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γράφει ο Παναγιώτης Χαϊκάλης, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος

Η προεκλογική περίοδος , για τις Δημοτικές εκλογές που πλέον θα διεξάγονται κάθε
πενταετία μαζί με τις Ευρωεκλογές, ξεκίνησε ήδη με την αναγγελία των υποψηφιοτήτων
του νυν Δημάρχου Στ. Τζουλάκη αλλά και του τέως Δημάρχου Γ. Κουτελάκη όπως μας
ενημερώνουν παλαιά ( Δημοσιογράφος) και νεοεκδιδόμενα έντυπα (Ενημέρωση).

‘Οπως μας πληροφορεί λοιπόν η Ενημέρωση, το δημοσιογραφικό στήσιμο της οποίας
ακολουθεί τη μορφή της παλαιάς ομώνυμης εφημερίδας του Γ.Κουτελάκη αλλά με νέο
πλέον εκδότη, «Το ΠΑΣΟΚ με το Στ. Τζουλάκη διεκδικεί το Δήμο Νέας Σμύρνης» την ώρα
μάλιστα που ο υποψήφιος κ. Κουτελάκης δεν διεκδικεί κανένα χρίσμα ! (σελ. 3).
Για πληρέστερη πληροφόρηση των συμπολιτών μας πιστεύω ότι θα πρέπει να ανατρέξουμε
στο πρόσφατο παρελθόν και να θυμηθούμε ότι.
1. Στις εκλογές του 1998 το ΠΑΣΟΚ έδωσε το χρίσμα στον Γ.Κουτελάκη. Τα τεράστια
πανό, μέσο έκφρασης και ενημέρωσης τότε, με το μήνυμα < Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει
Γ.Κουτελάκη>, έπεισαν τους συνδημότες μας και του έδωσαν τη δυνατότητα συμμετοχής
του στο β’ γύρο, ως δεύτερος συνδυασμός, και έτσι, έχοντας πλέον τη στήριξη του όλου
ΠΑΣΟΚ, να αναδειχθεί Δήμαρχος. Στο συνδυασμό του συμμετείχαν, από τότε, αυτοί που
μέχρι και σήμερα, δηλαδή 16 και πλέον χρόνια, τον στήριξαν.
2. Στις εκλογές του 2006 το ΠΑΣΟΚ έκανε μια διαφορετική επιλογή στηρίζοντας την
υποψηφιότητα της συμπολίτισσάς μας Νόρας Κατσέλη. Πρώτοι διακήρυξαν τη πίστη και
στήριξή τους στον Κουτελάκη αυτοί που αρνούνται να τον στηρίζουν πλέον και, ως εκ
τούτου, κατηγορούνται ως κομματικά καθοδηγούμενοι.
Είναι βέβαια γεγονός ότι από το 2010 οι καταστάσεις για όλους τους κυβερνώντες,
ασφαλώς και σε τοπικό επίπεδο, έχουν γίνει πολύ δύσκολες τόσο στο πολιτικό-οικονομικό
όσο και στο διοικητικό-διαχειριστικό επίπεδο. Είναι επίσης, δυστυχώς, γεγονός ότι στην
πολιτική τα πάντα επιτρέπονται, ακόμη και η πολιτική εξόντωση των μέχρι χθες
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συνεργατών σου. Και αυτό έρχεται να μας θυμίσει αυτή η πρωτοσέλιδη πονηρή
επισήμανση.
Εμένα όμως αυτή η καταχώρηση μου θύμισε πολύ έντονα την αθάνατη αρχαία ρήση, της
επικεφαλίδας αυτού του άρθρου, που χαρακτηρίζει πολλούς από τους πολλαπλώς
ευεργετηθέντες των προηγούμενων πολιτικών περιόδων.
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