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ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΙΤΗ  ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ

Σε τεντω μένο σχοινί το ΠΑΣΟΚ 
βγαίνει μπροστά ο Γιώργος

Με μια σαφή αιχμή κατά του Κ. Σημίτη σχολίασε ο Γ. Παπανδρέου το ιρλανδικό «όχι» στην 
Ευρωσυνθήκη: «Οποιο5 αποφεύγει τον λαό εισπράττει όχι. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι και 
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα»

Ε μμεση πλην σαφή απάντηση στη διαφωνία του Κ. Σημί
τη για το δημοψήφισμα έδωσε ο Γ. Παπανδρέου, με τη 

δήλωση που έκανε για το «όχι» των Ιρλανδών στην Ευρω
συνθήκη. «Onoios αποφεύγει τον λαό, εισπράττει όχι. Σή
μερα, πρέπει να το καταλάβουν όλοι στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη. Δεν θα προχωρήσουμε παραπέρα την ευρωπαϊ
κή ενοποίηση, αν δεν πείσουμε τον λαό. Ενημέρωση, διά- 
λογοε, γνώση δίνουν τη δυναμική του "ναι"», είπε ο ηρόε- 
ôpos του ΠΑΣΟΚ και υπογράμμισε: «Η Ελλάδα θα έπρεπε 
να είναι μπροστά, μαζί με άλλεε χώρεε τηε πρωτοηορίαε

τηε ενοποίησηε στην Ευρώ
πη, στο μεγάλο "ναι", το "ναι" 
του λαού. Δεν περνάνε στα 
κρυφά οι μεγάλεε αποφάσειε. 
Το "ναι" πρέπει να το πουν οι 
ευρωπαϊκοί λαοί και θα είναι 
"ναι" μόνο σε μια δημοκρατι
κή και κοινωνική Ευρώπη. Και 
οι ηγεσίεε τουε, ένα καθήκον 
έχουν: να πείθουν και όχι να 
κρύβονται». Ο πρόεδροε του 
ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι με το 

«όχι» των Ιρλανδών επιβεβαιώθηκαν οι θέσειε του, γιατί 
δείχνει, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι, όταν οι δυνάμειε 
για μια δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη κρύβονται, ε
πικρατούν οι δυνάμειε τηε συντήρησηε και τηε ευρωφο- 
βίαε. «Καθήκον των ηγεσιών ήταν να πείσουν τουε λαούε 
και να δημιουργήσουν μια δυναμική του "ναι" σε όλη την 
Ευρώπη. Δεν το έπραξαν. Ετσι, χωρίε ευρωπαϊκό δημόσιο 
διάλογο και ενημέρωση, για άλλη μια φορά, η Ευρώπη πέ
φτει θύμα μιαε πολιτικήε πρακτικήε που φοβάται τον λαό». 
Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο Γ. Παπανδρέου την Πέμπτη 
στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα αναμένεται να προτεί
νει ένα πανευρωπαϊκό δημοψήφισμα για την Ευρωσυνθή
κη, μετά από μια εκστρατεία ενημέρωσηε των λαών.

Σχόλιο για 
Ιρλανδία 
με απάντηση 
στον Σημίτη

Σε τεντωμένο σχοινί κινείται 
πλέον το ΠΑΣΟΚ και γι' αυ
τό ο Γ. Παπανδρέου από σή
μερα μπαίνει ο ίδιοε στη δια
δικασία τηε ενημέρω σηε  
των μελών και ψηφοφόρων 
του κόμματοε.

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Σ τόχος του, να «διαγρά
ψει» τη ρήξη, να αυξή
σει τα ποσοστά αποδο

χής της απόφασής του, κα
θώς οι ψηφοφόροι είναι μοι
ρασμένοι, αλλά και να επεν
δύσει ακόμα περισσότερο 
στην αποπομπή του Κ. Σημί
τη, συνδέοντάς την και με 
αλλαγή πολιτικής κατεύθυν
σης του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, θα επιχειρήσει 
να στρέψει το ενδιαφέρον 
στην «αντιλαϊκή πολιτική της 
κυβέρνησης με μια αντικυ- 
βερνητική πρωτοβουλία», 
που, σύμφωνα με συνεργά
τες του, αναμένεται να ανα
κοινώσει αύριο κιόλας.

Νέα μέτρα
Το μοτίβο Παπανδρέου με 

τις από σήμερα και μετά πα
ρεμβάσεις του (συνεντεύξεις, 
περιοδείες) εμπεριέχει και 
την απειλή νέων διοικητικών 
μέτρων κατά των διαφωνού- 
ντων, αλλά δείχνει και αντι
πολιτευτικές κινήσεις: «Στό
χος είναι τα προβλήματα των 
πολιτών και της χώρας και α
πό εκεί και πέρα ο καθένας α
ναλαμβάνει την ευθύνη του 
απέναντι σε αυτά...».

Πάντως, στο ΠΑΣΟΚ περι
μένουν την αποψινή συζήτη
ση στη Βουλή για το δημοψή
φισμα και κυρίως την ψηφο
φορία υπό τον φόβο διαρρο
ών, αν και είναι σχετικά δύ
σκολο να συμβεί αυτό, λόγω 
του ότι η ψηφοφορία είναι ο
νομαστική. Στο μεταξύ, συ
νεργάτες του καλλιεργούσαν 
και χθες κλίμα νέων διοικητι
κών μέτρων στο μέλλον ενα
ντίον εκείνων που θα θελή- 
σουν να διαφοροποιηθούν α
πό την κομματική γραμμή 
και να εμπλέξουν το κόμμα

σε νέο κύκλο εσωστρέφειας. 
«Σταθερή κατεύθυνσή μας εί
ναι τα προβλήματα των πολι
τών και όποιος τη διαταράσ- 
σει, θα αντιμετωπίζεται ανα- 
λόγως», μας έλεγαν.

Ομως χθες, από τη Χαριλά
ου Τρικούπη, συνέδεαν την α
ποπομπή Σημίτη και με τις κι
νήσεις του που εκτιμήθηκαν 
ως αποσταθεροποιητικές.

«Κάτι ετοιμάζει»
Κομματικός παράγοντας 

μας είπε ότι το ύφος και το 
περιεχόμενο της επιστολής ή
ταν τέτοιο, που δεν άφηνε 
κανένα περιθώριο στον Πα
πανδρέου να αντιδράσει δια
φορετικά. Εξάλλου, τόνισε ο 
ίδιος, ήταν και η περιρρέου- 
σα ατμόσφαιρα για τις παρα- 
σκηνιακές κινήσεις Σημίτη, 
που ενίσχυαν τις εκτιμήσεις 
ότι κάτι ετοιμάζει και, επομέ
νως, όλα αυτά μαζί επέσπευ

σαν την απόφαση για αποπο
μπή του. Αυτή η διάσταση 
συζητήθηκε εκτενώς μεταξύ 
του Παπανδρέου και των συ
νεργατών του εκείνο το δρα
ματικό βράδυ της απόφασης, 
επιβεβαιώνοντας με αυτό τον 
τρόπο εμμέσως πλην σαφώς 
ότι από καιρό ο Γ. Παπανδρέ
ου δεν έβλεπε με καλό μάτι 
τις παρεμβάσεις του πρώην 
πρωθυπουργού (διαφοροποί
ηση για την Τουρκία, ίδρυση 
Ιδρύματος, αποχή από τα 
κομματικά όργανα, άρθρα υ- 
ποστηρικτώντου, κ.λπ.).

Στη Χαριλάου Τρικούπη υ
ποστηρίζουν ότι δεν θα μπο
ρούσε μια τόσο μεγάλη κίνη
ση να γίνει εύκολα αποδεκτή 
από την κοινωνία και σε αυτό 
αποδίδουν το γεγονός ότι σε 
όλες τις χθεσινές δημοσκοπή
σεις οι ψηφοφόροι του 
ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται μοιρα
σμένοι σχετικά με το αν η κί

νηση είναι σωστή ή όχι, αν 
και τα ποσοστά αυτών που 
συμφωνούν είναι λίγο μεγα
λύτερα. Λένε, όμως, ότι σε 
δημοσκόπηση που παρήγγει- 
λε το ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό α
ποδοχής της κίνησης είναι 
πολύ μεγαλύτερο και φτάνει 
το 58%, έναντι 32% αυτών 
που διαφωνούν.

Η εκστρατεία
Επίσης οτη Χαριλάου Τρι- 

κούπη υποστηρίζουν ότι η 
εκστρατεία ενημέρωσης της 
κοινής γνώμης από τον ίδιο 
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με 
συνεντεύξεις του σήμερα και 
με περιοδείες το Σαββατοκύ
ριακο, γίνεται για:
-Ν α  ενισχύσει την αναγκαιό
τητα της κίνησής του και να 
επενδύσει σε αυτή. Λένε ότι 
ήταν κομβική για το μέλλον 
του ΠΑΣΟΚ και την πολιτι- 
κοϊδεολογική του υπόσταση

και αυτό ο Γ. Παπανδρέου θέ
λει να το «δουλέψει» περισσό
τερο στην κοινωνία, γιατί έ
χει σχέση με το ερώτημα που 
συχνά τίθεται για το ΠΑΣΟΚ 
«με ποιους είναι και γιατί». 
Επί της ουσίας λένε ότι, πέρα 
από τις εντυπώσεις, είναι μια 
κίνηση η οποία υποδηλώνει 
τη στροφή του ΠΑΣΟΚ από 
την πολιτική που ακολούθη
σε επί Σημίτη και την απαλ
λαγή του από τα αρνητικά της 
λεγάμενης «σημιτικής ή εκ
συγχρονιστικής περιόδου».
-  Να ξεκαθαρίσει μια και κα
λή το θέμα, να το κλείσει, 
προκειμένου να αλλάξει πολι
τική ατζέντα από αύριο κιό
λας. Στο πλαίσιο αυτό, έλεγαν 
χθες παράγοντες της Χαριλά

ου Τρικούπη, ο Γ. Παπανδρέ
ου αναμένεται αύριο να ανα
κοινώσει «μια σημαντική α- 
ντικυβερνητική πρωτοβου
λία», ανάλογης βαρύτητας με 
εκείνη που έκανε προ τριμή
νου για το Ασφαλιστικό.

Στο μεταξύ, την Πέμπτη θα 
μεταβεί στις Βρυξέλλες, για 
να μιλήσει στο Ευρωπαϊκό 
Σοσιαλιστικό Κόμμα. Στη Χα
ριλάου Τρικούπη εκτιμούν ό
τι αρχίζει να καλλιεργείται έ
να κλίμα ότι ο Παπανδρέου 
θέλει να στρέψει το ΠΑΣΟΚ 
σε αντιευρωπαϊκή πορεία, 
λόγω της θέση τους υπέρ του 
δημοψηφίσματος για την Ευ
ρωσυνθήκη και σπεύδει εκεί, 
για να δώσει απαντήσεις σε 
αυτά τα σενάρια.#
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4 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ: 41 - 48% ΟΙ «ΥΠΕΡ», 40 - 45,5% ΟΙ ΚΑΤΑ

Μισοί-μισοί στο ΠΑΣΟΚ 
για τη «διαγραφή» Σημίτη

Στη δημοσκόπηση της «Public Issue» για 
την «Καθημερινή»:

►  Το 4ΐ% του συνόλου των ψηφοφόρων χα
ρακτηρίζει λάθος την απόφαση Παπανδρέ- 
ου και το 32% σωστή. Οι ψηφοφόροι του 
ΠΑΣΟΚ διχάζονται μεταξύ του «σωστή» 
(41%) και του «λάθος» (40%).

» Τόσο το σύνολο των ψηφοφόρων όσο και 
οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν, σε πο
σοστό 50%, ότι ο κ. Παπανδρέου δεν ενι-

σχύεται με την απόφαση που πήρε. Τα πο
σοστά εκείνων που δηλώνουν ότι ενισχύεταί 
είναι 29% και 33% αντίστοιχα.

Στη δημοσκόπηση της «Aleo» για το 
«Πρώτο Θέμα», το 44 ,6% του συνόλου των 
ψηφοφόρων χαρακτηρίζει λάθος την απόφα
ση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και το 41,8% 
σωστή. Αντίθετα, το 48% των ψηφοφόρων 
του ΠΑΣΟΚ τη θεωρεί σωστή και το 45 ,5% 
λάθος. ♦

Διχασμό στους ψηφοφόροι^ του 
ΠΑΣΟΚ και ζημιά στα εκλογικά ποσο
στά του επέφερε η απόφαση του Γιώρ
γου Παπανδρέου να «διαγράψει» τον 
Κώστα Σημίτη, σύμφωνα με τα αποτελέ
σματα τεσσάρων δημοσκοπήσεων.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της 
εταιρείας «Metron Analysis» για 
τον «Αντέννα»:

» Στο σύνολο των ψηφοφόρων, το 
41% δήλωσε ότι διαφωνεί με την από
φαση Παπανδρέου kûl το 37% ότι συμ
φωνεί. Στους ψηφοφόρους του 
ΠΑΣΟΚ συμφωνεί το 44% και διαφω
νείτο 42%.

» Διευρύνθηκε η διαφορά της Ν .Δ. 
από το ΠΑΣΟΚ και καταγράφεται τώ
ρα στο 5,5% έναντι 4,ι% που ήταν πριν 
από δύο μήνες. Η Ν .Δ. συγκεντρώνει 
30% και το ΠΑΣΟΚ 24,5%· Στην προη
γούμενη μέτρηση οι αριθμοί ήταν 
27,6% και 23,5% αντίστοιχα.

Η δημοσκόπηση της «Marc» για το 
«Εθνος» έδειξε ότι:

►  Το 48,3% ίου  συνόλου των ψηφο
φόρων διαφωνεί με την απόφαση Πα
πανδρέου και το 43,4% συμφωνεί. Με
ταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ τα 
ποσοστά είναι περίπου αντίστροφα. 
Συμφωνεί το 48% και διαφωνεί το 
44 ,8%.

» Το 49,6% του συνόλου θεωρεί ότι 
το ΠΑΣΟΚ θα βγει χαμένο από την υπόθεση 
αυτή καί το 37,5% ότι θα βγει κερδισμένο. 
Οταν το ερώτη μα τίθεται μόνο στους ψηφο
φόρους του ΠΑΣΟΚ, αυτοί διχάζονται. Το 
44,5% πιστεύει ότι θα βγει κερδισμένο και 
το 43,2% χαμένο.

» Οι μισοί ψηφοφόροι θέλουν ο κ. Σημίτης 
να εκφράζει δημόσια τις διαφωνίες του και 
οι άλλοι μισοί να τις εκφράζει μέσα στα όρ
γανα του ΠΑΣΟΚ.

Πως κρίνουν την απόφαση Γ. Παπανδρέου 
για διαγραφή του Κ. Σημίτη

□  Συμφωνούν METR0N ANALYSIS
□  Διαφωνούν

Σύνολο 
ψηφοφόρων

Ψηφοφόροι
ΠΑΣΟΚ

Σωστή ή λάθος απόφαση;
□  Σωστό PUBLIC ISSUE

Λάθος
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Ψηφοφόροι
ΠΑΣΟΚ
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Το δημοψήφισμα 
για την Ευρωσυνθήκη 
συζητάει η Βουλή

Με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορία$ 
οήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα στη Βουλή, 

η κυβερνητική πλειοψηφία αναμένεται να α- 
πορρίψει το αίτημα σύσσωμης της αντιπολί
τευσης για τη διενέργεια δημοψηφίσματος για 
την Ευρωσυνθήκη.
Το ΠΑΣΟΚ, παρ' ότι τάσσεται υπέρ της Ευρω
συνθήκης, ζητεί να γίνει δημοψήφισμα για την 
ενημέρωση της κοινής γνώμης, ενώ ΚΚΕ, 
ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ ζητούν προσφυγή στη λαϊκή 
ετυμηγορία, εισηγούμενοι την καταψήφισή 
της. Ανάλογη στάση κράτησαν τα κόμματα την 
περασμένη εβδομάδα, όταν η Συνθήκη της Λι
σαβόνας κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή. 
Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ υπερψήφι
σαν την κύρωση της συνθήκης, ενώ αντίθετα 
το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ (με αποχή 4 βουλευτών) και 
ο ΛΑΟΣ την καταψήφισαν.

Συγκεντρώσεις ΚΚΕ 
κατά της Ευρωσυνθήκης

Με δύο συγκεντρώσεις, στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη το ΚΚΕ, ζητεί τη διεξαγωγή 

δημοψηφίσματος για την Ευρωσυνθήκη. Στην 
Αθήνα, η συγκέντρωση θα γίνει στις 7.30 το α
πόγευμα στην πλατεία Ομονοίας, και στη Θεσ
σαλονίκη την ίδια ώρα στο Αγαλμα του Βενι- 
ζέλου.
Η γ.γ. του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα αμέσως μετά 
την ανακοίνωση του αποτελέσματος τού δη
μοψηφίσματος που έγινε στην Ιρλανδία, έ- 
σπευσε να το χαιρετήσει με ικανοποιήση και 
να δηλώσει τη μεγάλη της χαρά για το αποτέ
λεσμα. Χαρακτήρισε μάλιστα το «όχι» των 
Ιρλανδών «νίκη ενός λαού».
Σύμφωνα με την κ. Παπαρήγα, «το ΚΚΕ θεω
ρεί ότι δεν είναι μόνο ο ιρλανδικός λαός που 
μπορεί να πει "όχι". Σήμερα δημιουργούνται 
προϋποθέσεις εφόσον γίνουν ή γίνονταν δη
μοψηφίσματα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση 
το "όχι" να είναι πλειοψηφικό σε μερικές χώ
ρες, και πάντως πάρα πολύ ισχυρό, ισχυρότε
ρο από ποτέ».
Σύμφωνα με την ίδια, «η καλύτερη επαγρύ
πνηση είναι ο ελληνικός λαός να πανηγυρίσει 
αυτό το "όχι", να διεκδικήσει δημοψήφισμα, 
να μετατρέψει το δημοψήφισμα σε μια κατα
δίκη της Ευρωσυνθήκης και των επιλογών της 
Ε.Ε. που πλήττουν τη μεγάλη πλειοψηφία του 
λαού. Να απαντήσει και στα απαράδεκτα λό
για του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περΓευρωφο- 
βικών" και "συντηρητικών"».

ΜΠίΑΙ ΜΠΟΜΠ KOI ΜΗΡΟΥΣ
ΘΟΡΝΤΟΝ ΜΠΛΑΝΣΕΤ ΓΟΥΙΛΙΣ

ΟΙ ΛΩΠΟΔΥΤΕΣ
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ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΡΗΜΕΝΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η κυβέρνηση πατάει στην 
κρίση του ΠΑΣΟΚ μετά τη δια- 
γραφή του πρώην πρωθυ
πουργού Κώστα Σημίτη από 
τον Γιώργο Παπανδρέου και 
επιχειρεί να βελτιώσει την ει
κόνα τηε.

Tns ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Με το βλέμμα στραμμέ
νο στην τελευταία για 
την παρούσα κοινο

βουλευτική περίοδο δημο
σκόπηση της M etron 
A nalysis που θα δοθεί στη 
δημοσιότητα στις αρχές Ιου
λίου μετά το Euro προετοιμά
ζει το έδαφος για να βελτιω
θούν τα ποσοστά της. Μια 
τέτοια εξέλιξη θα απελευθέ
ρωνε και τους βουλευτές της 
Ν.Δ. γιατί θα αναχωρούσαν 
για τις εκλογικές τους περι
φέρειες με μια νότα αισιοδο
ξίας στις αποσκευές τους.

Η αλλαγή του κλίματος επι- 
χειρείται με συγκεκριμένες 
κινήσεις:

Q  Το οικονομικό επιτελείο 
μπροστά στη φρενήρη κούρ
σα της τιμής του πετρελαίου 
αφήνει να κυκλοφορούν σε
νάρια για χορήγηση επιδόμα
τος θέρμανσης από το φθινό
πωρο και για χορήγηση κατώ- 
τατης εθνικής σύνταξης. Οι 
υποσχέσεις δεν κοστίζουν και 
αφού δεν δίνονται και από ε
πίσημα χείλη δεν δεσμεύουν 
και κανέναν. Το εμπόριο της 
ελπίδας δίνει και παίρνει!

0  Ο φόβος ότι μπορεί να 
παγιωθεί στην κοινή γνώμη η 
εντύπωση ότι κυβέρνηση έχει 
αδυναμία να αντιμετωπίσει 
την ακρίβεια στοιχειώνει το 
Μαξίμου και τη Ρηγίλλης. Αν 
δεν αλλάξει η εικόνα, θα εί
ναι πολύ δύσκολο να ανα
στραφεί από τον Σεπτέμβριο 
που θα έχουν τελειώσει τα 
μπάνια του λαού και τα έξο
δα του χειμώνα θα μοιάζουν 
με γολγοθά για τα χαμηλά και 
τα μεσαία στρώματα.

Στους τη
Γι’ αυτό και καταστρώνο- 

νται δράσεις επικοινωνιακού 
χαρακτήρα. Στην επιχείρηση 
θα επιστρατευτεί και η Σύνο
δος Κορυφής που θα γίνει 19- 
20 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Ο 
Κώστας Καραμανλής έστειλε 
επιστολή στον πρόεδρο της 
Επιτροπής Μανουέλ Μπαρό- 
ζο ζητώντας να συζητηθεί 
και η ακρίβεια και προσδοκώ
ντας σε χείρα βοήθειας από έ
ξω. Το πρόβλημα απασχολεί 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (ο

Κυβερνητική... επένδυση 
στην κρίση του ΠΑΣΟΚ
Σαρκοζί έχει προτείνει τη μεί
ωση του ΦΠΑ, ο Αυστριακός 
καγκελάριος Γκουζενμπάου- 
ερ αυστηρά μέτρα κατά των 
κερδοσκόπων κ.λπ.). Οπότε 
αναμένονται αποφάσεις για 
κοινές ευρωπαϊκές δράσεις 
που θα μπορούσαν να χρησι
μοποιηθούν σαν ένα ακόμη 
άλλοθι και από την ελληνική 
κυβέρνηση προκειμένου να 
κρύψει κάτω από το χαλί την 
αναποτελεσματικότητά της. 

0  Ο πρωθυπουργός δέχεται 
εισηγήσεις να περιοδεύσει 
στις σεισμόπληκτες περιοχές. 
Η αποζημίωση των 3.000 ευ
ρώ καταβάλλεται χωρίς προ
βλήματα και η παρουσία του 
εκεί θα τονίσει τα άμεσα α
ντανακλαστικά που έδειξε η

κυβέρνηση. Το προηγούμε
νο, όμως, των πυρόπληκτων 
περιοχών αποκαλύπτει τη γύ
μνια του βασιλιά, τις πολύμη
νες καθυστερήσεις και το τέ
ρας της γραφειοκρατίας στις 
δράσεις ουσίας που έχουν να 
κάνουν με την πλήρη αποκα
τάσταση των πληγέντων.

Εικονική
Το πιο πιθανό είναι, με τα 

χάλια που έχει το ΠΑΣΟΚ, η 
κυβέρνηση να επιτύχει τελι
κά τον σκοπό της και να βελ
τιώσει τα δημοσκοπικά ποσο
στά της. Θα πρόκειται, ό
μως, για μια εικονική πραγ
ματικότητα αφού:

IΗ  οικονομία βρίσκεται σε 
ιδιαίτερα δεινή θέση. Η αύ

ξηση μόλις κατά 2,ι% των δη
μοσίων εσόδων τον μήνα 
Μαΐο έναντι του προϋπολογι
σμένου ΐ2,ι% δημιουργεί ένα 
πολύ αρνητικό προγούμενο 
αφού εμφανίζει έναν προϋ
πολογισμό να βρίσκεται στον 
αέρα. Η παραοικονομία ζει 
και βασιλεύει. Ερευνες την 
εμφανίζουν να αγγίζει τα 70 
δισ. ευρώ (κάτι λιγότερο από 
το ι/3 του κρατικού προϋπο
λογισμού). Το οικονομικό ε
πιτελείο τρέχει καταϊδρωμέ- 
νο αδυνατώντας να την πε
ριορίσει. Μισθωτοί και συ
νταξιούχοι είναι οι μόνοι που 
πληρώνουν τους φόρους 
τους, ενώ οι μεγαλοκαρχα
ρίες φοροδιαφεύγουν από έ
να κράτος που είτε κλείνει τα

μάτια είτε είναι ανίκανο -το 
αποτέλεσμα είναι το ίδιο και 
το αυτό. Κατά τα άλλα οι υπο
σχέσεις πέφτουν βροχή...

II Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να 
πέφτει αλλά πέφτει και η 
Ν .Δ. και η αυτοδυναμία εξε
λίσσεται σε όνειρο θερινής 
νυκτός. Το κόμμα «κανένα» 
(ονομάστηκε έτσι από την α
πάντηση στο ερώτημα ποιο 
από τα κόμματα μπορεί να 
λύσει π.χ. το πρόβλημα της 
ακρίβειας κ.λπ.) κερδίζει ό
λο και μεγαλύτερο έδαφος. 
Οσο δεν θα βελτιώνει τα πο
σοστά της η Ν .Δ. τόσο μεγα
λύτερη βάση θα έχει ο ισχυρι
σμός του προέδρου του 
ΛΑ.Ο.Σ Γιώργου Καρατζαφέ- 
ρη ότι μπορεί να παίξει ρόλο

ρυθμιστή στις επόμενες ε
κλογές προκειμένου να υ 
πάρξει η δυνατότητα σχημα
τισμού κυβέρνησης. Ο Καρα
μανλής έχει δηλώσει ότι δεν 
συνεργάζεται με τα άκρα, αλ
λά στην πολιτική ποτέ μη λες 
ποτέ.

Ο Γ. Καρατζαφέρης σε συ
νέντευξή του στη «Νίκη» υ
ποστήριξε ότι το δικό του 
κόμμα δεν θα έχει την τύχη 
της ΔΗΑΝΑ, της ΠΟΛΑΝ, 
του ΚΕΠ και του ΔΗΚΚΙ. 
«Κατ’ αρχήν ο ΛΑΟΣ έχει κυ
βερνητική δυναμική», είπε. 
«Το βλέπω παντού. Δεν θα έ
χουμε την τύχη των κομμά
των που προαναφέρατε. Διό
τι αφενός έχω μελετήσει τα 
λάθη τους, αφετέρου δε ε
μείς έχουμε όραμα και συ
γκεκριμένες θέσεις».

Σε περίπτωση που δεν υ
πάρξει αυτοδυναμία στις επό
μενες εκλογές, δήλωσε έτοι
μος να συζητήσει και να συ
νεργαστεί με το πρώτο κόμμα 
είτε είναι η Ν .Δ . είτε το 
ΠΑΣΟΚ, όπως είπε. «Ο 
ΛΑΟΣ θα είναι ο ρυθμιστής», 
τόνισε.
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Με το σταγονόμετρο οι κορυφαίοι, με κείμενα οι μεσαίοι εκσυγχρονιστές

θ . Πάγκαλθ5:0 Σημίτης 
έδωσε την εντύπωση ότι 
λειτουργεί έξω από τα 
κομματικά πλαίσια

Α. Τσοχατζόπουλος: 
Υπάρχει πολιτική ρήξη και 
η διαγραφή είναι ένα 
μέσον αντιμετώπισης

Τ. Γιαννίτσης: Πράξη 
πανικού και εγκλεισμού σε 
μια περιθωριακή φρουρά 
η διαγραφή Σημίτη

Του ΠΑΝΟΥΣΩΚΟΥ

Μ ε το σ ταγονόμετρο  εξακολου 
θ ούν  να γ ίνο ντα ι οι δηλώ σεις 

στελεχών για τη διαγραφή Σημίτη, α
φού κορυφαία στελέχη αποφεύγουν 
να πάρουν θέση πλην εξαιρέσεων, κι 
ακόμα λιγότερε$ είναι μέχρι στιγμής οι 
δηλώσεις κατά της διαγραφής, όπως 
αυτή που έκανε χθες ο Τ. Γιαννίτσης.

Ομως σήμερα ή αύρ ιο  αναμένεται 
να δημοσιοποιηθούν κείμενα στήρι
ξης του πρώην πρωθυπουργού από 
μεσαία εκσυγχρονιστικά στελέχη που 
δεν είναι Βουλευτές και από πανεπι
στημιακούς (μεταξύ άλλων θα υπο
γράψει και ο Παρασκευάς Αυγερινός) 
και θα ζητηθεί να συνεδριάσει το Εθνι
κό Συμβούλιο.

Για π ολιτική ρήξη ανάμεσα  στον 
Γιώργο Παπανδρέου και τον Κώστα 
Σημίτη έκανε λόγο ο Ακης Τσοχατζό- 
πουλος στην ΕΤ-3 και τόνισε πως, όταν 
υπάρχει πολιτική ρήξη, στα μέσα αντι
μετώπισής της είνα ι και η διαγραφή. 
Είπε ακόμα ότι ο Γ. Παπανδρέου έχει 
κάνει στροφή από την πολιτική Σημίτη 
και υπογράμμισε ότι ο πρώην πρωθυ
πουργός ήθελε μόνο να επιβάλει τη 
δική του πολιτική στο ΠΑΣΟΚ και σή
μερα.

Ο θ. Πάγκαλος στον «Ελεύθερο Τύ
πο της Κυριακής» είπε ότι με την κίνη

σή του ο κ. Σημίτης έδωσε την εντύπω
ση πως λειτουργεί έξω από τα κομματι
κά πλαίσια, επισήμανε ότι είναι προ
νόμιο του Γ. Παπανδρέου η σύνθεση 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αλλά 
κι αυτός κρίνεται.

«Σε όλους μας υπάρχει ένα ερώτη
μα. Γιατί ο κ. Σημίτης, ο οποίος δεν είχε 
τις προηγούμενες ημέρες εκδηλώσει 
μία μεγάλη αντίθεση, δεν επέλεξε να 
συζητήσει για το δημοψήφισμα και να 
μας γνωστοποιήσει τη σημασία που έ
δινε στο θέμα. Δ ιαβάζοντας την επι

στολή Σημίτη, σχηματίζει κανείς την ε
ντύπωση ότι υπάρχει το κόμμα και υ
πάρχει και ο Σημίτης. Και ότι πρέπει κά
θε φορά το κόμμα να συμφωνεί με τον 
Σημίτη, διότι, αν δεν συμφωνεί, θα δέ
χεται -όπως ένα κεραμίδι στο κεφάλι 
ενός δ ια β ά τη - μία επιστολή Σημίτη. 
Αυτό δεν είναι καλή διαδικασία», είπε ο 
κ. Πάγκαλος.

«Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ δεν ανέχεται 
άλλο τις προσωπικές στρατηγικές και 
τις φιλοδοξίες. Και δεν αποδέχεται την 
υποκρισ ία της επίπλαστης ενότητας

που επιτρέπει δ ιαρκώ ς πράξεις και 
προσωπικές στάσεις που πληγώνουν 
τη δημοκρατική παράταξη», δήλωσε ο 
Χρ. Παπουτσής στο «Εθνος της Κυρια
κής» και υποστήριξε ουσ ιαστικά ότι 
βρίσκεται σε εξέλιξη πάλι μια κίνηση α
πό MME και εξωθεσμικά κέντρα κατά 
του Γ. Παπανδρέου.

Επιθετικός κατά του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ ο Τ. Γ ιαννίτσης. Χαρακτηρίζει 
στο «Εθνος» τη «διαγραφή» Σημίτη ως 
πράξη «πανικού, φόβου για το μέλλον 
και εγκλεισμού σε μία περιθωριακή 
πραιτοριανή φρουρά».

«Είναι η πλήρης αντίθεση με το 
2003. Τότε ο κ. Σημίτης δεν διάγραψε 
τον κ. Παπανδρέου, που ως υπουργός 
θεωρούσε αυτονόητο να διαφοροποι
είται δημόσια από τον πρωθυπουργό 
του και να προτείνει δημοψήφισμα», 
είπε.

Στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» 
ο Π. Ευθυμίου είπε ότι «οι τελευταίες ε
ξελίξεις ανήκουν στις πιο σκληρές και 
δυσάρεστες στιγμές της ιστορίας του 
ΠΑΣΟΚ» και επισήμανε ότι «δυστυχώς 
η συνεννόηση των δύο ανδρών (Πα
πανδρέου, Σημίτη) δεν κατέστη δυνα
τή». Υπογράμμισε πάντως ότι όλες οι ε
κτιμήσεις, ότι εισερχόμαστε σε κρίση 
που ενέχει το στοιχείο της διάσπασης, 
θα διαψευστούν».
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