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Καταγγέλλεται για τη δήλωσή του περί Παπανδρέου

Υπονομεύει την ενότητα του ΚινήματοςΟ ι εσωκομματικές άγριες διαμάχες στο 
ΠΑΣΟΚ βγήκαν και πάλι «στη φόρα» 
χθες το βράδυ, με δριμύτατη επίθεση 

του Γραφείου Τύπου του κόμματος, κατά του 
πρώην υπουργού και μέλους του Ε.Γ. κ. Κώ
στα Σημίτη. Το κόμμα, κατηγορεί το κορυφαίο 
του αυτά στέλεχος ότι «υπονομεύει την ενό
τητα και τη δυναμική του Κινήματος» και μά
λιστα «σε μία καθοριστική φάση του προεκλο
γικού αγώνα».

Ο πόλεμος στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ κα

τά του κ. Σημίτη, ήταν γνωστός από καιρό. 
Γνωστό ήταν και το γεγονός ότι ο κ. Σημίτης 
(που ηγείται της αντι-λαϊκίστικης πτέρυγας 
του «Κινήματος»), έχει περιπέσει στη δυσμέ
νεια του κ. Παπανδρέου. Η αφορμή δόθηκε 
χθες, όταν δημοσιεύθηκαν στον Τύπο δηλώ

σεις του πρώην υπουργού σύμφωνα με τις ο
ποίες δεν αποκλείεται και στο μέλλον να προ- 
ταθεί ο σχηματισμός κυβερνήσεως με το ΠΑ
ΣΟΚ, αλλά χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου.
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Σκάλωσε
η  Υ π η ρ ε σ ι α κ ή  

σ ε  κ α ί ρ ι ο υ ς  
υ π ο υ ρ γ ο ύ ς

ΣΗΜΕΡΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
Ο πρόεδρος του Α ρείου  
Πάγου κ. Ιω. Γρίβας στο  

Προεδρικό Μ έγαρο μ ε  τον  
Πρόεδρο της Δ η μοκρατίας κ. 
Χρήστο Σαρτζετάκη , που τον  
κάλεσε χ θ ε ς  το πρωί να του  

δώσει την εντολή για το  
σχηματισμό υπηρεσιακής 

κυβερνήσεως.
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Ό χι στους όρους 
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Προειδοποιητική "Λάσπη

Σημίτη
Επίσημα το ΠΑΣΟΚ 

με ανακοίνω 
τον κατηγορεί 

για υπονόμευση 
της ενότητας Ο κ. Ση μ ίτη ς είνα ι τον τελευ τα ίο  καιρό ο μόνιμος στόχος της Εκάλης, για

τ ί «τα λ έ ε ι ανοικτά»

Ρεπορτάζ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Με το ένα πόδι εκτός'ΠΑΣΟΚ 
βρίσκεται από χτες το βράδυ 
ο κ. Κώστας Σημίτης.

Κατηγορήθηκε επ ισ ήμω ς 
από την ηγεσία του Κινήματος 
ότι προσφέρει τη δυνατότητα 
γ ια  «υπονόμευση της ενότη
τας και της δυναμικής του ΠΑ
ΣΟΚ σε μια καθοριστική φάση 
του εκλογικού αγώνα», κάτι 
που εκτιμάται πως αποτελεί το 
τελευταίο σκαλοπάτι πρ ιν από 
τη διαγραφή του κ. Σημίτη από 
τις τάξεις του Σοσιαλιστικού 
Κινήματος, εφόσον βεβαίως 
δεν δηλώσει... υποταγή δημο
σίως κάτι που θα τον μειώσει 
πολιτικά  όπως εκτιμάται.

Αφορμή για  την εξέλιξη αυ
τή αποτέλεσαν οι δηλώσεις 
του κ. Σημίτη για  τις πιθανές 
μετεκλογικές εξελίξεις στο χώ
ρο του ΠΑΣΟΚ και τις οποίες 
έκανε προχθές στη διάρκεια 
συζήτησης σε στρογγυλό τρα
πέζι, όπου μετείχαν επίσης ο κ. 
Γιώργος Σουφλιάς και ο κ. Γρη- 
γόρης Γιάνναρος, εκπρόσωποι 
της Νέας Δημοκρατίας και του 
Συνασπισμού αντιστοίχως.

Η επίμαχη φράση του κ. Ση
μίτη που εκμεταλλεύτηκε η η
γεσία του ΠΑΣΟΚ ήταν η εξής:

«Το ΠΑΣΟΚ είχε ήδη προτεί
νει κατά τη διάρκεια των διε
ρευνητικών εντολών για το 
σχηματισμό κυβέρνησης να 
σχηματίσει μια κυβέρνηση της 
οποίας πρόεδρος θα είναι άλ
λο πρόσωπο (από τον Ανδρέα 
Παπανδρέου). Δεν αποκλείε
ται να γίνει και αυτό στο μέλ
λον».

Στις 9 και 11 χθες το βράδυ, 
δηλαδή ακριβώς με 24.ώρες 
καθυστέρηση, έφτανε στις ε
φημερίδες κείμενο του γρα
φείου Τύπου του Κινήματος, 
στο οποίο υπήρχε διατυπωμέ
νη ερώτηση δημοσιογράφου 
με την οποία εκαλείτο το ΠΑ
ΣΟΚ να σχολιάσει τις προανα- 
φερόμενες δηλώσεις Σημίτη.

Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ ήταν 
το εξής:

«Μπροστά σε μια από τις πιο 
κρίσιμες εκλογικές αναμετρή
σεις μια τέτοια άποψη είναι λα
θεμένη.

Αν αποδόθηκε σωστά, το μό
νο που μπορεί να δημιουργή
σει είναι σύγχυση και αποπρο
σανατολισμό. Μπορεί επίσης 
να δώσει λαβή για την υπονό
μευση της ενότητας και της 
δυναμικής του Κινήματος σε 
μια καθοριστική φάση του ε
κλογικού αγώνα».

Η σύνταξη του παραπάνω 
κειμένου δεν είναι καθόλου τυ
χαία.

Επιχειρείται.να «εκβιαστεί»

ο κ. Σημίτης και να κάνει δηλώ
σεις για  να απαντήσει στον «αν 
αποδόθηκαν σωστά» τα όσα εί
πε. Δηλαδή «εκβιάζεται» είτε 
να επαναλάβει τις αντί - κομμα
τικές του απόψεις, που ήδη χα
ρακτηρίστηκαν «λαθεμένες» 
από το ΠΑΣΟΚ, οπότε δρομο
λογείται η διαδικασία  γ ια  τη 
δ ιαγραφή του είτε να αναδι
πλωθεί να τις διαψεύσει και να 
αυτοταπεινωθεί στην κοινή 
γνώμη.

Με την τελευταία παράγρα
φο του σχολίου «μπορεί να δώ
σει λαβή...» προειδοποιείτα ι ο 
κ. Σημίτης, ότι εάν συνεχίσει 
να εκφράζει παρόμοιες από
ψεις θα κατηγορηθεί ευθέως 
και στην κοινή γνώμη ως «υπο- 
νομευτής» του Κινήματος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ή
ταν γνωστή στον κ. Σημίτη α
μέσως μετά την έκδοσή της.

Φ ό 6 ο ς  π π ρώ τη  
α ν τ ίδ ρ α σ η

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες 
πληροφορίες μας η πρώτη αντί
δραση του πρώην υπουργού, 
που βρισκόταν χθες βράδυ στο 
γραφείο του στον Πειραιά, ήταν 
να αμφισβητήσει την ακριβή από
δοση των δηλώσε,ών του κάτι 
που ίσως οδηγήσει σήμερα σε 
διορθωτική ανακοίνωσή του.

Η εξέλιξη αυτή βεβαίως, θα 
τον σώσει από την επικρεμάμενη 
διαγραφή του, αλλά σαφώς θα 
μειώσει το πολιτικό του κύρος, 
σε μία στιγμή που η κοινή γνώ
μη τον αντιμετωπίζει ως «φωτει

νή εξαίρεση» μεταξύ των υπολοί
πων συντρόφων του. Την ίδια ε
κτίμηση τρέφουν για τον κ. Σημί
τη και πολιτικοί από τη Νέα Δη
μοκρατία και το Συνασπισμό.

Πάντως ο πρώην υπουργός α
ποχώρησε από το γραφείο του 
για να μετάσχει σε κοινωνική εκ
δήλωση που είχε προγραμματί
σει

Η αυτοταπείνωση του κ. Σημί
τη θεωρείται πως αποτελεί την 
πιο επιθυμητή από την ηγεσία 
του ΠΑΣΟΚ εξέλιξη, αν και στα 
δημοσιογραφικά γραφεία αποτε
λεί κοινό μυστικό πως η διαγρα
φή του από τις τάξεις του Κινή
ματος είναι απλώς θέμα χρόνου.

Ήδη, μέχρι σήμερα, ο κ. Σημί
της είχε αποφύγει άλλη μια φο
ρά τη διαγραφή του, όταν πριν 
ένα μήνα περίπου έκανε δηλώ
σεις στην τηλεόραση της ΕΡΤ-1 
για την οικονομική κατάσταση, 
διαφοροποιούμενος από την τα
κτική που εξέφραζε για το ίδιο 
θέμα ο κ. Παπανδρέου.

Ε π ίθεσ η  κα ι 
απ ό τη ν  Ε κ ά λ η

Αλλά προβλήματα ο κ. Σημίτης 
αντιμετώπισε και κατά τη διάρ
κεια της προηγούμενης προε
κλογικής περιόδου. Ο συνυποψή
φιος του στις λίστες του ΠΑΣΟΚ 
στην Α' περιφέρεια Πειραιά κ. 
Ντεντιδάκης που είναι «άνθρω
πος» της Εκάλης με στενούς φι
λικούς δεσμούς με την κ. Δήμη
τρα Λιάνη, κατηγορούσε δημο
σίως σε συγκεντρώσεις του ΠΑ
ΣΟΚ τον κ. Σημίτη κάνοντας προ

σωπικά σχόλια ενάντιον του. .
Η «συντροφική» υπονόμευση 

είχε περιέλθει σε γνώση του κ. 
Σημίτη και αναγκάστηκε την τε
λευταία ημέρα πριν τις εκλογές 
της 18ης Ιουνίου να κατέβει στον 
Πειραιά ο κ. Γιώργος Γεννήμα
τος, μαζί με τον προσωπικό κομ
ματικό μηχανισμό που διαθέτει 
για να υποστηρίξει πόρτα - πόρ
τα την εκλογή του σημερινού μέ
λους της Ε.Γ.

Στις εσωκομματικές διεργα
σίες, ο κ. Σημίτης και ο κ. Γενννη-
ματάς αποτελούν «δίδυμο» με 
«αντίπαλο» το μηχανισμό του κ. 
Κώστα Λαλιώτη. Την ομάδα Λα- 
λιώτη υποστηρίζει ανοικτά ο κ. 
Ανδρέας Παπανδρέου, ενώ τα 
μεσαία και κατώτερα στελέχη 
του Κινήματος έχουν στρέψει 
την προτίμησή τους προς τους 
Σημίτη -  Γεννηματά.

Προφητικά χτες το μεσημέρι ο 
κ. Γεννηματάς απαντώντας σε ε
ρώτηση του ραδιοφωνικού σταθ
μού «9,84» εξέφρασε τη λύπη του 
αν για οποιοδήποτε λόγο -  δια
γραφή ή αποχώρηση -  δεν βρί
σκεται μαζί με τον κ. Σημίτη στις 
τάξεις του ΠΑΣΟΚ και εξέφρασε 
την ελπίδα του ότι τελικώς δεν 
θα συμβεί κάτι τέτοιο.

Ταυτόχρονα όμως ο κ. Γεννή
ματος δήλωσε νομιμοφροσύνη 
στον κ. Παπανδρέου

Πάντως, ο χειρισμός του θέ
ματος Σημίτη δεν είναι εύκολος 
και σε καμία περίπτωση δεν μπο
ρεί να αντιμετωπισθεί με τις με
θόδους που χρησιμοποιούσε κα
τά το παρελθόν η ηγεσία του ΠΑ
ΣΟΚ, δηλαδή με λασπολογία, υ
πονόμευση και «συντροφικά μα-

χαιρωματα».
Η τακτική αυτή χρησιμοποιή

θηκε και πριν από 10 ημέρες κα
τά του κ. Σημίτη από εφημερίδα 
που ελέγχεται από την «ηγεσία» 
του Ε.Γ. και δεν απέδωσε, αν και 
θεωρείται ότι το δημοσίευμα αυ
τό αποτελούσε μήνυμα για τον 
«άτακτο» βουλευτή.

Συγκεκριμένα ο κ. Σημίτης εί
χε ζητήσει εξηγήσεις για τον 
τρόπο που αποφασίστηκε, χωρίς 
καν ενημέρωση του Ε.Γ, η ίδρυ
ση της «Δημοκρατικής Συμπαρά
ταξης» ενώ πρόβαλε «βέτο» και 
για την ένταξη ως μέλους του 
ΠΑΣΟΚ του κ. Γεράσιμου Αρσέ- 
νη.

Πολιτικοί παρατηρητές εκτι
μούν, ότι η επανεμφάνιση του κ. 
Αρσένη στο τραπέζι του κ. Πα
πανδρέου αποτελεί σαφή και ευ
θεία «βολή» κατά του κ. Σημίτη, 
αφού είναι γνωστό πως οι Αρσέ- 
νης -  Σημίτης διατηρούν μετα
ξύ τους σχέσεις «λυκοφιλίας».

Οι ίδιοι παρατηρητές προσθέ
τουν ότι με τον κ. Σημίτη, εκτός 
του ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει λόγος 
να παραμείνει και ο κ. Αρσένης 
εντός των τάξεων του Σοσιαλι
στικού Κινήματος.

Οι επόμενες εξελίξεις θα επι- 
δράσουν καθοριστικά και στην 
εικόνα του ΠΑΣΟΚ, κάτι κρίσιμο 
εν όψει των επικείμενων εκλο
γών της 5ης Νοεμβρίου, με επί
πτωση και στο ευρύτερο πολιτι
κό σκηνικό, αν βεβαίως ο κ. Ση
μίτης προχωρήσει στη δημιουρ
γία πολιτικού σχήματος τεχνο- 
κρατικού -  ευρωπαϊκού χαρα
κτήρα, όπως πιέζεται να πράξει 
από πολλά επώνυμα στελέχη του 
Κινήματος. ,

οκαιρόζ\ζχ·
αήμερο

Στην Αττική: Προβλέπονται λίγες νε
φώσεις που γρήγορα μέχρι το μεση
μέρι θα αυξηθούν και πιθανόν να ση
μειωθεί πρόσκαιρη βροχή ή καταιγί
δα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 
μέχρι μέτριοι και η θάλασσα στο Σα- 
ρωνικό και νότιο Ευβοϊκό θα είναι λί
γο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η 
θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή 
πτώση και θα κυμανθεί στην πόλη 
από 15 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη: Προβλέπονται

Και αύριο βροχές και καταιγίδες
νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν 
και θα σημειωθεί πρόσκαιρη βροχή 
ή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα είναι βο- 
οειοδυτικοί μέχρι μέτριοι και η θά
λασσα στο Θερμαϊκό θα είναι μέχρι 
ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ση
μειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί 
στην πόλη από 13 μέχρι 19 βαθμούς 
Κελσίου.

Στήν υπόλοιπη Ελλάδα: Στη Δυτι
κή Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νε
φώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προ- 
βλέπονται τοπικές νεφώσεις, παρο
δικά αυξημένες με βροχές ή καταιγί
δες στα κεντρικά και βόρεια με γρή
γορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν 
από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι και

τοπικά στο Αιγαίο ισχυροί. Η θάλασ
σα σε όλα τα πελάγη θα είναι ταραγ
μένη και τοπικά στο Αιγαίο κυματώ
δης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μι
κρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και 
θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά 
και τα νησιά του βορείου Ιονίου από 
11 μέχρι 19 βαθμούς. Στα υπόλοιπα 
ηπειρωτικά από 14 μέχρι 22 βαθμούς 
και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιο
χές από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελ
σίου.

Για αύριο προβλέπονται σε όλη τη 
χώρα λίγες τοπικές νεφώσεις που 
γρήγορα προς το μεσημέρι θα αυξη
θούν στα κεντρικά και βόρεια και θα 
σημειωθούν λίγες πρόσκαιρες τοπι

κές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι 
θα είναι βορείων διευθύνσεων μέχρι 
μέτριοι. Η θερμοκρασία δεν θα ση
μειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α Μ Σ Τ Ε Ρ Ν Τ Α Μ 12 13, α ίθ ρ .
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι 14 17, α ίθ ρ .
Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο 11 15, α ίθ ρ .
Β ΙΕ Ν Ν Η 3 7, σ υ ν ν .
Β Ρ ΥΞ Ε ΛΛΕ Σ 7 9, σ υ νν .
ΓΕ Ν Ε ΥΗ 8 9, βροχ-
Δ Ο Υ Β Λ ΙΝ Ο 5 8 σ υ ν ν .
Ε Λ Σ ΙΝ Κ Ι 3 10, σ υ ν ν .
Κ Α Ί 'Ρ Ο 21 25, α ίθ ρ .
Κ Ο Π Ε Γ Χ Α Γ Η 5 7, σ υ νν .
Λ Ε Υ Κ Ω Σ ΙΑ 13 24, α ίθ ρ .
Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο 10 11, α ίθ ρ .
Μ Α Δ Ρ ΙΤ Η 14 22, α ίθ ρ .
Μ Ο Σ Χ Α 1 5, σ υ νν .
Π Α Ρ ΙΣ Ι 10 11, α ίθ ρ .
ΡΩ Μ Η 14 20, α ίθ ρ .


