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«Το πρώτο μου μέλημα είναι σήμερα οι εθνικές εκλογές. Εξάλλου, έχω πει πολλές φορές
ότι οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιες για την τύχη τους και όχι να
επιβάλλουν τα κόμματα τους εκλεκτούς τους» ήταν η απάντηση του κ. Μητσοτάκη στα
«ΝΕΑ», σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφορικά με τις αυτοδιοικητικές εκλογές και αυτό
που διέγνωσαν μόνο, ορισμένοι, ήταν η διαφωνία του στην λογική των χρισμάτων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εγώ θα παρατηρούσα και τη... χαλαρότητα του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης μπροστά στις επικείμενες διπλές κάλπες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που είναι μαζί με τις ευρωεκλογές, οι μόνες προσδιορισμένες χρονικά.

Να δούμε τώρα και τι είπε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, την Δευτέρα, ο Νικήτας
Κακλαμάνης, επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής της ΝΔ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση...

Είπε ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων: «Στις πρωτεύουσες των Νομών, πολύ περισσότερο
στους μικρότερους Δήμους και στις Περιφέρειες δεν πρόκειται να δοθούν χρίσματα.
Πρόκειται για απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απλώς κατά την πορεία προς τις
εκλογές, η ΝΔ θα βρει τον τρόπο για να δηλώσει ποια ανεξάρτητη υποψηφιότητα που
κινείται στον ιδεολογικό της χώρο στηρίζει. Αυτό ισχύει για τις πρωτεύουσες των Νομών
και τις περιφέρειες. Στους μικρότερους Δήμους παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα». Ο
αντιπρόεδρος της βουλής μάλιστα πήγε και ένα βήμα παραπέρα, περιγράφοντας τη
γαλάζια στρατηγική: «Όπου η ΝΔ είχε στηρίξει Δημάρχους είτε Περιφερειάρχες και που
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κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν προέκυψε κάτι το άσχημο, θα συνεχίσουμε την
στήριξη».

Οι πιθανότητες στα Γιάννενα

Στην Πειραιώς κάνουν διάκριση μεταξύ του χρίσματος και της στήριξης σε μία
υποψηφιότητα, το πόσο σαφής ωστόσο, είναι – αν υπάρχει - η διαφορά ανάμεσα στο
χρίσμα και τη στήριξη, είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς.

Η εκπεμπόμενη... «χαλαρότητα» της ΝΔ απέναντι στις υποψηφιότητες των Δήμων πάντως,
δε συνάδει με το όποιο ενδιαφέρον έχει υπάρξει ως τώρα για το Δήμο Ιωαννιτών αλλά και
για Δήμους στους οποίους δεν υπάρχει σήμερα «γαλάζια» διοίκηση, όπως για παράδειγμα,
στους Δήμους Ζαγορίου και Πωγωνίου. Για τους μικρούς Δήμους, η τοπική ΝΟΔΕ έχει τα
μάτια ανοιχτά... προκειμένου να βγάλει μπροστά στελέχη της, για να διεκδικήσουν τη νίκη,
με την κομματική παρότρυνση, αν μη τι άλλο...

Την αγωνία της κομματικής βάσης για την τύχη του κόμματος στο μεγαλύτερο Δήμο της
Ηπείρου, φαίνεται να συμμερίζεται ως τώρα, μόνο ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Θόδωρος
Τζαρούχης, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία να θυμίζει την εκκρεμότητα στο γραμματέα του
κόμματος Λ. Αυγενάκη, καθώς και στον υπεύθυνο τοπικής αυτοδιοίκησης Τάσο Γαϊτάνη. Την
περασμένη Πέμπτη, ο κ. Τζαρούχης είχε αναφερθεί στην πιθανότητα να έρθει στα Γιάννενα,
ο γραμματέας της ΠΕ ή άλλο πρόσωπο ασχολούμενο με τις εκλογές, αυτή την εβδομάδα,
κάτι που δεν θα γίνει τελικώς, όπως ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης τόνισε με δήλωση – διάψευση,
την οποία εξέδωσε το γραφείο του, το βράδυ της Δευτέρας. Η μη επίσκεψη δεν είθισται να
γίνεται είδηση, εκτός αν ακυρωθεί για κάποιους λόγους, στην προκειμένη περίπτωση όμως,
δεν είχε ανακοινωθεί, απλά γράφτηκε σε διάφορα ρεπορτάζ του τοπικού τύπου και ως εκ
τούτου, μπορεί και να υποδηλώνει έναν εκνευρισμό για άγνωστο λόγο...

Ενδέχεται επίσης, η διάψευση να απευθύνονταν και σε τοπικά στελέχη του κόμματος που
με τις διάφορες διαρροές επιχειρούν να διαμορφώσουν κλίμα, υπέρ της μιας ή της άλλης
πιθανότητας, γιατί ως τώρα, μιλάμε μόνο με πιθανότητες στη ΝΔ:
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- Θα είναι ή δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος ο Νίκος Γκόντας;

- Θα πειστεί να είναι υποψήφιος ο πρώην Υπουργός Σταύρος Καλογιάννης;

- Σε περίπτωση που δεν ισχύσει τίποτα από τα παραπάνω, υπάρχει εναλλακτική λύση για
τη ΝΔ, να κατέβει με υποψηφιότητα που θα ενώσει και με προοπτική νίκης;

Η σημασία της «γαλάζιας» υποψηφιότητας είναι μεγάλη και γίνεται αυτό αντιληπτό και από
το ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα στο χώρο, από μέρους των ανθρώπων της δημοτικής
αρχής. Πιθανολογείται ότι μια ισχυρή υποψηφιότητα στη ΝΔ θα μπορούσε να «καθαρίσει»
το Δήμο από την πρώτη Κυριακή, στερώντας το περιθώριο των συνεργασιών της δεύτερης
Κυριακής που έχει σαφώς μεγαλύτερο, η «Ενότητα Πολιτών – Νέα Γιάννενα», στο πλαίσιο
της απλής αναλογικής (παράταξη ΣΥΡΙΖΑ, νέα παράταξη Ελισάφ, κτλ.).

Τι γίνεται στο «Γιάννενα Τώρα»...

Μέσα σε όλα αυτά, δεν πρέπει να περνά απαρατήρητη μια ακόμα λεπτομέρεια...

Το αργότερο ως τις αρχές Οκτωβρίου, πρόκειται να συνέλθει η γενική συνέλευση της
παράταξης «Γιάννενα Τώρα», για να καταλήξει σε απόφαση ως προς τη στάση της στις
επερχόμενες εκλογές. Θέματα όπως αυτόνομη κάθοδος ή συνεργασίες, Μπαρτζώκας ή
άλλος επικεφαλής, θα τεθούν επί τάπητος, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Αυτό συνιστά
μια ελαφρά διαφοροποίηση ως προς αυτό που δήλωνε τέλη Ιουνίου ο Άρης Μπαρτζώκας, σε
συνέντευξη τύπου, ότι δηλαδή η παράταξη πάει αυτόνομα και ως έχει...
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Στην πιθανότητα μιας απόφασης για συνεργασία με όμορους χώρους όπως αυτός της ΝΔ,
για την αξιωματική αντιπολίτευση θα είχε από τώρα ενδιαφέρον να διερευνήσει τη βούληση
να ηγηθούν μιας ευρείας παράταξης, πρόσωπα πέραν του καθηγητή μετεωρολογίας, όπως
ίσως ο έτερος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης, Δημήτρης Πάνου. Ο γιατρός έχει
έρεισμα στην κοινωνία, αναγνωρισιμότητα, πολιτικό λόγο και ταιριάζει αρκετά στο προφίλ
που περιγράφει για τα στελέχη της η ΝΔ.

...και στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, τα πράγματα για τη ΝΔ είναι σαφώς πιο απλά. Το κόμμα
στηρίζει Καχριμάνη, ενώ διαψεύδοντας όσους μέχρι σήμερα δυσπιστούσαν, ο Σπύρος
Ριζόπουλος ανακοινώνει σήμερα Τετάρτη, δύο συντονιστικά συλλογικά όργανα που θα
«τρέχουν» από δω και στο εξής, τον προεκλογικό του αγώνα.

Αν η έλευση Αυγενάκη είχε την πρόθεση να ακυρώσει επικοινωνιακά τις όποιες εντυπώσεις
προκαλέσουν οι ανακοινώσεις Ριζόπουλου, είναι κάτι που λέγεται αλλά ελέγχεται...
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