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«Έθνος» 16/1/2006 

 

Mια γυναίκα στην προεδρία 
 

Γράφει η M. Xαριτάτου 

∆ιαζευγµένη µητέρα τριών παιδιών σε µια χώρα όπου το διαζύγιο νοµιµοποιήθηκε 

πριν από µόλις 2 χρόνια. ∆ηλωµένη «αγνωστική» σε µια καθολική και βαθιά 

συντηρητική κοινωνία.  

Τα τελικά αποτελέσµατα από την χώρα των Άνδεων δίνουν στην υποψηφία της 

Αριστεράς ποσοστό 53,22%. Την Μπασελέ έσπευσε να συγχαρεί ο αντίπαλος της 

Σεµπαστιάν Πινέρα, ο οποίος παραδέχθηκε την ήττα του στις εκλογές. 

H Mισέλ Mπασελέ είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Xιλής, αλλά και ολόκληρης 

της Λατινικής Aµερικής, εάν εξαιρέσει κανείς την Iσαµπέλ Περόν, που κληρονόµησε 

την εξουσία από έναν ισχυρό σύζυγο. 

H εκλογή της παιδιάτρου στην προεδρία εκλαµβάνεται από Xιλιανούς πολιτικούς 

αναλυτές ως προσπάθεια να κεφαλαιοποιηθεί η Χιλιανή οικονοµική ανάπτυξη που 

αγγίζει το ποσοστό ρεκόρ του 6% και στους κοινωνικούς τοµείς. 

∆εν είναι τυχαία η έµφαση που έδωσε προεκλογικά η σοσιαλίστρια πρώην υπουργός 

Yγείας και αργότερα Άµυνας σε θέµατα ισότητας των δύο φύλων. 

Eξίσου σηµαδιακή ως προς την ωρίµανση των κοινωνικών συνθηκών είναι και η 

ανταπόκριση του 63% των γυναικών της Χιλής, που έσπευσε να τη στηρίξει στις 

κάλπες.  

H κοινωνική ανατροπή, την οποία συµβολίζει η Mπασελέ, δεν οδήγησε από µόνη της 

την υποψήφια του αριστερού συνασπισµού Kονσερτασιόν (∆ηµοκρατική Σύγκληση) 

στο να διαβεί το κατώφλι του προεδρικού µεγάρου Λα Mονέδα. H 55χρονη πολιτικός 

ισορροπεί µεταξύ κοινωνικο-οικονοµικής προόδου και εθνικής ιστορικής συνείδησης, 

αγγίζοντας το αριστερό λαϊκό αίσθηµα των Xιλιανών. 

Kόρη του στρατηγού Aλµπέρτο, ο οποίος πλήρωσε µε ισόβια κάθειρξη την 

αντίστασή του στο πραξικόπηµα του Πινοσέτ, η Mπασελέ ακολούθησε τα 
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αντιδικτατορικά ίχνη του πατέρα της. Φοιτήτρια ακόµα, συνελήφθη και βασανίστηκε 

από τη µυστική αστυνοµία µαζί µε τη µητέρα της, ενώ λίγο αργότερα εξορίστηκε 

αρχικά στην Aυστραλία και µετέπειτα στην τότε Aνατολική Γερµανία. Παρά την 

εµπιστοσύνη που της έδειξε ο απερχόµενος δηµοφιλής πρόεδρος Pικάρντο Λάγκος 

διορίζοντάς την σε δύο υπουργεία-κλειδιά (Yγείας και Άµυνας), κανένας δεν 

προέβλεπε µια τόσο ραγδαία πολιτική αναρρίχηση. 

Tο όνοµά της µάλιστα δεν συµπεριλαµβανόταν µεταξύ των προτεινόµενων 

υποψηφίων της ∆ηµοκρατικής Σύγκλισης για το προεδρικό χρίσµα. 

H «βόµβα» Mπασελέ έσκασε πριν από έναν χρόνο ακριβώς, όταν συµπεριλήφθηκε 

αιφνιδιαστικά από εταιρείες δηµοσκοπήσεων σε σφυγµοµετρήσεις µε θέµα τον 

καταλληλότερο για πρόεδρο της χώρας. 


