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ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ

Γύρω από τρία συν ένα ονόµατα αρχίζει να περιστρέφεται 
η δηµόσια συζήτηση -αλλά και οι παρασκηνιακές διεργασί-
ες στα κόµµατα- για τη µητέρα των µαχών στις δηµοτικές 
εκλογές του 2014, τη διεκδίκηση του δηµαρχιακού θώκου 
της Αθήνας. 

Το γεγονός ότι η αναµέτρηση για τους δήµους και τις περιφέρει-
ες της χώρας έχει µεταφερθεί έξι µήνες νωρίτερα και θα διεξαχθεί 
τον ερχόµενο Μάιο -και όχι τον Οκτώβριο του 2014- πυροδοτεί 
από τώρα τις σχετικές αναζητήσεις και κινήσεις προσώπων και 
κοµµάτων.

Στην Αθήνα διαµορφώνεται το πιο ενδιαφέρον σκηνικό όχι 
µόνο λόγω της ιδιαίτερης και βαρύνουσας πολιτικής σηµασίας που 
έχει η µάχη για τον µεγαλύτερο δήµο της χώρας, αλλά και επειδή 
φαίνεται να ισχύουν ορισµένες συνθήκες που καθιστούν την κατά-
σταση απολύτως ρευστή και κάθε πρόβλεψη παρακινδυνευµένη.

Πρώτον, ο νυν δήµαρχος κ. Γιώργος Καµίνης αµφισβητείται 
από τους πάντες, έχει χαµηλή δηµοτικότητα, θεωρείται αποτυχη-
µένος και είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχει υποστήριξη ακόµη και 
από τις δυνάµεις που τον πρότειναν το 2010, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και 
τη ∆ηµοκρατική Αριστερά, η δύναµη των οποίων έτσι κι αλλιώς έχει 

συρρικνωθεί στο µεταξύ εξαιτίας της κατάρρευ-
σης των ποσοστών του Κινήµατος.

∆εύτερον, η Ν.∆. είναι αναγκασµένη να αντι-
µετωπίσει τη εκ δεξιών της απειλή, καθώς η 
Χρυσή Αυγή όχι µόνο διαθέτει µια ισχυρή παρου-
σία στον ∆ήµο Αθηναίων, αλλά έχει έτοιµο για 
υποψήφιο ένα προβεβληµένο, αλλά και αµφιλε-
γόµενο στέλεχός της, τον κ. Ηλία Κασιδιάρη.

Τρίτον, ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά δείχνει 
ικανός να διεκδικήσει τον ∆ήµο Αθηναίων ή 
τουλάχιστον να δώσει το «παρών» στη µάχη της 
δεύτερης Κυριακής, στηριζόµενος αφενός στην 
τεράστια αύξηση της δύναµής του τον τελευταίο 
χρόνο που τον έφερε σε θέση αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης, αλλά και στο γεγονός ότι έχει πρό-
σωπα µε ανάλογο πολιτικό εκτόπισµα, µε τη 
κυρία Σοφία Σακοράφα να προβάλλει ως φα-
βορί, παρότι η ίδια δεν φαίνεται «ζεστή» στο 
ενδεχόµενο να είναι υποψήφια.

Το παζλ µοιάζει ιδιαιτέρως περίπλοκο και θα 
εξαρτηθεί αφενός από το πολιτικό σκηνικό των 
επόµενων µηνών, αφετέρου από τις δυνατότητες 

συµµαχιών και εύρεσης κοινών υποψηφίων. Ουσιαστικά όλη η 
υπόθεση θα επικεντρωθεί σε τρία συν ένα ονόµατα. Τα τρία πρό-
σωπα για τα οποία ήδη γίνεται η περισσότερη συζήτηση είναι η 
κυρία Σακοράφα, ο κ. Κασιδιάρης, αλλά και ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, 
ο οποίος ενεπλάκη χωρίς πάντως να αναλάβει ο ίδιος την οποιαδή-
ποτε πρωτοβουλία. Το τέταρτο είναι φυσικά το όνοµα του υποψη-
φίου που θα επιλέξει η Ν.∆., είτε αυτός είναι κοµµατικό της στέλε-
χος, είτε άλλο πρόσωπο, για τη στήριξη του οποίου θα υπάρχει 
ευρύτερη συνεργασία - τουλάχιστον µε το ΠΑΣΟΚ.

Ο υποψήφιος της Ν.∆.
Ειδικά στον χώρο της Ν.∆. τα πράγµατα πιθανόν να αργήσουν να 
αποσαφηνιστούν, καθώς τα δύο πιο ισχυρά στελέχη, στα οποία 
έχει ήδη γίνει µια πρώτη προσέγγιση, δεν φαίνονται να γοητεύ-
ονται από την ιδέα. Πρόκειται για τον κ. Μάκη Βορίδη, ο οποίος 
δεν επιθυµεί να αποχωρήσει από την κεντρική πολιτική σκηνή, 
και για τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο ∆ένδια, ο 
οποίος επίσης δείχνει να απορρίπτει την πρόταση - τουλάχιστον 
προς το παρόν. Σε κάθε περίπτωση και οι δύο θεωρείται ότι 
µπορούν να ανακόψουν τις διαρροές προς τη Χρυσή Αυγή -ιδίως 
ο κ. Βορίδης- και να κατέλθουν στη µάχη ως φαβορί. Αλλη περί-
πτωση που να έχει ισχυρές και ακλόνητες ελπίδες νίκης δεν είναι 
εύκολο να βρεθεί, ειδικά εάν υπάρχει και η αντάρτικη υποψηφι-
ότητα του κ. Νικήτα Κακλαµάνη, ο οποίος έχει κάνει γνωστές 
τέτοιου είδους προθέσεις.

Ανδρέας Λοβέρδος
Προτεραιότητα στη Συµφωνία για τη Νέα Ελλάδα
Το φλερτ του κ. Ανδρέα Λοβέρδου µε την ιδέα να είναι 
υποψήφιος δήµαρχος στην Αθήνα τον Μάιο του 2014 
προέκυψε εσχάτως. Αυτή την ώρα δεν είναι τίποτα περισ-
σότερο από ένα «αθώο», διακριτικό φλερτ, καθώς η προ-
τεραιότητα του προέδρου της Συµφωνίας για τη Νέα 
Ελλάδα είναι να συγκροτήσει το κόµµα του και να διεκδι-
κήσει µερίδιο στον χώρο της ευρισκόµενης σε κρίση Κε-
ντροαριστεράς. 

Η σχετική συζήτηση µάλιστα ξεκίνησε τυχαία, όταν σε 
µια πρόσφατη συνάντησή του µε τους ξενοδόχους της 
Αθήνας, όπου ο κ. Λοβέρδος παρουσίασε την πολιτική του 
για την αναβάθµιση της πρωτεύουσας και ιδίως του κέντρου, 
τον ρώτησαν -περίπου προτρέποντάς τον- εάν θα είναι 
υποψήφιος δήµαρχος. Εκτοτε φούντωσαν οι διεργασίες, 
µε τον ίδιο να µη διαψεύδει κανέναν ενδεχόµενο.

Ουσιαστική πολιτική αναζήτηση για υποψηφιότητα 
του κ. Λοβέρδου θα µπορούσε να γίνει µόνο υπό την 
προϋπόθεση είτε ότι αυτή θα εξέφραζε τουλάχιστον τη 
συµµαχία των ευρύτερων δυνάµεων του λεγόµενου 
«ευρωπαϊκού - µνηµονιακού τόξου», όπως αυτό εκφρά-
ζεται από τη συγκυβέρνηση Ν.∆. - ΠΑΣΟΚ και ίσως µε τη 
συνεργασία άλλων δυνάµεων, είτε το µπλοκ της Κεντρο-

αριστεράς, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, τη ∆ΗΜ.ΑΡ., είτε άλλες 
κινήσεις του χώρου, µε δεδοµένο ότι στήριξη σε υποψη-
φιότητα Καµίνη είναι δύσκολο να υπάρξει. 

Οσοι ενισχύουν τις διεργασίες για µια υποψηφιότητα 
που θα εκφράζει το σηµερινό κυβερνητικό σχήµα έχουν 
διπλό στόχο: πρώτον, να διασφαλίσουν ότι δεν θα γίνει 
κάποιο «ατύχηµα» και θα βρεθούν στον δεύτερο γύρο οι 
υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής και, δεύτε-
ρον, να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο η συµµαχία των 
δυνάµεων που εφαρµόζουν ή στηρίζουν µε τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο τη σηµερινή πορεία της χώρας - της ∆Η.ΜΑΡ. 
συµπεριλαµβανοµένης.

Πάντως, η περίπτωση Λοβέρδου ή άλλου στελέχους 
της ίδιας πολιτικής προέλευσης δεν είναι εύκολη για τη 
Ν.∆., η οποία έχει τον φόβο ότι, εάν υποστηρίξει κάποιον 
κεντρογενή, συµµαχικό υποψήφιο, τότε το πιο «δεξιό» 
τµήµα της εκλογικής της βάσης θα είναι πιο εύκολο να 
µετακινηθεί προς τη Χρυσή Αυγή. Οσο για το ΠΑΣΟΚ, 
στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επισηµαίνουν ότι για να 
γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για υποψηφιότητα Λοβέρδου 
πρέπει να βελτιωθούν πρώτα οι σχέσεις του µε τον κ. 
Ευάγγελο Βενιζέλο.

«ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΛΑ 
∆ΙΚΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»
Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος µε δήλωσή του 
στο «ΘΕΜΑ» ξεκαθάρισε: «Εθεσα πρώτος 
την ατζέντα για τον ∆ήµο Αθηναίων. Εξι 
µεγάλες ενότητες συγκροτούν τις 
προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες θα 
αποφασίσουµε ως κόµµα ποιον υποψήφιο 
θα υποστηρίξουµε. Οµάδα στελεχών µας, 
ελευθέρων επαγγελµατιών, επεξεργάζεται 
τις προτάσεις µας. Ο ρόλος του προσώπου 
που θα ηγηθεί του µεγαλύτερου δήµου της 
χώρας είναι ο ρόλος ενός ανθρώπου που 
θα κληθεί να πάρει σκληρές αλλά δίκαιες 
αποφάσεις. Στην Αθήνα καταργήθηκε η 
νοµιµότητα και βασιλεύει η παρανοµία. 
Εχω ως υπουργός Υγείας υποστηρίξει πως 
η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα χωρίς 
πρωτεύουσα. Μέχρι τις 15/9 θα έχουµε 
µιλήσει αναλυτικά και συνολικά για τις 
δηµοτικές εκλογές. Αυτά είπα και τίποτε 
περισσότερο. Θέµατα υποψηφιοτήτων δεν 
έθεσα και θεωρώ πως δεν είναι ώρα γι’ 
αυτά. Εξάλλου, 4.000 άνθρωποι ιδρύσαµε 
ένα νέο κόµµα και οι προτεραιότητές µου 
είναι συγκεκριµένες, αλλά και γνωστές».
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ξεκιναει το παζλ για τον δημο τησ αθηνασ
Ποιοι μπορεί να είναι οι υποψήφιοι για την πρωτεύουσα στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου και ποιοι συσχετι σμοί επηρεάζουν τις αποφάσεις - Προς αναζήτηση κοινών υποψηφίων


