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Ημερομηνία_________
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Του ΑΝΑΡΙΑ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ

□
 ΑΠΟΨΗ εκείνων που υποστηρίζουν ότι από 

τον αντιπολιτευτικό λόγο του ΠΑΣΟΚ λεί
πουν νέες και σύγχρονες προτάσεις για τα 
μεγάλα ζητήματα της χώρας, ενισχύθηκε με
τά τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Τε

τάρτη ο κ. Αν. Παπανδρέου στα πλαίσια εκδήλωσης της 
Ενωσης Ξένων Ανταποκριτών.

Η κριτική που ακούστηκε στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ ήταν 
στηριγμένη στο γεγονός ότι αν η συνέντευξη δεν συνέπιπτε 
χρονικά με την αναζωπύρωση του θέματος των Σκοπιών, δεν 
θα παρουσίαζε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κατά προέκτα
ση -  πρόσθετον οι ίδιοι παράγοντες -  δεν θα συμπλήρωνε 
κανένα νέο πειστικό στοιχείο στην προσπάθεια της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης να μετατρέψει σε «ρεύμα» υπέρ της, την 
όποια δυσαρέσκεια από την κυβερνητική πολιτική.

Η ανάγκη αυτή για πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ήταν -  και 
παραμένει -  μεγαλύτερη από τη στιγμή που ο απόηχος από 
την κατάργηση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και οι δια
στάσεις που πήρε η πρόθεση της κ. Λιάνη να πολιτευθεί, έφερε 
ξανά στο προσκήνιο τα εσωκομματικά προβλήματα του ΠΑ
ΣΟΚ. Προβλήματα τα οποία για ένα μεγάλο διάστημα είχαν 
•σκεπαστεί» απ’ όλες τις πλευρές, μπροστά στον (κοινό) πόθο 
να αναλάβει πάλι το ΠΑΣΟΚ την κυβερνητική εξουσία.

Η αναβίωση αυτών των προβλημάτων 
προκάλεσε ανησυχίες και στην Εκάλη, από άλ
λη σκοπιά όμως. Το περιβάλλογ του κ. Παπαν
δρέου ανησυχεί για τον κίνδυνο, η δημόσια ει
κόνα του ΠΑΣΟΚ να δεχθεί πλήγματα λόγω 
των εσωκομματικών πληγών και του υπαρ
κτού, πάντοτε, θέματος της μάχης για τη δια
δοχή. Αν και για την αναμόχλευση των πα
λαιών «παθών» επικρίνεται από αρκετά στελέ
χη, που με το επιχείρημα ότι σ’ αυτή την ιδιαί
τερα δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση, 
όφειλε να αποφύγει αλλαγές στη δομή της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας και να αποτρέψει 
τη δημοσιοποίηση των προθέσεων της συζύ
γου του να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες 
εκλογές.

Ειδικά, το θέμα της υποψηφιότητας της κ.
Λιάνη, πέρα από την αρχική προσωπική και οι
κογενειακή διάσταση, πήρε στη συνέχεια και 
«πολιτικό» περιεχόμενο. Διότι ανεξάρτητα 
από τους όποιους χαρακτηρισμούς της δίνο
νται, πολλοί -  και στα ανώτερα κλιμάκια -  
στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι απώτερος στόχος 
της κ. Λιάνη είναι η ενεργός συμμετοχή της 
στην πολιτική και το να διαδραματίσει ρόλο 
στη «μεταπαπανδρεϊκή» περίοδο.

δρέου σκοπεύει να οξύνει την αντιπαράθεση με την κυβέρνη
ση, βοηθούμενος και από τις εξελίξεις στο θέμα των Σκοπιών. 
Εγκυρες πληροφορίες φέρουν, βέβαια, τον πρόεδρο του ΠΑ
ΣΟΚ να ανησυχεί για την αποτελεσματικότητα της αντιπολιτευ
τικής του τακτικής, όσο κι αν σηκώνει τους τόνους όλο και πε
ρισσότερο. Κι αυτό φαίνεται να αφορά και τον τομέα της εξωτε
ρικής πολιτικής και τα οικονομικά. Ο κ. Παπανδρέου επενδύει 
πολλά στην εξέλιξη των εθνικών θεμάτων, καθώς θεωρεί ότι 
στην προεκλογική περίοδο θα έχει υπέρ αυτού το στοιχείο του 
•πατριωτισμού» και θα μπορεί να το αντιδιαστείλει με τους χει
ρισμούς της κυβέρνησης.

Ωστόσο, κατά την τελευταία μετάβασή του στη Θεσσαλονί
κη, ο κ. Παπανδρέου εκμυστηρεύτηκε σε στενό κύκλο βουλευ
τών και φίλων του (Στ. Παπαθεμελή κ.ά.) ότι · για το ΠΑΣΟΚ το 
μεγάλο εμπόδιο είνα ι ο Σαμαράς...». Κι αυτό που εννοούσε ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι οι θέσεις που παίρνει ο πρώην 
υπουργός Εξωτερικών δεν επιτρέπει στην αξιωματική αντιπο
λίτευση να θέτει διαχωριστική γραμμή με το χώρο της συμπολί
τευσης στην υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και να
θεωρείται η μόνη εναλλακτική λύση ως προς αυτό.,. _ ------- -

Αυτός ο Λόγος εξηγεί και τις συνεχείς δημόσιες επιθέσεις 
του κ. Παπανδρέου, εκτός από τον κ. Μητσοτάκη, και στον κ. 
Σαμαρά. Το Ιδιο έκανε και στη συνέντευξη της Τετάρτης, επικρί
νοντας και τους δύο για την απόφαση της ΕΟΚ, στις 16 Δεκεμ
βρίου ’91, σχετικά με το διαμελισμό. Αγνοεί ηθελημένα, ωστό
σο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι αν η Ελλάδα είχε μπλοκάρει 

εκείνη την απόφαση, θα είχαν προχωρήσει οι 
διμερείς αναγνωρίσεις και θα ήταν αδύνατον, 
σήμερα, να διεκδικεί η χώρα την αποτροπή της 
αναγνώρισης των Σκοπιών ως «Μακεδονία»...

Η... ΓΡΑΜΜΗ

ΔΙΑΨΕΥΣΗ

Το γεγονός, μάλιστα, ότι ούτε η ίδια ούτε 
ο κ. Παπανδρέου, στη συνέντευξη της Τετάρ
της, έκαναν σαφή διάψευση των προθέσεων 
καθόδου της στις εκλογές, ενίσχυσε τη φημο
λογία η οποία σε κάθε περίπτωση δεν στερεί
ται πραγματικής βάσης. Η κ. Λιάνη και το «πε
ριβάλλον» της κινείται προς την κατεύθυνση 
αυτή -  ακολουθώντας, μάλιστα, και ένα μεθο
δικό σχέδιο διαμόρφωσης τού προφίλ της 
ώστε να αυξάνεται ο βαθμός συμπάθειας προς 
το πρόσωπό της -  κι αν κάτι δεν είναι βέβαιο, 
είναι το ποια εκλογική περιφέρεια θα επιλέξει 
να θέσει υποψηφιότητα. Ο κ. Παπανδρέου
όταν εξοργίζεται γι’ αυτό το θέμα, δεν το κάνει 
για την ουσία του ούτε προσποιείται. Τον έχει 
εξοργίσει το γεγονός, λένε οι γνωρίζοντες,

της αρνητικής διάστασης που πήρε, τελικά, 
χωρίς να σταθεί δυνατό μέσα στον ορυμαγδό 
των εξελίξεων σε θέματα κυβερνητικής πολιτι
κής, να περάσει «συμπαθητικά» κι «ανώδυ
να»... Αλλωστε, ο κ. Παπανδρέου είχε εξοργι
στεί ιδιαίτερα και προ μερικών μηνών για έναν 
συναφή λόγο: Οταν κυριακά
τικη φιλική προς το ΠΑΣΟΚ 
εφημερίδα, έγραφε ειρωνικά 
σχόλια κάθε εβδομάδα για 
την... «Εβίτα» -  υπονοώντας 
την κ. Λιάνη! Κι αν το ζεύγος 
Παπανδρέου οργίστηκε τότε 
και τώρα, οι «δελφίνοι» του 
Κινήματος παρακολουθούν 
με προσοχή την εξέλιξη του 
θέματος αφού τους αφορά 
άμεσα, αλλά χωρίς να τολμούν να εκφράσουν 
πιο ανοιχτά τις διαφωνίες τους, όπως κάνουν 
με άλλα θέματα. Γιατί γνωρίζουν ότι γι’ αυτό 
το θέμα, η Εκάλη δεν «παίζει».
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οσο για τον τρόπο που η κ. Λιάνη θα θέσει 
υποψηφιότητα, τον «περιέγραψε» αποκαλυ
πτικά ο κ. θ. Πάγκαλος, δηλώνοντας πως αν 
την προτείνει κάποια Τοπική Επιτροπή του Κι
νήματος, θα εξετάσει την υποψηφιότητά της 
και θα αποφασίσει (!) η Κεντρική Επιτροπή! Τό

τε, πάντως, θα κληθούν να πά
ρουν θέση και τα στελέχη που 
τώρα φέρονται να δυσφο- 
ρούν μπροστά σ’ ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο, όπως ο κ. Γ. Γ εν- 
νήματός και ο κ. Κ. Σημίτης -  
ο οποίος μάλιστα είχε «παρε
ξηγηθεί» μαζί της σε μία από 
τις τελευταίες φορές που -

__________  προ πολλού, πολλού χρόνου
-  είχε κληθεί για γεύμα από 

τον κ. Παπανδρέου... Προκειμένου να αποτρα
πεί, πάντως, επί του παρόντος, ένας νέος γύ
ρος ενασχόλησης με τις εσωκομματικές εκ
κρεμότητες του κόμματός του, ο κ. Παπαν-

ΠΑΓΚΑΛΟΙ: 

Η Κ.Ε. ΤΟΥ

ΟΡΠΛΟ ΤΟ

ΖΕΥΓΟΣ ΠΑ ΤΗΝ

Οσον αφορά δε την οικονομική πολιτική, ο 
κ. Παπανδρέου μετά τους αφορισμούς για 
τους τρεις πρώην υπουργούς, επειδή «συνεχί
ζουν να στηρίζουν την κυβέρνηση», την Τε
τάρτη άλλαξε γραμμή, δηλώνοντας ότι «κατά 
κάποιο τρόπο υιοθετούν τ ις  θέσεις του ΠΑ
ΣΟΚ». Διά της αντίθετης οδού, δηλαδή, επιδιώ
κει και στην περίπτωση αυτή να δείξει ότι ακό
μα και οι όποιες διαφωνίες στη ΝΔ «επιβε
βαιώνουν» την ορθότητα των θέσεων του δι
κού του κόμματος. Διευρύνοντας, τώρα, το χά
σμα του με την κυβέρνηση, ο κ. Παπανδρέου 
σκοπεύει να αρνηθεί τη συμμετοχή του σε εν
δεχόμενη νέα κοινή σύσκεψη των πολιτικών 
αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
όπως άφησε να εννοηθεί, άλλωστε, και στις 
προχθεσινές δηλώσεις του. Ως αφορμή θα 
χρησιμοποιήσει τον ισχυρισμό του κ. Μητσο
τάκη ότι η επιδίωξη για τη «διεθνή ονομασία» 
των Σκοπιών είναι σύμφωνη με την απόφαση 
των πολιτικών αρχηγών. Και μπορεί ο κ. Πα
πανδρέου να είχε ταχθεί εναντίον της όποιας 
συμβιβαστικής λύσης, δεν είχε συμβεί το ίδιο 
με την κ. Παπαρήγα -  που δεν το έκρυψε και 
δημοσίως -  και την κ. Δαμανάκη, η οποία το 
έκρυψε δημοσίως, τότε, αφού στη διάρκεια 
της σύσκεψης κορυφής είχε υποστηρίξει την 
ανάγκη συμβιβασμού

Η πραγματικότητα είναι, πάντως, ότι ο κ. 
Παπανδρέου θέλει να κόψει κάθε γέφυρα με 
την κυβέρνηση, περιοριζόμενος μόνο στις εν
τός Βουλής διαδικασίες, θεωρώντας ότι το κλί
μα πόλωσης θα του επιτρέψει -  στην πορεία 
προς τις εκλογές -  να προσελκύσει όσο γί
νεται περισσότερες «αντιδεξιές» ψήφους. Να 
λεηλατήσει με άλλα λόγια τα δύο κόμματα, κυ
ρίως της Αριστερός, αν και το ΚΚΕ, ειδικά, 
έχοντας αντιληφθεί αυτόν τον κίνδυνο επιχει
ρεί να περιχαρακωθεί εγκαίρως έστω κι αν αυ
τό σημαίνει ότι εξ αντικειμένου πρέπει να 
«συμπορεύεται» ή να «ευνοεί» σε ορισμένα θέ
ματα τις κυβερνητικές επιλογές.


