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Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλουν να έρθουν αντιμέτωποι με την οδυνηρή πραγματικότητα μιας ισχνής κοινοβουλευτικής 

πλειοψηφίας καθώς δεν θα το βοηθούσε να κυβερνήσει με το άγχος των μετρημένων κουκιών

Ξορκίζουν τους «15 2 » στο Π Α ΣΟ Κ
Οι υπολογισμοί που κάνουν δεν τους δίνουν ισχυρή αυτοδυναμία

Ως σενάριο... τρόμου αντιμετωπίζουν πλέον κάποι
οι στο ΠΑΣΟΚ το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας από 
την πρώτη κιόλας αναμέτρηση στις εθνικές εκλο
γές, μολονότι επισήμως η Χαριλάου Τρικούπη 
επιμένει ότι κύριος στόχος του κόμματος παραμέ
νει η επίτευξή της. Κι αυτό ενώ μόλις τον 
περασμένο Μάρτιο κάποιοι στο κόμμα της αξιωμα
τικής αντιπολίτευσης αντιμετώπιζαν ως σενάριο... 
επιστημονικής φαντασίας ακόμη και την πιθανό
τητα να περάσει το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις 
δημοσκοπήσεις.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Τι συμβαίνει επομένως στη Χαριλάου Τρικούπη; Η εξήγηση, όσο κι αν φαίνεται πολύπλοκη, είναι πολύ απλή. Στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας από την πρώτη εθνική αναμέτρηση για να μην έρθουν αντιμέτωποι με την οδυνηρή πραγματικότητα μιας ισχνής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.Την αγωνία των πρωτοκλασάτων στελεχών του ΠΑΣΟΚ εντείνουν οι δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους και οι οποίες δείχνουν ότι στην παρούσα φάση το κόμμα τους δύσκολα θα μπορούσε να επιτύχει την αυτοδυναμία -  κι αυτή θα ήταν οριακή - , ωστόσο μία τέτοια προοπτική -  έστω και μικρή -  δεν μπορεί να αποκλειστεί.Τα νούμερα μαρτυρούν πως πράγματι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή την περίοδο έχει τη δυναμική που είχε καταγράψει πάνω - κάτω στις ε-
Ηλίας Νικολακόηουλος. Εξηγεί 
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θνικές εκλογές του Σ επτεμβρίου του 2007, ήτοι γύρω στο 38-38,5%. Όμως βάσει του νόμου Σκανδα- λίδη, που θα ισχύσει στις πρώτες εκλογές, θα πρέπει να εξασφαλίσει ποσοστό της τάξης του 41,5% για να κερδίσει και την αυτοδυναμία.
Σενάρια. Ο εκλογο-λόγος Ηλίας Νικολακό- πουλος εξηγεί πως ακόμη κι αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να συγκεντρώσει ποσοστό περίπου στο 40%, όλα θα εξαρτηθούν από την αναπροσαρμογή που γίνεται στο άθροισμα των ποσοστών των κομμάτων από τα λοιπά. Αυτά συνήθως δεν ξε
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περνούν το 3%. Σ’ αι/πί την περίπτωση το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκεντρώσει ένα ποσοστό γύρω στο 42,3% που αντιστοιχεί σε 150 έδρες. Εάν τα λοιπά φθά- σουν περίπου το 5%, τότε στην ανακατανομή το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκεντρώσει ποσοστό λίγο πάνω από το 43%, κάτι που σημαίνει όπ μπορεί να α- ποσπάσει 152 έδρες.Στην πράξη όμως αυτό θα σήμαινε ισχνή πλειοψηφία για το ΠΑΣΟΚ, εξηγούν στελέχη του Κινήματος, από εκείνα που εκφράζουν την άποψη πως «καλύτερα να οδηγηθούμε σε επαναληπτική αναμέτρηση και να κερδίσουμε μία ι

σχυρή πλειοψηφία, παρά να συρόμαστε πίσω από τις απειλές κάθε βουλευτή που θα επιθυμεί να καταψηφίσει ένα νομοσχέδιο». Σε περίπτωση όμως αυτοδυναμίας σε μία επαναληπτική αναμέτρηση το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να κερδίσει ισχυρή και άνετη πλειοψηφία που θα το βοηθούσε να κυβερνήσει χωρίς το άγχος των μετρημένων κουκιών και την αμφισβήτηση της αντιπολίτευσης.Τα πράγματα στις επαναληπτικές εκλογές που θα γίνουν με τον νόμο Παυλόπουλου τουλάχιστον ως προς τα ποσοστά φαίνονται πολύ πιο εύκολα. Για την αυτοδυναμία απαιτείται ένα ποσοστό της τάξης του 39,5% ενώ το πρώτο κόμμα πριμοδοτείται και με 50 έδρες. Θεωρητικά τότε τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα για το νυν κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το οποίο λογικά θα έχει περιορίσει τις διαρροές προς τη Ν.Δ. και τον ΣΥΡΙΖΑ και θα έχει ξεπεράσει το 39,5%.
Δύσκολη υπόθεση. Όμως και πάλι όπως επισημαίνει ο Ηλίας Νικολακόπουλος η προοτπική της αυτοδυναμίας δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Εάν για παράδειγμα στην πρώτη αναμέτρηση το ΠΑΣΟΚ αποσπάσει 38,5%, τότε με σχετική ευκολία μπορεί να αγγίξει τα όρια της δεύτερης αναμέτρησης που θα γίνει και με άλλον εκλογικό νόμο. Εάν όμως στις πρώτες κάλπες που θα στηθούν βρεθεί στο 37% - 37,5%, «τότε τα πράγματα είναι πιο σκούρα».Ο εκλογολόγος εντοπίζει ακόμη ένα σενάριο με το οποίο μπορεί να έρθει αντιμέτωπο το ΠΑΣΟΚ. Όπως λέει αν και επισήμως η ηγεσία του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ αποκλείει την πρόταση Κου- βέλη για ψήφο ανοχής προς το ΠΑΣΟΚ για ένα προκαθορισμένο διάστημα, στο τέλος ου- δείς γνωρίζει τι θα πράξει. Δηλαδή ενδέχεται να βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει. Εάν πάλι αρνηθεί τη στήριξη και οδηγηθούμε σε νέες κάλπες, τότε πολύ πιθανόν το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να απορροφήσει το 1/3 της δύναμης του ΣΥΝ και να τον συνθλίψει στις επαναληπτικές εκλογές.

Εναλλακτικά Η παγωνιά μιας μέρας
ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ απλός άνθρωπος μεσύνθετη σκέψη. Λίγο σαν την κλασική μουσική που ά- κουγε μόνιμα στο γραφείο του στην οδό Σίνα. Συνοδεύοντας τη δουλειά, τα τηλεφωνήματα και τις κουβέντες του.Ο Γιώργος Παπαδημη- τρίου έφυγε δυστυχώς πολύ νωρίς. Η επιμνημόσυνη δέηση στο Α’ Νεκροταφείο ήταν λίγο σαν προσκλητήριο. Και θύμιζε τους τίτλους που έφερε, τους ρόλους που ανέλαβε, αλλά και τα κρίσιμα θέματα που χειρίστηκε. Κορυφαίος συνταγματολόγος και πανεπιστημιακός, νομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού την περίοδο 1996-2004, βουλευτής Επικράτειας από το 2007.Ήταν εκεί ο Σημίτης, ο Παπαν-

Του
ΔΗΜΗΤΡΗ  
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
♦ -----------------------

δρέου και οι άνθρωποί τους, μα και το «όλον ΠΑΣΟΚ». Πρόσωπα που συνέβαλαν στην είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ, στο Ελσίνκι και στα ελληνοτουρκικά, στην ε ίσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Έ νω ση, στην προετοιμασία των Ο λυμπιακών Αγώνων ή τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 -  αλλά και σε εκλογικές νίκες που έχουν σήμερα ξεχαστεί.
ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αποχαιρέτισαν πρόσωπα που δεν συνυπάρχουν εύκολα και δεν συνεργάζονται πια. Η παγωνιά εκείνης της μέρας ταιριάζει απόλυτα στη χαμηλή θερμοκρασία κάποιων πολιτικών σχέσεων. Και εκφράστηκε

στη σύνθεση προσώπων που εκφώνησαν επικήδειους. Δεν μίλησε -  ας πούμε -  ο Κώστας Σημίτης.Το ΠΑΣΟΚ έχει ξανά προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και πάει για νίκη σε εκλογές. Οι σχέσεις όμως που διερράγησαν σε διαδοχικές παρεξηγήσεις, διαφωνίες και, τελικά, συγκρούσεις δεν έχουν αποκατασταθεί. Το «παλιό ΠΑΣΟΚ», το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ και το «ΠΑΣΟΚ του Γιώργου» συνυπάρχουν, αλλά δεν συνενώνονται. Ό χι μόνο πολιτικά, αλλά και ψυχικά.
Η ΕΝΟΤΗΤΑ είναι το πιο κουρασμένο σύνθημα στην πολιτική. Η πολιτική παράγει αντιθέσεις.Μ ετα ξύ  α

ντιπάλων κομμάτων ή εντός του ίδιου κόμματος. Ωστόσο, η παγερή συνάθροιση της περασμένης Δευτέρας θύμιζε, πίσω από τη θλίψη για μια πρόωρη απώλεια, ότι το ΠΑΣΟΚ, με όλα τα μειονεκτήματά του, είναι ένα κόμμα που πήγε την Ελλάδα μπροστά σε όλες τις περιόδους που κυβέρνησε.Η διαπίστωση είναι πιο καθαρή ύστερα από πέντε χρόνια κα- ρ α μ α νλ ικ ή ς δ ια κ υ βέρνησης. Η Ν.Δ. είναι γαντζω μένη στην ε ξουσία όπως ο ναυαγός
Γιώργος Πα- 

παδημητρίου.
Έφυγε δυ

στυχώς πολύ 
νωρίς

σε ένα καράβι με τρύπες. Τα αδιέξοδα είναι παντού: στην οικονομία, στο κράτος, στη δημόσια ασφάλεια, στην παιδεία, στη δικαιοσύνη ή στα εξωτερικά. Τι κέρδισε η χώρα από το 2004 και μετά; Σκάνδαλα -  ηθικά, πολιτικά και οικονομικά -  που δεν έχει ξαναζήσει ποτέ, αλλά και μια οπισθοδρόμηση. Η Ελλάδα της ΟΝΕ είναι το μέλος της ευρωζώνης με τα μεγαλύτερα spreads. Η χώρα που κέρδισε και φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες συζητείται πλέον διεθνώς για τον Παλαιοκώστα.Αυτοί που αποχαιρέτισαν τον Γιώργο Παπαδημητρίου μέσα στο κρύο δεν είχαν πολλές κουβέντες μεταξύ τους. Ο ίδιος απολάμβανε τη συζήτηση κι είχε το χάρισμα να διαφωνεί χωρίς να γίνεται αντίπαλος. ·


