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Στο 3,5% το προβάδισμα της Ν Α , στο 10,5% η «διαρροή» του ΠΑΣΟΚ
Σταθερό παραμένει το προβάδισμα της 

Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ, πέντε 
μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές της 16ης 
Σεπτεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από τη 
δημοσκόπηση της εταιρείας «MRB», η οποία 
παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδή
σεων της τηλεόρασης του «Alpha», η Νέα 
Δημοκρατία, σε μία δύσκολη πολιτικά συγκυ-

ρία, όπου η υπόθεση του τέως γενικού γραμ
ματέα του υπουργείου Πολιτισμού, Χρήστου 
Ζαχόπουλου, εξακολουθεί να βρίσκεται στην 
επικαιρότητα, προηγείται στην εκτίμηση ψήφου 
του ΠΑΣΟΚ, με 3,5 μονάδες.

Η κυβερνητική παράταξη συγκεντρώνει 
ποσοστό από 37,5% έως 39% και ακολουθούν 
το ΠΑΣΟΚ, από 34% έως 35,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ, 
από 10,5% έως 12%, το ΚΚΕ, από 7,5% έως

8,5% και ο ΛΑΟΣ, με 4% έως 5%. Όσον αφο
ρά στην εικόνα των πολιτικών αρχηγών, ο πρω
θυπουργός, Κώστας Καραμανλής, διευρύνει 
το προβάδισμά του έναντι του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπανδρέου.

Ειδικότερα, ο κ. Καραμανλής συγκεντρώ
νει το 45,1% των θετικών κρίσεων της κοινής 
γνώμης (αύξηση 1,3% σε σύγκριση με την 
προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας),

ενώ ο κ. Παπανδρέου ακολουθεί με 32,9%.
Την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία της δημοσκόπησης, το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης φυλλορροεί προς 
τα αριστερά του, καθώς με βάση τις μετακι
νήσεις των ψηφοφόρων, 10,5% όσων ψήφι
σαν ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές κατευ- 
θύνεται προς το ΣΥΡΙΖΑ,
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Τον χαρακτήρισε σχολιαστή των κυβερνητικών πρωτοβουλιών και αρχηγό μειωμένων δυνατοτήτων

Δριμύ «κατηγορώ» Σημίτη 
για τα λάθη του Παπανδρέου
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Νέα κρίση στο χώρο της αξιω
ματικής αντιπολίτευσης πυρο
δότησε με χθεσινή του παρέμ

βαση ο τέως πρωθυπουργός Κώστας 
Σημίτης, καταλογίζοντας, εμμέσως 
πλην σαφώς, ηγετική αδυναμία και 
έλλειμμα αντιπολιτευτικής ικανότη
τας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Γιώρ
γο Παπανδρέου.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Ομί
λου Προβληματισμού για τον Εκσυγ
χρονισμό της Κοινωνίας με θέμα «Σκέ
ψεις για μια προοδευτική διακυβέρ

νηση» ο τέως πρω- 
, θυπουργός δεν έκρυ- 

0  ΐεω ς πρω θυπουργός ψετονπροβληματι-
κατηγόρησε τον Γιώργο °Ρ ό του Υια την 

οτι συνεβαλε στον κλονισμό π α ρ ο ^ σ ώ ζ ε ι α ή μ ε . 
της εμπιστοσύνης ρα το  ΠΑΣΟΚ.
των πολιτών με την Μάλιστα, στην

1 1 προσπάθεια του να
ενοχοποίηση εξηγήσει τα αίτια
ίου «κυβερνητικού πκφθίνουσαςπορεί-

παρελθόντος» του ΠΑΙΟΚ
υπέδειξε ως κύριο 

υπεύθυνο τον Γιώργο Παπανδρέου, 
τον οποίο περιέγραψε ως σχολιαστή 
των κυβερνητικών πρωτοβουλιών, ως 
αρχηγό μειωμένων δυνατοτήτων, χωρίς 
πειστικό λόγο και -το κυριότερο- τον 
κατηγόρησε επειδή με την ενοχο
ποίηση του «κυβερνητικού παρελ
θόντος» του ΠΑΣΟΚ συνέβαλε στον 
κλονισμό της εμπιστοσύνης της κοι
νής γνώμης προς το κόμμα της αξιω
ματικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Σημίτης άφησε να εννοηθεί 
πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σε θέση 
να αποκτήσει την πολιτική ηγεμονία 
επειδή δεν μπορεί να καθορίσει την 
ημερήσια διάταξη της πολιτικής δρα
στηριότητας.

«Η αντιπολίτευση που θέλει να 
αποκτήσει πολιτική ηγεμονία πρέ
πει να ξεπεράσει το στάδιο κατά το

οποίο η δραστηριότητά της συνί- 
σταται μόνο στην παρακολούθηση 
και το σχολιασμό των κυβερνητικών 
κινήσεων.

»Θα πρέπει να κερδίσει τον απο
φασιστικό ρόλο στο σχηματισμό της 
κοινής γνώμης, στη διαμόρφωση της 
εικόνας των πολιτικών εξελίξεων, στον 
επηρεασμό της στάσης των πολιτών», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σημί
της, συμπληρώνοντας με νόημα: 
«Μπορεί το ψεύτικο πάθος και ο 
ξύλινος λόγος να γεννούν χειροκρο
τήματα, αλλά δύσκολα μεταστρέ
φουν παθητικούς ακροατές σε ενερ
γούς πολίτες που μάχονται για την 
άποψή τους».

Σχολιάζοντας την αδυναμία του 
ΠΑΣΟΚ να καρπωθεί τη φθορά της 
κυβέρνησης, ο τέως πρωθυπουργός 
έδωσε την ακόλουθη αιχμηρή εξή
γηση: «Συμβαίνει όταν οι ψηφοφό
ροι έχουν μειωμένες προσδοκίες από 
πρόσωπα και παρατάξεις ή θέλουν 
να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους 
γενικά με την πολιτική ζωή. Για να 
εισπράξει ένα κόμμα τη φθορά των 
άλλων πρέπει να δημιουργεί την πεποί
θηση ότι μπορεί να διαχειριστεί απο
τελεσματικά τα θέματα εξουσίας, να 
έχει διαμορφώσει σχέδια, τα οποία 
ανταποκρίνονται στις αναμονές, να 
αποτελεί μια εναλλακτική λύση για 
όσους διαπιστώνουν ότι υπάρχει αδιέ
ξοδο».

Εν συνεχεία ο κ. Σημίτης εξέ- 
φρασε την ελπίδα το ΠΑΣΟΚ να 
ξαναβρεί το νήμα της νίκης μέσα από 
τις προσπάθειες που κάνει τώρα, αλλά 
μερικές παραγράφους πιο κάτω επέ- 
κρινε εκ νέου τον Γιώργο Παπανδρέου 
επειδή δεν υπερασπίστηκε το έργο 
του στον τομέα της οικονομίας. «Για
τί να απορούμε όμως ότι οι πολίτες 
δεν μας εμπιστεύονται όταν εμείς οι 
ίδιοι αμφισβητούμε τα επιτεύγματά 
μας;» διερωτήθηκε με νόημα ο κ. 
Σημίτης.

Στο στόχαστρο του τέως πρω
θυπουργού βρέθηκε και η πράσινη
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Σε κώμα 

το κόμμα

Ανήμερα της παρέμβα
σης του τέως πρωθυπουργού 
Κώστα Σημίτη, που έχει προ- 
καλέσει έντονη δυσφορία 
στο επιτελείο του Γιώργου 
Παπανδρέου, εξέφρααε την 
έντονη ανησυχία του για την 
πορεία του ΠΑΣΟΚ και ο πρώ
ην γραμματέας της αξιωμα- 

. τικής αντιπολίτευσης Μιχά- 
λης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος 
παρομοίασε το κόμμα με 
ασθενή που βρίσκεται σε 
κώμα. «Η σχέση του ΠΑΣΟΚ 
με την ελληνική κοινωνία είναι 
ένας έρωτας που έχει τελει
ώσει» δήλωσε χαρακτηρι
στικά στο ραδιοφωνικό σταθ
μό ΣΚΑΪ το κορυφαίο στέλε
χος της αξιωματικής αντιπο
λίτευσης, τονίζοντας ότι «πρέ
πει να ξαναγίνουμε ελκυστι
κοί και ερωτεύσιμοι».

0 κ. Χρυσοχοΐδης χαρα
κτήρισε την ανάταξη του 
ΠΑΣΟΚ που επ ιχειρεί ο Γ. 
Παπανδρέου εξαιρετικά δύσκο
λη διότι, όπως υποστήριξε, 
όλες οι δυνάμεις δεν συνει
σφέρουν. Παρομοίασε μάλι
στα την κατάσταση που επι
κρατεί στο εσωτερικό του 
κόμματός του με τον ασθε
νή που βρίσκεται σε κώμα 
και επιχειρούν να τον συνε- 
φέρουν.

ηγεσία της ΓΣΕΕ, νυν και προηγού
μενη, δηλαδή Γ. Παναγόπουλος και 
Χρ. Πολυζωγόπουλος, με αφορμή 
την κάλυψη που παρείχαν στη δρά
ση τού επί σειρά ετών νομικού συμ
βούλου του συνδικάτου και εμπλε
κόμενου στην υπόθεση Ζαχόπουλου, 
Χρήστου Νικολιτσόπουλου.

«Το συνδικάτο συστήνει το νομι
κό του σύμβουλο ως δικηγόρο και 
δεν ενοχλείται που αυτός συμφωνεί 
εργολαβικές αμοιβές. · Λ ;

»Εν συνεχεία, ο νομικός σύμβουλος 
απαιτεί αμοιβές που δεν δικαιούται 
γιατί υπολογίζει στην αδιαφορία ή 
δυστυχώς και στη συνέργια της συν
δικαλιστικής οργάνωσης» ανέφερε ο 
τέως πρωθυπουργός.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
ανακοινώνει όχι από 18 Μαρτίου 2008 η χρέωση 
της Υπηρεσίας Πλοήγησης GPRS WAP μέσω 
κινητού διαμορφώνεται από 0.42€ σε 0.49€ 
(χρέωση εισιτηρίου επίσκεψης, μέγιστη διάρκεια 
επίσκεψης 24 ώρες) για όλους τους συνδρομητές 
καρτοκινητός WIND και MO MAD, καθώς και τους 
συνδρομητές συμβολαίου όλων των οικονομικών 
πακέτων της WIND.
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