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Η Κεντροδεξιά στις κάλπες 
με 4 κόμματα

Η ΝΔ, σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα των γκάλοπ, 
δεν αντιμετωπίζει αυτήν 

τη φορά πρόβλημα μόνο από το 
κέντρο, αλλά κυρίως από τα δε-
ξιά. Δυσκολεύει η εξίσωση για 
την αυτοδυναμία από ΛΑΟΣ, 
Ανεξάρτητους Ελληνες και Δη-
μοκρατική Συμμαχία. Εμφάνι-
ση στις μετρήσεις και από τη 
Χρυσή Αυγή. Για πρώτη φορά 
στη μεταπολιτευτική ιστορία της 
χώρας, ο χώρος της δεξιάς-κε-
ντροδεξιάς θα εκπροσωπηθεί σε 
εκλογική αναμέτρηση από τέσ-
σερα κόμματα, γεγονός που από 
μόνο του καθιστά δύσκολη την 
εξίσωση της αυτοδυναμίας για τη 
ΝΔ. Ο κ. Σαμαράς, εν αντιθέσει 
με όλους τους προκατόχους του, 
δεν αντιμετωπίζει αυτήν τη φορά 
πρόβλημα μόνον σε ό,τι αφορά 
το κέντρο, αλλά κυρίως τη δεξιά 
πλευρά του. Εκεί βρίσκονται ο 
ΛΑΟΣ και οι Ανεξάρτητοι Ελλη-
νες, το νέο κόμμα του κ. Καμμέ-
νου. Δεξιότερα βρίσκεται και η 
Χρυσή Αυγή, η οποία για πρώτη 
φορά «φαίνεται» στις δημοσκο-
πήσεις. Από την άλλη πλευρά, 
καλείται να αντιμετωπίσει την 
Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία 
στοχεύει πολιτικά και εκλογικά 
στο κεντροδεξιό κοινό...

Οι μετρήσεις που είδαν το φως 
της δημοσιότητας, τη στιγμή που 
η χώρα βρίσκεται στην τελική 
ευθεία για τις εκλογές, αποτυπώ-
νουν ξεκάθαρα το πρόβλημα για 
τη ΝΔ. Το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης δεν ξεπερνά 
το 20% στην πρόθεση ψήφου 
και το 25% με την αναγωγή των 
αναποφάσιστων. Την ίδια ώρα, ο 
κ. Καμμένος δείχνει να μπαίνει 
άνετα στη Βουλή, όπως και ο κ. 
Καρατζαφέρης, ενώ πάνω από το 
όριο του 3% εμφανίζεται και η 
Χρυσή Αυγή.

Η Δημοκρατική Συμμαχία βρί-
σκεται γύρω από το 3%, χωρίς 
να δείχνει δημοσκοπικά ότι έχει 
εξασφαλίσει την είσοδό της στη 
Βουλή, αλλά και αυτό το ποσοστό 
αποτελεί προϊόν διαρροής ψηφο-
φόρων κυρίως από τη ΝΔ.

Πρόβλημα
Στενοί συνεργάτες του κ. Σα-

μαρά έχουν αναγνωρίσει το 
πρόβλημα και εισηγούνται στον 
πρόεδρο του κόμματος την έναρ-
ξη ενός διμέτωπου αγώνα. Ουσι-
αστικά του προτείνουν, παράλ-
ληλα με τις επιθέσεις κατά του 
ΠΑΣΟΚ και προσωπικά κατά του 
κ. Βενιζέλου που ήδη ξεκίνησαν, 
να ξεκινήσει μάχη και κατά των 
κομμάτων που βρίσκονται στην 
ίδια «πολυκατοικία». Η στρατη-
γική των επιθέσεων αυτών θα 
βασιστεί, σύμφωνα με τους ειση-
γητές της πρότασης, στους εξής 
άξονες:
1. Στη θεωρία της χαμένης ψή-

φου. Ο κ. Σαμαράς θα πρέπει να 

χαρακτηρίζει σε κάθε ευκαιρία 
την ψήφο σε αυτά τα κόμματα ως 
«χαμένη» και ως εμπόδιο στην 
πορεία της ΝΔ προς την αυτοδυ-
ναμία.
2. Στην προβολή θεμάτων που 

αποτελούν βασική ατζέντα των 
κομμάτων αυτών. Ηδη η ΝΔ, με 
πρωτοβουλία του κ. Σαμαρά, δί-
νει έμφαση στα θέματα που αφο-
ρούν τον νόμο και την τάξη, ενώ 
παράλληλα αγκαλιάζει πολιτικά 
κοινωνικές ομάδες όπως είναι 
οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, 
αλλά και οι απόστρατοι αξιωματι-
κοί των Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Στην προβολή της ΝΔ ως 

του μοναδικού κόμματος που 
έχει ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προ-
σανατολισμό.
4. Στην αξιοποίηση του κεφα-

λαίου «Καραμανλής», προκει-
μένου να τονιστεί η ανάγκη για 
συσπείρωση όλων των κεντροδε-
ξιών δυνάμεων.
5. Στη συνέχιση της απόπει-

ρας διεύρυνσης με στελέχη που 
προέρχονται από τη Δεξιά, χωρίς 
απαραίτητα να ήταν κατά το πα-
ρελθόν στελέχη της ΝΔ.

Ο κ. Σαμαράς δεν έχει λάβει 
ακόμη τις τελικές του αποφάσεις, 
αλλά θεωρείται βέβαιον ότι εάν 
οι δημοσκοπήσεις εξακολουθή-
σουν να παρουσιάζουν τα ίδια 
ευρήματα, και εφόσον η αυτο-
δυναμία παραμείνει... μακρινός 
στόχος, τότε η επίθεση στο εσω-
τερικό της «γαλάζιας πολυκατοικί-
ας» θα γίνει μονόδρομος. Παράλ-
ληλα, επειδή ακριβώς τα άλλα 
κόμματα στον χώρο της Δεξιάς 
προβάλλουν σταθερά αντι-μνη-
μονιακές θέσεις, δεν αποκλείεται 
και ο πρόεδρος της ΝΔ να ολι-
σθήσει σε μια τέτοια προεκλογική 
τακτική προκειμένου να μειώσει 
τις απώλειες.

ρευστότητα στα γκαλόΠ
Για πρώτη φορά μετά τη με-

ταπολίτευση, στον χώρο της κε-
ντροδεξιάς καταγράφεται έντονη 
ρευστότητα και πολυκερματισμός 
καθώς δύο τελευταίες δημοσκο-
πήσεις δείχνουν ως πιθανό εν-
δεχόμενο ο χώρος να εκφραστεί 
στη Βουλή με τέσσερα κόμματα.

Το βαρόμετρο της Public Issue 
δείχνει προβάδισμα της ΝΔ 
(25%) αλλά με απώλειες, με το 
ΠΑΣΟΚ να είναι στο 11%, ενώ 
εντός Βουλής καταγράφει τον 
ΛΑΟΣ (4%), τη Χρυσή Αυγή 
(3%) και τους Ανεξάρτητους Ελ-
ληνες (6,5%). Αντίστοιχη εικόνα 

κατέγραψε και η Pulse καθώς 
στην πρόθεση ψήφου με ανα-
γωγή η ΝΔ είναι στο 23% και 
το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%. Ο ΛΑΟΣ 
συγκεντρώνει 4%, οι Ανεξάρτη-
τοι Ελληνες 6,5% και η Χρυσή 
Αυγή 4,5%.

εΠιστρόφη στη ΝΔ
ΠεΝτε «αΝταρτώΝ»

Την επιστροφή στην Κοινο-
βουλευτική Ομάδα της ΝΔ πέντε 
βουλευτών που καταψήφισαν 
το νέο μνημόνιο ανακοίνωσε ο 
πρόεδρος του κόμματος Αντ. Σα-
μαράς, με επιστολή του προς τον 
πρόεδρο της Βουλής Φ. Πετσάλ-
νικο. Πρόκειται για τους βουλευ-
τές Αλ. Δερμετζόπουλο (Εβρου), 
Αν. Καρυπίδη (Σερρών), Εμμ. 
Κεφαλογιάννη (Ηρακλείου), Θ. 
Λεονταρίδη (Σερρών), και Ζ. 
Τζηκαλάγια (Καστοριάς), οι οποί-
οι είχαν καταψηφίσει τη νέα δα-
νειακή σύμβαση, στη συνέχεια 
όμως είχαν αλλάξει στάση και 
είχαν υπερψηφίσει τους σχετι-
κούς εφαρμοστικούς νόμους του 
μνημονίου για τα εργασιακά και 
τις περικοπές σε μισθούς και συ-
ντάξεις, κάτι το οποίο έπαιξε ση-
μαντικό ρόλο στην απόφαση του 
Αντ. Σαμαρά να τους επαναφέρει 
στις τάξεις της Κοινοβουλευτικής 
του Ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι 
μετά την κρίσιμη ψηφοφορία επί 
του νέου μνημονίου 21 «γαλάζιοι» 
βουλευτές καταψήφισαν, με απο-
τέλεσμα να διαγραφούν από την 
ΚΟ του κόμματος, ενώ μόνο οι 
πέντε από τους 21 υπερψήφισαν 
τους εφαρμοστικούς νόμους που 
συζητήθηκαν στη Βουλή, γεγονός 
που αποτέλεσε και το εισιτήριο 
επιστροφής τους στην ΚΟ της ΝΔ. 
Εξι βουλευτές στους εφαρμοστι-
κούς νόμους επέμειναν στο «όχι», 
ενώ οι υπόλοιποι δέκα βουλευτές 
ήταν απόντες από τις ψηφοφορί-
ες. Συγκεκριμένα, «όχι» ψήφισαν 
οι Ελενα Κουντουρά, Δ. Σταμά-
της, Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, 
Μαργαρίτης Τζίμας, Π. Μελάς και 
Σπ. Γαληνός, ενώ απόντες ήταν οι 
Κ. Γκιουλέκας, Κ. Μαρκόπουλος, 
Ελίζα Βόζεμπεργκ, Γ. Βλάχος, Κ. 
Παπασιώζος, Μ. Γιαννάκης, Χρ. 
Ζώης, Γ. Βαγιωνάς, Τσαμπίκα Ια-
τρίδου και Γ. Καρασμάνης. Τρεις 
από τους «16», η Ελ. Κουντουρά, 
ο Δ. Σταμάτης και ο Π. Μελάς, 
προσχώρησαν στο νέο κόμμα του 
Π. Καμμένου, Ανεξάρτητοι Ελλη-
νες, ενώ και άλλοι βουλευτές από 
τους διαγραφέντες συζητούν με 
τον Π. Καμμένο.
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íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü 
ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé Üëëïõò 

6 åëëçíéêïýò 
ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 

åäþ óôï Óýäíåû 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

.

Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com/

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.

ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

Åðßóçò Ý÷ïìå ôçí äõíáôüôçôá íá óáò åöïäéÜóïõìå ìå óõóêåõÞ
ìÝóù ôçò ïðïßáò ìå êáëÞ óýíäåóç ºíôåñíåô ìðïñåßôå íá âëÝðåôå 
ðÜíù áðü 40 ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá áðü ôçí ÅëëÜäá üðùò áêñéâþò 
ôá âëÝðïõí ïé ¸ëëçíåò óôçí ðáôñßäá, üëïõò ôïõò ñáäéïöùíéêïýò 
óôáèìïýò áðü ôçí ÅëëÜäá áëëÜ êáé ôéò ðåñéóóüôåñåò åëëçíéêÝò 
ôáéíßåò ôïõ ðáëéïý Åëëçíéêïý êéíçìáôïãñÜöïõ, ÷ùñßò ìçíéáßåò 
óõíäñïìÝò ðëçñþíïíôáò ìüíï ôç óõóêåõÞ êáé ôçí ÉíôåñíåôéêÞ 

óáò óýíäåóç.  
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ÊÜèå ÐáñáóêåõÞ óôéò 7.30 ì.ì. 
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¼ìéëü ìáò êáé íá åßóôå óßãïõñïé üôé èá ôá êÜíïõìå

íá íéþèïõí ðåñÞöáíïé ¸ëëçíåò.
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