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TA IYN8HMATA TON vnOIPHCl>ION

ea 'va1 (0Ao1) Kov,a pa(
0a aMafouv, ea EKouyxpovfoouv, ea Efvrn n cpwvn µac; Km o 6v
epwn6c; µac;, ea EIVOI KOVTCI µac; 24 WPEC:: TO 24wpo. ITO cp6pTE me;
n ouv0nµaro>.oyfa npo EKAoywv. 'Oµwc; Tl µtvE1 Km nwc; rnnpE6i'.E1
TOU( ljmcpocp6pouc;; 0 KOIVWVIOAOVO( op N. nEplCJTIOvn( EK<ppai'.EI TnV
anoljm 6T1 rn ouvenµarn, 6rnv Efvrn npooEyµtva Km prn>.10T1K6,
rnnpECILOUV ernKa TOV ljmcpocp6po, OE aVTfernn µE TOV EnlKOIVW
v10Myo A. XaTi'.nKupmKo, nou eEwpEf 6T1 Touc; anoofoETrn unEp
l30.\1Kn onµaofa, acpou oEV npooetTouv ouTE µfa ljJncpo. LEA. s

Ta auv8nµara reuv vrrol/Jn({Jfeuv Kaz n fsapurnrd rove; Kara rnv Kpfazµn cjpa rn<; KdJ..rrn<;

Td(ovv an' 6Aa oz vnot/ltj(f)zoz

►

ea oM6Eouv, 80 EKOuyxpovfoouv, 80 ovovEwoouv, 80 Efvrn n cpwvn µoc,-, o 6v8pwn6c,- µoc,-, 80 Efvrn Kovr6 µoc,- 24 wpE<: To
24wpo. ITO cp6pTE rnc,- n ouv8nµmo11oyfo npo EKAoywv, TO 8tµo 6µwc,- Efvrn Tl µtvE1 KOi nwc,- rnnpE6cE1 Touc,- Ljmcpocp6pouc,1PA<t>EI

KATIA :IABBA

I

av omcpnµ1m1K6 µnvuµaTa y1a ayopa npo'i6VTwv nxouv Ta ouv8nµaTa µE Ta onoia n>.a
oapouv mv un01jmcp16mT6 Touc; 01 ucp1m6µEV01 �UAEUTE( aMa KOi cpi>.6ooco1 VEOI no
AITIKOi an6 6>.a TO K6µµaTa, n>.nv TOU AKE/\, TO KO
TOCJTIDIKO Tou onoiou oEV rnrrptnE1 npoowmKn npo
!30>.n, µE µ6vn 01acpop6 6T1 01 l3ou>.EUTEC:: aµa m
EK Aoyn TOU( OEV ... EmCJTpE<pOVTOI 6nwc:: TO npti>Ta
mnv nEpinrwan nou 01ammw8Ei 6T1 OEV Kavouv au
Ta nou un6axoVTav!
0a tjTOv rnxtj<; l:'pyo av EixaµE TOUTOXPOVa CJUJ BouMj
EVQ... «6tK6 µa<; civepwTTo», av EixaµE KQTTOLOV «KOVTQ
µa<; OTOV TOY e&aµE», av Ol l30UAEUTE<; µci<; KOAOUOQV yta
va «CJXE6tcioouµE µa�i TO vfo µfilov» (TTap6n &v E)(OU
µE t6fo TTOLO µTTopEi VQ tjTOV TO TTOAt6), av EixaµE «Tr] 6t
Ktj µa<; q>Wvtj» CJUJ BouMj. H aTTOXtj 8a tjTOv EAciXtCJUJ av
6vrw<; µE UJV tjJtjcpo EKAfyaµE «µcixtµou<; TToAiTE<; », «KEp6RaµE U]V'AVotqJ TTOU µa<; a�EL», <<OMci�aµE TTpo<; TO Ka
AUTEpo», «TTaipvaµE efol'] 6ivovra<; OUVE)(Eta». H BouMj
µa<; 8a tjTOv TTpciyµan TTapci&tyµa ym ciMa Kotvol3ouAta
av KcivaµE «ETTLAoytj...a�im;», av «aMci�aµE ouxvoUJTO»,
av µa<; U\fYOV «µ6vo aMjena», Kat «(j)TQVEL» OTO KQTECJU]µEVo, av ytv610v «EKOUYXPOVtoµ6<; Kat avavEWOl'J»,
av �EXWPREL I'] «EVTtµOU]TO Kat EµTTEtpia». '011.a ooa 61']
Aa6tj µci<; UTTOCJXOVTat ot uTTotjJtjcptot. '011.a ooa µa<; urro
CJXffil']KOV Kat TTptv TTEVTE Kat TTptv 61:'Ka x:povta. AMjena,
TTOOO µupouv TO OAOVKOV yta EVOY UTTOtjJtjcpto; nooo µE
Tpouv yta TOY tjJl'jcpocpopo U]V wpa U]<; KMTTI']<;;

llHIT) eEwpEi 6n 6ivuat umpl30AtKtj Ol']µaoia aTT6 1ou<;
uTTotjJtjcptou<; 010 ouv8tjµma, n6tKci 6TOv KOTEl3aivouv
µE K6µµa TO OTTOio E)(El TO 6tK6 TOU ouv81']µa. 0 K. Xa
T�tjKUptaKo<; Ol']µEtWOE rntOI']<; OTL TO ouv81']µa EtVat KQ
U TO OTTOio &v µEVEL OTOV tjJl'jcpocpopo, EKTo<; OE orrcivtE<;
mptmWOEt<; av Eivat Kcin 1000 l:'�unvo. Ma<; KaAEOE & va
avaKOAfoouµE OU] µvtjµI'] µa<; oxt ouv01']µa uTTotjJtjcptou
J3oull.EUTtj TTptv TTEVTE XP6vta aMci aK6µ1'] Kat urrotjJtjcptou
ITpol:'6pou U]<; 81']µoKpmia<;. 0uµciTOt aMjena o µfoo<;
tlJl'Jcpocp6po<; TO ouv81']µa U]<; TTpoEKAoytKtj<; TOU Tciooou
ITaTTa66TTouAou TTap6n E�EAEVl'J aTT6 10v TTpWTo yupo, tj
TTpol']youµl:'vw<; 1ou fAauKou I<Ar]pi61'] tj TTptv OKTW x:povta
TOU K. XptOTO(j)ta; ME QUTOV TOY TpOTTO O K. Xm91Kupta
KO<; EKnµci 6n TO ouv01']µa &v TTpoo0fut OUTE Kat µia
tjJtjcpo 01ou<; uTTotjJtjcptou<; l3ouAEUTE<;, µciMov acpatpEi av
aur6 Eivat 6tcpopouµEVo tj TTpoKOAEi. «To ouv81']µa &v
ea cpl:'pn ou1E l:'va 01aup6 TTpo1iµl']OI']<;, EVW 6tmpE)(EL<;
TOY Kiv6uvo va aTTw0tjOEt<; tlJl'Jcpocpopou<; av au16 Eivat
aµcpLAEy6µEVo» Eivat I'] el:'Ol'J TOU K. Xm�tjKuptaKou, o
oTToio<; EKOVE µciAt01a Myo ym µtµl']Ttoµ6 TTOU TTapaU]
ptiTOt ooov acpopci UJ ouv81']µmoll.oyia 1000 µua�u urro
tjJ!']cpiwv 600 Kat µua� EKAOytKWV avaµuptjOEWV.

'OXI pqaAa A6Y1a

Arr6 KOLVWVLOAOytKtj<; TTAEUpci<; TTQVTW<; 0 KOLVWVLO
AOyo<; 6p NiKo<; ITEpt01tciV1']<; TOU ITavrntCJU]µiou AEU
Kwoia<; eEwpEi 6n TO OUv01']µa E)(El KQTTOLQ Ol']µaoia KQ
eW<; ouµrruKVWVEl OE ALVE<; AE�El<; TO xapaKTl']ptonKci TOU
TTpot6vro<;, tj U]<; UTTl']pmia<; tj TOU av0pwTTou -OTl']V TTpo
KELµEVI'] TTEpimWOI']- TTOU TTpow0EtTOl OE µta EKOTpOTELQ.
«To ouv81']µa TTOU TTpoweEi l:'va<; uTTotjJtjcpto<; uTT01i0uat
6n urrEV0uµRn, &v 61']µtoUpYfl EVTUTTWOI'] EK TOU µ1']&'
YnE�
�Kn, anpa�,a
v6<;, ouµrruKVwµl:'va TO KUpta xapaKTl']ptOTLKQ µma OTTO
'
0 ouµl3ouAo<; ETTLKOLVWVta<; Av6pEO<; Xm91KuptaKO<;
,
,
,
,
TO
OTTOLQ ea ETTpETTE VO TOY euµmat O tjJ1']cpocpop0<;» E�
(Ol']µELWVETat OU EtVat 6tEueuvwv ouµl30UAO<; CJU]V ETatpELQ rvwpa TTou av&aJ3E UJV rntKotvwvtaKtj TToAmKtj TOu YEi o 6p ITEpt01tciV1']<;. IuvrnW<;, ouvfXREL, l:'va ouv81']µa
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δεν είναι εύκολο να κτίσει εικόνα για ενα άτομο το οποίο
είναι άγνωστο στο κοινό. «Ένας υποψήφιος που ψηφί
ζει ενα συγκεκριμένο κόμμα είναι καλά να θυμάται ένα
πρόσωπο και έναν αριθμό», σημειώνει, φέρνοντας ως
παράδειγμα τον Έλληνα πολιτικό Στέφανο Μάνο ο οποί
ος ήταν ιδιοκτήτης ταξιδιωτικού γραφείου και ήθελε να
εκλεγεί βουλευτής. «Κατέβηκε με σύνθημα 'βάλε ένα πκ
στον τάδε αριθμό του Μάνου'» εξηγεί ο κ. Περιστιάνης
δείχνοντας ακριβώς έναν απλό και πρακτικό τρόπο για
να μείνει ένα σύνθημα. «Η φόρμουλα επιτυχίας για έναν
υποψήφιο είναι να είναι μετρημένος», προσθέτει. Απα
ντώντας στο ερώτημα αν ο ψηφοφόρος δελεάζεται από
τα συνθήματα, εξηγεί ότι «ναι, αυτό μπορεί να γίνει ακό
μη και αν ανήκει σε ένα κόμμα, αποζητά ωστόσο κάτι
καινούργιο. Εδώ πρέπει να εστιάσουν και οι υποψήφι
οι, ειδικά οι νέοι. Να πείσουν ότι δικαιούνται μαζί με
τους παλιούς έναν σταυρό προτίμησης», εξηγεί.
0 κ. Περιστιάνης θεωρεί, ωστόσο, και εδώ ότι η θέση
του ταυτίζεται με του κ. Χατζηκυριάκου, ότι τα συνθή
ματα πρέπει να είναι ρεαλιστικά. «Πολλές φορές όσοι
βγαίνουν με υπερβολικά συνθήματα είναι άγνωστοι στην
κοινωνία. Πώς να σε πείσουν, όταν δεν τους ξέρεις, ότι
όχι μόνο θα εκλεγούν αλλά θα πάρουν το κόμμα τους
σε μια νέα κατεύθυνση;» διερωτάται. «Σήμερα οι πολίτες
θέλουν να ακούνε μετρημένα και ρεαλιστικά λόγια από
τους πολιτικούς. Βαρέθηκαν τις μεγάλες υποσχέσεις. Τις
θεωρούν κοροϊδία. Θα επιλέξει υποψηφίους υφιστάμε
νους βουλευτές που θεωρεί δοκιμασμένους αλλά και νέα
ονόματα που ωστόσο υπόσχονται κάτι μικρό, θα φέ
ρουν μια φρεσκάδα, όχι επανάσταση»μ καταλήγει. Των
πιο πάνω λεχθέντων μόνο η κάλπη θα αποφανθεί για
τη νέα Βουλή και θα εξαργυρώσει ή θα... καταβροχθί

σει τα συνθήματα αφήνοντας εκτεθειμένους τους εμπνευ
στές τους. Η μόνη που δεν έχει πάντως να ανησυχεί, αν
εκλεγεί, είναι η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου του ΔΗΚΟ αφού
σύνθημα της είναι το... «Συνθήματα τέλος»!

Τα... μεγάλα συνθήματα
Ενδιαφέρον πάντως έχουν και τα συνθήματα
που επέλεξαν και τα ίδια τα κόμματα για να στε
γάσουν την προεκλογική τους εκστρατεία. Σε αντί
θεση με αρκετά υποψηφίων βουλευτών, τα κομ
ματικά συνθήματα φαίνεται να κινούνται στα πλαί
σια που έθεσαν οι κ. Περιστιάνης και Χατζηκυ
ριάκος. Ρεαλιστικά ή κοντά στις απαιτήσεις των
κομματικών ψηφοφόρων. Το κυβερνών κόμμα
ΔΗΣΥ προτάσσει τη συνέχεια με «Σταθερή πολιτι
κή», θέση αναμενόμενη καθώς οποιαδήποτε ανα
φορά που θα συνιστούσε αλλαγή θα σήμαινε δική
του αποτυχημένη συνταγή. Το ΑΚΕΛ απευθύνεται
στους ψηφοφόρους με σύνθημα «Μπορείς να κά
νεις τη διαφορά», ενώ το ΔΗΚΟ επιλέγει να ανα
φερθεί ονομαστικά στην Κύπρο αφού το εθνικό
θέμα είναι πρωτεύον στην ατζέντα του. «Η Κύπρος
μπροστά», είναι το σύνθημα, ενώ εδώ και καιρό
διαβάζουμε το σύνθημα της ΕΔΕΚ σε λεωφορεία:
«Υπερασπιζόμαστε τη συνέχεια της ΚΔ». Η δε Συμ
μαχία απευθύνεται στους πολίτες που βίωσαν την
κρίση «Ώρα να σταθούμε στα πόδια μας». «Με αλ
ληλεγγύη μπορούμε», είναι το σύνθημα του Κινή
ματος της κ. Θεοχάρους που θέλει να εμπεδώσει
στους πολίτες το όνομα του. Τέλος οι Οικολόγοι
που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ως το πιο συ
μπαθητικό κόμμα για τους ψηφοφόρους, ζητά
εξαργύρωση: «Κάνε το like ψήφο στην κάλπη»...

0 κοινωνιολόγος δρ Περιστιάνη? θεωρεί ότι τα συνθήματα, όταν είναι προσεγμένα και ρεαλιστικά, επηρεάσουν θετικά τον
ψηφοφόρο, σε αντίθεση με τον επικοινωνιολόγο Α. Χατζηκυριάκο, που θεωρεί ότι τους αποδίδεται υπερβολική σημασία.

