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δυναμική της νέας α ν α μ έ τ ρ η σ η ς ^
λογικό ρεύμα υπέρ του Σ Υ Ρ ΙΖ Α  και άνοδο της Ν .Δ . κατά 5% καταγράφει το Πολιτικό Βαρόμετρο της Public Issue

1ΝΗ ΜΑΥΡΗ

ίόμενη εκλογική αναμέτρηση θα τηρισθεί χωρίε αμφιβολία από π  ;είο ins πόλωσηε, με ιο ν  ΣΥΡΙΖ/ η Ν.Δ. να αναδεικνύονται στουι 
piKoüs πρωταγωνιστέε ins. C τοφανήε κατακερματισμόε ins ρου που καταγράφηκε στην ψήφε 

6ns Μαΐου, θα παραχωρήσει τη θέ του σε ένα περισσότερο επιγκε ροποιημένο κομματικό σκηνικό, υτό θα συμβεί κυρίαν ειβ ßäpos ε- είνου του τμήματοε του εκλογικού σώ- 
iaios (19%), το οποίο επιλέγονταε την ιτολυχρωμία των μικρών νεοπαγών κομματικών σχηματισμών παρέμεινε 

-xäpis στην απολύτωε αντιδημοκρα- τική και στρεβλωτική λειτουργία του εκλογικού νόμου- χωρίε πολιτική εκπροσώπηση. Η μετάβαση όμωε από
Εις βάρος του ΚΚΕ  
και των μικρότερων 
αριστερών σχηματισμών 
η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ.τον μεταπολιτευτικό δικομματισμό στον νέο διπολισμό, που αναδύεται στη βάση m s διαιρετικήε τομή5 του Μ νημονίου, δεν είναι βέβαιο ότι θα ολοκληρωθεί με την επόμενη Βουλή. ( Το εκλογικό αποτέλεσμα ins 6ns Μαΐου κατέγραψε με σαφήνεια ns α- ντιμνημονιακέ5 διαθέσει του εκλογικού σώματο5. Το πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί τείνει -για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο- να καλυφθεί από την Αριστερά. Η δυναμική του εκλογικού αποτελέσματοε ins 6ns Μαΐου εκδηλώνεται ήδη με σφοδρι - τητα. Η εκλογική επιτυχία του ΣΥΡΙΖ V έχει πυροδοτήσει μετεκλογικά ένα ν έ ι εκλογικό ρεύμα υπέρ του. Το εν λόγ ) ρεύμα είναι πολλαπλάσιοί εμβέλεια; από το αντίστοιχο προεκλογικό και έχει οδηγήσει -μέχρι στιγμή5- σε περαιτέρω αλματώδη αύξηση ins επιρ- ροή5 του (28%, +11% σε σύγκριση με το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα). Αυτή, συντελείται KUpicos ειε ßäpos του ΚΚΕ, των μικρότερων αριστερών σχηματισμών, αλλά και -σε σημαντικό βαθ-

μό- εΐ5 βάρο5 in s  auvmpmiKàs μερί- 6as των αντιμνημονιακών ψηφοφόρων που ακολούθησαν σε πρώτη φάση τον κ. Κομμένο.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σύγκλιση των επιμέρουε πολιτικών δυνάμεων εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και ο με- 
iconiKôs χαρακτήραε που λαμβάνει η αντιπαράθεση, μάλλον τείνει να διευκολύνει και να ενισχύσει παρόμοι- ε5 «διαπαραταξιακέ5» ôiappoés. Η ραγδαία αύξηση in s  εκλογική5 επιρ- poàs του τείνει να επιλύσει την υ- φέρπουσα κρίση εκπροσώπησή υπέρ του, κατά τρόπο αντίστοιχο με εκείνον που συντελέσθηκε στην πρώιμη περίοδο 1974-1977, τότε υπέρ του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα με την εκλογική τάση εξελίσσεται και évas διπλό5 οργανωτικά μετασχηματισμόε m s συγκεκριμένα κομματικήε οντότηταε. Αφενό3, από «τα πάνω», δηλαδή στι ι επίπεδο του ηγετικού κομματικοί στρώματοε, συντελείται η ενοποίησι των επιμέρουε ομαδοποιήσεων κα ρευμάτων, για να εξασφαλισθεί το ει εργέτημα των 50 εδρών που παρέχε ο εκλογικόε νόμοδ. Αφετέρου, «απι τα κάτω», με την ενεργό συμμετοχι ψηφοφόρων και οπαδών, που ορι σμένεε φορέε τείνει να θυμίζει 197^.Η συντηρητική παράταξη αναδύθηκε από την κάλπη πολλαπλά κατακερματισμένη, ενώ το ποσοστό m s είναι το χαμηλότερο που έλαβε κόμμα m s δεξιάε μετεμφυλιακά. Οι δομικέε m s αδυναμίεε παραμένουν και καθιστούν δυσχερή τον στόχο m s εκλο- γικήε virais. Ωστόσο, η άνοδοε m s Αρι- στεράε δημιουργεί αντισυσπείρωση και η Ν.Δ. αναγορεύεται εκ των πραγμάτων στον κορμό του αντίπαλου πόλου. Ηδη, στην πρώΤη μετεκλογική μέτρηση του Πολιτικού Βαρόμετρου, καταφέρνει να αυξήσει την επιρροή m s  κατά 5 εκατοστιαίε5 μονάδεβ (24%), επαναπατρίζονταε ένα ποσοστό δυσαρεστημένων συντηρητικών ψηφοφόρων. Qs npos αυτό το σημείο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι προσχωρήσει KOpucpùs ενδεχομένου δεν θα προσθέσουν κάτι περισσότερο, από αυτό το οποίο έχει ήδη συντελεσθεί στο επίπεδο του εκλογικού σώματοε.
www. mavris. gr/www. publicissue. gr
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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣΡ: 8) Μέλος ESOMAR, WAP0R, ΣΕΔΕΑ, ΠΕΣΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Τηλεοπτικός-Ραδιοφωνικός Σταθμός «ΣΚΑΪ» & Εφημερίδα «Καθημερινή» ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Ποσοτική έρευνα, με τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτωμένων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, χωρίς κάλπη ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Γενικός πληθυσμός 18 ετών και άνω ΠΕΡΙΟΧΗ Πανελλαδικό ΔΕΙΓΜΑ Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 
1.015 άτομα ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15-17/5/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ Για τα αποτελέσματα της έρευνας 
και σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%, το τυπικό σφάλμα υπολογίζεται σε +/-3,2% ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Εργάστηκαν 29 ερευνητές και 3 επόπτες. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Ανασύνταξη, 
εξωστρέφεια 
και πόλωση 
τώρα από Ν.Δ.Οι εισηγήσεις προς τον κ. Αντώνη Σαμαρά 
και η πρόταση για ντιμπέιτ με τον κ. Τσίπρα

Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Εξωστρέφεια και πόλωση. Αυτά είναι τα δύο συστατικά τηε νέαε συντα- γήε που προτείνουν στον κ. Αντών η  Σαμαρά οι συνεργάτεε του προ- κειμένου η  Νέα Δημοκρατία να διατηρήσει τη ν πρωτιά και να ανεβάσει τα ποσοστά τηε. Παράλληλα, η ηγεσία του κόμματοε, όπωε έκανε γνωστό χθεε ο κ. Γιάννηε Μιχελάκηε, θα ήταν θετική σε ένα ντιμπέιτ με τον κ. Α λέξη Τσίπρα. Χωρίε τη χρονική  πολυτέλεια μιαε ειε βάθοε α- νάλυσηε τηε «νίκηε-ήτταε» τηε 6ηε Μαΐου και με νωπό το σοκ από το εκλογικό αποτέλεσμα, το ηγετικό επιτελείο τηε Συγγρού επιχειρεί να ανασυνταχθεί. Το τοπίο, όπωε προκύπτει και από τιε νέέε δημοσκο- πήσειε, παραμένει ρευστό, με ψη- φοφόρουε να  εμφανίζουν τάση με- τακίνησηε από και προε κάθε κατεύθυνση, χωρίε σαφή ιδεολογικά χα-
Είναι βέβαιο ότι 
θα είναι πολλοί εκείνοι 
που θα σκεφτούν 
να ξαναψηφίσουν 
Ανεξάρτητους Ελληνες, 
Χρυσή Αυγή ή ΣΥΡΙΖΑ, 
λένε γαλάζια στελέχη.ρακτηριστικά - κάτι που όπωε παραδέχονται οι συνεργάτεε του κ. Σαμαρά καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τον προεκλογικό σχεδίασμά.Στα μείον του επόμενου γύρου πρέπει να προστεθεί και η περαιτέρω εσωτερική αποδιοργάνωση που προ- κάλεσε η αδυναμία τηε Ν.Δ. να διατηρήσει τα ποσοστά τηε πάνω από το ψυχολογικό όριο του 20%. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και συμπληρώνονται δύο εβδομάδεε μετά την 6η Μαΐου, δεν έχει συνέλθει ακόμη η εκλογική επιτροπή του κόμματοε, ούτε κανείε γνωρίζει με ασφάλεια αν θα παραμείνει υπό την παλαιό τηε σύνθεση. Από την άλλη πλευρά, και παρά τα σοβαρά μειονεκτήματα με τα οποία εισέρχεται εκ νέου στην τελική ευθεία η Συγγρού, στελέχη του κόμματοε εκτιμούν ότι σε αυτήν την αναμέτρηση υπάρχουν θετικά στοιχεία που αν η Ν.Δ. καταφέρει να αξιοποι- ήσει, μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να πετύχει τον στόχο τηε.Το πρώτο είναι ότι με τιε εκλογέε εκτονώθηκε ώε ένα βαθμό τουλάχιστον ο θυμόε των γαλάζιων ψηφοφόρων. Το δεύτερο είναι ότι κατά τη διάρκεια των διερευνητικών εντολών για τη συ

γκρότηση κυβέρνησηε εθνικήε σω- τηρίαε, μετρήθηκαν οι αντοχέε, οι προ- θέσειε αλλά και «το βάροε» ενόε εκά- στου των παικτών τηε πολιτικήε σκα- κιέραε. «Είναι βέβαιο ότι θα είναι πολλοί εκείνοι που θα σκεφτούν μία και δύο φορέε να ξαναψηφίσουν τουε Ανεξάρτητουε Ελληνεε, τη Χρυσή Αυγή ή τον ΣΥΡΙΖΑ», λένε γαλάζια στελέχη, ε- κτιμώνταε ότι αυτή τη φορά το στοίχημα για τον κ. Σαμαρά είναι να πείσει με επιχειρήματα ότι είναι ο μόνοε που μπορεί να διασφαλίσει μια προοπτική στη χώρα, αφού μπροστά στο υπαρκτό δίλημμα «ευρώ ή δραχμή» δεν υπάρχει η πολυτέλεια τηε ψήφου διαμαρτυρίαε. Στην κατεύθυνση αυτή, ορισμένοι από τουε συνεργάτεε του προτείνουν στον αρχηγό τηε Ν.Δ. να υιοθετήσει μία επιθετική στρατηγική παρουσιών στα MME -κάτι που δεν έκανε στιε προηγούμενεε εκλογέε- και να αποδεχθεί, στην περίπτωση που τεθεί τέτοιο θέμα, τη συμμετοχή του σε ντιμπέιτ μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, ακόμη και ένα τετ-α-τετ με τον αρχηγό του δεύτερου κόμματοε κ. Aλ. Τσίπρα. Ηδη, εξειδικευμένοι συνερ- γάτεε του προέδρου τηε Ν.Δ. μελετούν διεξοδικά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και καταγράφουν όλεε τιε δηλώσειε στελεχών του, προκειμένου να ενι- σχύσουν τη βασική καταγγελία του κ. Σαμαρά ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα αποτελεί «ομοσπονδία συνιστωσών που ξεκινούν από το σφυροδρέπανο και φτάνουν στην αναρχία», χωρίε σα- φέε πρόγραμμα και ενιαίεε θέσειε. Σύμφωνα με πληροφορίεε, μάλιστα, η νέα καμπάνια τηε Ν .Δ ., η οποία ετοιμάζεται, έχει έντονα διλημματικό έ- ωε δραματικό χαρακτήρα και διατηρεί στην αιχμή το δίλημμα «παραμονή στην Ευρώπη που αλλάζει ή τρό- μοε εξόδου, απομόνωση και καταστροφή όλων όσα έχουν κατακτηθεί μέχρι σήμερα».Υπάρχουν, πάντωε, και στελέχη τηε Ν .Δ. που επιμένουν ότι η προεκλογική ρητορική του κ. Σαμαρά δεν θα πρέπει να εξαντληθεί σε αντιαρι- στερέε κορώνεε, αλλά να αποκτήσει κεντροδεξιό περιεχόμενο, προκειμένου να ανακτήσει μέροε του χαμένου εκλογικού εδάφουε. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν καταθέσει τον προβληματισμό τουε και στον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματοε, ο ο- ποίοε, όπωε όλα δείχνουν, θα ακολουθήσει μια «σπονδυλωτή» τακτική. Από τη μια θα πυροβολεί τον ΣΥΡΙΖΑ για τη λογική πλειοδοσίαε, στην οποία προεξοφλεί ό,τι πει καθ’ οδόν προε τιε κάλπεε και από την άλλη θα επιδιώξει να ορίσει, με απόλυτα ρεαλιστικό τρόπο, την έννοια τηε επαναδια- πραγμάτευσηε του Μνημονίου.

Συνεργάτες του κ. Α. Σαμαρά προτείνουν στον αρχηγό της Ν.Δ. να υιοθετήσει μια επιθετική στρατηγική παρουσιών στα M M E-κάτι που δεν έκανε στις προηγούμενες εκλογές.Διεργασίες στην ΚεντροδεξιάΝέα πρόσωπα

Συγκροτούνται, σταδιακά, οι ο
μάδες μάχης της Νέας Δημο
κρατίας εν όψει των εκλογών 
της 17ης Ιουνίου, με στόχο να 
θεραπευθούν τα σημαντικά 
προβλήματα της προηγούμενης 
εκστρατείας. Πέραν των αλλα
γών στον «πρωινό καφέ», με 
την προσθήκη των Δ. Αβραμό- 
πουλου, Στ. Δήμα και Ευ. Μεϊ- 
μαράκη, ο οποίος και θα αρχίσει 
να συνεδριάζει, κάτι που δεν' 
συνέβη με τακτικό τρόπο τις 
προηγούμενες ημέρες, στο 
«στρατηγικό» και «εηικοινωνια- 
κό» επιτελείο του κόμματος υ
πάρχουν και νέες προσθήκες.
0  κ. Γρηγόρης Τσιμογιάννης, 
που είχε επιστρατευθεί προε
κλογικά, έχει πλέον ενταχθεί 
οργανικά στο επιτελείο της Ν.
Δ., το οποίο ενισχύθηκε και με 
έναν ακόμη εηικοινωνιολόγο 
τον κ. Περικλή Πηλείδη. Πρόκει
ται για τον άνθρωπο που, δύο 
φορές, μία επί Καραμανλή και 
έπειτα επί Σαμαρά, εκλήθη να 
αλλάξει το λογότυπο του κόμμα
τος. Εν έτει 2000, «εξαφάνισε» 
τον πυρσό, στις αρχές του 2011 
πρότεινε το σημερινό λογότυπο 
του κόμματος. Από τον κ. Πηλεί
δη -σύμφωνα με πληροφορίες- 
ζητήθηκε και πριν από τις εκλο
γές του Μαΐου εισήγηση για τον 
εκλογικό αγώνα, η οποία μόνον 
εν μέρει υιοθετήθηκε. Πλέον 
βρίσκεται στα γραφεία του κόμ
ματος... Η δεύτερη προσθήκη 
είναι ο δικηγόρος κ. Πέτρος Μα- 
χάς, συνοδοιπόρος επί 20ετία 
του Αντ. Σαμαρά και εξ απορρή
των του προέδρου.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Μια Νέα Δημοκρατία, με όρουε μαζι- κότηταε από το παρελθόν, επιχειρεί να συγκροτήσει ο κ. Αντώνηε Σαμα- ράε ωε απάντηση στο εκλογικό μήνυμα τηε 6ηε Μαΐου και στην «απειλή» του ΣΥΡΙΖΑ να «αλώσει» την πρώτη θέση και να κυριαρχήσει κοινοβουλευτικά στην επόμενη Βουλή. Σαμαράε, Μπακογιάννη, Ψωμιάδηε, Καρατζαφέρηε στο ίδιο κόμμα είναι κάτι που έχει να συμβεί από το... 1992. Εκτοτε ουδέποτε συνυπήρξαν και οι τέσσερα. Είναι εφικτό να συμβεί τώρα; Ναι, ισχυρίζονται πολλοί. Μ ένει, ωστόσο, να αποδειχθεί.
Η κεντροδεξιά «Ελιά»...Οπωε πρώτη αποκάλυψε η «Κ» ο πυ- ρήναε τηε πρότασηε Μπακογιάννη προβλέπει τη συγκρότηση ενόε ευρύτερου ψηφοδελτίου -μιαε κεντροδεξιάε «Ελιάε» κατά το ιταλικό πρότυπο- στο οποίο θα ενταχθούν -χωρίε να χάσουν την αυτονομία τουε ή να διαλυθούν- κόμματα του κεντροδεξιού τόξου αλλά και ανένταχτα στελέχη που, υπό δια- φορετικέε συνθήκεε, θα δίσταζαν να προσχωρήσουν στη Ν.Δ.Η πρόταση, υπέρ τηε οποίαε πιέζουν και στελέχη από τον χώρο τηε επι- κοινωνίαε κρίνονταε ότι αποτελεί το προσφορότερο «όχημα», προκειμένου να δοθεί εικόνα νέου ξεκινήματοε, παραμένει στο τραπέζι, αλλά σύμφωνα με πληροφορίεε τηε «Κ» μοιάζει να συγκεντρώνει σημαντικέε αντιδρά- σειε από τη Νέα Δημοκρατία και, συ- νεπώε, μικρά ποσοστά επιτυχίαε.Δεδομένου ότι, όπωε όλοι επιβεβαιώνουν, οι επαφέε των δύο «απεσταλμένων» Γιάννη Μιχελάκη και Κωστή

Μπακογιάννη βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο, ο «γάμοε» μοιάζει δύσκολο να διαλυθεί. Η κ. Μπακογιάννη επιμένει να μην θεωρηθεί ωε προσχώρηση, αλλά ωε εκλογική σύμπραξη. Με άλλα λόγια, η ίδια και στελέχη τηε (ενδ. οι Λ. Αυγενάκηε, Χ ρ . Μαρκογιαννάκηε, Γ. Κοντογιάννηε, Δ. Ζαφειριάδηε, Γ. Οικονόμου) θα συμπράξουν εκλογικά με τη Ν.Δ. ενώ η Συμμαχία, που αυτο- νοήτωε δεν θα κατέλθει στιε εκλογέε, θα διατηρήσει την αυτονομία τηε.Η πλευρά Μπακογιάννη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτικό χαρακτήρα τηε συμφωνίαε, δεδομένου ό-
Η  κ. Μπακογιάννη 
προτείνει τη συγκρότηση 
ψηφοδελτίου οτο οποίο θα 
ενταχθούν άλλα κόμματα 
χωρίς να χάσουν 
την αυτονομία τους.τι επιθυμεί να διατηρήσει το «φιλελεύθερο» χαρακτήρα τηε και να «μπολιάσει» με αυτόν τη Ν .Δ ., την ίδια στιγμή -ωστόσο- που μερίδα στελεχών τηε Ν .Δ ., εξ αυτών που πρωτοστάτησαν στην εσωκομματική νίκη Σαμαρά το 2009 και, εν συνεχεία, στην πολεμική έναντι τηε κ. Μπακογιάννη, διατυπώνουν ισχυρέε ενστάσειε. Μεί- ζονοε σημασίαε είναι και οι «τεχνικέε» παράμετροι του εγχειρήματοε κα- θώε, προφανώε, οι νέεε μεταγραφέε θα ενταχθούν -στην πλειοψηφία τουε- σε εκλόγιμεε θέσειε. Ωε αποτέλεσμα, στελέχη στα... όρια εκλογήε θα απει- ληθούν με αποκλεισμό από τη νέα Βουλή ενώ, σε κάθε περίπτωση, μία

τέτοια διαδικασία θα δώσει τη δυνατότητα στον κ. Σαμαρά να προχωρήσει σε γενικότερεε «προσαρμογέε» κα- θορίζονταε έτσι, σε σημαντικό βαθμό, τη σύνθεση τηε επόμενηε Κοινοβου- λευτικήε Ομάδαε.
... και τα κλαδιά χηβ ΔεξιάεΣτον λόγο του κ. Σαμαρά, το τελευταίο διάστημα, κυριαρχεί έντονα η λέξη «φιλελευθερισμόε» δείγμα τηε πρόθεσήε του για διεύρυνση του κόμματοε προε τουε φιλελευθέρουε και τον, πάλαι ποτέ, «μεσαίο χώρο». Την ίδια  σ τ ιγ μ ή , ω σ τό σ ο , ο π ρ ό εδ ρ ο ε  τη ε  Ν.Δ. επιδιώκει να αποκτήσει και τα «αντίβαρα» στην... επέλαση των φιλελευθέρων. Ο Παν. Ψωμιάδηε, εν αργία περιφερειάρχηε, «επιστρατεύ- θηκε» ωε αρχιστράτηγοε του εκλογικού αγώνα τηε Ν.Δ. στη βόρεια Ελλάδα, ενώ στελέχη με οξύ λόγο, όπωε ο Αδ. Γεωργιάδηε, θα πρωτοστατήσουν στη μάχη.Κρίσιμο στοιχείο είναι τι θα πράξει ο ΛΑΟΣ του κ. Γ. Καρατζαφέρη, το κορυφαίο καθηγητικό όργανο του οποίου επρόκειτο να συνεδριάσει χθεε. Ο κ. Καρατζαφέρηε μοιάζει να θέλει να διαπραγματευθεί σκληρά. Προε τούτο ανακοίνωσε ότι θα ανασυγκροτήσει το κόμμα και θα συμμετάσχει στιε εκλο- γέε τηε 17ηε Ιουνίου. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, στελέχη του ΛΑΟΣ όπωε οι Θαν. Πλεύρηε και Κυρ. Βελόπουλοε βρίσκονται εμφανώε σε τροχιά προσέγ- γισηε με τη Ν .Δ. Ωε εκ τούτου, η διαπραγματευτική θέση του κ. Καρατζαφέρη αποδυναμώνεται συνεχώε, κα- θώε, πλέον, αντιμετωπίζει ισχυρό κίνδυνο να απολέσει και άλλα στελέχη προε τη Ν. Δ., όπωε συνέβη προ μηνών με τουε κ. Μ. Βορίδη και Αδ. Γεωργιάδη.

Ενα έγγραφο που έβαλε «φωτιά» στον κ  Καμμένο
Το «Σενάριο Β», η  δημοσιοποίηση και οι καταγγελίες περί πλαστογραφίας

Στις αρχές Απριλίου όταν τα στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων συζητούσαν για τη μορφή ηγεσίαε του κόμματοε, ο κ. Πάνοε Καμμένοε είχε εξηγήσει σαφώε γιατί είναι ο ίδιοε που πρέπει να ηγηθεί, σε αυτή τουλάχιστον τη συγκυρία. «Εγώ περπατάω άνετα στα λιμάνια και όχι στα σαλόνια...» φέρεται να είπε, «και επειδή η πολιτική αυτή την περίοδο είναι του λιμανιού θα συνεχίσω, μόλιε επιστρέψει στα σαλόνια θα παραδώσω σε εσάε». Η ατυχία του κ. Πάνου Κομμένου είναι ότι ούτε ο ίδιοε είχε προβλέψει ότι πολύ σύντομα θα καλούνταν να «περπατήσει στα σαλόνια», ακόμη κι αυτά του Προεδρικού Μεγάρου. Και η παρουσία του εκεί έπεισε ότι, αν μη τι άλλο, αυτογνωσία διαθέτει...Η διαδικασία των διερευνητικών εντολών αποτέλεσε δεινή δοκιμασία για την αξιοπιστία του κόμματοε, που απέσπασε διψήφιο ποσοστό στιε εκλο- γέε τηε 6ηε Μαΐου. Ο κ. Καμμένοε και τα ηγετικά στελέχη (Χρ. Ζώηε, Κ. Μαρκόπουλοε) βρέθηκαν μπροστά σε ένα δίλημμα. Να επιμείνουν στον χαρακτήρα διαμαρτυρίαε και καταγγελίαε που είχε το κόμμα ή να επιχειρήσουν μία συγκαλυμμένη στροφή δείχνονταε ότι οι Ανεξάρτητοι μπορεί να λει

τουργήσουν και ωε θεσμικόε παί- κτηε; Το «Σενάριο Β» του κόμματοε, που ήθελε τουε Ανεξάρτητουε να παρέχουν στήριξη ή ανοχή σε κϋβέρνη- ση που θα προέκυπτε προκειμένου να αντιμετωπίσει μείζονα εθνική κρίση (πτώχευση, κατάρρευση τραπεζών, εθνική απειλή), εξυπηρετούσε αυτή τη λογική και μάλιστα με διττό στόχο: εί-
Οι αντιφάσεις 
και οι υπερβολές 
με το δημόσιο χρέος, τις 
εγγυήσεις, τις αγροτικές 
γαίες και όχι μόνο.τε να καταστήσει τουε Ανεξάρτητουε κυβερνητικό εταίρο είτε να εκθέσει τη Ν. Δ. για την άρνησή τηε να συγκροτηθεί κυβέρνηση.Εκείνο που, προφανώε, δεν υπολόγισαν ο Πάνοε Καμμένοε και οι συ- νεργάτεε του ήταν ότι το κείμενο μπορούσε να διαρρεύσει και ότι, ασφαλώε, ουδείε ειδικά εκ μέρουε τηε Ν. Δ. - ε- πρόκειτο να τουε «χαριστεί». Η δημοσιοποίηση προκάλεσε πανικό και εκεί οι Ανεξάρτητοι έχασαν και τη δεύ-

τερη ευκαιρία, να αναγνωρίσουν δηλαδή την πατρότητα τηε πρότασηε, να εμφανιστούν αξιόπιστοι και, ταυτόχρονα, να εκθέσουν τουε... διαρροείε. Οι καταγγελίεε περί πλαστογραφίαε,... ποντικών στο Προεδρικό Μέγαρο, ακόμη και οικίαε στην Πεντέλη από την οποία απεστάλη το εν λόγω έγγραφο προε τουε πολιτικούε αρχηγούε δεν αντέχουν κριτικήε, ειδικά όταν η Προ- εδ ρ ϊ'-π έμ εινε σε ό';ο :ουε, δΐαλ-' ματ. ,ύε πάντα . /ουε για την L παρξη του εγγράφου και την αποστολή του προε τα κόμματα είτε σε φάκελο είτε μέσω του fax του Μεγάρου.Στη σύνοδο των πολιτικών αρχηγών, ο κ. Καμμένοε βρέθηκε αντιμέτωποε με το «Σενάριο Β», την ύπαρξη του οποίου αρνήθηκε, αποφεύγονταε πάντωε να προκαλέσει τον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε κ. Κάρολο Παπούλια να το διαψεύσει.Ωστόσο, και η υπόλοιπη παρουσία του στιε συσκέψειε στο Προεδρικό δεν μπορεί να περιληφθεί στιε ευτυχείε στιγμέε του κ. Κομμένου.Είναι ενδεικτικό ότι ο πρόεδροε των Ανεξάρτητων Ελλήνων ανέβασε το δημόσιο χρέοε τηε χώραε στα... 500 δισ. ευρώ, μόνον και μόνον για να αποκαλυφθεί ότι αναφερόταν στην έκθεση

των ξένων έναντι ενόε ενδεχόμενου default τηε Ελλάδαε. Κατά τον ίδιο τρόπο άθροισε στο χρέοε 122 δισεκατομμύρια, προφανώε από τιε εγγυήσειε του κράτουε προε τιε τράπεζεε, καίτοι υπάρχει ρητή αναφορά ότι τα πρώτα «πακέτα στήριξηε» δεν υπολογίζονται. «Οχι, κ. Καμμένο! Οχι! Οφείλατε να τα ξέρετε αυτά, είναι στοιχειώδη πράγματα!» ήταν η έντονη αντίδραση του κ. Ευ. Βενιζέλου στουε πει- ραματισμούε Καμμένου με το χρέοε.Ο πρόεδροε των Ανεξάρτητων ανέ- δειξε και το «πρόβλημα» των αγροτικών γαιών τηε Αγροτικήε Τράπεζαε, τον κίνδυνο δηλαδή απώλειαε τηε α- γροτικήε γηε που έχει δοθεί ωε υποθήκη δανειοδότησηε, εφόσον «η τράπεζα περάσει μαζί με τα assets τηε στον μηχανισμό του EFSF», ενώ αυτονοή- τωε ζήτησε την άμεση ανακήρυξη τηε Αποκλειστικήε Οικονομικήε Ζώνηε, πα- ραγνωρίζονταε ότι πλην αυτού απαιτείται και η οριοθέτησή τηε σε συμφωνία με τα όμορα κράτη. Φυσικά, ζήτησε να θέσουμε βέτο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινάει σήμερα σχετικά με την ένταξη των Σκοπιών, έστω και αν δεν υπήρχε τέτοιο θέμα στην ατζέντα τηε Συμμαχίαε.
Γ. Π. ΤΕΡΖΗΣ

Εξελίξεις στη Δράση 
εν όψει των εκλογών
Α λλ α γ ή  ηγεσίας και
Με αλλαγή ηγεσίαε, πιθανώε και ονό- ματοε, και κεντροαριστερή «ενίσχυση», όπωε όλα δείχνουν, θα επαναδιεκδι- κήσει την είσοδό τηε στη Βουλή η «Δράση». Η απόφαση του κ. Στ. Μάνου να τεθεί πλέον στα μετόπισθεν και τη θέση του σε ένα νέο κόμμα του μεσαίου χώρου (στο οποία θα περιληφθεί και η Δράση) να λάβει είτε η γνωστή οικονομολόγοε του Παντείου κ. Αντιγόνη Λυμπεράκη, είτε ο πρόεδροε του ΕΛΙΑΜΕΠ κ. Λουκάε Τσούκαληε εν- δεχομένωε θα ανακοινωθεί και αύριο. Ωστόσο, είναι αμφίβολο αν και το νέο αυτό εγχείρημα δεν θα έχει την «τύχη» τηε Δράσηε την 6η Μαΐου. Και τούτο διότι, η οξύτατη πόλωση που έχει ήδη δημιουργηθεί ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Ν.Δ., αλλά και η προε- ξοφλημένη πια επιστροφή τηε κ. Ντό- ραε Μπακογιάννη στη Συγγρού εκτι- μάται ότι θα στρέψει μεταρρυθμιστι- κέε ψήφουε στον κ. Αντ. Σαμαρά.Αυτόε άλλωστε ήταν και ο λόγοε που αρκετά στελέχη τηε Δράσηε εξέφρα- σαν την έντονη δυσφορία τουε όταν πληροφορήθηκαν τη νέα πρωτοβουλία Μάνου, έστω με την ενίσχυση στελεχών τηε Κεντροαριστεράε. Κάποιοι

πιθανώς ονόματοςμάλιστα επιφυλάσσονταν να το δηλώσουν και δημοσίωε σε περίπτωση που δεν έπειθαν τον πρώην υπουργό να μην πραγματοποιήσει το σχέδιό του. Κεντρικό τουε επιχείρημα ήταν ότι ένα μεγάλο τμήμα ψηφοφόρων τηε Δράσηε έχει ήδη στραφεί προε τη Ν.Δ. για να αποτρέψει την πιθανότητα μιαε κυβέρνησηε τηε Αριστεράε. Και με το σκεπτικό αυτό εισηγούνταν στον κ. Μάνο να μην κατέλθει καθόλου στιε εκλογέε προκειμένου να μην του χρεωθεί επιπλέον ότι υπονομεύει το κεντροδεξιό μέτωπο.Απο την άλλη πλευρά, ωστόσο, υπήρχαν και στελέχη που ενθάρρυναν τον κ. Μάνο να αποτολμήσει το εγχείρημά του πιστεύονταε ότι θα απορροφήσει ένα τμήμα τηε Δημ. Συμμαχίαε που δεν συμφώνησε με την απορρόφησή τηε από τη Ν.Δ. Την ίδια άποψη υιοθέτησε και η Φιλ. Συμμαχία του κ. Βαλιανάτου η οποία επίσηε καταδίκασε την προσωπική στρατηγική τηε κ. Μπακογιάννη. Τι μέλλει γενέ- σθαι, όπωε προαναφέρθηκε, θα φανεί αύριο, καθώε ο κ. Μάνοε έχει προαναγγείλει συνέντευξη Τύπου.
ΚΩΝ. ΖΟΥΛΑΣ


