

κόμματοε που βρέθηκε στην τρί
τη θέση, συμπιεσμένο από τη Ν.Δ. 
και το ν  ΣΥΡΙΖΑ, οι συζητήσειε έ
χουν αρχίσει πολύ προτού κλεί- 
σουν οι κάλπεε. Το πρωί του Σαβ
βάτου δημίου ργήθηκε ένταση 
μεταξύ του κ. Βενιζέλου και του 
κ. Mix. Χρυσοχοΐδη, όταν ο τε- 
λευταίοε ρώτησε το ν  πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ για ποιο λόγο δεν υ
περασπίστηκε το  κυβερνητικό 
έργο. Ο κ. Βενιζέλοε υπενθύμισε 
στον  κ. Χρυσοχοΐδη την απο
στροφή του περί μη ανάγνωσηε 
του Μνημονίου. Τόσο ο κ. Χρυ- 
σοχοΐδηε όσο και ο κ. Α. Λοβέρ- 
δοε θέτουν επίσηε ζήτημα συμ- 
μετοχήε στην κυβέρνηση. Ο κ. Βε
νιζέλοε αποκλείει αυτό το ενδε
χόμενο. Σύμφωνα με πληροφορίεε 
είναι διατεθειμένοε να υποχωρή
σει σ τη ν παραχώρηση υφυπουρ
γών σε συμβολικό επίπεδο, κατά 
τα πρότυπα τηε Ν.Δ. στο σχήμα

που στήριξε το ν  κ. Λ. Παπαδήμο. 
Σε καμία περίπτωση όμωε δεν δέ
χεται την παραχώρηση κορυφαί
ων στελεχών. Ενα άλλο πρόβλη
μα είναι τα  στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
που αμφισβητούν ευθέωε ή εμ- 
μέσωε τον κ. Βενιζέλο. Πριν ανα
κοινωθούν τα  exit ροΐΐε, με α
φορμή ορισμένεε αναφορέε του κ. 
Θ. Πάγκαλου σε μέσα κοινωνικήε 
δικτύωσηε, από το περιβάλλον του 
κ. Βενιζέλου μεταδιδόταν ότι αν 
ο πρώην αντιπρόεδροε τηε κυ- 
βέρνησηε προχωρήσει σε αμφι
σβήτηση του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ, η διαγραφή του θα είναι 
άμεση. Παρόμοιο κλίμα υφίσταται 
και για το ν  κ. Ιω. Ραγκούση.

Στη σύσκεψη που ξεκίνησε 
πριν από τη ν  ανακοίνωση τω ν 
πρώτων exit polls χθεε και ολο
κληρώθηκε λίγο πριν από τιε 9 
μ.μ., η κ. Αννα Διαμαντοποΰλου 
εξέφρασε τη  διαφωνία τηε με τον 
σχηματισμό κυβέρνησηε στην ο
ποία δεν θα συμμετάσχει ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικά είπε ότι πρέ
πει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο 
πίεσηε προε την Κουμουνδούρου, 
προκειμένου ο κ. Αλ. Τσίπραε να 
αποδεχθεί τη  συμμετοχή του σε 
κυβερνητικό σχήμα. Ο κ. Βενιζέ
λοε έχει ήδη επικοινωνήσει με τον 
κ. Σαμαρά, στον οποίο πρότεινε 
την από κοινού προώθηση τηε ε- 
πίσπευσηε του χρόνου τω ν  συ
νεννοήσεων, ώστε να παρακαμ
φθεί η χρονοβόροε διαδικασία των 
διερευνητικών εντολών και να συ
γκληθεί άμεσα το Συμβούλιο Πο
λιτικών Αρχηγών υπό το ν  Πρόε
δρο τηε Δημοκρατίαε. Σύμφωνα με 
πληροφορίεε, ο κ. Σαμαράε αξιο
λογεί θετικά αυτή την προοπτική.

Η στενωπόε την οποία καλείται 
να διαβεί τώρα ο κ. Βενιζέλοε εί
ναι πώε θα συνδυάσει τη  συμμε
τοχή σε μια κυβέρνηση από την 
οποία θα απουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 
γεγονόε ότι χθεε τόνισε πωε το 
ΠΑΣΟΚ θα διαδραματίσει τον εγ
γυητικό ρόλο του, υποδεικνύει ό
τι δύσκολα δεν θα συμμετάσχει 
στην κυβέρνηση. Ηδη από το πε
ριβάλλον του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ μεταδίδεται ότι ακόμη και 
αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στηρίξει μια νέα 
κυβέρνηση, σε κάθε περίπτωση θα 
κληθεί να εγκρίνει το νέο δια
πραγματευτικό πλαίσιο.

Το ενδεχόμενο να προτείνει η κυβέρνηση να έχει ως ημερομηνία λήξης τις ευρωεκλογές του 2014, ή τις εκλο
γές για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου, εξετάζει το ΠΑΣΟΚ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρ. Παπούλιας προβλέπεται από το Σύνταγμα να καλέσει τον πρόεδρο του πρώ
του σε εκλογική δύναμη κόμματος, τον κ. Αντ. Σαμαρά, και να του δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Ταχείες οι διαδικασίες για σχηματισμό κυβέρ ,ησης τπνεργασίας
Τ η ς ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Οι εκρηκτικές διαστάσειε που έχουν 
προσλάβει τα προβλήματα τηε 
χώραε εξαιτίαε τηε παρατεταμένηε 
-σχεδόν τρίμηνηε- προεκλογι- 
κήε περιόδου και η πρόσθετη 
πίεση που φθάνει σ τη ν Αθήνα α
πό το  εξωτερικό για ανάγκη άμε- 
σηε αποκατάστασηε του κλίματοε 
αστάθειαε που εκπέμπει η χώρα, 
προσδίδουν χαρακτηριστικά κα- 
τεπείγοντοε στον σχηματισμό κυ
βέρνησηε.

Οι προβλεπόμενεε από το Σύ
νταγμα διαδικασίεε θα κινηθούν 
άμεσα από σήμερα και όλεε οι εν- 
δείξειε συγκλίνουν ότι θα κινηθούν 
με πολύ ταχύτερουε ρυθμούε απ’ 
ό,τι μετά τιε εκλογέε τηε 6ηε 
Μαΐου. Αλλωστε, ουδείε αμφιβάλ
λει ότι και οι πολίτεε, που παρα

κολούθησαν τον Μάιο απορημέ
νοι τη διερευνητική εντολή να 
χρησιμοποιείται ωε στοιχείο δή
μιου ργίαε εντυπώσεων, αναμέ
νουν τώρα διαφορετική συμπερι
φορά. Ηδη, χθεε, ο πρόεδροε του 
ΠΑΣΟΚ Ευάγγελοε Βενιζέλοε πρό- 
τεινε να παρακαμφθεί το στάδιο 
των διερευνητικών εντολών και να 
συγκληθεί άμεσα συμβούλιο πο
λιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο 
τηε Δημοκρατίαε, πρόταση την ο
ποία δεν απορρίπτει κατ’ αρχήν η 
Ν.Δ. Ωστόσο, εφόσον οι συνταγ- 
ματικέε πρόνοιεε τηρηθούν, η 
διαδικασία που προβλέπεται εκ
κινεί με τη  φάση τω ν διερευνητι
κών εντολών.

Αυτό που προβλέπεται είναι ο κ. 
Κάρολοε Παπούλιαε να καλέσει τον 
πρόεδρο του πρώτου σε εκλογική 
δύναμη κόμματοε, τον  κ. Αντώνη

Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ 
συμφωνούν στην 
ανάγκη να επιταχυνθεί 
η διαδικασία των 
διερευνητικών εντολών.

Σαμαρά, και να του δώσει τη  διε
ρευνητική εντολή για σχηματισμό 
κυβέρνησηε. Σε περίπτωση απο- 
τυχίαε του, ο κ. Σαμαράε οφείλει 
να  επιστρέψει την εντολή και να 
ακολουθήσουν οι επικεφαλήε του 
δεύτερου και του τρίτου κόμματοε. 
Εκαστοε έχει στη διάθεσή του το 
πολύ τρειε ημέρεε για να ολοκλη
ρώσει τιε επαφέε με τα υπόλοιπα 
κόμματα. Ωστόσο, αναμένεται ό
τι αυτή τη  φορά κανείε δεν θα ε
ξαντλήσει αυτό το χρονικό περι

θώριο. Το επόμενο βήμα είναι ο 
Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε να κα- 
λέσει τουε αρχηγούε τω ν  κοινο
βουλευτικών κομμάτων σε συ
νάντηση, στην οποία κατ’ αρχήν 
θα «επιβεβαιωθεί η αδυναμία 
σχηματισμού κυβέρνησηε που θα 
έχει τη ν  εμπιστοσύνη τηε Βου- 
λήε». Ακολούθωε, ο ανώτατοε 
πολιτειακόε άρχονταε «επιδιώκει 
το ν  σχηματισμό κυβέρνησηε απ’ 
όλα τα κόμματα τηε Βουλήε για τη 
δ ιενέργεια  εκλογών» (άρθρο 
37§3). Εφόσον οδηγηθούμε σε 
συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, θα 
υπάρχει και αυτή τη φορά ο «σκό- 
πελοε» τηε Χρυσήε Αυγήε. Στιε 
προηγούμενεε εκλογέε, προκει
μένου να αρθούν οι αντιρρήσειε 
ορισμένων εκ τω ν πολιτικών αρ
χηγών να καθίσουν στο ίδιο τρα
πέζι με τον  επικεφαλήε τηε Χρυ

σήε Αυγήε, επελέγη η οδόε τω ν 
χωρ ιστών διαβουλεύσεων του 
Προέδρου τηε Δημοκρατίαε με έ
καστο εξ αυτών.

Παρά τη ν  κρισιμότητα τω ν  
στιγμών, από τα σενάρια τω ν ε
πόμενων ημερών δεν μπορεί να α
ποκλεισθεί το  ενδεχόμενο νέαε α- 
ποτυχίαε σχηματισμού κυβέρνη
σηε. Σε αυτήν την περίπτωση, (η 
εμπειρία είναι νωπή), ο Πρόε
δροε τηε Δημοκρατίαε «αναθέτει 
σ τον πρόεδρο του Συμβουλίου 
τηε Επικρατείαε ή του Αρείου 
Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
τον σχηματισμό κυβέρνησηε όσο 
το δυνατόν ευρύτερηε αποδοχήε, 
για να διενεργήσει εκλογέε και δια
λύει τη  Βουλή». Ή , πιο απλά, ο κ. 
Παναγιώτηε Πικραμμένοε, ανα
νεώνει τη  θητεία του μέχρι τιε ε
πόμενεε εκλογέε.

Υπέρ σταθερής 
κυβέρνησης 
η ΔΗ Μ ΑΡ
Με τη φράση «θα εργαστούμε για να αποκτήσει η χώρα κυ
βέρνηση σταθερή, με προοδευτικό πρόγραμμα και φε
ρέγγυα πρόσωπα», ο κ. Φ. Κουβέληε προσδιόρισε με σα
φήνεια από χθεε το  βράδυ τη  στάση που θα τηρήσει η Δη
μοκρατική Αριστερά κατά τη  διάρκεια τω ν  συζητήσεων, 
σ το  πλαίσιο τω ν  διερευνητικών εντολώ ν » για το ν  σχη
ματισμό κυβέρνησηε. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κ. Κουβέληε 
υπογράμμισε με έμφαση την πτυχή «φερέγγυα πρόσωπα», 
για να  προσθέσει ότι η ΔΗΜΑΡ δεν προτίθεται να  δώσει 
«λευκή επιταγή σε κανένα».

Στιε δηλώσειε του, λίγη ώ
ρα μετά τη ν  οριστικοποίη
ση  τω ν  απ οτελεσμάτων, 
σύμφωνα με τα  οποία η 
ΔΗΜ ΑΡ με ελαφρώε ενι- 
σχυμένο ποσοστό τηε θα έ
χει 17 βουλευτέε σ τη  νέα 
Βουλή, ο κ. Κουβέληε υπο
γράμμισε ότι η εντολή  του 
λαού είναι εντολή  για κυ
βέρνηση συνεργασίαε με δι
πλό στόχο: τη  διασφάλιση 
τηε παραμονήε σ το  ευρώ 
και τη ν  αποδέσμευση τηε 
χώραε από τουε δυσμενείε 
όρουε του Μνημονίου. «Κα
μιά κομματική σκοπιμότη
τα  δεν  μπορεί και δεν πρέ
πει να  θολώσει τη ν  απαί
τη ση  τω ν  Ελλήνων για μία 
κυβέρνηση ευρείαε συνερ- 
γασίαε και κοινωνικήε στή- 
ριξηε», υπογράμμισε ο πρό
εδροε τηε ΔΗΜΑΡ, τονίζο- 
ντα ε  ότι «ο ι στιγμέε είναι 
κρίσιμεε για τη  χώρα».

Σήμερα κιόλαε, σε συνε- 
δριάσειε τω ν  κομματικών 
οργάνων και κυρίωε τηε 
Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε, 
θα συναποφασιστούν οι ό
ροι «σ τήρ ιξηε» ή και συμμετοχήε τηε ΔΗΜΑΡ σε κυβέρ
νηση  συνεργασίαε, με στελέχη του κόμματοε να  σημει
ώνουν ότι η επιλογή του κ. Σαμαρά να ηγηθεί μιαε τέτοιαε 
κυβέρνησηε δεν συνιστά εμπόδιο. «Το μείζον είναι να κυ
βερνηθεί η χώρα σ τη  βάση τηε λαϊκήε εντολήε», λεγόταν 
χαρακτηριστικά.

Απαντεε παρέπεμπαν στιε σχετικέε δηλώσειε του κ. Κου
βέλη: «Θα τιμήσουμε στο  ακέραιο τη ν  εμπιστοσύνη που 
μαε έδειξαν οι πολίτεε. Θα εργαστούμε για να  αποκτήσει 
η χώρα σταθερή κυβέρνηση, αποτελεσματική, με φερέγγυα 
πρόσωπα και προοδευτικό πρόγραμμα. Για τη  ΔΗΜΑΡ η 
αναγκαία προϋπόθεση είναι η προσήλωση σ το  μήνυμα 
του λαού. Με αυτέε τιε θέσειε και χωρίε να  δίνουμε λευ
κή επιταγή προε κανένα, θα προσέλθουμε στιε συνταγ- 
ματικέε διαδικασίεε τω ν  διερευνητικών εντολών. Θα ερ
γαστούμε με υπευθυνότητα και συνέπεια για τη ν  ενό τη 
τα  του λαού μαε», είχε υπογραμμίσει λίγο νωρίτερα ο πρό
εδροε τηε ΔΗΜΑΡ.

«Μεγάλες απώλειες» 
αναγνωρίζει το ΚΚΕ
Αντιμέτωπο με τη  σκληρή γ ι’ αυτό ετυμηγορία τηε κάλπηε 
βρίσκεται από χθεε το  ΚΚΕ. Το κόμμα υπέστη «αναμφι
σβήτητα μεγάλεε απώλειεε», όπωε παραδέχθηκε η γ.γ. κ. 
Αλέκα Παπαρήγα στην πρώτη δήλωσή τηε μετά τη ν επί
σημη ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών για τα  α
ποτελέσματα. Η κ. Παπαρήγα εμμέσωε προανήγγειλε δυ
ναμικότερη παρουσία του κόμματοε προσεχώε, λέγονταε 
ότι «θα συνεχίσει να στηρί
ζει κάθε εφαλτήριο αγώνα».
Το εκλογικό αποτέλεσμα α
ναμένεται να  αποτελέσει α
ντικείμενο εκτεταμένηε εν- 
δοκομματικήε συζήτησηε 
και ανάλυσηε. Η συρρίκνω
ση τω ν ποσοστών του ΚΚΕ 
ουσιαστικά θέτει για το κόμ
μα ζήτημα αναδιάταξηε τηε 
τακτικήε του, προκειμένου 
να ανακτήσει την πρότερη ε
κλογική του δύναμη. Το ΚΚΕ 
εμφανίζεται ωε το αντιμνη- 
μονιακό κόμμα που δεν κα- 
τάφερε να καρπωθεί οφέλη 
από τη ν τοποθέτησή του 
αυτή, σε μια περίοδο έντο
νω ν  πολιτικών ανακατατά
ξεων και μαζικήε μετακίνη- 
σηε ψηφοφόρων. Αυτό που 
μένει να φανεί είναι πόσο έ- 
ντονεε αναταράξειε θα προ- 
καλέσει το  αποτέλεσμα τω ν  
εκλογών στο εσωτερικό του.

Η κ. Παπαρήγα δήλωσε 
χθεε ότι το  ΚΚΕ «θα παρα- 
μείνει όρθιο», σ τη ν πρώτη 
γραμμή και θα τηρήσει όλα 
όσα είπε σ το ν  λαό. Αναφε- 
ρόμενη στιε προοπτικέε τηε 
νέαε κυβέρνησηε, είπε ότι δεν θα λύσει κανένα πρόβλη
μα, αντίθετα, «θα τα περιπλέξει». Ωε ένα από τα πολλά αρ
νητικά στοιχεία του αποτελέσματοε, η γ.γ. του ΚΚΕ ανέ
φερε τη ν αύξηση του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το  γε- 
γονόε, όπωε πρόσθεσε, ότι έχει νερώσει το  κρασί του ωε 
προε τα  αρχικά συνθήματά του για το  Μνημόνιο.

Εν τω  μεταξύ, σε διάβημα προε τη ν εταιρεία Twitter για 
τη  λειτουργία πλαστού λογαριασμού του Κομμουνιστικού 
Κόμματοε Ελλάδοε προχώρησε χθεε η Διεύθυνση Δίωξηε 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματοε. Τα μέλη του ΚΚΕ φέρονταν, μέ
σω του συγκεκριμένου λογαριασμού, να καλούσαν τουε ψη- 
φοφόρουε τουε να ψηφίσουν... ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά επικοινωνία αξιωματικών τηε ΕΛ.ΑΣ. με στελέχη 
του Κομμουνιστικού Κόμματοε η Διεύθυνση Ηλεκτρονι
κού Εγκλήματοε προχώρησε σε διάβημα προε τη ν αμερι
κανική εταιρεία Twitter ζητώνταε την απενεργοποίηση του 
πλαστού λογαριασμού, με το  επιχείρημα ότι η λειτουργία 
του παραβιάζει τη ν  εκλογική νομοθεσία. Σε συνεννόηση 
με τη ν Εισαγγελία Πρωτοδικών ασκήθηκε μάλιστα δίωξη 
για απάτη και παραβίαση διατάξεων που αφορούν τη ν  ε
κλογική διαδικασία, ενώ η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματοε 
διεξάγει έρευνα για να εντοπ ιστεί ο διαχειριστήε του πλα
στού λογαριασμού.

Η κ. Αλέκα Παπαρήγα δή
λωσε ότι το ΚΚΕ «θα παρα- 
μείνει όρθιο».

Ως ένα από τα 
πολλά αρνητικά 
του εκλογικού 
αποτελέσματος 
η κ. Παπαρήγα 
ανέφερε την άνοδο 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΔΗΜΑΡ δεν προτίθεται να 
δώσει «λευκή επιταγή σε κα
νένα», επεσήμανε ο κ. Φ. 
Κουβέλης.

Κουβέλης: 
«Αναγκαία 
προϋπόθεση είναι 
η προσήλωση στο 
μήνυμα του λαού. 
Θα εργαστούμε 
για την ενότητα».
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Κυβέρνηση 
με ορίζοντα 
διετίας
Οι επιδιώξεις του κ. Σαμαρά κατά 
τις διαβουλεύσεις με τους αρχηγούς

Του ΓΙΟΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Συμφωνία για κυβέρνηση μακράε 
πνοήε, με ορίζοντα κατ’ ελάχιστο 
το ν  Ιούνιο του 2014 και τη  διε
ξαγωγή τω ν  εκλογών για τη ν  Το
πική Αυτοδιοίκηση και το  Ευρω
κοινοβούλιο θα επιδιώξει, ήδη α
πό σήμερα, ο πρόεδροε Tns Ν.Δ. 
κ. Αντ. Σαμαράε. Η εξασφάλιση ε- 
παρκούε χρονικού περιθωρίου 
για τη ν απόδοση τω ν  πολιτικών 
δράσεων που θα αναληφθούν α
ποτελεί καθοριστική παράμετρο 
για το ν  κ. Σαμαρά, ενδεχομένωε 
και ισχυρότερηε σημασίαε από αυ
τή  καθεαυτήν τη  σύνθεση τηε νέ- 
αε κυβέρνησηε. Αλλωστε, η ε
μπέδωση πολιτικήε σταθερότηταε 
αποτελεί προαπαιτούμενο για 
τη ν  αναζωογόνηση τηε οικονο- 
μίαε και τη ν εξασφάλιση μιαε ο- 
μαλήε σχέσηε με τουε Ευρωπαί- 
ουε εταίρουε τηε χώραε.

Ο κ. Σαμαράε, που ήδη από χθεε 
καταστρώνει τα  σχέδιά του για 
τη ν  επόμενη ημέρα, αναμένεται 
να λάβει σήμερα τη  διερευνητική 
εντολή και μέσα στιε προθέσειε 
του είναι να κινηθεί με ταχύτητα 
προκειμένου η εκκρεμότητα με τη 
συγκρότηση κυβέρνησηε να λή
ξει ακόμη και έντόε τω ν προσεχών 
λίγων ωρών. Είναι ενδεικτικό ό
τ ι συνεργάτεε του κ. Σαμαρά δεν 
απέκλειαν, χθεε, ακόμη και να κά
νουν αποδεκτή τη ν πρόταση Βε-

νιζέλου, δηλαδή να συγκληθεί ά
μεσα σύσκεψη τω ν  πολιτικών 
αρχηγών με αντικείμενο τη  συ
γκρότηση τηε «κυβέρνησηε ε- 
θνικήε σωτηρίαε» που προκρίνει 
ο κ. Σαμαράε. Από το επιτελείο τηε 
Συγγρού θεωρούν προφανέε ότι 
θα είναι ο κ. Σαμαράε που θα η- 
γηθεί του νέου κυβερνητικού 
σχήματοε.

Προβ ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ
Ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. δεν το  α

νέφερε χθεε, αφού άλλωστε ουδείε 
εκ τω ν  εν δυνάμει εταίρων το  έ
θεσαν ωε ζήτημα, ωστόσο δύο α- 
ναφορέε στη  δήλωσή του («υπό
σχομαι ότι θα τιμήσω πλήρωε την 
εμπιστοσύνη που μαε έδειξαν οι 
Ελληνεε... θα εργαστώ συναινετικά 
με όλουε») ήταν αποκαλυπτικέε 
τω ν προθέσεών του. Ο κ. Σαμαράε 
θα απευθυνθεί προε το ΠΑΣΟΚ και 
τη  Δημοκρατική Αριστερά, μη α- 
ποκλείονταε να αποδεχθεί στήριξη 
και από μεμονωμένουε βουλευτέε, 
με δύο βασικούε άξονεε: επανα
διαπραγμάτευση τω ν  όρων του 
Μνημονίου, την οποία πάντωε ωε 
λέξη δεν ανέφερε χθεε και -κυρίωε- 
τη διασφάλιση τηε παραμονήε τηε 
χώραε στην Ευρωζώνη.

Από τη ν πρόσκληση δεν θα ε
ξαιρεθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίωε με 
στόχο να εκτεθεί η τακτική του 
κ. Αλ. Τσίπρα. Ο κ. Σαμαράε θέλει 
να  κλείσει το  ταχύτερο δυνατό η

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αντ. Σαμαράς ήδη από χθες καταστρώνει τα σχέδιά του για την επόμενη ημέρα.

Η  Συγγρού θεωρεί 
αυτονόητο ότι ως 
αρχηγός του πρώτου 
κόμματος θα είναι 
ο πρωθυπουργός -  
Ποια ονόματα συζητού- 
νται για τα υπουργεία.

εκκρεμότητα συγκρότησηε κυ
βέρνησηε καθώε έχει ωε στόχο, 
πριν από τη  μετάβασή του στιε 
Βρυξέλλεε στιε 28 Ιουνίου, να έ
χει προχωρήσει σε «ριζοσπαστι- 
κέε και ρηξικέλευθεε κινήσειε» 
προκειμένου να σηματοδοτήσει

την αλλαγή κλίματοε εντόε και ε- 
κτόε Ελλάδοε. Δεν αποκλείεται, 
κατά πληροφορίεε, να εξαγγείλει 
ακόμη και την ιδιωτικοποίηση κά- 
ποιαε επιχτ ισηε, προκειμένου 
να στείλει τυ μήνυμα στιε Βρυ
ξέλλεε και το ΔΝΤ.

Η έκβαση τηε εκλογικήε μάχηε, 
αλλά και οι προκλήσειε που θα α
ντιμετωπίσει, προοιωνίζονται ένα 
κυβερνητικό σχήμα αποτελούμε- 
νο σχεδόν κατά το ήμισυ από πο
λιτικά στελέχη και κατά το  υπό
λοιπο από τεχνοκράτεε. Η ηγεσία 
τηε Ν.Δ. θα επιθυμούσε, και για λό- 
γουε επιμερισμού ευθυνών, τη 
συμμετοχή πολιτικών στελεχών 
και από τα  κόμματα που θα πα
ράσχουν ψήφο εμπιστοσύνηε,

αλλά μέχρι αργά χθεε -τουλάχι
στον- δεν το έθετε ωε προαπαι- 
τούμενό. Υπό την έννοια αυτή, ναι 
μεν τα χέρια του κ. Σαμαρά λύ
νονται για τη  συγκρότηση του νέ
ου κυβερνητικού σχήματοε, αλλά 
ταυτόχρονα αναλαμβάνει και την 
πλήρη ευθύνη γι’ αυτό. Στη νέα κυ
βέρνηση, πάντωε, θα υπάρχουν 
δύο νέα χαρτοφυλάκια, Τουρι
σμού και Ναυτιλίαε τα Προεδρικά 
Διατάγματα για τα  οποία είναι ή
δη έτοιμα. Από τα  πολιτικά σ τε 
λέχη του κόμματοε, μεταξύ άλλων, 
ρόλοι αναμένεται να ανατεθούν 
και στουε κ. Δημ. Αβραμόπουλο, 
Στ. Δήμα, Ντόρα Μπακογιάννη, 
Κωστή Χατζηδάκη, Ευ. Μεϊμαρά- 
κη, Μ. Βορίδη.

Ανακούφιση στα διεθνή MME για το εκλογικό αποτέλεσμα

Για την κάλυψη της χθεσινής εκλογικής αναμέτρησης, στο Κέντρο Τύπου του Ζαππείου, διαπιστεύθηκαν 
στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εκατοντάδες άνθρωποι των Μέσων Ενημέρωσης - δη
μοσιογράφοι, τεχνικοί και φωτογράφοι.

«Η έξοδος από το ευρώ για τη ν  ώ
ρα αποφεύγεται» ήταν η τηλε
γραφική διαπίστωση τηε αντα- 
ποκρίτριαε τω ν  Ι,οε Angele8 
Time8 λίγο μετά το εκλογικό α
ποτέλεσμα που παρακολουθήθη
κε με κομμένη την ανάσα στιε τέσ- 
σεριε γωνίεε του πλανήτη. «Οι υ- 
ποστηρικτέε του ευρώ μπορούν να 
ανασάνουν» διαπίστωσε το  γερ
μανικό περιοδικό Der Spiegel. 
«Η  Ελλάδα έκανε ένα βήμα πίσω 
από το χείλοε του γκρεμού» ήταν 
ο τίτλοε του Bloomberg/ 
Bu8ine88Week. «Η Ελλάδα δεν εί
ναι έτοιμη να διαπιστώσει αν η Ευ
ρώπη μπλοφάρει. Αυτό είναι κα
λή είδηση για την Ευρώπη και για

Der Spiegel: «Ο ι υπο- 
στηρικτές του ευρώ 
μπορούν να ανασά
νουν» -  Bloomberg:
«Η  Ελλάδα έκανε ένα 
βήμα πίσω από το χεί
λος του γκρεμού».

το ν  υπόλοιπο κόσμο, ο οποίοε θα 
είχε να χάσει από μία χαοτική έ
ξοδο τηε Ελλάδαε από την Ευρω
ζώνη» εκτίμησε το Bu8ine88Week.

Εντελώε αντίθετη ερμηνεία έ
δωσε στο ελληνικό αποτέλεσμα ο 
νομπελίσταε οικονομολόγοε Πολ 
Κρούγκμαν. «Ωστε λοιπόν τώρα θα 
έχουν τη  δυνατότητα να εξακο
λουθήσουν να εφαρμόζουν μία πο
λιτική που δεν δουλεύει. Ζήτω! Το 
κατεστημένο πρέπει να είναι 
σ τη ν πραγματικότητα δυσαρε- 
στημένο με το  αποτέλεσμα. Αν οι 
πολιτικέε που τώρα ακολουθού
ντα ι αποτύχουν παταγωδώε, που 
είναι σχεδόν δεδομένο, και η 
Ελλάδα βγει ούτωε ή άλλωε από το 
ευρώ, πράγμα πολύ πιθανό, ολό-

κληροε ο ελληνικόε μεσαίοε χώ- 
ροε θα απαξιωθεί. Από μία άποψη 
θα ήταν καλύτερα να μπορούν να 
ρίξουν την ευθύνη στουε αριστε- 
ρούε», κατέληξε ο Κρούγκμαν.

Το ΒΒς επεσήμανε ότι «με τέ 
τοια ισχυρή επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ 
η Ελλάδα μπορεί να αναμένει ένα 
θερμό φθινόπωρο δυσαρέσκει- 
αε». Ο αναλυτήε του ΒΒς Πολ Μέι- 
σον, που βρίσκεται τιε τελευταί-

εε ημέρεε στην Ελλάδα, τόνισε με
τά τα αποτελέσματα ότι έχει με
γάλη σημασία να αξιοποιήσει ο 
Αντώνηε Σαμαράε αμέσωε τη  διε
ρευνητική εντολή. «Το σημαντι
κό είναι να μη χάσει ο Σαμαράε 
την πρωτοβουλία σχηματισμού κυ
βέρνησηε προε όφελοε του Τσί
πρα. Αυτό ήταν που τρέλανε τιε α- 
γορέε τη ν άλλη φορά».

«Και τώρα αρχίζει το παζάρι» ή-

τα ν  ο τίτλοε τηε W all Street 
Journal, η οποία τόνισε ότι «το  σί
ριαλ του σχηματισμού κυβέρνη
σηε δεν τελείωσε, μόλιε αρχίζει». 
Αρκετά ξένα μέσα ενημέρωσηε ση
μείωσαν επίσηε τιε δηλώσειε στε
λεχών του ΠΑΣΟΚ περί μη συμ- 
μετοχήε σε κυβέρνηση στην οποία 
δεν μετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό 
που φοβούνταν περισσότερο οι α-

γορέε, αλλά δεν απείχε και πάρα 
πολύ. Η ελληνική κοινωνία είναι 
βαθύτατα διχασμένη και δεν υ
πάρχει βεβαιότητα ότι μια νέα κυ
βέρνηση συνεργασίαε με επικε- 
φαλήε τη  Νέα Δημοκρατία θα 
μπορέσει να επιβιώσει για πολύ», 
ανέφερε η Guardian.

«Η  νίκη ενόε κόμματοε που υ
ποστηρίζει το  πακέτο διάσωσηε, 
αντί του ριζοσπαστικού αριστε
ρού σχηματισμού ΣΥΡΙΖΑ μπορεί 
να καθησυχάσει βραχυπρόθε
σμα τιε αγορέε. Αλλά πολλά θα ε- 
ξαρτηθούν από τη ν  ισχύ τηε κυ
βέρνησηε που θα σχηματιστεί», 
συνέχισε και κατέληγε: «Η θέση 
τηε Ελλάδαε στην Ευρωζώνη δεν 
κρίθηκε οριστικά σήμερα. Ωε το  
τέλοε τηε εβδομάδαε οι επενδυ- 
τέε μπορεί να αρχίσουν εκ νέου 
να ανησυχούν για το  βασικό αυ
τό  ζήτημα».

Αβεβαιότητα
Στον αβέβαιο χαρακτήρα τω ν ε

ξελίξεων αναφέρθηκε και η ι
σπανική El Pai8. «Θεωρητικά, ο 
σχηματισμόε σ τη ν Αθήνα συ- 
ντηρητικήε κυβέρνησηε που υ
ποστηρίζει τη ν  ευρωπαϊκή οικο
νομική ορθοδοξία θα πρέπει να η- 

g ρεμήσει κάπωε τα  πνεύματα σε 
I  σχέση με το ευρώ ανακουφίζονταε 
3 χώρεε όπωε η Ισπανία. Αλλά μό

νο θεωρητικά».
«Αντώνηε Σαμαράε, ο νέοε φο- 

ρέαε τηε ελπίδαε» σημείωσε η 
γερμανική εφημερίδα Bild κάνο- 
νταε λόγο για μία «νίκη για όλη 
τη ν Ευρώπη». «Το εκλογικό θρί- 
λερ για το μέλλον του ευρώ στη ν 
Ελλάδα είχε αίσιο τέλοε, οι Ελλη
νεε ψήφισαν υπέρ του ευρώ» τό 
νισε η εφημερίδα, εκφράζονταε 
την ευχή η καγκελάριοε Αγκελα 
Μέρκελ να σφίξει το  χέρι του νέ 
ου πρωθυπουργού τη ν  Παρα
σκευή κιόλαε, σ τα  προημιτελικά 
του Euro 2012 σ τη ν Πολωνία.

Δημοσιογράφοι από 50 χώρες στο Ζάππειο για την κάλυψη των εκλογών
Η εικόνα του Ζαππείου, όπου και 
το  Κέντρο Τύπου για τιε εκλογέε, 
ήταν χθεε τελείωε διαφορετική συ
γκριτικά με την αντίστοιχη, στην 
αναμέτρηση τηε 6ηε Μαΐου: Πε
ρισσότεροι, σχεδόν διπλάσιοι οι 
διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι 
και τεχνικοί από κάθε γωνιά του 
κόσμου και, αυτή τη  φορά, χωρίε 
τον «ενθουσιασμό» του πρωτάρη: 
Χθεε σχεδόν άπαντεε ήταν στα 
γραφεία τουε από νωρίε, σχεδόν 
άπαντεε συζητούσαν χαμηλόφώ- 
να, ενώ στιε «ζω ντανέε τηλεο- 
πτικέε συνδέσειε» και ανταπο- 
κρίσειε, δύο ήταν οι λέξειε που συ
χνότερα ακούγονταν, με τη  γνω 
στή  δυσκολία τηε ξενικήε προ- 
φοράε: Greece και ΣΥΡΙΖΑ.

Από νωρίε το  πρωί και έωε μό
λιε ένα τέταρτο  πριν από τη  με

τάδοση τω ν  exit ροΐΐε, σ τα  πη
γαδάκια με Ελληνεε συναδέλ- 
φουε τουε άπαντεε ρωτούσαν: 
«Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμ
μα»; «Υπάρχει περίπτωση να εί
ναι τη  Δευτέρα πρωθυπουργόε ο 
Αλέξηε»;

Τιε ερωτήσειε αυτέε άλλεε δια
δέχθηκαν, αμέσωε μετά τιε 7 
μ.μ. - τη  στιγμή δηλαδή που με
ταδόθηκαν τα πρώτα «ποσοστά» 
από τιε μετρήσειε τω ν  εταιρειών 
δημοσκοπήσεων: «Και τώρα; Κα- 
νείε δεν ξέρει πώε θα διαμορφω
θεί η επόμενη μέρα. Ποια θα εί
ναι η κυβέρνηση τηε Ελλάδαε και 
ποιοε ο πρωθυπουργόε. Η ελλη
νική αβεβαιότητα συνεχίζεται» ή
ταν το  πρώτο, κοινό για σχεδόν 
όλουε τουε ξένουε ανταποκριτέε, 
«συμπέρασμα».

Σχεδόν διπλάσιοι ήταν οι διαπι
στευμένοι δημοσιογράφοι στη χθε
σινή εκλογική αναμέτρηση από αυ
τήν της 6ης Μαΐου.

Οι λέξεις που κυριαρ
χούσαν στις ανταποκρί
σεις τους ήταν Greece 
και ΣΥΡΙΖΑ.

Για την κάλυψη τηε κρισιμό- 
τατηε χθεσινήε εκλογικήε ανα- 

I  μέτρησηε, έγινε γνωστό  ότι δια- 
I  πιστεύθηκαν στη  Γενική Γραμ- 
S ματεία Ενημέρωσηε και Επικοι- 
" νωνίαε περισσότεροι από 630 

άνθρωποι τω ν  Μ έσων Ενημέρω
σηε - δημοσιογράφοι, τεχνικοί και 
φωτογράφοι. Στο κέντρο τηε Αθή- 
ναε, στο Κέντρο Τύπου του Ζαπ
πείου, οι αιτήσειε έφθασαν από 
συνολικά... πενήντα (50) χώρεε! 
Υπενθυμίζεται ότι σ τη ν προη-

γούμενη εκλογική αναμέτρηση 
οι διαπιστε'ύσειε ξεπερνούσαν 
μόλιε τιε 370.

Οπωε τότε , έτσ ι και τώρα, τη ν  
«πρω τιά » είχε η Γερμανία: Χθεε 
ή ταν 58, είκοσι περισσότεροι 
συγκριτικά με τη ν  προηγούμενη 
φορά. Στη δεύτερη θέση οι Βρε
τα νο ί με 55 απεσταλμένουε, 
οι Γάλλοι με 40, ενώ  από τη ν  Ια
πωνία καταγράφηκαν 36 διαπι- 
στεύσειε.

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντοε 
του πλανήτη για τιε ελληνικέε ε- 
κλογέε είναι ότι σ την Αθήνα βρέ
θηκαν δημοσιογράφοι από τη ν 
Ινδία, το  Καζαχστάν, το Ιράν, την 
Αργεντινή, τη  Ρωσία, τη  Νότια 
Αφρική, το Μεξικό, την Κολομβία 
και το  Κόσοβο.

ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ

«Πρώτο κόμμα» 
με ποσοστό 
37,5% η αποχή
Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτοδυναμία κέρδισε σε αυτέε τιε βουλευτικέε εκλογέε 
το  «κόμμα» τηε αποχήε, καθώε όπωε φαίνεται περίπου 
το  37,50% τω ν  ψηφοφόρων επέλεξε να μη δώσει το «πα
ρών» στιε κάλπεε, παρά τη ν  κρισιμότητα τηε εκλογικήε 
αναμέτρησηε.

Συγκεκριμένα, από τουε 9.637.386 εγγεγραμμένουε 
στουε εκλογικούε καταλόγουε ψήφισαν οι 6.005.893, δη
λαδή το  62,32%, σύμφωνα με στοιχεία από το  99% τω ν  ε
κλογικών τμημάτων που είχαν καταμετρηθεί. Το σύνολο 
τω ν  κομμάτων εκτόε Βουλήε συμπληρώνει ποσοστό 
5,98%, οπότε μπορούμε να πούμε ότι η επτακομματική Βου
λή που προκύπτει είναι αρκετά αντιπροσωπευτική όσον 
αφορά τουλάχιστον όσουε αποφάσισαν να ψηφίσουν σε αυ
τέε τιε εκλογέε.

Τα υψηλά ποσοστά αποχήε εκτόε από την αμηχανία μπρο
στά  στα  ιστορικήε σημασίαε 
διλήμματα τω ν  εκλογών έ
χουν και μια περισσότερο 
πρακτική πλευρά. Αυτήν 
τηε οικονομικήε δυσπρα- 
γίαε που εμπόδισε πολλούε 
να  μετακινηθούν στη ν ε
κλογική τουε περιφέρεια, 
τη ν  ίδια στιγμή που τα  κόμ
ματα δεν παρείχαν όπωε 
παλαιότερα τη  δυνατότητα 
τηε δωρεάν «εκλογικήε» με- 
τακίνησηε. Είναι χαρακτη
ριστικό ότι χιλιάδεε ήταν οι 
αιτήσειε πολιτών να εντα 
χθούν στιε λίστεε τω ν  ετε
ροδημοτών τιε τελευταίεε ε- 
βδομάδεε προκειμένου να 
ψηφίσουν σ τον  τόπο δια- 
μονήε τουε, αλλά οι λίστεε έ
χουν κλείσει από το  τέλοε 
Φεβρουάριου. Σύμφωνα με 
τη  νομοθεσία, οι εκλογικοί 
κατάλογοι δεν μπορούν να 
αλλάξουν εφόσον δεν έχει 
παρέλθει ένα τρίμηνο από 
τιε προηγούμενεε αλλαγέε που έχουν καταγραφεί.

Στιε βουλευτικέε εκλογέε του 2009 το ποσοστό τηε αποχήε 
ή ταν στο 30%, ενώ  στη ν μόλιε προ ενόε μηνόε εκλογική 
αναμέτρηση έφτασε το  35%.

Η μεγαλύτερη αποχή σημειώθηκε στη Φλώρινα όπου το  
61% τω ν  εγγεγραμμένων δεν προσήλθαν στιε κάλπεε. Ακο
λουθεί η Κεφαλονιά όπου δεν ψήφισε το  56,80% τω ν εγ
γεγραμμένων, η Λακωνία (55,89%) η Ευρυτανία (55,20%), 
και η Λέσβοε (54,43%).

Αντίθετα, η μικρότερη αποχή σημειώθηκε, όπωε συνήθωε 
συμβαίνει, στα  αστικά κέντρα. Στο υπόλοιπο Αττικήε ό 
που μόλιε το 27,27% δεν προσήλθε στιε κάλπεε, στη Β' Πε
ριφέρεια Θεσσαλονίκηε το  27,77%, στη  Β' Αθηνών το  
29,19% και στην Α ' Θεσσαλονίκηε όπου η αποχή ήταν στο 
33,68%. Ωστόσο, στην Α ' Αθηνών το 41,10% δεν προσήλθε 
στιε κάλπεε. Μικρή ήταν η αποχή και σ το  Ηράκλειο 
(30,99%), στη  Χαλκιδική (32,64%), στη  Βοιωτία (33,09%) 
και σ τη ν  Ημαθία (33,17%).

Απέκλεισε οποιαδήποτε 
συνεργασία ο Χαμμένος
Στις προεκλογικές του εξαγγελίεε παρέπεμψε ο πρόεδροε 
τω ν  Α νεξάρτη των Ελλήνων, Πάνοε Καμμένοε, το  κόμμα 
του οποίου απώλεσε περίπου 3 ποσοστιαίεε μονάδεε και 
13 έδρεε σε σχέση με τιε εκλογέε του Μαΐου. Αποκλείο- 
νταε ουσιαστικά τη  στήριξη οποιουδήποτε κυβερνητικού 
σχήματοε, ο κ. Καμμένοε είπε ότι «για τουε Ανεξάρτητουε 
Ελληνεε αυτά που είπαμε προεκλογικά ισχύουν και μετά 
τιε εκλογέε». Υποστήριξε ότι «ο ι υπογραφέε του κ. Γ. Πα- 
πανδρέου και του κ. Αντ. Σαμαρά αφορούν τουε ίδιουε και 
όχι το ν  λαό» και είπε ότι η μόνη υπογραφή που δεσμεύ
ει το  κόμμα του, είναι αυτό που είπε ο Θεόδωροε Κολο- 
κοτρώνηε, ότι «ο  Θεόε υπέγραψε τη ν ελευθερία τηε Ελλά
δοε και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του». Τέλοε, ο πρό
εδροε τω ν  Α νεξάρτη των Ελλήνων ευχαρίστησε τουε ψη- 
φοφόρουε σε όλη τη  χώρα που στήριξαν το  κόμμα «μέσα 
σε ένα κλίμα πόλωσηε».

Δημιουργία Ξανά
Εκκληση στιε φιλοευρωπαϊκέε δυνάμειε που εκπροσω

πούνται στο  Κοινοβούλιο «να  συγκροτήσουν κυβέρνηση 
που θα κρατήσει τη  χώρα στη ν Ευρωζώνη με κάθε τρό
πο και θα υλοποιήσει χωρίε καθυστέρηση όλεε τιε αναγκαίεε 
για τουε πολίτεε και το ν  τόπο μεταρρυθμίσειε», απηύθυ- 
νε η Δημιουργία Ξανά-Δράση. Ο συναστπσμόε ευχαρίστησε, 
τέλοε, «όλουε τουε πολίτεε που δεν υπέκυψαν σε εκβια
στικά διλήμματα και το ν  εμπιστεύτηκαν».

Μιχαλολιάκος: «Κυρίες 
και κύριοι, χάσατε»
Αλαζονικός εμφανίστηκε ο γενικόε γραμματέαε τηε Χρυ- 
σήε Αυγήε κ. Ν. Μιχαλολιάκοε σ τη ν  πρώτη του αντίδρα
ση χθεε λίγο μετά τη  δημοσιοποίηση τω ν  πρώτων exit poll. 
Δήλωσε ότι το  κόμμα του από έκτο «θα  είναι από σήμε
ρα (σ.σ. χθεε) το  βράδυ τέταρτο  στη  Βουλή». Για να  διορ
θώσει λίγο αργότερα με νεότερεε δηλώσειε του -και πλαι- 
σιωμένοε από το ν  κ. Ηλ. Κασιδιάρη- ότι είναι «πέμπτο, αλ
λά παρ’ ολίγο τέ τα ρ το » και ότι η «Χρυσή Αυγή έρχεται» 
και σ το  μέλλον θα είναι δυνατότερη. «Οι επόμενεε ώρεε 
θα είναι ακόμη χειρότερεε ώρεε για τουε πολιτικούε μαε 
αντιπάλουε» είπε σ τη ν  πρώτη του δήλωση και έδωσε μά
λιστα «θερμά συλλυπητήρια σε όσουε αγωνίστηκαν για 
να μειώσουν τα  ποσοστά τηε Χρυσήε Αυγήε». «Κυρίεε και 
κύριοι, χάσατε» πρόσθεσε, για να  συμπληρώσει: «Είμα
στε το  κόμμα τηε εθνικήε αντιπολίτευσηε, θα συνεχίσουμε 
με συνέπεια να αγωνιζόμαστε για να καταργηθεί το  ε
θνοκτόνο Μνημόνιο που οδήγησε το ν  ελληνικό λαό σ τη ν 
εξαθλίωση και αποτελεί εθνική ταπείνωση για τη ν πατρίδα 
αφού εκχωρεί εθνική κυριαρχία».

ΛΑΟΣ
«Ο φόβοε νίκησε το ν  θυμό, ωε εκ τούτου πρόσκαιρα θα 

κυβερνήσει. Κάθε επόμενη ημέρα θα είναι δυστυχώε πιο 
οδυνηρή», σχολίασε το  εκλογικό αποτέλεσμα ο κ. Γ. Κα- 
ρατζαφέρηε, που δεν εισήλθε εκ νέου στη Βουλή. «Εύχομαι 
σε όλουε να εξαντλήσουν κάθε απόθεμα αντοχήε. Οι Ελλη
νεε έχουν μπροστά τουε μεγάλο ανήφορο», κατέληξε.

Σε αρκετά εκλογικά κέντρα, 
χθες, δεν υπήρχε χρόνος α
ναμονής...

Το σύνολο 
των κομμάτων 
εκτός Βουλής 
συγκεντρώνει 
ποσοστό 5,98%.
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Τα «κάστρα» και τα χαμηλά των κομμάτων
Σε ποιες περιφέρειες καταγράφηκαν οι καλύτερες και οι χειρότερες επιδόσεις στις χθεσινές εκλογές

ΓηςΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Η αυξημένη πόλωση τηε τελευταί- 
as εκλογικήε αναμέτρησηε οδή
γησε σε ορισμένεε περιτττώσειε σε 
ποσοστά «άλλων εποχών». Στο πα
ραδοσιακό τηε «κάστρο», τη  Μεσ
σηνία, απέσπασε το μεγαλύτερο 
ποσοστό τηε (41,56%) η Νέα Δη
μοκρατία. Το-κόμμα του Αντώνη 
Σαμαρά έλαβε πάνω από 40% ε- 
nians στη Λακωνία (41,10%), crus 
Σέρρεε (40,14%) και στον  Εβρο 
(39,53%). Τα χαμηλότερα ποσοστά 
τηε η Νέα Δημοκρατία τα έλαβε 
στη  Β' Πειραιώε (18,78%), στο 
Ηράκλειο (20,52%), στα  Χανιά 
(20,36%), στο Ρέθυμνο (23,70%) 
και στη  Βοιωτία (24,31%).

Στα ύψη εκτοξεύθηκε ο 
ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική περιφέρεια 
Ξάνθηε, αποσπώνταε το  ιλιγγιώ- 
δεε για άλλεε περιόδουε 38,42%. 
Ανω  του 30% έλαβε το  κόμμα σε 
άλλεε 11 περιφέρειεε και συγκε
κριμένα σ τη  Β' Πειραιώε

(36,16%), στη  Ζάκυνθο (34,85%), 
σ τη ν  Κέρκυρα (34,61%), σ τα  Χα
νιά  (33,60%), σ το  Ηράκλειο 
(33,02%), σ τη ν  Αχαΐα (32%), στη  
Β' Αθηνών (31,34%), σ τη  Μα
γνησία (30,98%), στην Κεφαλονιά 
(30,79%), στη  Βοιωτία (30,25%), 
σ το  υπόλοιπο Αττικήε (30,33%). 
Στον αντίποδα, το κόμμα του Αλέ- 
ξη Τσίπρα έλαβε τα  χαμηλότερα 
ποσοστά στον Εβρο (15,05%), eras 
Σέρρεε (16,15%), σ τη  Λακωνία 
(17,07%), στη Δράμα (17,14%) και 
τη ν  Καστοριά (17,51%).

Το ΠΑΣΟΚ έλαβε τα υψηλότε
ρα ποσοστά στο Λασίθι (23,79%), 
σ τη  Ροδόπη (21,65%) και στο Ρέ
θυμνο (20,12%). Σε ιστορικά χα
μηλά επίπεδα, αντίθετα, κινήθη
κε στιε περισσότερεε από us υ- 
πόλοιπεε π ερ ιφ έρ ε ι και ιδίωε στο 
υπόλοιπο Αττικήε (7,48%), στη  Β' 
Πειραιώε (8,10%), στη Β' Αθηνών 
(8,56%), στην Α ' Πειραιώε (8,67%), 
σ την Α ' Αθηνών (8,69%), στην 
Ξάνθη (9,73%) και τη  Μαγνησία

(9,78%). Οι Ανεξάρτητοι Ελληνεε 
σημείωσαν την καλύτερη εκλογική 
επίδοση στη Δράμα, όπου έλαβαν 
το 10,28% τω ν  ψήφων, ενώ ικα
νοποιητικά κινήθηκαν επίσηε 
στην Καστοριά (10,83%), στα Δω
δεκάνησα (9,71%), στΐ5 Κυκλάδεε 
(9,71%), σ την Αττική (9,39%) και

«Χαμηλή πτήση» 
για το ΠΑΣΟΚ, ακόμα 
και στις περιοχές 
όπου εμφάνισε 
τα υψηλότερα 
ποσοστά του.

στη  Β' Πειραιώε (9,54%). Στη 
Μ εσσηνία όπου μεσουρανεί η 
Νέα Δημοκρατία, το ποσοστό του 
κόμματοε του Πάνου Κομμένου 
δεν ξεπέρασε το 3,95%, ενώ σε χα
μηλά επίπεδα βρέθηκε επίσηε 
στη  Ζάκυνθο (4,01%), τη  Ροδόπη

(4,20%), τη  Λευκάδα (4,51%) και 
τη ν Πρέβεζα (4,57%).

Η Χρυσή Αυγή ξεπέρασε το 10% 
σε τρειε εκλογικέε περιφέρειεε: 
στη Λακωνία όπου απέσπασε το 
10,88%, στο υπόλοιπο Αττικήε 
(10,26%) και στην Κορινθία (10,06 
%). Τα χαμηλότερα ποσοστά τηε 
Χ.Α. καταγράφηκαν στο  Λασίθι 
(2,58%), στο Ηράκλειο (3,45%), στη 
Ροδόπη (4,09%) και στο Ρέθυμνο 
(4,23%).

Στη ΡοδΑπη κατέγραψ' ια- 
κράν το μ ε . ,\ύτερο ποσοο „  σε 
αυτή την εκλογική αναμέτρηση η 
Δημοκρατική Αριστερά (17,07%). 
Το κόμμα του Φώτη Κουβέλη κι
νήθηκε γύρω στο 7% σε μια σει
ρά π ε ρ ιφ έ ρ ε ι  όπωε το  Ηρά
κλειο (7,87%), η Β' Αθηνών 
(7,78%), η Χίοε (7,75%) και η Α ' 
Θ εσσαλονίκη (7,51%). Χαμηλέε 
πτήσειε, αντίθετα, πραγματοποί
ησε η ΔΗΜΑΡ σε Λακωνία 
(3,86%), Αρτα (3,92%), Ζάκυνθο 
(4,01%), Ξάνθη (4,09%), Καστοριά

(4,13%) και Κεφαλονιά (4,40%).
Στην καλή του «έδρα», τη  Σάμο, 

έλαβε το  μεγαλύτερο ποσοστό 
το  ΚΚΕ (18,42%), ενώ υψηλό πο
σοστό έλαβε όπω5 αναμενόταν 
στη Λέσβο (11,32%), αλλά και στην 
Κεφαλονιά (8,98%) και τη  Λευκά
δα (8,68%). Εξαιρετικά χαμηλά πο
σοστά, από τη ν άλλη πλευρά, α
πέσπασε στο Λασίθι (1,83%), σ τη  
Δράμα (1,92%), τη ν  Κορινθία 
(2,11%) και τη  Ροδόπη (2,11%).

Η Δράμα, οι Σέρρεε και η Α ' 
Θ εσσαλονίκη  είναι οι τρειε «κα- 
λύ τερεε» περιφέρειεε για το  
ΛΑΟΣ, όπου το ποσοστό του βρέ
θηκε λίγο πάνω από το 2%. Στη 
Λευκάδα, στο Λασίθι, στη Σάμο και 
τη ν  Αρτα σημείωσε τα  χαμηλό
τερα ποσοστά.

Σε αντίστοιχα επίπεδα κινήθη
κε και η Δημιουργία Ξανά, με την 
Α ' Αθηνών και την περιφέρεια τηε 
Αρτα5 να αποτελούν τη ν καλύτε
ρη και τη  χειρότερη περιφέρεια α
ντίστοιχα.

Εντυπωσιακές 
διαφορές σε σχέση 
με την 6η Μαΐου
Εντυπωσιακά άλματα, που σε ο- 
ρισμένεε περιπτώσειε πλησία
σαν ακόμα και τΐ5 20 ποσοστιαί
εε μονάδεε, κατέγραψαν τα δύο 
μεγάλα κόμματα σε σχέση με τΐ5 
εκλογέ5 τη5 6ηε Μαΐου.

Η Νέα Δημοκρατία ενίσχυσε τιε 
δυνάμει τηε σε όλεε τΐ5 εκλογι- 
κέε π ε ρ ιφ έρ ε ι τη5 χώραε, με τη 
μεγαλύτερη να  καταγράφεται 
στην Ευρυτανία (17,87%). Το συν 
15,11% που έλαβε στη ν Α ' Αθη
νώ ν υπήρξε επίσηε καθοριστικό 
για τη ν τελική επικράτηση του 
κόμματοε, όπωε επίση5 και η αύ
ξηση 13,91% στα  Δωδεκάνησα, 
13,05% σ τη ν  Α ' Πειραιώε και 
φυσικά 13,84% στη Β' Αθηνών. Τη 
μικρότερη αύξηση (3,88%) κατέ
γραψε σ τη ν  εκλογική περιφέ
ρεια τηε Ξάνθηε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, από τη ν  άλλη πλευ
ρά, ισχυροποίησε σημαντικά τη  
θέση του  στη Ζάκυνθο, κατα- 
γράφοντα5 αύξηση 18,56% τηε δύ-

Η ενίσχυση 
των δυνάμεων των δύο 
μεγάλων κομμάτων 
πλησίασε ακόμα 
και τις 20 μονάδες σε 
ορισμένες περιπτώσεις.

ναμήε του, στην Ξάνθη (17%), το 
Ηράκλειο (17,32%), τα  Χανιά 
(16,53%) και τη ν  Κέρκυρα 
(15,23%). Το κόμμα του Αλέξη Τσί
πρα επίσηε «τσίμπησε» σε όλη τη 
χώρα, με τη  χαμηλότερη αύξηση 
να αντισ το ιχ εί σ τη  Λακωνία 
(6,31%) και την Καστοριά (6,33%).

Ελάχιστεε είναι οι περιφέρειεε 
όπου ενίσχυσε τη  δύναμή του το 
ΠΑΣΟΚ. Αύξηση τηε τάξηε του 
1,37% σημείωσε σ τη ν  εκλογική 
περιφέρεια Ρεθύμνηε, ενώ αντί
στοιχα 1,16% περισσότερεε ψή
φουβ κέρδισε στην Καστοριά. Το 
πάλαι ποτέ «κραταιό» κόμμα α- 
πώλεσε αρκετέε ποσοστιαίεε μο
νάδεε στιε περισσότερε5 περιφέ- 
ρειεε. Ειδικότερα, ελεύθερη πτώ
ση τηε τάξηε τω ν  6,57 ποσοστι
αίων μονάδων κατέγραψε στη Ρο
δόπη, κατά 3,87% μείωσε το  πο
σοστό του στη Ζάκυνθο, κατά 
2,82% σ τη ν  Ξάνθη και κατά 
2,56% στα  Τρίκαλα.

Ενδεικτικό του κλίματοε που 
διαμορφώθηκε στο διάστημα με
τά τιε εκλογέε τηε 6ηε Μαΐου, αλ
λά και τηε επιθυμίαε τω ν  εκλο
γέων για σχηματισμό κυβέρνησηε, 
είναι το  γεγονόε ότι πολλά κόμ-

ματα μείωσαν σε όλη τη  χώρα τιε 
δυνάμειε τουε. Οι Ανεξάρτητοι 
Ελληνεε, για παράδειγμα, παρά τη 
δυναμική που είχαν αναπτύξει κα
τά  τη ν προηγούμενη αναμέτρη
ση κατέγραψαν μείωση τω ν  πο
σοσ τώ ν τουε από 0,97% (Ευρυ
τανία) έωε 8,13% (Δωδεκάνησα). 
Η Χρυσή Αυγή κινήθηκε περίπου 
στα  ίδια επίπεδα με τιε προη- 
γοϋμενεε εκλογέε, χάνονταε ή 
«τσιμπώνταε» περίπου 1%. Α ντί
στοιχη η εικόνα και για τη  Δη
μοκρατική Αριστερά, με μόνη ε
ξαίρεση τη ν περιφέρεια τηε Ρο- 
δόπηε όπου σημείωσε άλμα τηε 
τάξηε του 12,80%.

Αρνητικά κινήθηκε σε όλη τη  
χώρα το  ΚΚΕ, χάνονταε από 
1,17% (σ τη ν  Ξάνθη) έωε και 
6,42% (στη  Σάμο).

Μεγάλεε απώλειεε και για τον 
ΛΑΟΣ σε όλη τη ν επικράτεια. Ο 
Γιώργοε Καρατζαφέρηε είδε, εκτόε 
από τα στελέχη του και τουε ψη- 
φοφόρουε του να τον  εγκαταλεί
πουν, με τη  μεγαλύτερη διαρροή 
να καταγράφεται στη  Λάρισα 
(-2,12%) και τη ν Εύβοια (-2,08%). 
Μείωση ποσοστών έωε και κατά 
3,51% (στη  Χίο) κατέγραψαν και 
οι Οικολόγοι Πράσινοι. Για τον Συ
νασπισμό Δημιουργία Ξανά δεν εί
ναι προφανώε δυνατή η σύγκρι
ση, αφού πρόκειται για σύμπρα
ξη δύο κομμάτων (Δράση και 
Δημιουργία Ξανά) - είναι προφα- 
νέε ωστόσο από το τελικό ποσο
στό που απέσπασε ότι δεν «συ- 
νέπραξαν» οι ψηφοφόροι.

Οι χαμένοι
Χαμένα βγήκαν και τα  «μικρό

τερα» κόμματα από τα ασφυκτι
κά ερωτήματα τηε προεκλογι- 
κήε περιόδου, μέσα ή έξω από ευ
ρώ και Ευρώπη. Η Αντικαπιταλι- 
στική Αριστερή Συνεργασία για 
την Ανατροπή (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) έχα
σε μέροε τηε δύναμήε τηε, σε πο
σοστά από -17% (στη  Ροδόπη) έ
ωε -2,02% στη  Λευκάδα, όπωε και 
το  κίνημα «Δ εν  Πληρώνω» που ε- 
iricms είχε διαρροέε και κυρίωε σε 
Χίο, Λασίθι και Φθιώτιδα.

Ενδιαφέρον έχει ωστόσο ότι το 
Κόμμα τω ν  Πειρατών -ενδεχομέ- 
νωε λόγω και τηε εξέλιξηε με το 
παράνομο downloading σ τη ν  
Ελλάδα- ενισχύθηκε σε αρκετέε 
περιοχέε. Συγκεκριμένα στη Δρά
μα, την Καστοριά, τη Λευκάδα και 
τη  Φλώρινα, μεταξύ άλλων, οι Πετ- 
ρατέε «τσίμπησαν» έωε 0,39% σε 
σχέση με τη ν  προηγούμενη ε
κλογική αναμέτρηση.

ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Για «συναρπαστικό ταξίδι» και για «έναν αγώνα με πείσμα και με αυταπάρνηση, κόντρα σε μια πρωτοφανή ε
πίθεση εκβιασμών, διαστρέβλωσης και ψυχολογικής τρομοκρατίας», έκανε λόγο χθες ο κ. Αλ. Τσίπρας.

«Μαύρο» έριξαν ξανά AqkuhC  και Κορ. 3ία
«Κάστρα» διαθέτει πλέον και η 
Χρυσή Αυγή. Οπως και την 6η 
Μαΐου, η Λακωνία και η Κορινθία 
έριξαν και πάλι «μαύρο» (10,70% 
και 9,94% αντίστοιχα), με ορι
σμένες περιοχές να φέρνουν το 
κόμμα του Νίκου Μιχαλολιόκου 
στην τρίτη ή και τη δεύτερη θέση. 
Στη Δημοτική Ενότητα Σολυγείας 
στην Κόρινθο, για παράδειγμα, η 
Χρυσή Αυγή αναδείχθηκε δεύτε
ρο κόμμα μετά τη Ν.Δ. αποσπώ- 
ντας ποσοστό της τάξης του 
18,52%, ενώ στη Δημοτική Ενότη
τα Τενέας του Δήμου Κορινθίων 
τρίτο κόμμα με 15,59%. Αντίστοι
χα, δεύτερη αναδείχθηκε στον

Δήμο Ανατολικής Μάνης (18,59%) 
και στον Δήμο Οιτύλου (15,95%). 
Ενισχυμένη «βγαίνει» και πάλι και 
στην Αττική και συγκεκριμένα στα 
εκλογικά τμήματα της Καισαρια- 
νής, όπου μεταξύ άλλων ψηφί
ζουν υπηρετούντες στη Διεύθυν
ση Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
(ΜΑΤ, ΥΜΕΤ). Στην περιοχή, η 
Χρυσή Αυγή κερδίζει ποσοστά α
πό 12% έως και 15%. Εως αργά 
χθες δεν είχαν ανακοινωθεί τα α
ποτελέσματα στα τμήματα των 
Αμπελοκήπων όπου ψηφίζουν 
ένστολοι ετεροδημότες και όπου 
η Χρυσή Αυγή είχε σαρώσει. Θυ- 
μίζεται ότι στις 6 Μαΐου στο 806ο

και 807ο Εκλογικό Τμήμα Αθηνών 
στην οδό Αμπελακίων, όπου ψή
φιζαν ένστολοι ετεροδημότες, η 
Χρυσή Αυγή είχε αναδειχθεί 
πρώτο κόμμα με ποσοστό 22,2% 
και 22,7% αντίστοιχα, αφήνοντας 
στη δεύτερη και την τρίτη θέση 
Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ. Οπως και στις 
προηγούμενες εκλογές, υψηλό 
ποσοστά κατέγραψε και σε ορι
σμένες υποβαθμισμένες περιο
χές του κέντρου, όπως στην Κυ
ψέλη. Στο 632ο και το 633ο εκλο
γικό τμήμα, για παράδειγμα, στην 
οδό Θήρας στην Κυψέλη, αναδεί
χθηκε εκ νέου τρίτο κόμμα, με 
ποσοστό από 9% έως 13,68%.

Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ μοιράστηκαν τις μονοεδρικές
Γης ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΡΗ

Μπορεί το  εκλογικό σύστημα να έ
χει μετατοπίσει το  κέντρο βά- 
pous από τιε μονοεδρικέε στουε 
πολυπληθείε νομούε, αφού κάθε 
ψήφοε μετρά σε πανελλαδικό ε
πίπεδο για την κατανομή τω ν  ε
δρών, οι μονοεδρικέε, όμωε πάντα 
κερδίζουν τη  μάχη τω ν  εντυπώ
σεων. Από τιε οκτώ, τιε πέντε κα
ταλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία 
(Θεσπρωτία, Γρεβενά, Ευρυτανία, 
Λευκάδα και Φωκίδα), ενώ τιε υ- 
πόλοιπεε τρειε (Κεφαλονιά, Σάμο 
και Ζάκυνθο) ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ 
και το ΚΚΕ μένουν πλέον χωρίε εκ
προσώπηση eras μονοεδρικέε.

Στο νήμα κρίθηκε η αναμέ
τρηση σε δύο μονοεδρικέε, ενώ

νέουε συσχετισμούε είχαμε στη 
Ζάκυνθο και τη  Σάμο, όπου αλ
λάζουν χέρια οι έδρεε. Από τη  Ν.Δ., 
η Ζάκυνθοε περνά στον  ΣΥΡΙΖΑ 
με 34,85%, ο οποίοε υπεριπλα- 
σίασε τα ποσοστά που είχε λάβει 
κατά την προηγούμενη εκλογική 
αναμέτρηση. Από 16,03% εκτι
νάχθηκε στο 34,85% κατά την κα
ταμέτρηση του 75% τω ν  ψήφων 
τω ν  εκλογικών τμημάτων. Η Νέα 
Δημοκρατία αύξησε μεν τη  δύ
ναμή τηε από 21,05% στο 28,12%, 
αλλά δεν κατάφερε να αποσπάσει 
την έδρα. Το ΠΑΣΟΚ έχασε του
λάχιστον τρειε ποσοστιαίεε μο- 
νάδεε, και από 15,60% το ν  Μάιο 
έπεσε στο 12%. Πτωτική ήταν και 
η πορεία του ΚΚΕ, όπου δεν κα
τάφερε να διατηρήσει το ποσοστό

Πέντε καταλαμβάνει 
η Νέα Δημοκρατία, 
και τις υπόλοιπες 
τρεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς 
εκπροσώπηση 
ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ.

του 13,18% που είχε λάβει, κα- 
τρακυλώνταε πέντε μονάδεε. Ανα
τροπή σημειώθηκε στη  Σάμο, 
στην οποία, με καταμετρημένο το 
95% τω ν  ψήφων, ο ΣΥΡΙΖΑ απο
σπά την έδρα που παραδοσιακά 
κατείχε το ΚΚΕ, λαμβάνονταε πο
σοστό 25,50% (από 13,99%). Το 
ΚΚΕ απώλεσε επτά μονάδεε

(17,9% από 24,69%) και τη  μονα- 
δυτή μονοεδρική που είχε στα χέ
ρια του. Η Κεφαλονιά παραμένει 
σ τον ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 30,27% 
(από 18,88%). Το κόμμα τηε Ν.Δ. 
αύξησε μεν τη ν εκλογική του δύ
ναμη κατά 9,5%, αλλά δεν κατά
φερε να βρεθεί στην πρώτη θέση. 
Σημαντική ήττα υπέστη το ΚΚΕ, 
το  οποίο καταποντίστηκε στο 
8,93% από 15,03% που είχε.

Στη μονοεδρική τω ν  Γρεβε- 
νών, ήταν άνετο εξαρχήε το  προ
βάδισμα τηε Ν.Δ. με 35,35%, κα- 
θώε κατάφερε να αυξήσει το  πο
σοστό τηε κατά οκτώ ποσοστιαί
εε μονάδεε (26,84%). Ισοδύναμο 
το αποτέλεσμα για το  ΠΑΣΟΚ, το 
οποίο πήρε 19,99% από 19,53% 
στη ν προηγούμενη αναμέτρη

ση. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τη  διαφορά 
τω ν  οκτώ μονάδων (18,35% από 
10.34%) δεν έπιασε τον πήχυ, πα- 
ραμένονταε στην τρ ίτη  θέση.

Υπεροχή τηε Ν.Δ. και στην 
Ευρυτανία, όπου από το  20,99% 
έφθασε στο 38,79% διατηρώνταε 
τη ν έδρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε δεύτε- 
ροε, με αυξημένη δύναμη κατά ο
κτώ μονάδεε (20,70% από 12,21%) 
και τρίτο το ΠΑΣΟΚ χάνονταε πε
ρίπου μία μονάδα (17,82% από 
18,97%). Η Ν.Δ. κέρδισε επίσηε τη 
Φωκίδα με 33,57% (από 22,33%) 
και καταμετρημένο το 69,12% των 
ψήφων, ακολουθούμενη από τον 
ΣΥΡΙΖΑ (22,99% από 14,56%). 
Πρωτιά καταγράφει η Ν.Δ. και στη 
Λευκάδα με 31,36%. Ακολουθεί
ται από το ν  ΣΥΡΙΖΑ με 26,97%.

Πώς διαμορφώνεται 
η σύνθεση 
της νέας Βουλής
Είκοσι μία έδρεε περισσότερεε σε σχέση με τιε εκλογέε τηε 
6ηε Μαΐου κατακτά στο νέο Κοινοβούλιο η Νέα Δημοκρατία, 
η δύναμη τηε οποίαε εκτιμάται ότι θα φτάσει τουε 129 βου- 
λευτέε. Την κοινοβουλευτική του δύναμη αυξάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ 
κατά 19 έδρεε, σύμφωνα με την ενσωμάτωση του 99.5% τω ν 
εκλογικών τμημάτων από το  υπουργείο Εσωτερικών. Αντι- 
θέτωε, το ΠΑΣΟΚ χάνει 8 έδρεε, οι Ανεξάρτητοι Ελληνεε χά
νουν 13 έδρεε, η Χρυσή Αυγή 3 έδρεε, η Δημοκρατική Αρι
στερά επίσηε 2 έδρεε. Τιε σημαντικότερεε απώλειεε είχε το 
ΚΚΕ η κοινοβουλευτική δύναμη του οποίου συρρικνώνεται 
κατά 14 βουλευτέε. Το ΚΚΕ δεν εκλέγει, εξάλλου, βουλευτή 
Επικρατείαε, όπου από τη Ν.Δ. εκλέγονται οι Ντάρα Μπα- 
κογιάννη, Χαρ. Αθανασίου, Χρ. Λαζαρίδηε και Γ. Μτχελάκηε. 
Από τον ΣΥΡΙΖΑ οι Μαν. Γλέζοε, Θεανώ Φωτίου και Δημ. Τσου- 
καλάε. Από το ΠΑΣΟΚ οι Πύρ. Δήμαε και Φώφη Γεννηματά, 
από τουε Ανεξάρτητουε Ελληνεε ο Τ. Κουίκ, από τη  Χρυσή 
Αυγή ο Χρ. Παππάε και από τη  ΔΗΜΑΡ ο Σπ. Λυκούδηε.

Σε σχέση με τιε εκλογέε τηε 6ηε Μαΐου, η Ν.Δ. κερδίζει μία 
έδρα στην Α ' Θεσσαλονίκηε, στην Α ' Πειραιά, στην Καβά
λα, στην Κορινθία, στη Μεσσηνία, στην Πιερία, στη Β' Θεσ
σαλονίκηε, στη Μαγνησία, 
στο Ρέθυμνο, στην Καρδί
τσα, στην Πέλλα, στην Εύ
βοια, στα Ιωάννινα και στην 
Κέρκυρα. Δύο έδρεε κερδίζει 
σε Ηλεία, Ημαθία και Κοζά
νη, ενώ τρειε έδρεε κατακτά 
στη Φθιώτιδα. Αντιθέτωε, η 
Ν.Δ. χάνει μία έδρα στα Δω
δεκάνησα, στα Τρίκαλα, στη 
Ζάκυνθο και στα  Χανιά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει επιπλέον τέσσεριε έδρεε στη Β' Αθη
νώ ν και από μία έδρα σε Α ' Θεσσαλονίκη, Αττική, Αιτωλο
ακαρνανία, Ηράκλειο, Δράμα, Δωδεκάνησα, Ζάκυνθο, Κα
στοριά, Κοζάνη, Λασίθι, Μαγνησία, Πρέβεζα, Σάμο, Σέρρεε, 
Τρίκαλα, Φλώρινα και Λάρισα. Χάνει μία σε Ημαθία, Καβά
λα, Κορινθία, Κέρκυρα.

Το ΠΑΣΟΚ χάνει μία έδρα σε Β' Αθηνών, Β' Θεσσαλονί
κηε, Κοζάνη, Λασίθι, Μεσσηνία, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Ρέθυμνο, 
Φθιώτιδα, Φλώρινα και Ημαθία. Κερδίζει μία σε Κέρκυρα, Κυ- 
κλάδεε και Λέσβο.

Οι Ανεξάρτητοι Ελληνεε χάνουν δύο έδρεε στη Β' Αθηνών 
και από μία έδρα σε Α' Θεσσαλονίκηε, Αιτωλοακαρνανία, Δρά
μα, Ηλεία, Καστοριά, Κυκλάδεε, Λάρισα, Μαγνησία, Πέλλα 
και Φθιώτιδα. Η Χρυσή Αυγή χάνει από μία έδρα σε Α ' Αθη
νών, Ηλεία και Φθιώτιδα και η ΔΗΜΑΡ χάνει από μία έδρα 
σε Κοζάνη και Σέρρεε. Τέλοε, το  ΚΚΕ χάνει από μία έδρα σε 
Β' Αθηνών, Α ' Πειραιά, Εύβοια, Ημαθία, Ηράκλειο, Α ' Θεσ
σαλονίκηε, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Λέσβο, 
Μαγνησία και Σάμο.

Στην Α ' Αθηνών η Ν.Δ. εκλέγει τουε: Ολγα Κεφαλογιάν- 
νη, Δημ. Αβραμόπουλο, Νικ. Κακλαμάνη, Φωτεινή Πιπιλή, Β. 
Κικίλια, Π. Μηταράκη, Πρ. Παυλόπουλο και Ανδρ. Ψυχάρη. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ τουε Αλ. Τσίπρα, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ν. Βού- 
τση  και Μαρία Μπόλαρη. Το ΠΑΣΟΚ τον Κ. Σκανδαλίδη, η 
Χρυσή Αυγή το ν  Ν. Μιχαλολιάκο, η ΔΗΜΑΡ τον  Γ. Πανού-

ση, οι Ανεξάρτητοι Ελληνεε την Ελενα Κουντουρά και το ΚΚΕ 
τη  Λιάνα Κανέλλη.

Στη Β' Αθηνών, πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και εκλέγει 
13 βουλευτέε: Σοφία Σακοράφα, Παν. Κουρουμπλή, Δημ. Πα- 
παδημούλη, Γ. Δραγασάκη, Ρένα Δούρου, Δ. Στρατούλη, Νά- 
ντια Βαλαβάνη, Π. Τατσόπουλο, Ευκ. Τσακαλώτο, Ευστ. Πα- 
ναγούλη, Απ. Αλεξόπουλο, Χρυσούλα Καφαντάρη και Βασι
λική Κατριβάνου.

Η Ν.Δ. τουε: Κυρ. Μητσοτάκη, Κ. Χατζηδάκη, Σοφία Βούλ- 
τεψη, Μιλτ. Βαρβιτσιώτη, Αρ. Ντινόπουλο, Αδ. Γεωργιάδη, 
Β. Μεϊμαράκη, Α. Σπηλιωτόπουλο, Γερ. Γιακουμάτο, Π. Πα- 
ναγιωτόπουλο, Αννα Καραμανλή, Βύρ. Πολύδωρα, Κατερίνα 
Παπακώστα, Γ. Παπαθανασίου και Παναγιώτα Ιακωβίδου. Από 
το  ΠΑΣΟΚ μένει εκτόε Βουλήε ο Απ. Κακλαμάνηε, ενώ ε
κλέγονται οι Ανδρ. Λοβέρδοε, Mue. Χρυσοχοΐδηε και Μ. 
Ανδρουλάκηε. Από τη  ΔΗΜΑΡ, οι Φ. Κουβέληε, Γρ. Ψαρια- 
νόε και Οδ. Βουδούρηε. Από τουε Ανεξάρτητουε Ελληνεε οι 
Π. Καμμένοε, Γ. Δημαράε και Β. Καπερνάροε, ενώ έμειναν 
εκτόε οι Γ. Μανώληε και Π. Κοντογιαννίδηε.

Τρειε βουλευτέε εξέλεξε η Χρυσή Αυγή (Ν. Μιχαλολιάκοε 
-η δεύτερη εκλογική περιφέρεια του προέδρου του κόμμα
τοε-, Ελένη Ζαρούλια, Γεώρ. Γερμένηε). Το ΚΚΕ εκλέγει την 
Αλέκα Παπαρήγα και τον  Σπ. Χαλβατζή.

Στο υπόλοιπο Αττικήε από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται οι Αλ. 
Μητρόπουλοε, Ν. Αθανασίου και ο Γ. Πάντζαε. Από τη  Ν.Δ. 
οι Αντ. Σαμαράε, Μ. Βορίδηε, Γεωργία Μαρτίνου, Γ. Βλάχοε. 
Από τουε Ανεξάρτητουε Ελληνεε ο Π. Χαϊκάληε, από το ΠΑΣΟΚ 
η Εύη Χριστοφιλοπούλου και από τη ΔΗΜΑΡ ο Β. Οικονόμου.

Στην Α ' Πειραιώε η Ν.Δ. εκλέγει τουε Κ. Αρβανιτόπουλο 
και Κ. Κατσαφάδο, ο ΣΥΡΙΖΑ τον  Θ. Δρίτσα, οι Ανεξάρτητοι 
Ελληνεε τον Π. Μελά, η Χρυσή Αυγή τον  Ν. Κουζήλο και η 
ΔΗΜΑΡ τη  Μαρία Ρεποΰση.

Στην Β' Πειραιά τιε έδρεε του ΣΥΡΙΖΑ καταλαμβάνουν οι 
Παν. Λαφαζάνηε και Ευγενία Βαμβακά, τηε Ν.Δ. οι Γ. Τρα- 
γάκηε και Αν. Νεράντζηε. Από ένα βουλευτή εκλέγουν οι Ανεξ. 
Ελληνεε (I. Κουράκοε), το ΚΚΕ (Διαμάντω Μανωλάκου), η Χρ. 
Αυγή (I. Λαγόε) και η Δημοκρατική Αριστερά (Μαρία Γιαν- 
νακάκη).

Πάντωε, λόγω του εκλογικού νόμου και τηε εξομάλυνσηε, 
αναμένονται κάποιεε αλλαγέε eras έδρεε με την ολοκλήρω
ση τηε καταμέτρησηε τω ν  ψήφων.

ΤΑΝΙΑ ΓΕΠΡΓΙ0Π0ΥΛ0Υ

Τις μεγαλύτερες 
απώλειες εμφανί
ζουν το ΚΚΕ και οι 
Ανεξάρτητοι Ελλη
νες, χάνοντας 14 και 
13 έδρες αντίστοιχα.

Την κοινοβουλευτική της δύναμη αυξάνει η Νέα Δημοκρα
τία με 129 έδρες και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά 19 έδρες, σύμφωνα με 
την ενσωμάτωση του 99.5% των εκλογικών τμημάτων από το 
υπουργείο Εσωτερικών.
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Κουκουλοφόροι 
έκαψαν κάλπη 
στα Εξάρχεια
Χτύπησαν και τραυμάτισαν τους δύο 
άοπλους αστυνομικούς φρουρούς

Των ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ,
ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ,
ΕΥΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

Καταδρομικό επίθεση σε εκλογικό 
κέντρο τω ν  Εξαρχείων, που πραγ
ματοποίησε χθεε το  απόγευμα ο
μάδα κουκουλοφόρων, σημάδεψε 
τιε εκλογέε στο κέντρο τω ν  Αθη
νών. Οι δράστεε πυρπόλησαν 
και κατέστρεψαν μία από τιε 
κάλπεε του εκλογικού κέντρου, ε
νώ  χτύπησαν και τραυμάτισαν 
δύο αστυνομικούε. Το περιστατικό 
σημειώθηκε λίγο πριν κλείσουν οι 
κάλπεε και συγκεκριμένα στιε 6.30 
μ.μ. Περίπου δέκα άτομα που εί
χαν καλυμμένα τα  πρόσωπά τουε 
με κουκούλεε και κράνη πραγ
ματοποίησαν «έφοδο» στο  18ο ε
κλογικό τμήμα Αθηνών, το  οποίο 
βρίσκεται στην οδό Ιουστινιανού 
30, στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με την 
ΕΛ.ΑΣ., οι δράστεε ήταν οπλι
σμένοι με στειλιάρια, ξύλα, ρό
παλα του μπέιζμπολ και έφτασαν 
στο  σημείο μέσω τηε οδού Ιου- 
λιανού. Εισέβαλαν αρχικά στο 
προαύλιο του 43ου Δημοτικού 
Σχολείου όπου στεγάζεται το  18ο 
εκλογικό κέντρο και ξυλοκόπησαν 
τουε δύο άοπλουε αστυνομικούε 
που εκτελούσαν υπηρεσία. Οι 
δύο ένστολοι διεκομίσθησαν στο 
401 στρατιωτικό νοσοκομείο, ό
που τουε παρασχέθηκαν οι πρώ- 
τεε  βοήθειεε. Σύμφωνα με το 
Αρχηγείο τραυματίστηκαν ευτυ- 
χώε ελαφρά. Αμέσωε μετά, οι 
κουκουλοφόροι μετέβησαν στο ε
κλογικό τμήμα και πυρπόλησαν 
τη ν κάλπη, αφού πρώτα τη ν  πε
ριέλουσαν με εύφλεκτο υγρό. 
Σύμφωνα με τη  ΓΑΔΑ, οι δράστεε 
διέφυγαν πεζή κινούμενοι προε 
το ν  λόφο του Στρέφη. Η αστυνο
μία δεν προχώρησε σε συλλήψειε 
ή προσαγωγέε.

Κατά τα  άλλα, στην Αθήνα η ε
κλογική διαδικασία διεξήχθη ο
μαλά, με μικροπροβλήματα που 
προκλήθηκαν κυρίωε από τη  μη 
προσέλευση μελών τω ν  εφορευ
τικών επιτροπών. Χαρακτηριστι
κό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμοε 
Ζωγράφου, όπου σε έξι εκλογικά 
τμήματα τα  άτομα που είχαν ο
ριστεί ωε μέλη εφορευτικήε επι- 
τροπήε δεν εμφανίστηκαν ποτέ. 
Τελικώε τα κενά συμπληρώθηκαν, 
ωε είθισται, από τουε ψηφοφό- 
ρουε, κάποιοι εκ τω ν  οποίων μό- 
λιε άσκησαν το  εκλογικό τουε δι
καίωμα... έλαβαν θέση πίσω από 
την κάλπη.

Τα παρατράγουδα, πάντωε, δεν 
έλειψαν και από τη ν  υπόλοιπη 
Ελλάδα.

Σ τον Λαγανά Ζακύνθου, έναε 
22χρονοε έφτασε έξω  από το ε
κλογικό κέντρο κρατώνταε κυ
νηγετικό όπλο και πυροβόλησε 
δύο φορέε στον αέρα. Ο 22χρονοε 
αναζητείται από τη ν  Αστυνομία, 
καθώε έφυγε αμέσωε μετά τουε 
πυροβολισμούε από το  σημείο.

Στη Λαμία, εκλογική αντιπρό- 
σωποε τηε Ν.Δ. κρατήθηκε επί δύο 
ώρεε στο εκλογικό τμήμα καθώε 
άλλαζε -όπωε και η ίδια παραδέ
χθηκε- τα  ψηφοδέλτια τη ν ώρα 
τηε διαλογήε.

Πρόκειται για το  128ο εκλογι
κό τμήμα στη  Λαμία, στην πε
ριοχή Γαλανέικων, όπου, σύμ
φωνα με πληροφορίεε, ο εκλογι- 
κόε αντιπρόσωποε του ΣΥΡΙΖΑ ε
ντόπισε αυτέε τιε κινήσειε, τιε κα
τήγγειλε στη  δικαστική αντιπρό
σωπο και αμέσωε διατάχθηκε η 
κράτησή τηε. Στο εκλογικό τμή
μα βρέθηκαν στελέχη όλων τω ν  
άλλων κομμάτων, ενώ επί τόπου 
έσπευσε και η αστυνομία. Η ε
κλογική αντιπρόσωποε αναμέ
νετα ι να προσαχθεί σ τον  εισαγ-

Κατά την «έφοδό» τους στο 18ο εκλογικό τμήμα Αθηνών, οι κουκουλοφόροι περιέλουσαν την κάλπη με εύφλε
κτο υγρό και την πυρπόλησαν. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν οπλισμένοι με στειλιάρια, ξύλα και ρόπαλα.

Στον Λαγανά Ζακύνθου · 
22χρονος πυροβόλησε 
φορές στον αέρα με 
κυνηγετικό όπλο έξω 
από εκλογικό κέντρο.

γελέα Πλημμελειοδικών Λαμίαε.
Η πιο ήρεμη εκλογική αναμέ

τρηση τω ν  τελευταίων χρόνων - 
με ελάχιστεε εξαιρέσειε- ήταν η 
χθεσινή σε όλη τη  Βόρεια Ελλά
δα. Ο καλόε καιρόε βοήθησε 
στη ν ομαλή διεξαγωγή τηε ψη- 
φοφορίαε και για αρκετούε στη 
Θεσσαλονίκη αυτή συνδυάστηκε 
και με έξοδο στιε παραλίεε τηε 
Χαλκιδικήε, λόγω και τω ν  υψηλών 
θερμοκρασιών.

Στα ξεχωριστά  στιγμιότυπα 
τω ν  χθεσινών εκλογών «πρωτα
γωνίστησαν» κυρίωε δικαστικοί 
αντιπρόσωποι που βρέθηκαν στο 
στόχαστρο ψηφοφόρων.

Στη Θεσσαλονίκη, δικαστική α- 
ντιπρόσωποε σε εκλογικό τμήμα 
κοντά στην ρτεία Δημοκρατίαε 
βρέθηκε μπμυστά σε μια ασυνή
θιστη απαίτηση. Πατέραε 58 ετών 
και γιοε 27 ετώ ν θέλησαν να 
μπουν μαζί σ το  παραβάν για να 
ψηφίσουν, ενέργεια που προκά- 
λεσε την αντίδραση τηε δικαστι- 
κήε αντιπροσώπου, η οποία τουε 
πληροφόρησε ότι αυτό δεν επι
τρέπεται. Α ν τ ί να συμμορφω
θούν και οι δύο κινήθηκαν απει
λητικά εναντίον τηε και προκά- 
λεσαν φθορέε στην κάλπη σε τέ 
τοιο βαθμό, που χρειάστηκε να α- 
ντικατασταθεί. Οι δύο άνδρεε 
συνελήφθησαν για το  επεισόδιο 
και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Ενσταση κατέθεσε ετεροδη- 
μότηε ψηφοφόροε σ το  μεικτό 
τμήμα ετεροδημοτών του «Ευ
κλείδη» στη  Θεσσαλονίκη δια- 
μαρτυρόμενοε για παραβίαση 
στο  απόρρητο τηε ψήφου. Υπο
στήριξε ότι η δικαστική αντι-

πρόσωποε προσέθετε στουε α- 
ριθμημένουε ανά εκλογική περι
φέρεια (νομό) φακέλουε ψηφο- 
φορίαε και τον  αύξοντα αριθμό 
τω ν  πολιτών που ασκούσαν το  ε
κλογικό τουε δικαίωμα. Οπωε έ
γινε γνωστό , η διαδικασία αυτή 
ακολουθήθηκε για τουε μισούε 
περίπου από τουε 390 εγγεγραμ- 
μένουε ψηφοφόρουε εννιά νομών, 
που ψήφισαν στο  συγκεκριμένο 
εκλογικό τμήμα, μέχρι να επιση- 
μανθεί από τον καταγγέλλοντα. Η 
ένστασή του απορρίφθηκε, πά
ντωε, από τη  δικαστική αντιπρό
σωπο, με το  αιτιολογικό ότι «δεν 
επηρεάζει τη  διαδικασία». Σύμ
φωνα με πληροφορίεε, αποδέ
χθηκε ότι «επρόκειτο για παρα
τυπία, εκ παραδρομήε και όχι για 
νοθεία». Προσέθεσε, ωστόσο, ό
τι εάν οι εκλογικοί αντιπρόσωποι 
κρίνουν ότι διαταράχθηκε η δια
δικασία και το επιθυμούν, μπο
ρούν να  προσφύγουν στο Εκλο
γοδικείο.

Μετά το παραβάν, μια χαλαρωτική βόλτα στο μουσείο
τηε Ακρόποληε υπερτερούν οι 
Ασιάτεε επισκέπτεε. «Είμαι στην 
Αθήνα. Τι φυσικότερο να  επι- 
σκεφθώ τη ν  Ακρόπολη», λέει 
σ τη ν «Κ » ο 65χρονοε Μπιλ, έ- 
μποροε από το  Ιλινόι τω ν  ΗΠΑ, ο 
οποίοε με τη  σύζυγό του στέκε
ται σ τη ν ουρά. «Και βέβαια, θα 
φροντίσω να μάθω το εκλογικό α
ποτέλεσμα. Μαε αφορά όλουε η 
πορεία τηε Ευρωζώνηε, στο πλαί
σιο μιαε παγκοσμιοποπιμένηε οι- 
κονομίαε», συμπληρώνει ο ίδιοε.

«Υπέροχη θέα»
«Είναι η πρώτη φορά που βρί

σκομαι στο  Μουσείο τηε Ακρό
ποληε. Ο επισκέπτηε νιώθει όλο 
τον πολιτισμό τηε χώραε μπροστά 
του, βλέπονταε τα  εκθέματα, την 
υπέροχη θέα, αλλά και ντώθονταε 
το  αρχαιολογικό βάροε που φέρει 
η γη στα θεμέλια του κτιρίου», πα
ρατηρεί σ την «Κ » η Τζόρτζια Να- 
τάλε, ψυχοθεραπεύτρια από την 
Τζένοα τηε Ιταλίαε. «Η Ευρώπη εί
ναι συνυφασμένη με την Ελλάδα. 
Νομίζω ότι είστε θυμωμένοι, όμωε 
η οικονομική κρίση πλήττει όλεε 
τιε χώρεε του Νότου. Δυστυχώε, 
πρέπει να αναζητήσουμε λύσειε 
μακρόπνοεε, γιατί αλλιώε η Ευ
ρώπη θα είναι πάντα ευάλωτη. 
Σήμερα μιλάμε για τη ν οικονομι
κή κρίση, για την ανεργία, για αυ- 
τοκτονίεε χρεοκοπημένων αν
θρώπων. Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί 
οφείλουν να μην παρεμβαίνουν 
μόνο πυροσβεστικά. Το ελληνικό 
πνεύμα είναι συνεκτικόε κρίκοε 
τηε ευρωπαϊκήε ιστορίαε», συ
μπληρώνει η Ιταλίδα.

ΙπποκράιουςΠανηγυρισμοί σε Σύνταγμα, Προπύλαια, κατήφεια στην

Το υ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

«Η τέχνη είναι καταφύγιο. Το 
μυαλό ακουμπά σε κάτι δημι
ουργικό. Ολα όσα ακούμε μαε τρο
μάζουν, μαε ανησυχούν. Το μου
σείο είναι χώροε ηρεμίαε, εικόνων, 
ιδεών, έωε ότου επιστρέψουμε 
στην πραγματικότητα», ανέφερε 
χθεε σ τη ν  «Κ » η μεταφράστρια 
Ελλη Συλλογίδου. Παρότι πολλοί, 
μετά το  πέρασμα από το  εκλογι
κό τουε τμήμα, κατέφυγαν στιε 
παραλίεε, ουκ ολίγοι ήταν εκείνοι 
που διάλεξαν τη γαλήνη ενόε μου
σείου -κα ι ίσωε τη ν  υπέροχη 
θέα του, εάν μιλάμε για το  Μου
σείο τηε Ακρόποληε, που γιορτάζει 
αύριο τα  τρία χρόνια λειτουργίαε 
του- για να περάσουν τιε ώρεε χα- 
λάρωσηε έωε ότου αρχίσει το α- 
πογευματικό εκλογικό «θρίλερ», 
επί τω ν  τηλεοπτικών δεικτών.

Η κ. Συλλογίδου συνοδέυσε 
χθεε τη ν  6χρονη κόρη τηε στο 
Μουσείο Μπενάκη τηε οδού Πει- 
ραιώε για να δει τη ν  έκθεση τω ν 
Μικρών Τεράτων -  το ν  Μ ινώ
ταυρο, το ν  Κύκλωπα, τιε Στυμ- 
φαλίδεε Ορνιθεε και περισσότε
ρα από είκοσι ακόμα τέρατα τηε 
ελληνικήε μυθολογίαε. Και όσο η 
πιτσιρίκα, στο πλαίσιο του σχε
τικού εκπαιδευτικού προγράμ- 
ματοε, αποτύπωνε σε μια ζωγρα
φιά τιε εντυπώσειε τηε -«όχ ι με 
τα δάχτυλα, με το πινέλο», «το  μυ
στικό μιαε καλήε ζωγραφιάε είναι 
να μη βάζουμε πολύ νερό στην 
μπογιά», συμβούλευαν τα  παιδιά 
οι κοπέλεε του μουσείου-, η μα
μά απολάμβανε τον καφέ τηε με

παρέα τη  δική τηε μητέρα, Στέλ
λα. Φαίνεται πωε η βόλτα στο μου
σείο έγινε κυριακάτικο οικογε
νειακό ππιεί από γενιά σε γενιά. 
«Το μουσείο είναι χώροε πολιτι
σμού. Περιέχει όλα αυτά που ξε
χνάμε στην καθημερινότητά μαε, 
πληγώνονταε το  αστικό τοπίο, το 
περιβάλλον, αλλά και, ευρύτερα, 
τιε αληθινέε αξίεε του Ελληνα», 
προσθέτει, από την πλευρά του 
σ τη ν «Κ », ο μηχανολόγοε μηχα-

νικόε Χρήστοε Οράλληε, ο οποί
οε βρέθηκε χθεε στο Μουσείο 
Μπενάκη.

Οι ισχυροί άνεμοι... ώθησαν, δί- 
νοντάε τουε έναν ακόμη λόγο, το 
ζευγάρι τω ν 50χρονων Αθηναίων 
να  προτιμήσει το Μουσείο τηε 
Ακρόποληε αντί για κάποια πα
ραλία. «Ποτέ δεν μετανιώνειε ύ
στερα από μια βόλτα σε αυτά τα 
μέρη -  στουε πρόποδεε τηε Ακρό
ποληε, στη  Διονυσίου Αρεοπαγί

του, στο μουσείο που είναι υπέ
ροχο. Είναι η πολλοστή φορά που 
ερχόμαστε και πάντα εντυπω
σιάζομαι με τη  θέα, με τα  εκθέ
ματα, αλλά και με τη ν  ανασκαφή 
στο έδαφοε η οποία αναδεικνύε- 
ται από τιε γυάλινεε επιφάνειεε 
τηε εισόδου», αναφέρει ο 50χρο- 
νοε Αθάνάσιοε Τ.

Βέβαια, το ζευγάρι τω ν Ελλήνων 
είναι μειονότητα, αφού στη ν ου
ρά για τη ν είσοδο στο  Μουσείο

Πολλοί, ξένοι και Ελληνες, εηέλεξαν να επισκεφθούν χθες χο Μουσείο της Ακρόπολης.

Των ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ,
ΚΩΣΤΑ ΟΝΙΣΕΝΚΟ

Μπορεί το  εκλογικό σώμα να α
ποφάσισε χθεε υπέρ τηε Ν.Δ., αλ
λά τιε εντυπώσειε σε επίπεδο πα- 
νηγυρ ισμ ώ ν για  τα  αποτελέ
σματα μάλλον έκλεψε ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Τουλάχιστον αυτό φάνηκε από 
μία απλή βόλτα σ το  κέντρο τηε 
Αθήναε χθεε το  βράδυ.

«Μ ετά  τη ν  αγωνία, η ανακού
φιση και στο  τέλοε ο ενθουσια- 
σμόε». Αυτή  η εναλλαγή συναι
σθημάτων επικράτησε χθεε σ το  
εκλογικό περίπτερο τηε Νέαε 
Δημοκρατίαε στο Σύνταγμα, όπου 
μέλη και φίλοι του κόμματοε πα
ρακολούθησαν το θρίλερ τω ν exit 
ροΐΐε και εν  συνεχεία τα  πιο ξε
κάθαρα εκλογικά αποτελέσματα.

Το Σύνταγμα άστραψε από τα 
φλαε τω ν  φωτογράφων και τα 
βεγγαλικά - καπνογόνα φίλων τηε 
Νέαε Δημοκρατίαε στιε 10.30 μ.μ. 
ό ταν επισκέφθηκε το  εκλογικό 
κέντρο ο κ. Α ντώνηε Σαμαράε, 
συνοδευόμενοε από τη  σύζυγό 
του και στελέχη του κόμματοε. 
«Νάτοε, νά τοε  ο πρωθυπουρ- 
γόε», φώναζαν οι συγκεντρωμέ
νοι. Από τη ν  πλευρά του ο κ. Σα
μαράε ευχαρίστησε τουε νέουε 
για τη ν  εμπιστοσύνη τουε στο 
κόμμα. Αλλωστε τα  μέλη τηε 
ΟΝΝΕΔ ή ταν αυτά που έδωσαν 
μία πανηγυρική νότα  χθεε στο 
Σύνταγμα.

Α ν και η Ν.Δ. επικράτησε στιε 
χθεσινέε εκλογέε, ο αριθμόε τω ν 
συγκεντρωμένων νεοδημακρα- 
τώ ν  σ το  Σύνταγμα ή ταν σαφώε

«Νάτος, νότος 
ο πρωθυπουργός», 
φώναζαν οι συγκεντρω
μένοι στο Σύνταγμα 
όταν εμφανίστηκε 
ο Αντώνης Σαμαράς.

μικρότεροε σε σχέση με παλιέε 
νικηφόρεε εκλογικέε βραδιέε 
του κόμματοε.

Αντίθετα , εάν κάποιοε που 
δεν  ήξερε το  εκλογικό αποτέλε
σμα περνούσε χθεε το  βράδυ α
πό τα  Προπύλαια, θα μπορούσε 
εύκολα να υποθέσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν ο νικητήε τω ν  εκλογών. Στο 
κεντρικό εκλογικό περίπτερο

του ΣΥΡΙΖΑ επικρατούσε εν- 
θουσιασμόε και οι υποστηρι- 
κτέε του κόμματοε -κυρίωε νέο ι 
σε ηλικία- έδιναν κλίμα νίκηε. Ο 
κόσμοε ήταν σχεδόν τριπλάσιοε 
από το ν  αντίστοιχο του Συντάγ- 
ματοε, ενώ αισθητά περισσότε
ροι ήταν και οι ξένοι ανταπο- 
κριτέε που κάλυπταν τιε αντι- 
δράσειε τω ν  υποστηρικτών του 
ΣΥΡΙΖΑ. Πανδαιμόνιο επικράτη
σε ό ταν έφτασε σ τα  Προπύλαια 
-λίγο πριν από τιε 12 τα  μεσά
νυχτα- ο Αλέξηε Τσίπραε συνο
δευόμενοε από το ν  Μανώλη Γλέ- 
ζο. Το γνώριμο σύνθημα του 
ΚΚΕ(!) «Εμπρόε Λαέ, μη σκύβειε, 
το  κεφάλι. Ο μόνοε δρόμοε είναι 
αντίσταση και πάλι» ακούστηκε 
από τουε συγκεντρωμένουε.

«Πάλι καλά» ήταν το σχόλιο για

το  εκλογικό αποτέλεσμα και τη  
σχετική συγκράτησή τω ν  ποσο
σ τώ ν  τηε 6ηε Μαΐου, από τα  πε
ρισσότερα στελέχη και μέλη του 
ΠΑΣΟΚ που βρέθηκαν χθεε στα  
κεντρικά γραφεία του κόμματοε 
σ τη ν  Ιπποκράτουε. Τα γραφεία 
δεν θύμιζαν σε τίποτα προη- 
γούμενεε αναμετρήσειε: η ισχνή 
σε σχέση με παλαιότερεε εκλο- 
γικέε Κυριακέε παρουσία τω ν  δη
μοσιογράφων και τω ν  τηλεοπτι
κών συνεργείων έδινε και το  στίγ
μα τω ν  αποτελεσμάτων. Για ό- 
σουε βρέθηκαν χθεε σ τη ν  Ιππο- 
κράτουε, η βασική συζήτηση κι
νήθηκε γύρω από τη  δυνατότη
τα  σχηματισμού κσβέρνησηε με 
βάση τα  αποτελέσματα και -κυ
ρίωε- η επόμενη ημέρα σ το  
ΠΑΣΟΚ.

Η εκλογική 
διαδικασία μέσα 
από το Twitter
Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΣΙΜΗ

Ευφάνταστα και ποικίλα τα σχόλια στα  κοινωνικά δίκτυα 
και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, τα οποία πριν από 
την ανακοίνωση τω ν αποτελεσμάτων έδιναν μεγάλη έμφαση 
στο ντέρμπι που επρόκειτο να ακολουθήσει μεταξύ των δύο 
πρώτων κομμάτων. Αρκετοί ήταν εκείνοι που «πόσταραν» 
πηγαίνονταε να ψηφίσουν στα εκλογικά τμήματα, όπωε έ
ναε νέοε που έγραψε «Πω πω, πέρασαν κιόλαε 4 χρόνια; 
Σαν μήναε μού φάνηκε», αναφερόμενοε στο σύντομο διά
στημα που μεσολάβησε μεταξύ τω ν  εκλογών τηε 6ηε Μαΐου 
και τω ν  χθεσινών. Εναε πατέραε μέσω Twitter είπε ότι η 
4 ετώ ν κόρη του δήλωσε ότι ψήφισε «αερόστατο» και σχο
λίασε ότι «με τόσα λόγια του αέρα από τουε πολιτικούε μέ
χρι και το 4χρονο κατάλαβε τι είναι». Καθ’ όλη τη  διάρκεια 
τηε ημέραε υπήρξε εκτενήε σχολιασμόε τηε πληθώραε τω ν 
ξένω ν δημοσιευμάτων για τιε εκλογέε στη  χώρα μαε, κα
θώε επίσηε και ο συσχετισμόε του αποτελέσματοε με εν
δεχόμενο εξόδου τηε Ελλάδαε από τη Ζώνη του Ευρώ.

Την ανακοίνωση τω ν  αποτελεσμάτων στιε 9.30 το βρά
δυ ακολούθησε καταιγισμόε «του ίτ», η πλειονότητα τω ν  
οποίων είχε έντονα χιουμοριστική χροιά. «Ουρέε στα ATM 
τω ν  τραπεζών, ξαναβάζουν τα  λεφτά πίσω» και «τώρα στο  
Τόκιο θα βγουν με σημαίεε Ν.Δ. και θα κορνάρουν έξω α
πό το  χρηματιστήριο», σαρκάζονταε τη ν  έκταση που πή
ρε η ελληνική εκλογική αναμέτρηση στον ξένο  Τύπο. Εναε 
πιο απαισιόδοξοε χρήστηε έγραφε: «Νομίζω  ότι τα κόμ
ματα πήραν αυτό που ήθελαν σ τιε  εκλογέε (πρωτιά ο έ
ναε, ισχυρή αντιπολίτευση 
ο άλλοε, ρυθμιστήε ο τρίτοε).
Για εμάε δεν ξέρω...».

Αρκετοί ασχολήθηκαν και 
με τη ν  εισαγγελική παρέμ
βαση που ζήτησε το  ΚΚΕ 
χθεε το  μεσημέρι για τη  λει
τουργία ψεύτικου λογαρια
σμού του στο Twitter, με τα 
περισσότερα να χλευάζουν 
το  ΚΚΕ, που έμοιαζε να απειλείται από ένα εργαλείο το ο
ποίο επέλεξε να μη χρησιμοποιήσει. Υπήρξε χρήστηε ο ο
ποίοε έγραψε: «Κάντε fake (ψεύτικο) λογαριασμό τηε 
Χρυσήε Αυγήε, που να προτρέπει ειρήνη, αγάπη, συμφι
λίωση με μετανάστεε και κομμουνιστέε». Δ εν  έλειψαν και 
τα σχόλια για τα χαμηλά ποσοστά του ΚΚΕ, για τα οποία 
χρήστηε ανέφερε ειρωνικά: «Μεγάλη επιτυχία του ΚΚΕ, κα- 
τάφερε να μπει σ τη  Βουλή».

Υπήρξαν και «του ίτ» που προχώρησαν σε σύγκριση του 
ποσοστού τηε ανεργίαε (21,7%) με τα ποσοστά τω ν  δύο πρώ
τω ν  κομμάτων. Με σαφείε αιχμέε για το προεκλογικό στυλ 
που επέλεξε ο πρόεδροε τηε Νέαε Δημοκρατίαε έναε χρή
στηε έγραψε: «Η Παναγιά ποιο υπουργείο παίρνει;».

Πρωταγωνιστικό ρόλο, όπωε και στιε προηγούμενεε ε- 
κλογέε, είχε στα σχόλια τω ν κοινωνικών δικτύων και η Χρυ
σή Αυγή. Κατά τη  διάρκεια μάλιστα τω ν  δηλώσεων του Ν. 
Μιχαλολιάκου, ο οποίοε είχε δίπλα του τον Ηλ. Κασιδιάρη, 
υπήρξε χρήστηε που απευθυνόμενοε στην Ελληνική Αστυ
νομία έγραψε: «Αυτόε δίπλα στον  Μιχαλολιάκο δεν είναι 
αυτόε που ψάχνατε;». «Θέλει η Χ.Α. να κρυφτεί, αλλά η χα
ρά δεν τη ν αφήνει. Μα, πόσεε δηλώσειε θα κάνει ο Μιχα- 
λολιάκοε;» ή ταν το  σχόλιο για τη  διπλή δήλωση Μιχαλο
λιάκου χθεε. «Δ εν  έχει σημασία αν οι φασίστεε πιστεύουν 
στη  δημοκρατία. Η δημοκρατία πιστεύει σ ’ αυτούε», έγραψε 
χρήστηε σχολιάζονταε το  υψηλό ποσοστό τηε Χ.Α. Η στά
ση τηε Χ.Α. και του εκλογικού σώματοε απασχόλησε αρ
κετούε: «Εγιναν ξανά εκλογέε, ο κόσμοε είδε ποιοι είναι οι 
νεοναζί, αλλά τουε ψήφισε με τα ίδια ποσοστά». Δ εν  έλει- 
ψαν και οι προβλέψειε ότι το  Κανάλι τηε Βουλήε θα έχει 
φέτοε μεγάλη θεαματικότητα με δεδομένη την είσοδο τηε 
Χ.Α. στη  Βουλή.

Προβληματισμός 
σε ΔΗΜΑΡ, 
Ανεξάρτητους Ελληνες
Εκτός από τη  Χρυσή Αυγή, στα  υπόλοιπα κόμματα με μο
νοψήφιο ποσοστό, ο προβληματισμόε ήταν έκδηλοε, όπωε 
φάνηκε και από τιε συζητήσειε που ήταν σε εξέλιξη χθεε 
το  απόγευμα στα  γραφεία τω ν  κομμάτων.

Με «πεσμένα τα  φτερά» υποδέχθηκαν το  εκλογικό α
ποτέλεσμα τα  στελέχη και οι υποστηρικτέε τω ν  Ανεξάρ
τη τω ν  Ελλήνων που βρέθηκαν χθεε στα  γραφεία του κόμ
ματοε στη  λεωφ. Συγγρού. Εκεί, ή ταν αισθητή η απογοή
τευση, με τουε οπαδούε του κ. Κομμένου να επιρρίπτουν 
ευθύνεε για την πτώση του ποσοστού του κόμματοε σε «προ
παγάνδα» -δείχνονταε προε τη  Ν.Δ.- αλλά και στην «εχθρική 
αντιμετώπιση» από τα  MME.

Αυτή τη  φορά οι δημοσιογράφοι δεν κλήθηκαν να ση
κωθούν όρθιοι μπροστά σ το ν  γ.γ. τηε Χρυσήε Αυγήε κ. Νί
κο Μιχαλολιάκο. Και ο λόγοε είναι ότι δεν επετράπη η εί- 
σοδοε στουε δημοσιογράφουε στα  γραφεία τηε οδού Δη- 
λιγιάννη, με μόνη εξαίρεση 
την κάμερα τηε κρατικήε τη- 
λεόρασηε στην οποία έγιναν 
και οι δηλώσειε του κ. Μ ι
χαλολιάκου. Εξω από τα γρα
φεία είχαν συγκεντρωθεί 
περίπου 300 υποστηρικτέε 
τηε Χρυσήε Αυγήε, που 
«γιόρτασαν» το αποτέλεσμα 
τω ν  exit ροΐΐε με καπνογόνα, 
βαρελότα και εμβατήρια. Ο κ. Μιχαλολιάκοε έδωσε σύνθημα 
«νίκηε» στουε συγκεντρωμένουε από το  μπαλκόνι.

Με ανάμεικτα συναισθήματα υποδέχθηκαν το εκλογικό 
αποτέλεσμα στη ΔΗΜΑΡ. Στα γραφεία του κόμματοε στην 
Αγίου Κωνσταντίνου, επικρατούσε από προβληματισμόε 
έωε εκνευρισμόε, καθώε το 6,3% που έδιναν μέχρι αργά χθεε 
το  βράδυ οι εκτιμήσειε συνεπάγεται απώλεια δύο βου
λευτικών εδρών. Κύριο θέμα συζήτησηε στη  ΔΗΜΑΡ ήταν 
το ενδεχόμενο υποστήριξηε ή συμμετοχήε στην κυβέρνηση 
που θα σχηματιστεί και με ποιουε όρουε.

«Σταθερόε στόχοε τηε Συμμαχίαε είναι η συνεργασία και 
με άλλουε αποδέκτεε τω ν  προτάσεών μαε, οι οποίοι αυτή 
τη  στιγμή δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμα», έλεγαν χθεε μέ
λη τηε Δημιουργίαε Ξανά - Δράσηε - Φιλελεύθερηε Συμ
μαχίαε, στα  γραφεία τηε Δράσηε.

Φυσικά, δεν έλειψαν και οι εντάσειε μεταξύ μελών α
ντίπαλων (ιδεολογικά) κομμάτων. Στην πλατεία Κοραή του 
Πειραιά σε εκλογικό περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ, ομάδα μελών 
τηε Χρυσήε Αυγήε είχε φραστικό επεισόδιο με συγκε
ντρωμένουε. Μάλιστα στέλεχοε του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ό
τι χτυπήθηκε από Χρυσαυγίτη.

I. ΦΩΤΙΑΔΗ, Γ. ΛΙΑΛΙΟΣ, I. ΔΙΑΜΑΝΤΗ, Γ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Η  Χρυσή Αυγή 
εμφανίζεται 
ικανοποιημένη 
για τη διατήρηση 
των δυνάμεων της.

Χιουμοριστικά 
« τ ουΐ», αλλά και 
αιχμές κατά ΚΚΕ, 
Χρυσής Αυγής από 
πολλούς χρήστες.
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Τίποτε δεν έχει τελειώσει Η  ώρα πατριωτισμού των πολιτικών μας
Τ ου Ν ικου Γ. Ξυδακη

Ο ι Ελληνες ανταποκρίθη- 
καν στην ιστορική πρό
κληση για δεύτερη φορά. 

Και κατηύθυναν την ψήφο τουε 
πάλι προε αντιμνημονιακή κα
τεύθυνση, κατά πλειοψηφϊα. Ταυ
τόχρονα, εισακούονταε τα  ε
κβιαστικά, ενίοτε τρομοκρατι
κά, διλήμματα, διέσπειραν την 
ψήφο τουε με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μπορεί να προκύψει μια κυ
βέρνηση συνασπισμού ανεκτή α
πό τον ξένο παράγοντα, δηλαδή 
τουε πιστωτέε που κρατάνε ακό
μη ανοιχτή τη  γραμμή πίστωσηε. 
Η πληγωμένη Νέα Δημοκρατία 
και το μικρό ΠΑΣΟΚ μπορούν πλέ
ον να σχηματίσουν κυβέρνηση.

Ωστόσο, η αιτία που προκάλε- 
σε τη  φθορά τουε, το Μνημόνιο, 
εξακολουθεί να υπάρχει, επώδυ- 
νο και καυτό, και αυτό ακριβώε κα
λούνται να διαχειριστούν. Με μια 
κρίσιμη μετατόπιση τώρα: προε
κλογικά, και υπό τη ν πίεση τηε 
προηγούμενηε λαϊκήε ετυμηγο- 
ρίαε, υποσχέθηκαν ότι θα επανα- 
διαπραγματευτούν το Μνημόνιο. 
Αυτή η υπόσχεση θα συνοδεύει τη 
νέα κυβέρνηση στη συνάντησή 
τηε με την τρόικα. Αρα, η βιωσι
μότητα τηε νέαε κυβέρνησηε θα 
εξαρτηθεί από τη  βούληση τηε 
τρόικαε, κυρίωε από το  αν θελή
σει το Βερολίνο να χαλαρώσει τα 
σκληρά μέρα λιτότηταε, χρονικά 
και ποσοτικά. Κατ’ επέκτασιν, α
πό τη  χαλάρωση του Μνημονίου, 
δηλαδή από την αποτροπή τηε κα- 
τάρρευσηε και την άμεση ανα
κούφιση τω ν  ανέργων και κατε-

στραμμένων, εξαρτάται εφεξήε το 
πολιτικό τοπίο. Εξαρτώνται η η
γεσία και η συνοχή τηε Ν.Δ. και 
του ΠΑΣΟΚ, εξαρτάται το μέγεθοε 
ή και η ύπαρξη τηε ΔΗΜΑΡ, στο 
μέτρο που θα στηρίξει φιλομνη- 
μονιακά μέτρα, εξαρτάται η με
γέθυνση ή συρρίκνωση τω ν Ανε
ξάρτητων Ελλήνων και τω ν  νεο- 
ναζί. Το ΚΚΕ, αρνούμενο να μο- 
λυνθεί από την Ιστορία, ήδη συ- 
νετρίβη. Τέλοε, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ελ
ληνικό και ευρωπαϊκό φαινόμενο: 
άδραξε τη συγκυρία, εξέφρασε μα
ζικά την αντιμνημονιακή ορμή, λύ
γισε και ωρίμασε από την ευθύνη, 
πολλαπλασίασε το ποσοστό του, 
είναι ο νικητήε, παρότι ή ακριβώε 
επειδή μένει δεύτεροε.

Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν 
θα προκαλέσει σπασμούε στα 
χρηματιστήρια τη  Δευτέρα, αλλά 
οι αγορέε δεν θα ξεδιψάσουν- άλ
λωστε το θήραμα πια είναι η Ισπα
νία, κατόπιν η Ιταλία κ.ο.κ. Μέ
νει να δούμε τη ν πολιτική αντί
δραση τω ν  Βρυξελλών, του Βε
ρολίνου, του Παρισιού, του ΔΝΤ. 
Μένει να δούμε τη ν εξέλιξη τηε 
κρίσηε στον ευρωπαϊκό Νότο. Μέ
νει να δούμε αν η Ευρώπη έχει 
τη ν  ιστορική διορατικότητα και 
το  σθένοε να αναπροσδιορίσει 
τουε στόχουε τηε και να επι- 
πλεύσει σ τον  21ο αιώνα.

Η αγωνία τω ν  Ελλήνων πολι
τώ ν θα συνεχιστεί, παρότι τα ΑΤΜ 
και τα σούπερ μάρκετ δεν θα α- 
δειάσουν και οι κανονιοφόροι δεν 
θα εμφανιστούν. Τίποτε δεν έχει 
τελειώσει.

Το χρέος τον ΣΥΡΙΖΑ
Τ ου Παςχου Μ ανδραβελη

Σ ε όλο τον κόσμο υπάρχει 
κυβέρνηση, υπάρχει και 
αντιπολίτευση. Σ’ αυτό έ

χει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλο τον κό
σμο επίσηε ή κυβέρνηση κυβερ
νά και η αντιπολίτευση αντιπο
λιτεύεται. Σ ’ αυτό έχουν δίκιο ό
λοι οι νεόκοποι και παλαιοί οπα
δοί τηε συνταγματικήε τάξηε. Σε 
κανένα μέροε του κόσμου, όμωε, 
η αντιπολίτευση δεν κυβερνά. Πα
ντού συγκρούονται αντιλήψειε 
και επιχειρήματα και στο τέλοε 
διά τηε ψηφοφορίαε προκύπτει 
κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό ονο
μάζεται νόμοε και είναι σεβαστόε 
στην εφαρμογή του απ’ όλουε. 
Ακόμη και από τουε πρυτάνειε 
των ΑΕΙ, ακόμη κι αν αυτοί οι πρυ- 
τάνειε υποστηρίζονται (με «δυ
ναμικό» τρόπο) από αριστερά 
κόμματα του 5%.

Το βασικό επιχείρημα όσων θέ
λουν το ν  ΣΥΡΙΖΑ σ τη ν κυβέρνη
ση δεν είναι ο πλούτοε τω ν  ιδε
ών του. Αυτόε θα ήταν χρήσιμοε 
σε μια πολιτισμένη αντιπαράθε
ση εντόε τηε Βουλήε, όποια θέ
ση κι αν κατείχε το  κόμμα του κ. 
Τσίπρα. Το πρόβλημα με το ν  
ΣΥΡΙΖΑ είναι η αντιπολίτευση του 
πεζοδρομίου, η καταπάτηση τηε 
δημοκρατικήε νομιμότηταε με 
«δυναμικά μέσα», όπωε είναι ο ευ- 
φημισμόε χουλιγκανικών πρα
κτικών.

Πολλοί υπολογίζουν ότι αυτέε 
οι πρακτικέε θα ενταθούν επειδή 
αφενόε απέδωσαν εκλογικά και

αφετέρου θα έχουν τη ν κάλυψη 
μιαε πολύ μεγαλύτερηε κοινο- 
βουλευτικήε ομάδαε. Α ν θέλαμε 
να χαριτολογήσουμε θα λέγαμε ό
τι τώρα υπάρχουν πολλοί περισ
σότεροι βουλευτέε σαν τον κ. 
Κουράκη, για να υπερασπιστούν 
τραμπούκουε που χτίζουν καθη- 
γητέε στα γραφεία τουε.

Μόνο που τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ με
γάλωσε κι αυτό τού δίνει τη ν  ευ
καιρία να ωριμάσει. Πολλά σ τε
λέχη του κατανοούν ότι οι αντι- 
δημοκρατικέε πρακτικέε δεν συ- 
νάδουν με το ν  ρόλο τηε αξιωμα- 
τικήε αντιπολίτευσηε. Γνωρίζουν 
ότι η ψήφοε τηε οργήε που κέρ
δισε το  κόμμα τουε θα εξανεμι
στεί αν δεν γίνει πολιτική ευθύ- 
νηε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει από- 
ψειε- αν κι αυτό θα το ν  βοηθού
σε. Σημαίνει ότι πρέπει να αλλά
ξει πρακτική. Οφείλει να  υπερα
σπίζεται σκληρά αυτό που θεω
ρεί σωστό εντόε Βουλήε, αλλά να 
αποκηρύσσει κάθε προσπάθεια 
καταστρατήγησηε όσων αποφα
σίζει η πλειοψηφϊα. Ετσι μόνο θα 
κατορθώσει να γίνει πλειοψηφι
κό κόμμα και να αλλάξει τουε νό- 
μουε κατά πωε νομίζει.

Η δημοκρατία είναι δύσκολο 
σύστημα. Θέλει διαρκή προσπά
θεια. Αε τη ν κάνουν όλοι, και 
προπαντόε τα μεγάλα κόμματα, 
ένα εκ τω ν  οποίων είναι -θέλει, 
δεν θέλει- το  πιστεύει, δεν το πι
στεύει- ο ΣΥΡΙΖΑ.

Εχουμε πολύ λίγο χρόνο
Τ ου Λ ουκά Τ ςουκαλη*

Τ ου Σταμου  Ζ ουλάΚ αι τώρα ήλθε η ώρα να αναδυθεί 
ο πατριωτισμόε τω ν  πολιτικών 
μαε. Και όχι μόνον. Οι κυβερνή- 

σειε τω ν  κ. Παπαδήμου και Πικραμμέ- 
νου απέδειξαν πωε η χώρα μαε διαθέτει 
άξιο επιστημονικο-τεχνοκρατικό δυνα
μικό, το οποίο μπορεί να συνδιαχειρισθεί 
με σοβαρότητα και υπευθυνότητα την 
κρίση. Το πρώτο συμπέρασμα τω ν ε
κλογών είναι ότι σημαντική μερίδα τω ν 
εκλογέων αγνόησε ή υποβάθμισε τον κίν
δυνο εξόδου τηε χώραε από το  ευρώ, με 
το οποίο, κατά τιε ειδικότερεε δημο- 
σκοπήσειε, συντάσσεται περίπου το 
80% του ελληνικού λαού. (Η δύναμη των 
τριών σοβαρών και σαφώε φιλοευρω- 
παϊκών κομμάτων προσεγγίζει μόνον το 
50%). Οι εκλογείε αυτοί, άνεργοι, νεό
πτωχοι κλπ. στην πλειονότητά τουε, προ
τίμησαν να εκφράσουν ξανά τη ν οργή 
τουε κατά τω ν πρώην κομμάτων εξου- 
σίαε ή μια -μικρότερη- κατηγορία «ε 
πένδυσε» στην ακυβερνησία, είτε προ- 
ασπίζονταε τα προκλητικά τηε προνό
μια είτε επιδιώκονταε για λόγουε ιδιο-

τελείε τη ν επιστροφή στη  δραχμή. 
Οπωε και να έχει, η εκλογική ετυμηγο
ρία τουε είναι σεβαστή και αυτήν κα
λούνται από αύριο να διαχειρισθούν τα 
κόμματα. Κατά το δεύτερο συμπέρασμα 
ηττημένοι παραμένουν οι σημερινοί η- 
γέτεε τηε Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Σα- 
μαράε ακολούθησε λανθασμένη στρα
τηγική, επιμένονταε στην επίσπευση των 
εκλογών, με «βέβαιο» στόχο τη ν αυτο
δυναμία. Το ότι χθεε η δύναμη τηε Ν.Δ. 
αυξήθηκε κατά περίπου 10 μονάδεε, έ- 
-αντι του Μαΐοι -αγία τον ίδιο ήσσονα 
ημασία. Οι ψι.ν οφόροι τηε Ν.Δ. συ

σπειρώθηκαν, έστω  στο επίπεδο του 
30%, όχι υπέρ του κ. Σαμαρά, αλλά με 
το δίλημμα ευρώ ή δραχμή- Ευρώπη ή 
διεθνήε απομόνωση. Και τούτο διότι η 
πλειονότητα τω ν πολιτών εξακολουθεί 
να πιστεύει πωε αν παρέμενε επί μερι- 
κούε μήνεε ακόμη η κυβέρνηση Παπα
δήμου τα πράγματα για τη  χώρα θα ή

ταν σήμερα ασυγκρίτωε καλύτερα.
Ο κ. Βενιζέλοε διαχειρισθείε, ωε υ- 

πουργόε Οικονομικών, επί περίπου έναν 
χρόνο την κρίση, δεν κατόρθωσε να πεί
σει πωε το  ΠΑΣΟΚ, σε πρωταγωνιστικό 
ρόλο, θα ανέτρεπε από αύριο τα  πε
πραγμένα του. Το ότι ανήγγειλε πρόω
ρα και μοιρολατρικά τη ριζική ανασύ
σταση του κόμματοε αυτού «από απόψε 
το βράδυ», δηλώνει απλώε την ηγετική 
του ανασφάλεια και την εμμονή του να 
διατηρήσει την αρχηγία. Στην ίδια επι
δίωξη εντάσσεται και η επίσηε πρόωρη 
δήλωσή του πωε το  ΠΑΣΟΚ το  πολύ θα 
στηρίξει ή θα επιδείξέι ανοχή σ ’ ένα σχή
μα διακομματικήε συνεργασίαε, χωρίε ν ’ 
αναλάβει κυβερνητικέε ευθύνεε. Από 
χθεε το  βράδυ τείνει να προστεθεί και 
ο όροε πωε η στήριξη ή ανοχή προϋ
ποθέτει και τη  συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ 
στην κυβέρνηση. Πρόκειται για θέση, η 
οποία όταν μάλιστα αναγγέλλεται πριν

οι κάλπεε διαμορφώσουν μια συγκε
κριμένη κατάσταση, υποδηλώνει σα
φέστατα πρόθεση πολιτικήε λούφαε 
και μικροκομματικού καιροσκοπισμού. 
Με τα δεδομένα αυτά ο μεν κ. Βενιζέλοε 
μέχρι στιγμήε επιλέγει να είναι εκτόε και 
μακράν κάθε ευθύνηε, για δε το ν  κ. Σα
μαρά θα είναι πολύ δύσκολο να εμμεί- 
νει από αύριο στην αξίωσή του «ο  αρ- 
χηγόε του πρώτου κόμματοε να είναι και 
πρωθυπουργόε».

Η αποδυνάμωση τω ν  δύο αρχηγών 
σημαίνει ταυτόχρονα πωε ο σχηματισμόε 
μιαε κυβέρνησηε ευρύτερηε συνεργασίαε 
μπορεί να επιδιωχθεί με τρόπο όχι κομ
ματικά συντεταγμένο. Σ’ όλουε τουε πο- 
λιτικούε χώρουε, εκτόε ίσωε του ΚΚΕ, υ
πάρχουν πρόσωπα που προτάσσουν τη  
σωτηρία τηε χώραε, έναντι του κομμα
τικού ή προσωπικού συμφέροντοε. Αν 
οι εξελίξειε δείξουν ότι και από αύριο οι 
μικροκομματικοί υπολογισμοί και οι 
προσωπικέε στρατηγικέε οδηγούν σ ’ έ
να νέο αδιέξοδο, οι πολιτικοί αυτοί ο
φείλουν να βγουν μπροστά.

y vi

ΣΚΙΤΣΟ τ ο υ  α ν δ ρ ε α  ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ. apetroulakis@kathimerini.gr

Ενα πολιτικά δηλητηριώδες «δώρο» για το ΠΑΣΟΚ
Τ ου Σταυρου Λ υγερουΜπορεί το ΠΑΣΟΚ στιε συνθήκεε 

πόλωσηε να συμπιέσθηκε πε
ραιτέρω, αλλά πριν ακόμα φανεί 

ποιοε από τουε δύο πρωταγωνιστέε θα 
κατακτήσει την πρώτη θέση και το 
πριμ τω ν 50 εδρών, ήταν σαφέε ότι πα
ραμένει ο απαραίτητοε εταίροε για τον 
σχηματισμό κυβέρνησηε. Αυτό, όμωε, 
που έκανε το άλλοτε κραταιό Κίνημα α
ναγκαίο συμπλήρωμα είναι ένα πολιτι
κά δηλητηριώδεε «δώρο». Οι «πράσινοι» 
δικαιολογημένα φοβούνται ότι εάν συμ- 
μετάσχουν σε κυβέρνηση με τη Ν.Δ., θα 
συνθλίβουν πολιτικοεκλογικά. Αυτή η κυ
βέρνηση, που εκ τω ν πραγμάτων θα κλη
θεί να εφαρμόσει έστω  και ένα πιο χα
λαρό Μνημόνιο, είναι μαθηματικά βέβαιο 
ότι θα βρεθεί πολύ σύντομα στο στόχα
στρο όχι μόνο τηε αντιπολίτευσηε, αλ
λά ακόμα και πολιτών που χθεε ψήφισαν

τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ Πολύ περισσότερο, 
όταν στην αντιπολίτευση θα δεσπόζει ο 
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίοε θα αυτοπροβάλλεται 
πειστικά ωε αυριανή λύση στο πρόβλη
μα τηε διακυβέρνησηε.

Αυτόε είναι ο λόγοε που ο Βενιζέλοε 
έθεσε ωε όρο για τη  συμμετοχή του σε 
κυβέρνηση με τη  Ν.Δ. τη  συμμετοχή και 
του ΣΥΡΙΖΑ. Το πολιτικό διακύβευμα σε 
παραταξιακό επίπεδο είναι εάν το 
ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να επιβιώσει ωε πο- 
λιτικόε εκφραστήε έστω  και ενόε τμή- 
ματοε τηε κεντροαριστεράε, ή αντιθέτωε, 
ο χώροε θα εκφρασθεί πολιτικά σε πιο 
( τμη βάση αιγ ·>ν ΣΥΡΙΖΑ. Εάν συμ
βεί αυτό, οι «πρα^. /οι» όχι μόνο θα συρ- 
ρικνωθούν περαιτέρω, αλλά πιθανότατα

θα εισέλθουν σε υπαρξιακή κρίση.
Το πρόβλημα με τη  στάση του 

ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ού
τε συμφέρον ούτε πρόθεση να συμμε- 
τάσχει σε μια κυβέρνηση «εθνικήε συ- 
νευθύνηε». Το βάσιμο επιχείρημά του εί
ναι ότι θα πρόδιδε τιε προεκλογικέε δε- 
σμεύσειε του, αφού η κυβέρνηση, που ε
παγγέλλεται ο Βενιζέλοε, θα εφαρμόσει 
μία πολύ διαφορετική πολιτική.

Στην Κουμουνδούρου, άλλωστε, είναι 
μάλλον ανακουφισμένοι που δεν βρέ
θηκαν στην πρώτη θέση. Ο ρόλοε τηε α- 
ξιωματικήε αντιπολίτευσηε τουε βολεύ
ει. Πρώτον, τουε προστατεύει από υπο- 
νομευτικέε επιθέσειε που θα δεχόταν μια 
κυβέρνηση μειοψηφίαε του ΣΥΡΙΖΑ και

από το  εσωτερικό και κυρίωε από το ε
ξωτερικό. Δεύτερον, τουε εξασφαλίζει 
χρόνο, τον οποίο, εάν τον αξιοποιήσουν, 
ίσωε καταφέρουν να μετεξελιχθούν ι
δεολογικοπολιτικά, ώστε να εκφράσουν 
πολιτικά την κεντροαριστερά και να κα
θιερωθούν με πιο ομαλό τρόπο σε κόμ
μα εξουσίαε.

Η δεδομένη άρνηση του κ. Τσίπρα να 
συμμετάσχει το κόμμα του σε κυβέρνη
ση με τη Ν.Δ. θα οδηγήσει τον ελιγμό Βε- 
νιζέλου σε αποτυχία και θα ξαναβάλει το 
ΠΑΣΟΚ στη μέγγενη. Η τελευταία γραμ
μή άμυνάε του είναι να παράσχει σε κυ
βέρνηση τηε Ν.Δ. ψήφο ανοχήε, αλλά εί
ναι αμφίβολο εάν ο Σαμαράε θα δεχθεί 
να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίαε. 
Η παροχή ψήφου εμπιστοσύνηε ίσωε εί
ναι ένα σημείο συμβιβασμού. Το μόνο σί
γουρο είναι ότι αποκλείεται το ναυάγιο.

Ανάσα και παράταση Τη Ρωμιοσύνη να την κλαις

Α λλαξε πάλι ριζικά το  πο
λιτικό σκηνικό μετά τα 
χθεσινά αποτελέσματα. 

Τη διαμαρτυρία διαδέχθηκε η πό
λωση, με την πλειοψηφϊα τω ν πο
λ ιτώ ν να ψηφίζουν κυβέρνηση, 
ή πιο συχνά να ψηφίζουν αρνη
τικά στη  λογική του λιγότερο κα
κού. Δ εν  έδωσαν καμιά λευκή ε
πιταγή οι ψηφοφόροι τηε Νέαε 
Δημοκρατίαε, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. 
Με το ν  φόβο να  χάσουν και αυ
τά που έχουν απομείνει ψήφισαν 
πολλοί την πάλαι ποτέ κραταιά 
Ν.Δ., με έντονη την απέχθεια για 
το  πολιτικό σύστημα που κα
ταρρέει ψήφισαν οι άλλοι το ν  
ΣΥΡΙΖΑ, έστω  και με ασαφή ιδέα 
του τι ακριβώε αντιπροσωπεύει.

Η χώρα χρειάζεται κυβέρνη
ση που θα μπορεί να ξαναδώσει 
τη χαμένη ελπίδα στον κόσμο, να 
επαναφέρει τη ν  εμπιστοσύνη 
στιε αγορέε και να  επανακτήσει 
το ν  σεβασμό τω ν  ξένων, Ευρω
παίων εταίρων και άλλων.

Αε τολμήσουν επιτέλουε αυ
τοί που θα αναλάβουν τη  διακυ
βέρνηση τηε χώραε να πουν 
την αλήθεια, να εξηγήσουν ότι η 
Ελλάδα πρέπει να αλλάξει για να 
πετύχει σε έναν κόσμο που δεν 
μαε χρωστάει και σ τον  οποίο η 
επιτυχία κερδίζεται μόνο με σχέ
διο, προσπάθεια και επιμονή, να 
αποδείξουν με πράξειε, όχι με λό
για, ότι είναι έτοιμοι να συ- 
γκρουστούν με συμφέροντα και 
παγιωμένεε συνήθειεε που κρα-

τάνε τη  χώρα καθηλωμένη εδώ 
και χρόνια. Να παραδεχθούν ό
τι η λύση στα  προβλήματά μαε 
βρίσκεται εδώ και όχι έξω. Αε α- 
ναλογιστούν ο κ. Σαμαράε, καθώε 
και οι αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ και 
τηε ΔΗΜΑΡ που καλούνται να συ- 
μπράξουν (και πρέπει να συ- 
μπράξουν) στη  δημιουργία μιαε 
κυβέρνησηε συνεργασίαε, ότι 
έχουν πολύ λίγο χρόνο στη  διά
θεσή τουε. Και ότι αν αποτύχουν, 
δεν θα είναι απλώε ο κ. Τσίπραε, 
ωε αρχηγόε τηε αξιωματικήε α- 
ντιπολίτευσηε, που θα τουε πε
ριμένει σ τη  γωνία για να  εκμε
ταλλευτεί ενδεχόμενα λάθη και 
αποτυχίεε.

Το διακύβευμα σήμερα δεν εί
ναι μια απλή εναλλαγή κομμάτων 
και προσώπων σ τη ν εξουσία. 
Είναι κάτι πολύ σοβαρότερο. 
Πρόκειται για το ν  κίνδυνο μιαε 
γενικότερηε κατάρρευσηε που 
μπορεί να  συμπαρασύρει και 
την ίδια τη  δημοκρατία, αυτήν τη 
δημοκρατία, έστω  με πολλέε α- 
δυναμίεε, που έκτισαν με τόσουε 
κόπουε και θυσίεε γενιέε Ελλή
νων.

Η συμμετοχή μαε στην Ευ
ρώπη είναι αναπόσπαστο κομ
μάτι αυτού του κεκτημένου. Αε 
μην το  ξεχνάνε αυτό ούτε ο κ. 
Τσίπραε και οι σύντροφοί του. 
Τουε αφορά άμεσα.

* 0  κ. Λουκάς Τσούκαλης είναι πρό
εδρος ίου ΕΛΙΑΜΕΠ.

Τ ου Στάθη Ν. Καλύβα* Τ ου Χ αριδημου  Κ. Τ ςουκα*

Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε τελι
κά να κατακτήσει την πρώτη θέ
ση με μια διαφορά που φαίνεται 

να ξεπερνάει το 2%. Μαζί με το ΠΑΣΟΚ 
διαθέτει τιε απαραίτητεε έδρεε για τον  
σχηματισμό κυβέρνησηε. Το εκλογικό 
αποτέλεσμα επιτρέπει στην χώρα να α- 
ποφύγει την άμεση οικονομική κα
τάρρευση στην οποία θα οδηγούσε μια 
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Ομωε, το αποτέλεσμα 
τω ν εκλογών δεν είναι νίκη τηε Ν.Δ. Εί
ναι νίκη τηε ευρωπαϊκήε προοπτικήε και 
τηε ελπίδαε να αποφευχθεί η κατάρ
ρευση και έξοδοε από την Ευρώπη. Με 
δεδομένη τη  δημοψηφισματική λογική 
τω ν εκλογών, την περιρρέουσα λαϊκι- 
στική πολιτική ατμόσφαιρα, το ρεύμα 
του ΣΥΡΙΖΑ, το γενικευμένο αντιμνη- 
μονιακό κλίμα, τη ν κακή ποιότητα τηε 
προεκλογικήε εκστρατείαε και τη  γε
νικότερη ανυποληψία τηε Ν.Δ., το  α
ποτέλεσμα τω ν εκλογών αποτελεί δείγ
μα ωριμότηταε. Η ωριμότητα αυτή 
προέκυψε πρωταρχικά από την επαρ
χία και τιε μεγαλύτερεε ηλικίεε.

Δεν έχει σημασία η διαφορά τω ν πο
σοστών Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ Κανείε δεν θα 
τολμούσε να αμφισβητήσει μια νίκη του 
ΣΥΡΙΖΑ με τη ν ίδια ακριβώε διαφορά. 
Στιε κοινοβουλευτικέε δημοκρατίεε 
κυβερνούν οι εκλεγμένεε πλειοψη- 
φίεε. Το επιχείρημα πωε η νέα κυβέρ
νηση δεν είναι δήθεν νομιμοποιημένη 
ή δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει λό
γω τηε αντιπολίτευσηε του πεζοδρομίου 
που θα αντιμετωπίσει, είναι δηλωτικό 
μιαε βαθύτατα αντιδημοκρατικήε νο-

οτροπίαε. Το να υποκύπτει μια κυ
βέρνηση στην αντιπολίτευση του πε
ζοδρομίου είναι δείγμα κυβερνητικήε 
ανεπάρκειαε και όχι αντιπολιτευτι- 
κήε τακτικήε.

Το αποτέλεσμα τω ν  εκλογών εξα
σφαλίζει μια παράταση μικρήε διαρ- 
κείαε. Σε καμιά περίπτωση, δεν εγ- 
γυάται τη σωτηρία τηε χώραε. Αυτή θα 
απαιτήσει δραματικέε κινήσειε για 
τη ν αποκατάσταση τηε πολιτικήε α- 
Ηοπιστίαε, τη ν  επανεκκίνηση του 
ρατικού μηχ ιμού και τηε οικονο- 

μίαε και τη ν έναρξη τω ν  μεταρρυθμί
σεων που δεν έγιναν ώε τώρα. Είναι α
λήθεια, πωε η Ν.Δ. δεν εμπνέει εμπι
στοσύνη πωε θα μπορέσει να αντα- 
ποκριθεί σ τη ν πρόκληση αυτή. Ελπί
ζω να βρει τιε δυνάμειε να το κάνει, για
τί δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία.

Τέλοε, το αποτέλεσμα αυτό δίνει την 
ευκαιρία σ τον  ΣΥΡΙΖΑ να ξεφύγει από 
τον στείρο λαϊκισμό και να μετεξελιχθεί 
σε ένα κεντροαριστερό κόμμα, απαλ
λαγμένο από τα αντισυστημικά και νε- 
οκομμουνιστικά βαρίδια του. Μόνο έ
τσ ι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στον 
εν δυνάμει ρόλο που του ανέθεσε η κοι
νωνία: να γίνει φορέαε μιαε πραγμα- 
τικήε ανανέωσηε του πολιτικού συ- 
στήματοε αντί να  λειτουργεί ωε πα- 
ράγονταε καταστροφήε στη  χειρότερη 
περίπτωση και αναπαλαίωσηε του λαϊ
κισμού στη ν καλύτερη.

* 0 κ. Στάθης Ν. Καλύβας είναι καθηγητής 
Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Yale.

Π ιθανότητα θα αποκτήσουμε κυ
βέρνηση, αλλά αμφιβάλλω αν θα 
αποκτήσουμε κυβερνησιμότητα. 

Η χώρα χρεοκόπησε οικονομικά για
τί είχε ήδη χρεοκοπήσει πολιτικά-α- 
ξιακά. Τα διαδοχικά εκλογικά αποτε
λέσματα επιβεβαιώνουν τη ν αδυναμία 
τηε να αναγεννηθεί πολιτικά. Ο πολί- 
τηε εξακολουθεί να είναι εγκλωβι- 
σμένοε μεταξύ τω ν  ανυπόληπτων ευ
ρωπαϊστών και τω ν  ιδεοληπτικών λαϊ
κιστών.

Το κοινό αίσθημα υπαγορεύει ότι, σε 
συνθήκεε οικονομικήε και κοινωνικήε 
καταστροφήε, η χώρα έχει ανάγκη από 
κυβέρνηση εθνικήε σωτηρίαε. Στην α
ντιπροσωπευτική δημοκρατία, όμωε, το 
κοινό αίσθημα μετατρέπεται σε πολιτική 
πραγματικότητα από τα κόμματα. Οταν 
τα κόμματα διαπερνώνται από εκείνη 
τη νοοτροπία που οδήγησε τη χώρα στη 
χρεοκοπία -τον ιδιοτελή καιροσκοπισμό, 
τη ν πόλωση, τον λαϊκισμό, την ηγετι
κή ατολμία- τότε οι επιταγέε του κοινού 
αισθήματοε παραγνωρίζονται και πα- 
ράγονται υποβέλτιστα για τη  χώρα α
ποτελέσματα.

Το πλέον εθνικά επωφελέε θα ήταν 
να συμμετάσχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κυβέρ
νηση εθνικήε σωτηρίαε. Θα σχηματι
ζόταν έτσι ένα ευρύτατο πολιτικό μέ
τωπο, το  οποίο θα μπορούσε να ανα- 
διαπραγματευθεί, με αυξημένη βαρύ
τητα, όρουε του Μνημονίου. Δεν θα το 
κάνει.

Γιατί; Διότι, οι ηγέτεε του ΣΥΡΙΖΑ δεν 
μπορούν να υπερβούν τον ιστορικό τουε

εαυτό. Στο μέτρο που μετέχουν στην 
κυρίαρχη κουλτούρα τηε καιροσκοπι- 
κήε πόλωσηε, δεν έχουν αποκτήσει την 
ικανότητα να συνεργάζονται με τουε α- 
ντιπάλουε τουε. Δείτε τ ι λένε: «Μ α εί
μαστε διαφορετικοί». Πρόκειται, φυσικά, 
περί ανόητηε ταυτολογίαε. Ακριβώε ε
πειδή τα κόμματα έχουν διαφορέε 
πρέπει, σε κρίσιμεε εθνικά στιγμέε, να 
αναζητούν, έπειτα από προγραμματι- 
κέε διαπραγματεύσειε, κοινούε τό- 
πουε. Η κουλτούρα του «ιστορικού συμ
βιβασμού» είναι ξένη στουε νεοκομ- 
μουνιστέε του ΣΥΡΙΖΑ (και όχι μόνο).

Μια κυβέρνηση με άξονα τη  Ν.Δ. θα 
είναι, εν πολλοίε, μια κυβέρνηση φθαρ
μένων πολιτικάντηδων με μειωμένη πει
θώ. Η λαϊκιστική αντιμνημονιακή πα
ράταξη, πολιτικά ισχυροποιημένη, θα 
είναι «μαχητικά» απέναντι τηε. Το τζί- 
ν ι έχει πλέον βγει από τα μπουκάλι... 
Ξέρουμε τι είναι το βέλτιστο για τη  χώ
ρα αλλά, με την πολιτική κουλτούρα που 
τη  διακρίνει, θα καταλήξουμε στο υ- 
ποβέλτιστο - το οποίο, σ την παρούσα 
συγκυρία, θα είναι η έξοδοε τηε χώραε 
από το  ευρώ. Χθεε αγοράσαμε χρόνο, 
αλλά δεν αποτρέψαμε το  μοιραίο. Σαν 
τουε επιβάτεε του μοιραίου αεροπλά
νου που έπεσε στουε Δίδυμουε Πύρ- 
γουε, είναι οδυνηρό να βλέπειε την κα
ταστροφή να έρχεται όνταε ανίκανοε 
να τη ν αποφύγειε...

* 0 κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκας 
(htsoukas@gmail.com) είναι καθηγητής στα 
Πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick.
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Πρώτος στίχος, 
η βιώσιμη κυβέρνηση

Αυτή ιη  φορά ο λαός έδωσε μία αρκετά καθαρή εντο
λή για σχηματισμό κυβέρνησης από κόμματα της ευ 
ρωπαϊκής προοπτικής και αυτό δεν μπορούν να το α
γνοήσουν Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά. Οι 
δυνάμεις που ευαγγελίζονται χωρίς περιστροφές την 
αναγκαιότητα της παραμονής της χώρας στην Ευρω
ζώνη ενισχύθηκαν σημαντικά, σε σύνκριση με τις 
προηγούμενες εκλογές, εξασφάλισαν περίπου το 
50% της λαϊκής ψήφου και διαθέτουν περί τις 175 έ 
δρες στη Βουλή. Το γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλη α
νάσα και αποτρέπει τον άμεσο κίνδυνο αρνητικών α
ντιδράσεων από την πλευρό των δανειστών και βε
βαίως της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος. 
Αναμφίβολα, το ζητούμενο τώρα είναι να ανταποκρι- 
θεί η πολιτική τάξη και να προχωρήσει στον σχηματι
σμό κυβέρνησης δίχως χρονοτριβή. Η κατάσταση της 
χώρας δεν επιτρέπει κομματικά τερτίπια και είναι σα
φές ότι αυτές ήταν οι προθέσεις των πολιτών που τί-ι > 
μησαν με την ψήφο τους τη Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ και τη 
ΔΗΜΑΡ. Είναι μεγάλες και βαριές οι ευθύνες που α
νέθεσαν οι ψηφοφόροι στους ώμους των Α. Σαμαρά, 
Ευ. Βενιζέλου και Φ. Κουβέλη και δεν έχουν κανένα 
δικαίωμα να τις αποσείσουν με διάφορα προσχήματα.
Η νέα κυβέρνηση πρέπει να σχηματισθεί εντός τριών 
ημερών και για να είναι βιώσιμη χρειάζεται τη συμ
μετοχή των τριών κομμάτων τουλάχιστον. Μία κυβέρ
νηση μειοψηφ ίας που θα στηρίζεται σε ψήφο ανοχής 
δεν θα επιβιώσει ούτε ώς τις ευρωεκλογές του 2014, 
που είναι ο πρώτος χρονικός στόχος. Τα τεράστια 
προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ταυτό
χρονα και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα απαιτούν 
κυβερνητική σταθερότητα.
Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ πολλαπλασίασε μεν 
τις δυνάμεις του, αλλά στη μάχη για τη διεκδίκηση 
της εξουσίας υπέστη ήττα. Στις δηλώσεις του ο Αλ. 
Τσίπρας επέδε ιξε και πάλι αλαζονεία και περιέπεσε 
σε αντιφάσεις, προσπαθώντας να συντηρήσει το «ό
ραμα» με το οποίο το κόμμα του κατάφερε να συγκε
ντρώσει ένα πολύ σεβαστό ποσοστό και να βρεθεί 
στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το χειρό
τερο είναι ότι για άλλη μία φορά ο αρχηγός του 
ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε ως «ευρωπάρχης» και άφησε 
να διαφανεί ότι θα χρησιμοποιήσει τακτικές πεζο
δρομίου, τις οποίες είχε εγκαταλείψει όλο το τελευ
ταίο διάστημα που διεκδικούσε με αξιώσεις την ε 
ξουσία. Που σημαίνει ότι στόχος του παραμένει η α
νατροπή της νέας κυβέρνησης το συντομότερο δυνα
τό, καθώς γνωρίζει ότι αν η κατάσταση της χώρας 
σταθεροποιηθεί σε κάποιο επ ίπεδο το κόμμα του θα 
αρχίσει να φυλλορροεί.
Στο νέο μετεκλογικό σκηνικό σημαντικό ρόλο θα παί
ξουν οι διαθέσεις των Ευρωπαίων εταίρων απέναντι 
στη χώρα μας και γενικότερα οι εξελ ίξε ις στην Ευρω
ζώνη. Τα περιθώρια αναδιαπραγμάτευσης του Μνη
μονίου δεν είναι μεγάλα. Περιορίζονται στη διεύρυν
ση του χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των στό
χων, στην ανακούφιση των ανέργων και στη βοήθεια 
για την έναρξη έργων ανάπτυξης. Αλλά και η Αθήνα 
έχει υποχρέωση να δώσει μία ώθηση στις μεταρρυθ
μίσεις και στη λειτουργία του διοικητικού μηχανι
σμού. Πρώτο μέλημα είναι να μείνει η Ελλάδα στην 
Ευρωζώνη. Η σωτηρία του ευρώ όμως δεν εξαρτάται 
μόνον από μας. ι


