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ΣΕΛΙΔΑ

Πολλά θα δουν 
I τα μάτια μας 
I ακόμα στο ΠΑΣΟΚ

Δ εν υπάρχει αμφιβολία όχι η δήλωση που 
έκανε χθες ο βουλευτής και χ. υπουργός 
χου ΠΑΣΟΚ κ. Κώσχας Σημίχης προσ
λαμβάνει, εκ χων πραγμάχων, ευρύχερες πολιτι-

Ι
κές διασχάσεις.

Και χούχο διόχι:

(α) Ο κ. Σημίχης, σε αντίθεση με άλλους συνα
δέλφους χου σχο ΠΑΣΟΚ, είναι ιδιαίτερα επιφυ
λακτικός και δεν εκτίθεται εύκολα, με δηλώσεις, 
παρεμβάσεις κλ.π. Οταν, λοιπόν, προβαίνει σε μία 
δημόσια δήλωση, αυτό σημαίνει ότι έχει οπωσδή
ποτε κάτι κατά νουν και όχι έχει σταθμίσει, εκ 
χων προχέρων, αντιδράσεις, συνέπειες και περαι
τέρω εξελίξεις.

(β) Η επιλογή της πολιτικής και χρονικής συγ
κυρίας από τον κ. Σημίτη, οπωσδήποτε δεν είναι 
τυχαία.

Η βαρύνουσας σημασίας παρέμβασή του εκδη
λώνεται λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της 
απόφασης του ΠΑΣΟΚ να συγκατανεύσει στη με
τάβαση των βουλευτών της Εξεταστικής Επιτρο
πής στις ΗΙΙΑ, για την εξέταση του Κοσκωτά.

Και οπωσδήποτε η παρέμβαση αυτή, με το συγ
κεκριμένο περιεχόμενό της, ήρθε να αποδυναμώ
σει τις θετικές εντυπώσεις, που προσπάθησε το

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Από τον Πόνο Παναγιωτόπουλο

" Τ Ο δ Μ Ι  ' ται ο'φίΧά^πρρσκεΙμ&Ιοξ'δτ^ζ7 κ,υβέρίτμ 
ση Τύπος να δημιουργήσουν, επενδύοντας στήγ 
πολιτική «ρελάνς» της (αναγκαστικής, βεβαίως.,.) 
μεταστροφής στην Επιιροπή της Βουλής,. %

(γ) Ο κ. Σημίτης ασκεί κριτική, κατ’ αρχήν, 
στους μέχρι τώρα χειρισμούς της κυβέρνησης στο 
θέμα Κοσκωτά. Αλλά δεν περιορίζεται εκεί... 
Υπογραμμίζει ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποί
ες έγινε η μεταστροφή δεν τιμούν το ΓΙΑΣ0Κ.

I 1  ιατί, όπως επεξηγεί, εμφανίζουν το ΠΑ
ΣΟΚ να σύρεται από τον Κοσκωτά. Και 

J L  προσθέτει ότι δημιουργούν, ιδίως, «τη λαν
θασμένη εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ενδιαφέρε- 
ται για τη διαπίστωση όλων των γεγονότων και 
για την κάθαρση».

Αμέσως μετά ακολουθούν οι τελευταίες αράδες 
της δήλωσης, οι οποίες αποτελούν θρυαλλίδα στα 
θεμέλια της ηγετικής πυραμίδος του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Σημίτης κατηγορεί την ηγεσία του ΠΑ
ΣΟΚ ότι δεν κάνει ό,τι πρέπει για να κερδηθούν 
οι εκλογές. Και, ταυτοχρόνως, με έμμεσο αλλά 

I σαφέστατο τρόπο υποδεικνύει ότι οι πρωτοβουλί
ες και οι αρμοδιότητες πρέπει να περάσουν στο 
Πολιτικό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ!

Η πολιτική διαφοροποίηση, αλλά και η αν- 
τιηγετική κίνηση του κ. Σημίτη είναι ξε
κάθαρες, για όποιον μπορεί να ερμηνεύ

σει τους στοιχειώδεις πολιτικούς κώδικες.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί ο τ. 

υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που δεν 
έχει διακριθεί ιδιαίτερα για το θάρρος του, τολμά 
τώρα να βγει και να παρέμβει καθοριστικά στις 
εξελίξεις;

Την απάντηση θα τη δώσουν αυτά που θα ακο
λουθήσουν τις ερχόμενες ημέρες. Για την ώρα ένα 
είναι σαφές: Οτι ο κ. Κ. Σημίτης δεν ενεργεί 
μόνος και δεν έχει προσωπικά κίνητρα.

Η ενέργειά του είναι καθαρά πολιτική πράξη 
και δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να εκφράζει, μέ
σω αυτής, θέσεις και απόψεις που υποστηρίζει 
ένα πολύ μεγάλο μέρος της λαϊκής βάσης του 
ΠΑΣΟΚ.

Η χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων γύρω 
από το σκάνδαλο Κοσκωτά έχει συμπαρα- 
σύρει, εδώ και αρκετό καιρό, και το ίδιο 

το Καστρί, συμβάλλοντας άμεσα στην απομυθο
ποίηση του κ. Α. Παπανδρέου. Τα αποτελέσματα 
του πρόσφατου γκάλοπ του «Ταχυδρόμου» είναι 
απολύτως ενδεικτικά της δραματικής πτώσης της 
δημοτικότητας του πρωθυπουργού.

Οσο περνάει ο καιρός και βαδίζουμε προς τις 
εκλογές, οι ολίγοι σώφρονες μέσα στβ ΠΑΣΟΚ 

I συνειδητοποιούν ότι η εικόνα μιας κυβέρνησης 
σκανδαλοποιών και ενός πρωθυπουργού, που 
πλήθος στοιχείων τον εμφανίζουν ότι είχε ανα
πτύξει στενές σχέσεις με κορυφαία πρόσωπα της 
μεγαλύτερης και πλέον πολύκροτης ιστορίας 
σκανδάλων από δημιουργίας ελληνικού κράτους, 
κάθε άλλο παρά θέλγει το εκλογικό σώμα.

Τώρα, ακόμη και οι τέως συνεργάτες του πρω
θυπουργού αρχίζουν —με το δικό τους, έστω, κωδι
κό τρόπο— να εκφράζουν, δημοσίως, απόψεις που 

| δεν απέχουν πολύ από την πεποίθηση της κοινής 
I γνώμης...

Και όλα δείχνουν ότι όσο οι αποκαλύψεις για 
το ρόλο του Καστριού θα πολλαπλασιάζονται, τό
σο οι δημόσιες αυτές διαφοροποιήσεις θα πληθαί
νουν... Ηδη ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ συζη
τούν μεταξύ τους για το αν θα ήταν σκόπιμο ο 
πρωθυπουργός να μη συμμετάσχει στις επόμενες 
εκλογές...

Κάντε υπομονή, αγαπητοί αναγνώστες, γιατί 
στον κυβερνητικό χώρο πολλά ακόμη έχουν να 
συμβούν!..


