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Αντώνης
Καρχαγιάννης
(ο αρθρογράφος, για το βιβλίο του κ. Κ. 
Σημίτη)Το βιβλίο του τέως πρωθυπουργού, του κ. Κ. Σημίτη, δεν το διάβασα και δεν είμαι βέβαιος αν θα το διαβάσω.Από έναν πολιτικό που κατέρριψε όλα τα ρεκόρ σε πρωθυπουργική μακροβιότητα θα περίμενα να μας πει λίγες και διαλεγμένες λέξεις, κάτι που να αποπνέει σαιξπηρική τραγωδία, με λογικά αδιέξοδα και μοιραίες για όλους τους πρωταγωνιστές αποφάσεις και επιλογές. Αν δεν είχε να γράψει τόσο διαλεγμένες λέξης, δεν καταλαβαίνω γιατί έγραψε. Πιθανό βέβαια να με παραπλανούν οι δημοσιογράφοι που, όπως ήταν φυσικό, συγκέντρωσαν τα βλέμματά τους σε ανεκδοτολογικές λεπτομέρειες, όπως π.χ. είναι το τι έγινε εκείνο το βράδυ στα Ίμια, πράγματα λίγο - πολύ γνωστό. Αλλά και γνωστό να μην είναι το παρασκήνιο, οδυνηρά γνωστό, πασίγνωστο, είναι το αποτέλεσμα. Θα περίμενε κανείς από τον κ. Σημίτη να μας πει πώς και γιατί επέλεξε τον συμβιβασμό και την ειρήνη και όχι την αδιαλλαξία και τον αβέβαιο πόλεμο. Το αν δέκα Τούρκοι κομάντος «ξεγέλασαν» τον ναύαρχο Λυμπέρη και ύψωσαν τη σημαία τους σε μία βραχονησίδα λίγη σημασία έχει. Θα μπορούσαν να «ξεγελάσουν» οποιονδήποτε ναύαρχο σε οποιαδήποτε περιοχή βραχονησίδων.

(«Η Καθημερινή»)
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Πέφτει, πέφτει π Ν.Δ.
Ενώ κατεβαίνουν οι τόνοι για το βιβλίο Σημίτη
Η συρρίκνωση της διαφοράς μεταξύ Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, στην πρόθεση 

ψήφου, στο 0,6% εξέπληξε αρκετούς -  στο κάτω κάτω έχουν περάσει 
μόλις είκοσι μήνες από την εκλογική νίκη της κυβέρνησης και μέχρι 

πρότινος η διαφορά με το ΠΑΣΟ Κ ήταν τουλάχιστον «άνετη».

Της Ε ιρ ή νη ς  Δ . Καρανασοτιούλου______

H Metron Analysis, ωστόσο, με τα στοιχεία της επιβεβαίωσε τις υποψίες ό λων πως η κυβέρνηση, απλούστατα, δεν πάει καλά.
ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ διαφθοράς, αλλά και το γ ενικότερο κλίμα ακυβερνησίας έχουν στοιχίσει τα μάλα στην κυβέρνηση, που βλέπει τα ποσοστά της να πέφτουν επικίνδυνα. Και μάλιστα η ψαλίδα δεν κλείνει καν επ ειδή  το Π Α ΣΟ Κ  έκανε κάποια θεαματική επιτυχία (μάλλον το αντίθετο) -  πρόκειται για καθαρή, καθαρότατη φθορά. Μ έσα σε αυτό το π εριβάλλον, μετά βίας διασώζεται ο Κώστας Καραμανλής, που εξακολουθεί να θεωρείται καταλληλότερος για Πρωθυπουργός.
ΣΤΟ... ΚΑΥΤΟ μέτωπο των ημερών -  αυτό μεταξύ Κώστα Σημίτη και Γιώργου Παπανδρέ- ου, εξ αφορμής της έκδοσης του βιβλίου του πρώτου -  και οι δυο πλευρές έκαναν προσπάθειες να κατέβουν οι τόνοι. Ο  μεν κ. Πα- πανδρέου φρόντισε απλώς να μη ρίξει άλλο λάδι στη φωτιά αναχωρώντας για τη Ρόδο, όπου επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τον νέο νόμο περί 42% στις δημοτικές εκλογές. Ο  δε κ. Σημίτης διευκρίνισε μιλώντας σε δημοσιογράφους που κάλεσε στο γραφείο του ό τι κύριος στόχος του είναι η ενότητα του Π ΑΣΟΚ και η νίκη του στις εκλογές.
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Ιαπωνία για ιδιαίτερα μαθήματα διαχείρισης κρίσεων από τον κ. Κοϊζούμι, οι βουλευτές τάχτηκαν χθες στη Βουλή υπέρ της κατάργησης του ασυμβιβάστου βουλευτικής

■  Φθίνουσα πορεία φαίνεται να έχουν πάρει οι ταραχές στη Γαλλία. Οι αναλυτές όμως σημειώνουν πως η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και αρκεί μια νέα σπίθα για να γίνει εκρηκτική εκ νέου. Ένα νέο κρούσμα αστυνομικής βίας, για παράδειγμα. Οκτώ Γάλλοι αστυνομικοί τέθηκαν χθες σε διαθεσιμότητα για τον ρόλο τους στον «αδικαιολόγητο» ξυλοδαρμό ενός νεαρού στη Λα Κουρνέβ, ένα από τα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιούιδιότητας και άσκησης επαγγέλματος, ενώ τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων τραβούν και πάλι την ανηφόρα...
ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, οι Γκρίζοι Λύκοι προκάλε- σαν για μια ακόμα φορά ζητώντας την απομάκρυνση του Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη, ενώ Αθήνα και Άγκυρα δηλώνουν ικανοποιημένες από την έκθεση προόδου της Κομισιόν για την Τουρκία...

[Ρ ΙΠ ΕΣ!

Ψυχρολουσία
ΩΣ αναπάντεχη ψυχρολουσία 

υποδέχτηκαν τα στελέχη του 
κυβερνώντος κόμματος τα 
αποτελέσματα της τελευταίας 
πανελλαδικής δημοσκόπησης. 
Προφανώς, δεν περίμεναν τη 
διόγκωση της λαϊκής 
δυσαρέσκειας. Δεν φαντάζονταν 
το μέγεθος της κυβερνητικής 
φθοράς -  και μάλιστα πριν 
κλείσουν δύο χρόνια «νέας 
διακυβέρνησης». Ωστόσο, η 
έκπληξη με την οποία 
υποδέχτηκαν την πραγματικότητα 
των ποσοστών αναδεικνύει το 
σημαντικότερο πρόβλημα της 
κυβέρνησης Καραμανλή: την 
απόσταση από τα προβλήματα 
της κοινωνίας.

Η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε για 
πολλούς μήνες να ενοχοποιήσει το 
ΠΑΣΟΚ, όχι μόνον για όσα 
παρέλαβε, αλλά και για όσα 
πράττει η ίδια ως κυβέρνηση. 
Επιχείρησε να δαιμονοποιήσει τα 
Μέσα Ενημέρωσης, για να 
«σκεπάσει» τις καταγγελίες 
σχετικά με συμπεριφορές και 
πρακτικές στελεχών της. Παρ’ όλα 
αυτά, δεν μπόρεσε να καλύψει την 
αδυναμία της να υλοποιήσει τις 
«γενναιόδωρες» προεκλογικές της 
δεσμεύσεις, που έχουν μεταβληθεί 
σε οικτρές μετεκλογικές 
αυτοδιαψεύσεις.

ΟΙ κυβερνώντες νιώθουν ασφαλώς 
άβολα με τη ραγδαία φθορά. Δεν 
νιώθουν όμως το ίδιο και για την 
απουσία πολιτικής για τα μεγάλα 
προβλήματα.Ο υπουργός 
Οικονομίας ετεροχρονίζει 
συνεχώς την έξοδο της 
Οικονομίας -  και των 
νοικοκυριών -  από το τούνελ της 
λιτότητας. Η κοινοτική επιτήρηση 
επιμηκύνεται. Η ανεργία 
μεγαλώνει, παρά τα στατιστικά 
τρικ. Οι δημόσιες επενδύσεις 
περικόπτονται συστηματικά.

ΓΙΑ την κυβέρνηση, η χθεσινή 
δημοσκόπηση είναι το «τελευταίο 
καμπανάκι»: Ός τώρα, 
ουσιαστικά έχει αρνηθεί να 
κυβερνήσει. Αρκείται να ασκεί 
αντιπολίτευση στην 
αντιπολίτευση. Οι πολίτες όμως 
απαιτούν λύσεις -  και το

http://www.tanea.gr
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Ό χι
και ίδιοι!
Ο λόγος στουςαναγνώστες. Ο Δ. 

Φράγκος, Κηφισίας 104, Αθήνα, γράφει:«Μεταξύ μαύρου και άσπρου υπάρχουν αποχρώσεις.Βλέπω συναδέλφους σας που σε ό,τι αφορά τις συνθήκες προσλήψεων στο Δημόσιο, στις τράπεζες τις ελεγχόμενες από το Δημόσιο, τις επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτό και τους OTA, εξισώνουν το ΠΑΣΟΚ με τη Ν .Δ. "Το ίδιο έκαναν και αυτοί” είναι η συνήθης έκφραση όταν η Ν.Δ. καταφανώς καταργεί την αξιοκρατία.Αλλά με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ, ο μακαρίτης Κουτσόγιωργας εισάγει τον νόμο με τα μόρια. Τα μόρια δίνονται σε όλους, ανάλογα με τη μόρφωσή τους και τις υποχρεώσεις τους. Π .χ. πτυχίο Ανώτατης Σχολής με βαθμό τάδε, τόσα μόρια. Παντρεμένος με δύο παιδιά, τόσα.Αλλά αυτές τις ιδιότητες μπορούν να τις έχουν από τον άκρο αριστερό μέχρι τον άκρο δεξιό. Και δεν είναι στοιχεία απόρρητα. Έτσι, ο καθένας θα μπορούσε να προσφύγει αν πίστευε ότι ήταν αδικημένος.Ο Νόμος Πεπονή με την ίδια φιλοσοφία και η εξέταση, γραπτή, ελέγχεται από το ΑΣΕΠ. Υπήρξαν λαθροχειρίες; Ασφαλώς ναι. Κανένα σύστημα δεν είναι απολύτως στεγανό. Κάτι θα ξεφύγει. Η νέα κατάσταση όμως, θεσμοθετώντας τη συνέντευξη, την ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση, θεσμικά πλέον καθιστά διάτρητη κάθε διαδικασία προσλήψεως. Παρουσιάζονται περιπτώσεις υποψηφίων, η αξία των οποίων φαίνεται στον βαθμό του κατακτημένου επιστημονικού διπλώματος, να υποσκελίζονται από κακό απόφοιτο (απλώς) Λυκείου. Και αυτό με μικρό βαθμό στη συνέντευξη που δεν ελέγχεται, και άριστα στον αποδεκτό μέτριο από μια μακροχρόνια διαδικασία. Υπάρχει, κύριοι δημοσιογράφοι, κάποια έστω αμυδρή εξίσωση των δύο καταστάσεων;».Ο Γ. Γερίμογλου, Σαχτούρη 5, Βούλα, γράφει: «Είχα την εξαιρετική τύχη να γνωρίσω τα χρόνια της δικτατορίας, στην Ελβετία, τον Αναστάσιο της Αλβανίας. Φωτεινή μορφή! Η αγιοσύνη του μας διαπερνούσε όλους, όποτε μας μιλούσε για οποιοδήποτε θέμα! Εύχομαι να είναι γερός, για να λάμπει στο στερέωμα της Χριστιανοσύνης σαν το άστρο της Βηθλεέμ».

Είπαν] Ευάγγελος 
Βενιζέλος:

(ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, 
στον Alpha, όταν του παρατηρή

θηκε ότι ο κ. Σημίτης ρίχνει τις 
ευθύνες για την ήττα του Π Α ΣΟ Κ  

σε λάθη του Γ. Παπανδρέου 
και όχι στη φθορά της 

διακυβέρνησης) «Είναι μια εχθρική ανάγνωση του βιβλίου»

Χρηστός Παπουτσής:
(ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στον Alpha Radio)«Εμείς σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μείνουμε κολλημένοι στο παρελθόν. Ξέρετε γιατί; Γιατί πέρα από το βιβλίο (του κ.Σημίτη) σήμερα υπάρχουν απεργίες, γιατί πέρα από το βιβλίο σήμερα υπάρχουν προβλήματα της καθημερινότητας. Υπάρχει ανεργία, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει νέα φτώχεια».

[ Σαν σήμερα]
Μετεκλογικές
συνεργασίες

1961: «Την προσε
χή Τρίτην συνέρχο
νται εις σύσκεψιν υ
πό την προεδρίαν 
του κ. Γ. Παπανδρέ
ου οι νεοεκλεγέντες 

βουλευταί της Ενώαεως Κέντρου 
διά να συζητήσουν επί των καταγγε
λιών περί νοθείας και τρομοκρατίας 
κατά τας εκλογάς της 29ης Οκτω
βρίου... Εντω  μεταξύ εκ κυβερνητι
κών κύκλων διαοπείρονται φήμαι 
περί επικειμένης προσχωρήσεως 
βουλευτών του Κέντρου εις την ΕΡΕ. 
Τονίζεται σχετικώς ότι, κατά την σύ
σκεψιν της Τρίτης, θα επιβεβαιωθή 
κατά τρόπον απόλυτον η ενότης του 
Κέντρου». («ΤΑ ΝΕΑ»)

Πέθανε ο Ντε Γκωλ
1970: «Με
την βαθειά 
ψυχική συ
μπαράσταση 
όλων των 
λαών του κό

σμου, οι Γάλλοι κηδεύουν αύριο το 
απόγευμα, 4 ώρα Ελλάδος, τον ανυ
πέρβλητο εθνικό ήρωα, τον στρατη
γό Ντε Γκωλ, που πέθανε από καρ
διακή προσβολή προχθές το βράδυ 

στις 8.30 ώρα Ελλά
δος». («ΤΑ  ΝΕΑ»)

■ Γελάει καλύτερα, όποιος διαβάζει τελευταίος
Όταν οι νέοι ψήφιζαν Αριστερά...

1974: «Οι πρώτες, μετά τη δικτατορική επταετία, ε
λεύθερες και αδιάβλητες φοιτητικές αρχαιρεσίες, 
έγιναν προχθές με ηρεμία και απόλυτη τάξη, χωρίς 
την παρουσία αστυνομίας. Επί συνόλου 316 θέσε
ων φοιτητικών Συλλόγων Ανωτάτων Σχολών Αθη
νών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών έλαβον: 

"Δημοκρατικός Αγώνας" (Ρήγας Φεραίος - φοιτητική οργάνωση του ΚΚΕ 
εσ. και ΕΔΗΝ): 58. ΠΑΣΠ (φοιτητική παράταξη του ΠΑΣΟΚ): 73. Πανσπου
δαστική (φοιτητική παράταξη του ΚΚΕ εξ.): 66. Νέα Δημοκρατική Κίνηση 
(φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που σε μερικές σχολές κατέβη
κε με διαφορετικό όνομα): 47. Ανεξάρτητοι: 40. ΑΑΣΠΕ: 15. ΠΠΣΠ: 10. 
ΣΦΠ: 2. ΕΠΑΣ: 1». («ΤΑ ΝΕΑ»)
• ·  ·  Σημ.: Η πρώτη κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου συγκροτήθηκε τον 
Νοέμβριο του 1963 και όχι το 1964, όπως από παραδρομή δημοσιεύτηκε 
στο προχθεσινό φύλλο.

Βάνα Μπάρμπα:
(η ηθο
ποιός, 
στο 
Mega)«Είμαι από τις λίγες ηθοποιούς που πληρώνονται καλά, άσχετα αν είμαι καλή ηθοποιός ή όχι».

[ Ο ξένος 
Τ ύ π ο ς ]

XeBonde
L ’échec de Pérès pousse Sharon 3 des élections anticipées

«H αποτυχία του Πέρες 
ωθείτονΣαρόνσε 
πρόωρες εκλογές»
LE MONDE

«Προάστια: η βία 
υποχωρεί, η καταστολή 
εντείνεται»
LIBERATION

«0  Σαρκοζί υπόσχεται να 
απελάσει τους ξένους 
ταραξίες»
LE FIGARO

«Βομβιστικές επιθέσεις 
σκοτώνουν πάνω από 50 
ανθρώπους σε 
ξενοδοχεία στην 
Ιορδανία»
THE WASHINGTON POST

«Ο ι εκλογές του 2005 
δίνουν ελπίδα στους 
Δημοκρατικούς»
CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR

«Η Γαλλία θα απελάσει 
ξένους που παίρνουν 
μέρος στις ταραχές»
INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE

«Έπειτα από οκτώ 
χρόνια στην εξουσία, ο 
Τόνι Μπλερ ακούει μια 
καινούρια λέξη: ήττα»
THE GUARDIAN

«Η  πιο μαύρη μέρα του 
Μπλερ»
THE DAILY TELEGRAPH
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για το κλείσιμο της φολίδας
στο 0,6% και μάλιστα πριν καν η κυβέρνηση συμπληρώσει τη μισή της θητεία

Πρόθεση ψήφου
«Αν σήμερα είχαμε βουλευηκες 
εκλογές, ποιο κόμμα θα 
ψηφίζατε;»
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Δειγματοληπτικό 
σφάλμα εκτίμησης 
πρόθεσης ψήφου: 

ΝΔ+2,00 
ΠΑΣΟΚ +1,99

Πηγή: METRON ANALYSIS

Η διαχρονική εξέλιξη της πρόθεσης ψήφου

37,9% ΠΑΣΟΚ. Ν.Δ.

ΦΕΒΡ.

36,1% 36,1%

34,7%

ΑΠΡ.* ΙΟΥΝ.
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35,2%
34,6%

ΝΟΕΜ.

Μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, 
ποιος νομίζετε ότι είναι καταλληλότερος 
για Πρωθυπουργός της χώρας;

■: Γ )  40,5% 

30,1%

Πηγή: METRON ANALYSIS

* Ad-hoc έρευνα 
πρόθεσης ψήφου 

για λογαριασμό της 
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Κ. Καραμανλής 

Γ. Παπανδρέου 

Α. Παπαρήγα 

Α. Αλαβάνος 

Γ. Καρατζαφέρης 

Άλλος 

Κανένας 

Δ.Γ./Δ.Α.

Παράσταση νίκης
44,5% «Ποιο κόμμα νομίζετε ότι 

θα έρθει πρώτο στις 
επόμενες εκλογές;»

23,4%

Ν .Δ. Π Α Σ Ο Κ  Α λλο Κανένα Δ . Γ ./
Δ .Α .

Η διαχρονική 
εξέλιξη
της παράστασης 
νίκης
Ο Ν . Δ .  Ο  ΠΑΣΟΚ Ü

50,7% 51,8%
44,5%

28,9% 31,5%

21,9%

Φεβρ. Απρ. Ιούν. Νοέμ.F T iira
Πηγή: METRON ANALYSIS ΤΑ  Ν ΕΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Η έρευνα της Metron Analysis διεξήχθη με προσωπικές συνεντεύξεις σε 
όλη τη χώρα σε σύνολο 2.200 πολιτών, κατά το διάστημα 24/10/2005 έως 7/11/2005

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ ]Ψάρια δεν πιάνουν...
ΔΙΑΠΟΡΟΥΝ ΤΑ νεοδημοκρατικά στελέχη 
για την ταχύτητα της φθοράς. Έμειναν ά
φωνα, λένε οι γνωρίζοντες, από την ελαχι- 

στοποίηση της διαφοράς 
με το επ α ν α κ ά μ π τ ο ν  
ΠΑΣΟΚ.
Αλήθεια γιατί εκπλήσσο
νται; Μάτια δεν έχουν για 
να δουν τα έργα και τις 
ημέρες τους;
Προκοπή δεν ε ίδε  κα
νείς. Η οικονομία πάει α
πό το κακό στο χειρότε
ρο, τα εξωτερικά έχουν 

αφεθεί στην τύχη τους, στα σκάνδαλα πρω
τοστατούν, τη διαφθορά δεν την αρνούνται,

τα έργα έχουν κολλήσει, τα πάντα αποπνέ
ουν φτώχεια πραγματική και πολιτική μαζί. 
Πού είναι η πρόοδος, πού είναι το σχέδιο 
και το όραμα, οι φρέσκιες ιδέες και αλή
θεια πού είναι τα εμπνευσμένα πρόσωπα, 
εκείνα που θα έφερναν την πραγματική αλ
λαγή;
Δυστυχώς για τη χώρα ουδέν προσέθεσαν. 
Μόνο ζημ ίες προκαλούν. Άλλω στε πλέον 
τους είδε ο κόσμος, τους γνώρισε και τους 
μέτρησε.
Ψάρια δεν πιάνουν, έδειξαν πως δεν μπο
ρούν να κινήσουν αποτελεσματικά τις υπο
θέσεις της χώρας.
Ας μην απορούν λοιπόν για τη φθορά. Δεν 
έχουν δει τίποτε ακόμη...

Του
Αντώ νη
Καρακούστι

Δημοτικότητες στελεχών Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ ποσοστά % β  θετικές κρίσεις Αρνητικές κρίσεις

< 7
ύ
Ν. Κακλαμάνης Γ. Σουφλιάς

40,0 41,4

Β. Μείμαράκης | Ά. Σπηλιωτόπουλος | Μ. Γιαννάκου

ακογιάννη Δ. Αβραμόπουλος Γ. Βουλγαράκης θ. Ρουσόπουλος Φ. Πετραλιά

63,4

Απ. Κακλαμάνης Ευ. Βενιζέλος θ. Πάγκαλος Κ. Σημίτης Β. Παπανδρέου Μ. Αποστολάκη



θέλουν να γυρίσουν... σελίδα
ΠΑΣΟΚ: Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι για το βιβλίο του Κώστα Σημίτη
Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στο ΠΑΣΟΚ καταβλήθηκε χθες. Ο Γιώργος Παπανδρέου απέ<ρυγε να δώσει 
συνέχεια στα όσα είχε δηλώσει αμέσως μετά το τέλος της εκδήλωσης για το βιβλίο του Κώστα Σημίτη, ενώ 

ο τέως πρωθυπουργός επανέλαβε με έμφαση ότι «θα εργάζεται πάντοτε για την ενότητα».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ ιώ ρ γος  Χρ . ΠαπαχρήστουΣ υνεργάτες του προέδρου τόνιζαν ότι «ο Γ ιώργος Παπανδρέου έχει άλλες προτεραιότητες και κυρίως το πώς, μέσα από μια κοινή πορεία με όλα τα στελέχη, να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές όποτε κι αν αυτές πραγματοποιηθούν». Μάλιστα ανέφεραν ότι στο πλαίσιο αυτό απέφυγε κάθε αναφορά στο όλο θέμα, κατά τη μετάβασή του στη Ρόδο για το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ και στη συνάντηση που είχε με κομματικά στελέχη.Ο Κώστας Σημίτης, που δέχθηκε πολίτες στο γραφείο του στην οδό Ακαδημίας και υπέγραψε το βιβλίο του, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν προτίθεται «να σχολιάσει σχόλια και αντιδράσεις που υπήρξαν», σημείωσε όμως ότι «κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται» και επανέλαβε ότι είναι στις προθέσεις του «να μιλάει» όποτε το κρίνει σκόπιμο.Ο τέως πρωθυπουργός προχώρησε ένα βήμα περισσότερο, επισημαίνοντας: «Οι στόχοι είναι γνωστοί. Τώρα ένας είναι ο στόχος μας, να αλλάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας». Αναγνώρισε πάντως τη «δυσκολία» του εγχειρήματος και όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι θα γίνει «αν χάσει το ΠΑΣΟΚ» διερωτήθη χαμογελαστά «Γιατί να χάσει το ΠΑΣΟΚ; Να χτυπήσω ξύλο», πράγμα που έκανε! Εκτίμησε ακόμα ότι η κυβέρνηση θα καταφύγει στη λύση των πρόωρων εκλογών, δεδομένης της αδυναμίας της να διαχειριστεί τα προβλήματα της χώρας. Κατά την άποψή του, οι εκλογές θα προκηρυχθούν το αργότερο ώς το φθινόπωρο του 2007, αλλά αν η επιδείνωση της οικονομίας ακολουθήσει τους ίδιους ραγδαίους ρυθμούς δεν αποκλείεται ο Κ. Καραμανλής να προκηρύξει εθνικές εκλογές μαζί με τις δημοτικές τον Οκτώβριο του 2006.

Του Δ η μ ή χ ρ η  Χ α ντζό τ ιο υ λο υ

I Ανεξάρτητα από τη συντονισμένη προσπάθεια τόσο από την πλευρά του νυν προέδρου του ΠΑΣΟΚ όσο και από την πλευρά του τέως να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης που, όπως είναι γνωστό, προχθές το βράδυ χτύπησε «κόκκινο», στελέχη που πρόσκεινται στις δύο πλευρές, αλλά και στελέχη που δεν κινούνται απαραίτητα στον κύκλο των υποστηρικτών τους επιχείρησαν με δηλώσεις να «εξειδικεύσουν» τα όσα είπαν Παπανδρέου και Σημίτης. Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων τοποθετήσεων ήταν ότι δόθηκε υπέρμετρη διάσταση στο όλο θέμα, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις κάποιων που βρέθηκαν εντελώς εκτός «κλίματος»...

ΕΜ ΒΕΒΑΙΑ.'..
ΓΙΑ ΜΑΛΑΖΕΙ 

ΕΧΕΙi  του ι ΑΕΞΙΟυί 
που MIA 22U MEHOUH 

ΑΗΑΛΦΑΒΗΤΟΙ;...

/

ElAEi
ΤΙ ΕΓΙΗΕ 1ΤΟ ΠΑ10£ 

ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ...

ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΣΤΗΝ Κ ΥΒΕΡΝΗ ΣΗ  ΑΠΟ ΑΝΤΙΠ ΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟ ΙΚΗΣΗ

Γιώργος: «Εκλογομαγειρείο το 42%»
ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
Ν ικο λέττα  Μ ουτούση

ΧΑΣΤΟΥΚΙ από κόμματα και Αυτοδιοίκηση εισέπραξε η κυβέρνηση για τη θέσπιση του 42% στην εκλογή δημάρχων και νομαρχών, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ένωσης των δήμων της χώρας (ΚΕΔΚΕ).«Εκλογομαγειρείο» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

ΣΤΟΒΙΒΑΙ0ΛΡ0ΜΙ0

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗβ Κούντερακαι ιο ρυσιικά ίου
A Y P J C L

Κυβέρνηση: Ό χι ψήφος στους μετανάστες
την κυβέρνηση, καλώντας τη να εγκαταλείψει αυτή την απαράδεκτη -  όπως είπε -  πρόταση. «Κομματικά το 42% καθόλου δεν ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ» σημείωσε με νόημα ο κ. Παπανδρέου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως «δεν είναι κομματικό το ζήτημα, είναι θεσμικό». Μιλώντας για τα προβλήματα νομιμοποίησης των αιρετών και έκφρασης των τοπικών δυνάμεων που δημιουργεί το νέο εκλογικό σύστημα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Η πολιτική τάξη σε αυτή τη χώρα θα έχει αξιοπιστία όταν υποστηρίζουμε θεσμούς και δεν τους αλλάζουμε από τη μία μέρα στην άλλη μόνο και μόνο για κομματικές σκοπιμότητες». Την κατηγορηματική του αντίθεση στην προωθούμενη αλλαγή επανέλαβε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Π. Κουκουλόπουλος. «Η κυβέρνηση εμμένει να αλλάξει χωρίς κανένα διάλογο και με ισχνά επιχειρήματα το εκλογικό σύστημα» τόνισε και υποστήριξε πως το 42% θα «οδηγήσει σε πολώσεις και στην επικράτηση μονοκομματικών υποψηφιοτήτων».Σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκαν εξάλλου και οι εκ

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ βγάζει η κυβέρνηση 
στην παροχή δικαιώματος ψήφου στους 
μετανάστες. Η πρόταση κατατέθηκε χθες 
στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ από 
τον πρόεδρό της Π. Κουκουλόπουλο, ο ο
ποίος υποστήριξε πως θα πρέπει να εφαρ
μοστεί από τις δημοτικές εκλογές. 
Ανταποκρινόμενος άμεσα στην πρόταση 
αυτή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε 
τη θέση του κόμματος για παροχή δικαιώ
ματος ψήφου. «Είναι μία πρόταση την ο
ποία υποστηρίζω όχι μόνο γιατί είναι δί
καιο, όχι μόνο γιατί είναι δημοκρατικό, αλ
λά εξασφαλίζει και την ένταξη, πολιτική, 
κοινωνική και οικονομική, των ατόμων αυ
τών στην κοινωνία μας» τόνισε ο κ. Παπαν
δρέου, αναφέροντας πως εκτός από γεω
γραφικά γκέτο υπάρχουν και πολιτικά, κοι
νωνικά και οικονομικά.

Ωστόσο ο υπουργός Εσωτερικών εμφανί
στηκε να εκπλήσσεται από την πρόταση αυ
τή. «Μου προξενεί εντύπωση η στάση ορι
σμένων που θέλουν την πραγματικότητα να 
την οδηγήσουν ένα βήμα πιο πέρα από ε
κεί που θέλει ο ενδιαφερόμενος». Περιορί
ζοντας τη σημασία της ένταξης σε θέματα 
εργασίας, ασφάλισης και ελεύθερης ανά
πτυξης της προσωπικότητας, ο κ. Παυλό- 
πουλος έκανε λόγο για «υποκρισία» εκεί
νων που -  όπως είπε -  θέλουν «απλώς να 
αποδίδουν τυπικά δικαιώματα, όχι ουσια
στικά, θεωρώντας ότι το πρώτιστο που επι
διώκει ο μετανάστης είναι η άσκηση τυπι
κών δικαιωμάτων.

«Ανοικτά σύνορο»
Στο μεταξύ, «ανοικτά σύνορα» για τους με
τανάστες επιθυμούν τα στελέχη του

ΠΑΣΟΚ, όπως προκύπτει από έρευνα της 
εταιρείας Metron Analysis που πραγματο
ποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο Συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ, με δείγμα 1.493 συνέ
δρους. Σύμφωνα με την έρευνα:
-Τ ο  93% των συνέδρων του ΠΑΣΟΚ θεω
ρεί «ηθικά σωστό» ένα γάμο μεταξύ Έλλη
να και αλλοδαπής-μετανάστριας και αντί
στροφος.
-  Το 85% εκτιμά ότι οι μετανάστες βοηθούν 
την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.
-  Το 81% συμφωνεί να αποκτήσουν δικαί
ωμα ψήφου οι νόμιμοι μετανάστες στις δη
μοτικές εκλογές.
Ακόμη, το 78% πιστεύει ότι η κουλτούρα 
και η εθνική ταυτότητά μας δεν κινδυνεύ
ουν από τους μετανάστες, ενώ το 72% κρί
νει πως οι οικονομικοί μετανάστες δεν α
ποτελούν απειλή για τη δημόσια τάξη.

πρόσωποι ΚΚΕ και ΣΥΝ, επαναλαμβάνοντας την πρότασή τους για υιοθέτηση της απλής αναλογικής στην εκλογή δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων.
Υποχρέωση...Ωστόσο οι αντιδράσεις δεν ανησύχησαν καθόλου τον υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλό-

πουλο, ο οποίος όχι μόνο επέμενε στη χρησιμότητα της ρύθμισης αυτής, αλλά τη χαρακτήρισε κιόλας... υποχρέωση της κυβέρνησης απέναντι στον λαό. «Το ενέκρινε ο ελληνικός λαός και θα το κάνουμε, θα ήμασταν υπόλογοι αν δεν το κάναμε» ανέφερε κ. Παυλόπουλος, παρα- πέμποντας για άλλη μία φορά

στο προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για την ανάγκη ενός «δεύτερου Καποδίστρια» και μάλιστα καταχειροκροτήθηκε από τους δημάρχους, τους οποίους άμεσα αφορά πιθανή κατάργηση δήμων. Από την πλευρά του ωστόσο ο υπουργός Εσωτερικών εμ

φανίστηκε ιδιαίτερα διστακτι κός στην υιοθέτηση μιας τέτο ας πρότασης. Παρ’ ότι την αν γκη λιγότερων δήμων υποστι ρίξε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ο κ. Παυλόπουλος έκανε λ μόνο για την εξεύρεση «χρ τομής» μεταξύ ισχυρών δ και δήμων που θα παραμ κοντά στον πολίτη.


