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Π Ο Λ ΙΤ ΙΚΗ
Τρίτη 24 Ιουνίου 2008 ΕΘΝΟΣ

Στελέχη δεν κρύβουν τον φόβο τους ότι «το ιδεολογικό ηογκρόμ 
ενέχει το σπέρμα του εμφύλιου διχασμού και της διάσπασης»

ΔΥΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ξανασκέφτονται 
στο ΠΑΣΟΚ τις 
"καθαρές λύσεις"
Η πρώτη γραμμή σπρώχνει τον Γιώργο στη σύγκρουση, 

ενώ η δεύτερη αναζητεί στρατηγική για την ενότητα

Ο εκπρόσωπος Τόπου του 
κόμματος Γ. Παπακωνστα
ντίνου σε συνέντευξή του 
δεν έβαλε το χέρι του στη 
φωτιά για το εάν πριν από 
το 2004 υπήρχαν διπλά 
βιβλία στο ΠΑΣΟΚ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Δ ύο γρ α μ μ ές, ένα ς φ όβος κα ι... μερικές προσω πικές στρατηγικές βρίσκονται σε εξέλιξη  (ο όρος σύγκρουση για  την ώ ρα κρίνεται υπερβολικός) στο ε πιτελείο του Γ. Π απανδρέου. Ο  περίφ η μο ς πρω ινός καφ ές καταλαμβά νει π λέον και την ώ ρα το υ ... δε- κατιανού, ακόμη και του μ εσ η μεριανού γεύματος. Μερικές φ ορές οι συσκέψ εις α γγίζουν και τις πέντε ώ ρες. Ο χι με ό λα  τα στελέχη όλες τις ώρες παρόντα.Στο εσωτερικό του προεδρικού περιβάλλοντος υπάρχουν δύο γραμμ ές. Η πρώτη «σπρώχνει» τον Γ. Παπανδρέου στη σύγκρουση και το ξε- καθάρισματων εσωκομματικών λο γαριασμών θεωρώντας την κρίση ευκαιρία. «Μ ην κουβαλάς κανέναν», είναι η αφετηρία, «θα σε ρ ίξου ν άμα τους αφ ήσεις στο κόμμα», η  κατάληξη της σχετικής επ ιχειρημ ατολογίας. Η δεύτερη λογική αναζητά (δεν τη ν έχει εντοπίσει ακόμη) την ενδ εδ ειγμ ένη  στρατηγική που θα διαφ υλάξει και τη θέση του Γ. Π απ α ν δ ρ έο υ  και τ η ν  ενό τη τα  του Π ΑΣΟ Κ. Γιατί όσοι κινούνται σε αυτό το μ ήκος κύματος δεν  κρύβουν την αγω νία τους ότι «το ιδεο λογικό ηογκρόμ (με φωτογραφίες να  αποκαθηλώ νονται από τοίχους) ε νέχει το σπέρμα του εμ φ ύλιου  διχασμού και της διάσπασης». Αυτός είναι ο φ όβος.
Συνεργάτες της ηγεσίαςΠροσωπικές στρατηγικές, όμως, δ εν έχ ο υ ν  μ ονά χα  οι κορυφ αίοι που μπ ορεί ν α  επ οφ θα λμιο ύν την προεδρία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εχουν και οι συνεργάτες του Γ. Π απανδρέου, στον βαθμό που αποτελούν μ ια  ετερόκλητη ο μ άδα ανθρώ πω ν από διαφορετι

κές αφετηρίες και μ ε διαφορετικά διλήμματα για  το Παρόν και το μέλλ ο ν  τους.Αλλωστε, κανείς δεν  έχει δεμέν η  τη θέση δίπλα στον πρόεδρο του Π ΑΣΟ Κ. Γιατί, αν ο Φ. Πετσάλ- ν ικ ο ς  είναι ένα ς βουλευτής που έχει συνδέσει τη σταδιοδρομία του μ ε τον Γ. Παπανδρέου, δεν  ισχύει το ίδιο μ ε τον Δ . Ρέππα. Ή , μπορεί οι Π . Μπεγλίτης και Π . Γερουλάνος ν α  ξεκίνησ αν ως συνεργάτες του πρώ ην υπουργού Εξωτερικών αλλ ά  σ ήμερα έχου ν διαφ οροποιημένο  στάτους. Α λ λ ες , επίσης, είναι οι προκλήσεις για τον Γ. Ραγκούση και άλλες για  τον Ν. Α θανασάκη, ενώ σε «περίεργη» θέση -καθότι έχει υπάρξει σύμβουλος του Κ. Σημίτη- είναι ο Γ. Παπακωνσταντίνου.Ο λοι αυτοί οι πρωταγωνιστές ξέρο υν ότι η  κρίση αφορά και το προσωπικό τους αύριο. Γνω ρίζουν ακόμη ότι μπορεί να  β ρεθο ύν ν α  απολογούνται για  επ ιλογές που ο Γ.

Παπανδρέου έχει κάνει συνομιλώ ντας όχι μαζί τους αλλά με άλλους συνεργάτες του, που δεν ανήκουν στον κύκλο του πρωινού καφ έ. Η παράμετρος αυτή είναι κρίσιμη καθώς οι αναζητήσεις συνεχίζονται και ο ρόλος των προσώπων καθίσταται κρίσιμος. Γιατί είναι εύκολο ν α  λ έει ένας πολίτης «διώ ξ τους όλους», είναι εύκολο κάποιος ν α  εισηγεί- ται τη ρ ή ξη , αλλά είναι απείρως πιο δύσκολο σε ό λο υς να  τη ζο υν και ν α  φ έρουν το βάρος των όποιω ν εξελίξεω ν.Σ ε κάθε περίπτωση, για  τις επ όμ ενες  μέρες η  γραμμ ή που ξεκ ίνη σε με το διάγγελμα της περασμένης Πέμπτης θα συνεχιστεί. Ο ι επιτελείς του Γ. Παπανδρέου συμφώνησαν ό τι «πρέπει να  αξιοποιήσουμε το η θικό πλεονέκτημα του Γιώργου απέναντι στην κυβέρνηση». Οπότε, οι δηλώσεις σε πρώτο πρόσωπο θα συνεχιστούν, παρότι έχου ν ξενίσει ένα  μεγάλο μ έρος από το εσωκομ-

ματικό ακροατήριο. Ο ι επιτελείς του Γ. Π απανδρέου επ ιμένο υν και στη χαλαρή στήριξη (αποστασιοποίηση, γ ια  την ακρίβεια) του παρελθόντος, με το επιχείρημα «ως πότε θα απολογούμαστε γ ια  τις αμαρτίες των άλλω ν;». Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος -σε συνέντευξή του στη NET- δεν έβαλε το χέρι του στη φωτιά για  το αν πριν από το 2004 υπήρχαν διπλά βιβλία  στο Π ΑΣΟ Κ.
Ο Γ. ΠαπακωνσταντίνουΟι φ ράσεις που χρησιμοποίησε είναι αποκαλυπτικές του κλίματος που κυριαρχεί: «Στα β ιβ λ ία  μ α ς δεν βρήκαμε κάτι. Ρωτήσαμε αυτούς οι οποίοι είχα ν τη ν ευθ ύνη ίω ν  οικο νομ ικώ ν του Π Α ΣΟ Κ  τη ν περίοδο εκείνη . Από αυτούς δ εν  προκύπτει κάτι που ν α  επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο κ. Τσουκάτος. Δ εν  μας προκύπτει».Και, για όσους δ εν κατάλαβαν,

«εμείς είμαστε βέβαιοι γ ι’ αυτά που έχουμ ε κάνει κι έχουμ ε ψ άξει κι έχο υ μ ε δει. Γ Γ αυτά τα πράγματα είμαστε βέβαιοι και λέμ ε ότι δ εν μας προκύπτει κάτι». Προσέθεσε, μ ά λιστα, πως «εάν υπάρχουν στελέχ η  του Π Α ΣΟ Κ , τα οποία γνω ρίζο υ ν κάποια πράγματα και δ εν έ χο υ ν β γει ν α  τα π ο υν, θα β ρο υν μπροστά τους την οργή όλης της παράταξης».Οι επιτελείς του Γ. Π απανδρέου θεω ρούν περιττή και εκτός πραγματικότητας την πρόταση του Ευ. Βε- νιζέλου γ ια  εσωτερική Εξεταστική Επιτροπή. Επισημαίνουν πως στη Χαριλάου Τρικούπη λειτουργεί ήδη ε πιτροπή οικονομικού ελέγχου, όλα τα στελέχη υποχρεώνονται σε δηλώ σεις π ό θ εν έσ χες, οι ισ ολο γισμοί ελέγχονται από ορκωτούς βουλευτές, ενώ  μπ ορεί ν α  ενεργοπ οιηθεί και η  επιτροπή διαφ άνειας που προβλέπεται στο καταστατικό γ ια  τέτοιες περιπτώσεις.
ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ

Σενάρια για επανίδρυση του Κινήματος
Ολα αυτά, όμω ς, μικρή σημασία μπορ ε ί ν α  έχ ο υ ν  μπροστά στις δικαστικές εξελίξεις. Τ α  στελέχη του ΠΑΣΟΚ σ ήμερα  είνα ι καρφ ω μένα στους τηλεοπ τικούς δέκτες των γραφ είω ν τους. Π ερ ιμ έν ο υ ν  από τα μέσα εν η μέρωσης να  μάθουν πληροφορίες για την κατάθεση του Θ . Τσουκάτου (την Πέμπτη τελικά), αλλά και τα επιχειρήματα των μαρτύρω ν που επικαλείται.Α ν  επ ιβεβαιω θεί ότι το έν α  εκατομμύριο μ άρκα από τα μαύρα ταμεία της δΐειηθηε έ- φ θασε στο ταμείο του κόμματος τότε ξέρ ο υ ν  ότι θα έρ θ ο υ ν  αντιμέτωποι με μ ια  πολύ δύσκολη απόφαση. Εισηγήσεις υπάρχουν ακόμη

Διαψεύδουν 
τα περί 
ημερομηνίας 
λήξης 
του ΠΑΣΟΚ

και γ ια  τη ν ίδρυση νέο υ  κόμματος, για  αλλαγή ονόματος και συμβόλων (ο Γ. Παπανδρέου είχε την ευκαιρία ν α  ακούσει γ ια  τη ν ιταλική εμ π ειρ ία  από πρώτο χέρι καθώς χθ ες είχε γ εύ μ α  μ ε τον Π . Φασίνο του Δ η μοκρατικού Κόμματος της γειτονικής χώρας) ή  γ ια  επ ανίδρυσ η με αφ ορμή τη ν επ ερ χό μ ενη  επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη.Επισήμως, αυτά τα σενάρια διαψεύδονται. Στον* βασικό σ χολιασ μό που εκδίδεται καθ ημερινά από την αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «οι πρώτες μ εγ ά λ ες  ζέστες έφ εραν και τα ό νειρα  θ ερι

ν ή ς  νυκτός γ ια  δ ιά λυσ η του Π Α ΣΟ Κ , γ ια  την η μ ερ ο μ η νία  λ ή ξεω ς του μ εγ ά λ ο υ  πατριωτικού και δημοκρατικού κ ινή μ α το ς». «Ο λο ι αυτοί π ο υ  δ ια κ ιν ο ύ ν  σ εν ά ρ ια  π ου κατασκευάζονται στα χα λκεία  της Ρ η γ ίλ λη ς , θα δ ο υ ν, γ ια  μ ια  α κόμα φ ορά, τις ελ π ίδ ες τους ν α  πνίγονται», υποστηρίζουν όσοι βρίσκονται κοντά στον Γ. Π απανδρέου.Με τη ν ευκαιρία  ρ ίχ ν ο υ ν  και μ ια  εσω κ ο μ μ α τ ικ ή  τουφ εκιά  επ ισ η μ α ίνοντα ς πως «το Π ΑΣΟ Κ  είναι τα χ ιλ ιά δ ες έντιμα στελέχη, που δ εν  έχ ο υ ν  κα μ ία  σ χέσ η μ ε όσους κατα- χράστηκαν την εμπιστοσύνη των Ελλήνων ψ ηφ οφ όρω ν και καταπάτησαν τα ιερά και τα ό σια του Κ ινήματος».
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Ενστάσεις για τις διαρροές που απαξιώνουν τον Κ. Σημίτη 
και τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΓΩ» ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ

Ολοι είμαστε γνωστοί, όλους μας γνωρίζει ο κόσμος, ξέρει ποιοι στάθηκαν στις δύσκολες στιγμές στο ύψος των 
περιστάσεων και ποιοι όχι, τόνισε ο Γ. Φλωρίδης. Παρέμβαση με νόημα και από τον Α. Λοβέρδο

Γ. Φλωρίδης: Να 
αποκαλυφθούν 
όσα υπάρχουν, 
να αποκτήσουν 

ονοματεπώνυμο. 
Α. Λοβέρδος: 

Οταν η σημαία 
ξεφτίζει, δεν τη 
σηκώνουν όσοι 
δείχνουν τους 

άλλους. Αποστά
σεις και από τον 
Χρ. Παπουτσή

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του ΠΑΣΟΚ σε περιόδους ή να  θεωρήσουμε ότι ο καθένας από εμάς δεν συμμετείχε σε αυτή την ιστορία, ε ίνα ι λάθ ο ς» , κατέληξε.Ιδιαίτερα δηκτικός ήταν και ο Α . Λο- β έρδος που παραχώρησε συνέντευξη στο Alter: «Οταν η σημαία της παράταξης ξ ε φτίζει, δεν τη σηκώνουν όσοι δείχνουν τους άλλους»! Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρισε «ύποπτους» όσους προσπαθούν ν α  συνδέσ ουν την επιστολή Σημίτη με τον Θ. Τσουκάτο «για ν α  διαγράψ ουν και το έργο του».
«Τίτλος τιμής»Χαρακτηριστική είναι και η παρέμβαση της Α . Διαμαντοπούλου, η οποία διακήρυξε -μέσω των «Νέων»- πως «το είμαι ΠΑΣΟ Κ υπήρξε και θα συνεχίσει να  αποτελεί τίτλο  τιμής»! Η αντιδιαστολή μ ε τα βαρίδια για  τα οποία μ ιλο ύ ν  οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη είναι εμ φ α νή ς. Η β ουλευτής Α ’ Α θ η νώ ν του κόμματος υπερασπίζεται τους εκσυγχρονιστές δηλώ νοντας πως «ο εκσυγχρονισμός είναι από τη φ ύσ η του διαμετρικά αντίθετος μ ε τέτοιου είδους συμπεριφ ορές, αφού υποστηρίζει τη ν ανάγκη κα νό νω ν διαφ άνειας στη λειτουργία κάθε ο ικο νομ ική ς δραστηριότητας».Α κ ό μ η  και στελέχη που κινούνται κο ντά στον Γ. Παπανδρέου λαμ β άνο υν σαφείς αποστάσεις από τη λογική  ενο χο πο ίησ ης της εσω κομματικής αντιπολίτευσης. «Δ εν μπορεί κανείς και κανείς δεν έχει το δικαίωμα ν α  ταυτίζει παραβατικές πολιτικές συμπεριφ ορές ή πρακτικές που δ εν τιμούν την ιστορία της παράταξής μας, με ρεύματα σκέψ ης, με ιδεολογίες, με απόψεις και με σ υνολικές προσπάθειες που αφ ορούν ένα  σχέδιο για  την ελ λ η νικ ή  κοινω νία», δήλω σε στον «9.84» ο Χρ. Παπουτσής.«Είναι μεγάλο λάθ ο ς ν α  παρακολουθούμε όλοι χω ρίς καμία απολύτως αντίδραση, ν α  γίνεται γύρω μας ένα όργιο φ ημών, με την αφ ελή προσδοκία ότι αυτό θα βλάψ ει τον αντίπαλο, είτε στο Π ΑΣΟ Κ, είτε στη Ν έα Δημοκρατία, είτε τα μεγαλύτερα κόμματα υπέρ των μικρότερων, είτε κάποιες φ ορές με την προσδοκία ότι θα βλάψ ουμε τους εσωκομματικούς μ ας ανταγω νιστές», προσέθεσε ο β ουλευτής Α ’ Αθηνώ ν του Κινήματος. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθ ηκε και η  π ρώ ην γραμματέας του Π Α ΣΟ Κ , Μ. Ξ ενο για ννα κ ο π ο ύ λο υ : «Πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ λάθος να προσπαθήσει κανείς μέσα από τη ν ανάγκ η  της διαλεύκανσης να  ποινικοποιήσει εσωκομματικές τάσεις».

Η επ ιλογή του «εγώ» που α κολουθεί ο Γ. Παπανδρέου πολώ νει τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Κυρίω ς, όμως, αυτό που προκαλεί αντιδράσεις είναι οι διαρροές από ανθρώ πους που θεωρούνται συνομιλητές του και οι οποίοι απαξιώ νουν τον Κ. Σημίτη και τις προηγούμενες κυβερνήσεις του κόμ ματος. «Δ εν μάθανε τίποτα από το ‘89. Τ ό τε ο Α . Π απανδρέου μας είπε "πάμε ν α  σώσουμε το κόμμα"», θυμάται στέλεχος του εκσυγχρονιστικού χώρου και τονίζει ότι «με αυτή την τακτική σε τρία χρό νια  ήμασταν και πάλι στην κυβέρνηση ενώ  τώρα χ ά νο υμ ε συνεχώ ς δυνάμεις»!0  Γ. Φλωρίδης έδωσε τον τόνο: «Εγώ προτιμώ το πρώτο πληθυντικό, εμ είς, σε ό λα  εμείς. Εκεί ο καθένας κατατάσσεται από τον λαό με βάση τη δική του ιστορία», δήλωσε στο ραδιόφωνο του ALPHA. «Ολοι είμαστε γνωστοί. Ο λους μας γνωρίζει ο κόσ μος, ξέρει ποιοι στάθηκαν στο ύψ ος των περιστάσεων σπς δύσκολες στιγμές και ποιοι όχι», προσέθεσε με νό η μ α  και τόνισε πως «η έξοδος από την κρίση αφ ορά το σ υλλογικό εμείς».«Αν τα κόμματα διαβάσουν αυτή την κρίση από τη σκοπιά του ν α  εκκαθαρίσουν λογαριασμούς μεταξύ τους ή ν α  εκκαθαρίσουν εσωκομματικούς λογαριασμούς, τότε προφανώς η  κρίση θα γενικευτεί και θα αποβεί σε βάρος της Δημοκρατίας», προειδοποίησ ε, στέλνοντας μ ή νυ μ α  στο εσωτερικό του κόμματός του. «Η φροντίδα», τόνισε, «είναι ν α  απ οκαλυφ θούν όσα υπ ά ρχο υν, ν α  εξατομικευτούν, ν α  αποκτήσουν ο νομ ατεπ ώ νυμ ο» και υπ ερα σπίστηκε το έργο των π ροηγούμ ενω ν κυβερνήσεω ν του ΠΑΣΟΚ: «Οι επιτυχίες αυτής της περιόδου σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να  ανατραπούν από 5-10 λαμόγια που πάντα υπάρχουν»!
Πολιτικό ξεκαθάρισμαΟ  βουλευτής Κιλκίς της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρωτήθηκε αν πιστεύει πως επιχειρείται εσωτερικό πολιτικό ξεκαθάρισμα στο Π ΑΣΟ Κ. Απάντησε καταφατικά αλλά έσπευσε ν α  εξαιρέσει από το σχέδιο την ηγεσ ία  «Πιστεύω ότι είναι κάποιοι που στο μυαλό τους έχουν αυτό. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό δεν  α φ ορά τη ν ηγεσία», είπε χαρακτηριστικά.«Η ιστορία του Π ΑΣΟ Κ  δ εν τεμαχίζεται, έχουμε συμμετάσχει όλο ι, ο καθένας από τη δική του θέση ευ θ ύ νη ς, άρα η οποιαδήποτε απόπειρα ν α  τεμαχιστεί η  ιστορία

ΕΥ. ΒΕΝ ΙΖΕΛ Ο Σ

Επιμένει στην 
υπεράσπιση της 
ενότητας του ΠΑΣΟΚ

Παρά τις πιέσεις που δέχεται από αδημονούντες 
υποοτηρικτές του, ο Ευ. Βενιζέλος δηλώνει αε ό
λους τους τόνους πως «αυτό που προέχει είναι η 
ενότητα της παράταξης». Απορρίπτει κατηγορη

ματικά κάθε ιδέα δυναμικής κίνησης καθώς τη 
θεωρεί αδιέξοδη και «αντανάκλαση της σκλη
ρής τακτικής που ακολουθούν κάποιοι ηου 
βρίσκονται κοντά ατον πρόεδρο του κόμμα
τος». Ζητεί από τους συνομιλητές του να μην 
κάνουν το χατίρι αε όσους θέλουν ένα μικρό 
ΠΑΣΟΚ για να δικαιολογήσουν τις ήττες 
τους και να διαφυλάξουν, όπως πιστεύουν, 
τους ρόλους τους. Στο πλαίσιο αυτά, δεν 
δείχνει να ανησυχεί από το κόστος που του 
επισημαίνουν ορισμένοι πως καταβάλλει α

πό την ήπια στάση του.
«Οι στιγμές είναι πονηρές και δεν πρέπει να 
ξεχνάμε τον Καραμανλή», επισήμανε σχετι
κά στο «Εθνος» εις εκ των τακτικότερων συ

νομιλητών του. 0  βουλευτής Θεσσαλονίκης 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και ζυγίζει καλά τα 

επόμενα βήματά του. Πιστεύει ότι ο Γ. Παπαν
δρέου έχει συμφέρον να ενιαχύσει την εσωκομ
ματική δημοκρατία ώστε να μην είναι ο μοναδι
κός υπεύθυνος για τα γεγονότα ηου έρχονται, 
θεωρεί ότι η συμμετοχή και η συστράτευση όλου 
του δυναμικού είναι μονόδρομος για να προατα- 
τευθεί όχι απλά η ενότητα, αλλά και το κύρος και 
οι προοπτικές της παράταξης. Δίνει έτσι προτε
ραιότητα στην υπεράσπιση του όλου ΠΑΣΟΚ.
Και χρονικά και πολιτικά-ιδεολογικά.
Οπως επισημαίνει οε όλες τις δημόσιες παρεμ
βάσεις του, «το Κίνημα χρειάζεται όλες τις πολι
τικές, ιδεολογικές και κοινωνικές συνιστώσες 
του ηροκειμένου να αποτελεί αξιόπιστη λύοη 
προοδευτικής διακυβέρνησης για τη χώρα».

Καμπανάκι από κορυφαία στελέχη
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ΤΙ Δ Ε ΙΧ Ν Ε Ι Ν ΕΟ  ΓΚΑΛΟΠΑνοίγει η ψαλίδα ΝΔ - ΠΑΣΟΚ
Στο 4,8% η διαφορά, με την αξιωματική αντιπολίτευση να χάνει ποσοστά από την υπόθεση Βίειπθηε και

τη διαγραφή Σημίτη. Εξι στους δέκα πιστεύουν ότι το ένα εκατ. μάρκα μπήκαν στα ταμεία της X. Τρικούπη

ΑΝΑΛΥΣΗ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ

Πτώση της Νέας Δ η μ ο κρατίας και του ΠΑΣΟΚ αλλά και άνοιγμα  της φ ολίδας στην πρόθεση ψ ή φου μεταξύ των δύο μεγάλω ν κομμάτων, με ταυτόχρονη αύξησ η  των εκλογικ ώ ν π οσ οστών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ κατέγραψε η δημοσκόπηση της MRB για  λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha.Το σκάνδαλο της Siem ens, όπως διαπιστώνεται από τα ευρήματα της τηλεφω νικής μ έτρησης, πλήττει κυρίως την εικόνα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και της κυβερνώσας παράταξης, ενώ σημαντικό ρόλο γιατην ελεύθερη πτώση του ΠΑΣΟΚ όπως φαίνεται διαδραμάπσε και η «διαγραφή» του Κ. Σημίτη.Σύμφω να με τα στοιχεία της MRB, η  ψαλίδα μεταξύ της Ν.Δ. . και του Π ΑΣΟΚ άνοιξε ακόμη περισσότερο -στη μέτρηση του περασμένου μήνα  ήταν 3,1%- καθώς πλέον αγγίξει το 5%.
Κέρδη για ΑριστεράΟι τελευταίες εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ -σκάνδαλο της Siemens και εσωτερικές αναταράξεις με τη «διαγραφή» του πρώην πρωθυπουργού- φαίνεται πως ευνοούν κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς από το 14,1 (Μάιος) φτάνει πάλι σε εκλογικά ποσοστά κοντά στο 16%. Κερδισμένο είναι το ΚΚΕ μιας και για  πρώτη φορά φθάνει το 7,5% - τους προηγούμενους μή νες τα ποσοστά ήταν κοντά στο 7% ενώ

1> Υπόθεση ^ πίθι^:
Ποιο κόμμα αφορά κυρίως

Και τα 2  κόμματα 

Κυρίως το ΠΑΣΟΚ 

Κυρίως τη ΝΔ

Ο Πρόθεση ψήφου

i________

|> Οικονομική συνεισφορά βίθίπεπε 
μπήκε στο ταμείο ΠΑΣΟΚ;

Σε σχέση με την υπόθεση δίεηίθηε το τότε μέλος της ΚΕ  Π ΑΣΟ Κ 
θ. Τσουκάτος δήλωσε ό η  η οικονομική συνεισφορά της δίθτηεηί 
πριν από η ς  ευρωεκλογές του 1999 παραλήφθηκε αηό τους αρμό
διους του Τομέα Οικονομικών και εισήλθε «στο ακέραιο στο 
ταμείο του Κινήματος».

Σίγουρα μπήκε ~~Π  29|9

ΓΥ Ρ ΙΖ Α..........ΛΑΟΣ
Οικολόγοι

Πράσινοι

[Αλλο κόμμα

Γκάλοπ:
MRB

Λευκό

Δ εν  απο
φάσισα

Σε παρένθεση τα ποσοστά 
της προηγούμενης 
μέτρησης του Μαίου

Σύνολο
ψηφοφόρων

Σίγουρα μπήκε » ' I
Μάλλον μπήκε ' ’ ' : : ' g j  2<

Μάλλον δεν μπήκε 114,4
.Σίγουρα δεν μπήκε ______ I 11,9

0 /0  ΔΞ/ΔΑ i 17.5

χω ρίς αυξομειώ σεις κινείται το κόμμα του κ. Καρατξαφέρη, σταθερά στο 4%, χωρίς να  επωφελείται από το δυσμενές κλίμα κατά των δύο μεγάλων κομμάτων.Ιδιαίτερο ενδιαφ έρον αποκτούν τα ευρήματα γιατο σκάνδαλο της δίετηεηε, με το ΠΑΣΟΚ να  βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση. Σ χεδό ν έξι στους επτά ερωτώμενους (56,3%) θεω ρούν ότι «η οικονομική συνεισφ ορά της δίετηεηβ μπήκε στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ» ενώ μόλις  το 26,3% έχει αντίθετη άποψη. Ταυτόχρονα, όπως φαίνεται, η συντριπτική πλειοψη-

φία της κοινής γνώ μης (επτά στους δέκα πολίτες) πιστεύει ότι η υπόθεση της δίετηβΜ αφορά κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα, το 17,1% το ΠΑΣΟΚ και μόλις το 6% τη Νέα Δ η μ ο κρατία. Μάλιστα το 75,1% εκτιμά ότι σκάνδαλο θα πλήξει την εικόνα  του ΠΑΣΟΚ και το 59,9% την εικόνα της κυβερνώσας παράταξης.Τέλος η κοινή γνώ μη πιστεύει σπ μάλλον πρέπει να συ- σταθεί εξεταστική επιτροπή (55,9%), ενώ  το 39,7% θεωρεί ότι πρέπει να  προχτρρήσει μόνη  της η Δικαιοσύνη μ ε  τη δι- κασηκή έρευνα.


