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Διαζύγιο
Η εσωτερική ιστορία του ΠΑΣΟΚ μπορεί να γραφεί 

με πολλούς τρόπους. Από τους πιο προσφιλείς 
είναι να παρουσιαστεί σαν μια αέναη σύγκρου
ση ανάμεσα στους «εκσυγχρονιστές» και τους 
«πατριώτες». Δύο διαμετρικά αντίθετες λογικές 
για την πολιτική σε έναν αγώνα μέχρι θανάτου 
για το ποια θα επικρατήσει. Είναι και ο πιο πα
ραπλανητικός.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ θα οδηγούσε στο ακριβώς 
αντίθετο συμπέρασμα. Γιατί η δύναμη του 
ΠΑΣΟΚ σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της μεταπο
λίτευσης ήταν ακριβώς η συνύπαρξη διαφορετι
κών ρευμάτων στο εσωτερικό του -  η περίφημη 
πολυσυλλεκτικότητα που του έδινε την ευελιξία 
να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές κάθε φο
ρά ανάγκες των καιρών.

ΚΑΛΥΤΕΡΑ απ’ όλους εξέφραζε αυτή τη συνύπαρ
ξη ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο οποίος 
μπορούσε να είναι ο μεγάλος λαϊκιστής τού 
«Τσοβόλα δώσ’ τα όλα» το 1989, ο ριζοσπάστης 
των μεγάλων ρήξεων του 1981, αλλά και ο εκ
συγχρονιστής του 1993 που πρώτος αυτός ξεκί
νησε την υπόθεση της σύγκλισης της ελληνικής 
οικονομίας με την ευρωπαϊκή.

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ Παπανδρέου αλλά και η τότε ηγεσία 
γνώριζαν ότι χωρίς και τα δύο αυτά ρεύματα στο 
εσωτερικό του το ΠΑΣΟΚ θα ήταν καταδικασμέ
νο να μείνει στο περιθώριο. Χρειαζόταν τους εκ
συγχρονιστές για να κυβερνήσει όπως χρειαζό
ταν και το λαϊκό ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να δια
μορφώσει μια ισχυρή λαϊκή πλειοψηφία που θα 
στήριζε τις απαιτούμενες αλλαγές.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ήταν μια δύσκολη συνύπαρξη. Υπήρ
χαν μάλιστα πολλοί που υποστήριζαν και υπο
στηρίζουν ότι οι συμβιβασμοί στους οποίους υ
ποχρεώνονταν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν 
τόσο μεγάλοι που αναιρούσαν κάθε μεταρρυθ- 
μιστική προσπάθεια. Η ιστορία δείχνει ότι κά
νουν λάθος.

ΜΕΧΡΙ το 2000, όσο δηλαδή ο γάμος κρατούσε γε
ρά, το ΠΑΣΟΚ έμοιαζε να είναι το φυσικό κόμμα 
της εξουσίας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα ο πιο 
γνήσιος μεταρρυθμιστικός φορέας. Ακόμα και 
το 2004, η ήττα της κυβέρνησης Σημίτη μπορεί 
ακριβώς να αποδοθεί στο τραυματικό της διαζύ
γιο με το «παραδοσιακό» ΠΑΣΟΚ-τη ΓΣΕΕ, την 
ΟΛΜΕ, τους αγρότες ή τους συνταξιούχους που 
αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά των «μη προνομι
ούχων».

ΤΟ γιατί δεν έχει πια σημασία. Είναι ωστόσο φανε
ρό ότι το πρώτο και κύριο μέλημα του νέου 
ΠΑΣΟΚ είναι ή θα έπρεπε να είναι η ανασυ
γκρότηση αυτού του συνασπισμού στο εσωτερι
κό του. Δεν είναι σαφές αν αυτό το καταλαβαί
νει σήμερα η ηγεσία του.

Η ΑΠΟΠΟΜΠΗ του κ. Σημίτη εμφανίστηκε σαν 
μια επίδειξη πυγμής που μπορεί να δώσει στον 
Γιώργο Παπανδρέου το ηγετικό προφίλ που α
ναζητά. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν τέτοιοι 
συμβολισμοί μπορούν πια να έχουν οποιοδήπο- 
τε αποτέλεσμα. Ανηθέτως, είναι απολύτως βέ
βαιο ότι αν η διαγραφή του πρώην πρωθυπουρ
γού εκληφθεί από τους ψηφοφόρους και ως δια
ζύγιο με το εκσυγχρονιστικό παρελθόν του κόμ
ματος, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει χάσει κάθε πιθα
νότητα να κερδίσει τις επόμενες εκλογές!

Παντελής Καψής
kapsis@dolnet.gr
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Το ΠΑΣΟΚ για το θέμα της Συνθήκης της Λισαβώνας εμφανίζεται να μιλά με γλώσσα 

επαμφοτερίζουσα και να επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες. Γίνεται αυτό ή δεν γίνεται;

Φόντο
Τ

ο ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ της κύρω
σης, από την Ελλάδα, της Συνθήκης 
της Λισαβώνας. Λογικό. Όλα τα σο
σιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά 

κόμματα της Ευρώπης υποστήριξαν θερμά 
αυτήν την χαμηλών φιλοδοξιών σωσίβια ευ- 
ρω-λέμβο που ναυπηγήθηκε, προχείρως, στις 
όχθες του Τάγου, για να σώσει τους ναυα
γούς του Τιτανικού -  του φιλόδοξου ευρω- 
συντάγματος, δηλαδή, που είχε συντρίβει το 
2005 στις ανατολικές ακτές της Μάγχης.

Το ΠΑΣΟΚ τάχθηκε, επίσης, υπέρ της διε
ξαγωγής δημοψηφίσματος, με ερώτημα αν 

εγκρίνεται ή όχι η Συν
θήκη της Λισαβώνας. 
Λογικό κι αυτό. Ένα 
κόμμα του δημοκρα
τικού σοσιαλισμού, με 
κρέντο τη «συμμετο
χική δημοκρατία», δεν 
μπορεί παρά να τάσ
σεται υπέρ της άμεσης 
συμμετοχής των πο
λιτών στη λήψη κά
ποιων εξαιρετικών και 
εξαιρετικά σημαντι
κών για το μέλλον μας 
αποφάσεων.

Μ α να που δύο λογικές θέσεις δεν 
συνθέτουν πάντα μια λογική, συ
νεκτική πολιτική πρόταση. Διότι, ό

πως είναι προφανές, η θέση «έγκριση Λισα- 
βώνας» και η θέση «δημοψήφισμα για Λισα- 
βώνα» αντιφάσκουν ευθέως μεταξύ τους. 
Όσοι, στην Ευρώπη, τάσσονται υπέρ της ευ- 
ρω-συνθήκης λένε φανατικά όχι σε δημο
ψηφίσματα. Και, κατ’ αντιστοιχία, όσοι ζη
τούν δημοψηφίσματα έχουν ταχθεί κατά της 
ευρω-συνθήκης. Με τη βεβαιότητα ότι, υπό 
τις παρούσες οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες στην Ευρώπη (στην Ελλάδα, ακό
μη περισσότερο), δημοψήφισμα σημαίνει -  
μοιραία -  απόρριψη.

Κάπως έτσι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να μι
λά με γλώσσα επαμφοτερίζουσα και να επι

χειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες. Να είναι, 
ταυτοχρόνως, συμβατό με τον θεσμικά, κα
θεστωτικά ορθό ευρωπαϊκό λόγο, αλλά να 
κλείνει και το μάτι στην αιρετική, απορρι
πτική, «αριστερή» και, όλο και περισσότερο, 
ευρωσκεπτικιστική όχθη του ποταμού. Γίνε
ται; Η κρίση που προκλήθηκε με την επιστολή 
Σημίτη ήρθε να αποδείξει πως όχι. Δεν γίνε
ται...

Η κρίση αυτή, φυσικά, μπορεί να υ- 
φάνθηκε, προσχηματικά, σε ευρω
παϊκό καμβά, έχει, όμως, τα δικά της, 

εντελώς «κουλέρ λοκάλ», αίτια και χαρα-
♦— -------- ------ -------------------------------------
Η Συνθήκη της Λισαβώνας  
εκφράζει ακριβώς το χαμηλό  
επίπεδο των σημερινών  
ευρω-προσδοκιών. Απόρριψή 
της σημαίνει οριστικό  
ενταφιασμό του ευρωπαϊκού  
οράματος. Έ γκ ρ ισ ή  της 
σημαίνει συμβιβασμό με την 
πιο μουντή, άχαρη και στενών 
οριζόντων εκδοχή του 
οράματος αυτού 
♦--------------------------------------------------------

κτηρισπκά. Έχει κάτι από κωμωδία παρε
ξηγήσεων, όπου κάθε πρωταγωνιστής της 
υπόθεσης παρερμηνεύει τις προθέσεις του 
άλλου και μετρά λάθος τις συνέπειες των δι
κών του κινήσεων. Έχει κάτι και από ιψενι
κή τραγωδία, καθώς το ΠΑΣΟΚ μοιάζει με 
οργανισμό παραδομένο στα άδοξα, πλην 
θυελλώδη, πάθη και τις αυτοκαταστροφικές 
συγκρούσεις μιας χρονίζουσας, μοιραίας και 
αγιάτρευτης οικογενειακής κρίσης δωματί
ου.

Όσο, όμως, κι αν βαραίνουν αυτές οι «ι

θαγενείς» παράμετροι της κρίσης, όσο κι αν 
βαραίνουν οι μικρο-πολιτικές και παρα-πο- 
λιτικές όψεις του κομματικού «κουλέρ λο
κάλ», η ίδια η κρίση που αντιμετωπίζει το 
ΠΑΣΟΚ θα ήταν εντελώς ακατανόητη, αν α- 
ποσπασθεί από την ευρωπαϊκή της διάστα
ση.

Μ ε τον δικό του τρόπο το καθένα, ό
λα σχεδόν τα κόμματα εξουσίας που 
τοποθετούνται αριστερά του κέ

ντρου στην Ευρώπη, ανάλογα προβλήματα 
ανημετωπίζουν. Την ίδια δυσκολία έχουν να 
εκπροσωπήσουν ταυτόχρονα τόσο τα όλε 
και πιο απαισιόδοξα, φοβισμένα και συντη
ρητικά μεσοστρώματα όσο και το όλο και πιο 
οργισμένο, αποκλεισμένο και απορριπτικό 
«ένα τρίτο» των ευρω-κοινωνιών, στο οποίο 
όλο και περισσότερο μετέχουν νεώτερες γε
νιές απελπισμένων.

Η ουτοπία της Ευρώπης, η μετάθεση δη 
λαδή σε ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό τοπίο τω 
λειτουργιών κοινωνικής σύνθεσης και σ 
ναίνεσης που κάποτε επιτελούσε το σ 
σιαλδημοκρατικό συμβόλαιο στο επίπε 
των επιμέρους κρατών, υπήρξε, για μια δ 
καετία, η ζωογόνα ουτοπία της ευρω-αρ 
στεράς. Η νέα θεότητα που ήρθε να αντικο 
ταστήσει τους πεθαμένους θεούς του μετά 
πολεμικού κράτους. Αλλά η νέα σοσιαλιστι 
κή θρησκεία, η Ευρώπη, δεν περνά εσχάτω. 
τις καλύτερες ημέρες της. Η Συνθήκη της Λ 
σαβώνας εκφράζει ακριβώς το χαμηλό επ 
πεδο των σημερινών ευρω-προσδοκιών. > 
πόρριψή της σημαίνει οριστικό ενταφιασι 
του ευρωπαϊκού οράματος. Έγκρισή της γ 
μαίνει συμβιβασμό με την πιο μουντή, <γ  
ρη και στενών οριζόντων εκδοχή του ο;, 
ματος αυτού. Ιδού το πολιτικό αδιέξοδο, 
μουσική υπόκρουση το μελαγχολικό ύς 
των λαϊκών τραγουδιών της ΠορτογαλΓ 
των φάντο, της ευρωπαϊκής Κεντροαρπ 
ράς -  του ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβανομένου 

Κι έπειτα, στη μελαγχολική αυτή μελωδ 
έρχεται να προστεθεί και ο άγριος ήχος το 
εγχώριου, πολιτικού αρχοντορεμπέτικου...

mailto:kapsis@dolnet.gr
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ιΡΟΊΊΜΟΥΣΑΝ -  για λόγους πολιτικής σημειωτικής -  
ίχαν συναντηθεί σε κάποιο ταβερνάκι της Καισαρια- 
Ωστόσο, οι εξελίξεις υπήρξαν αιφνίδιες και ραγδαίες, 
ο χρόνος πίεζε. Οπότε οι συνδαιτυμόνες επέλεξαν το 

¿ε-ρεστοράν «Ράμπα» στο Νέο Ψυχικό.
Ν ΠΕΜΠΤΗ το βράδυ ήταν εκεί ώς αργά οι Ευάγγελος 
νιζέλος, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιώργος Φλωρίδης, Χρί- 
ος Βερελής, Μιλένα Αποστολάκη, Ιωάννης Δατσέρης 
ι Ελένη Κούρκουλα. Εκτός του Βενιζέλου, όλοι οι άλλοι 

^προσδιορίζονταν ως σημιτικοί την περίοδο ώς το 
4. Αντιθέτως, το όνομα του Γιώργου Παπανδρέου δεν 
φέρθηκε καθόλου στο τραπέζι. Πέραν του κ. Σημίτη, η 
δα ασχολήθηκε με την εκ νέου «ανάδειξη της ηγετικής 
τότητας» του Ευάγγελου. Αν και, όπως αναγνωρίζει 
αιτυμόνας, «το περιθώριο για λάθη είναι απεριόρι-

ταξαν τα εστιατόρια
ι ΙΔΙΑ ΩΡΑ είχαμε συρροή Πασόκων -  εντός, εκτός και 
α αυτά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας -  στο Πάρκο Ε- 

■θερίας. Ο καθαρός αέρας και ο έναστρος ουρανός λει- 
•ργησαν ως θέλγητρο. Ήταν εκεί -  σε διαφορετικά τρα- 
ζια -  ο Αλέκος Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Λιάνης. 
ειτα από λίγο, εμφανίστηκε οικογενειακά ο Κώστας 

¡μίτης -  οπότε ήρθε κι έδεσε. Την ίδια ώρα, ο Γιώργος 
ιπανδρέου ταξίδευε οδικώς για Πάτρα, όπου διανυκτέ- 
υσε, προκειμένου να ξεκινήσει την επομένη την περιο- 

_ία του στις σεισμόπληκτες περιοχές Αχαΐας και Ηλείας.
ίίΤΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ το βράδυ. Την Τρίτη το βράδυ -  μία 
μέρα πριν από την επιστολή για το δημοψήφισμα περί 
υρωσυντάγματος -  ο πρώην πρωθυπουργός συνέφαγε 
ετά των συζύγων με τον Γιάννο Παπαντωνίου, στο ε- 
τιατόριο «Αμπρεβουάρ» στο Κολωνάκι.

άμοι και περίπτερα
ΛΘΕΝΑΣ και ένα απόφθεγμα αυτές τις ημέρες οι Πασό- 
η. Βρήκα τον Κώστα Σκανδαλίδη στην Κω -  όπου είχε 
άει να κάνει τα μπάνια του. Έχω την αίσθηση πως, στην 
ερίπτωσήτου, ισχύει το «όταν δεν σε καλούν στον γάμο, 
Ξνπας στην κηδεία». Ωςγνωστόν, η διαδοχή του Σημίτη 
πό τον Παπανδρέου έγινε χωρίς καλεσμένους στις αρ- 
■ςτου 2004.

άμα στη Μεγαλόχαρη
■/ΝΕΑ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ πέρασαν από το γραφείο της Άννας 
αμαντοπούλου κοντά στους Στύλους του Ολυμπίου 
ός την Πέμπτη. Αν συνυπολογιστούν και τα τηλεφωνή- 
ιτα, η κυρία θα πρέπει να μίλησε με καμιά δεκαπενταριά, 
βουλευτής Α’ Αθηνών θα βρίσκεται το τριήμερο του Αγί- 
ι Πνεύματος στην Τήνο. Όχι, δεν έχει τάμα στη Μεγαλό- 
ιρη να μη διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ. Να βαφτίσει, πάει. Σημει- 
:έον ότι η Αννα θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του βουλευτή Ε- 
κρατείας Γιώργου Παπαδημητρίου, στο χωριό Τρια- 
ρος.

’ός Αθηνών
ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ εντόπισα και τον Νίκο Κοτζιά. Ο πρόε

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΑΤΑΜΕ ΑΧΙΗΟυίί.

ΗΑΙ ΑΛΛΑ... 
0X1 ΜΕίΑ 

ίΤΗΗ ΠΙίΙΗΑί.
/

Το υ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η  Χ Α Ν Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

δρος του ΙΣΤΑΜΕ είχε φθάσει, ήδη από την Πέμπτη το α
πόγευμα, στην ωραία Αλόννησο.

Μαύρη απελπισία
ΜΑΛΛΟΝ του αρέσει να τα ακούει. Γύρο τηλεφωνικών συ- 
νομιλιώνγια ανταλλαγή απόψεων είχε την Πέμπτη ο Πρω
θυπουργός. Θέμα, οι εξελίξεις στο μέτωπο Σημίτη - Πα
πανδρέου. Η αλήθεια είναι πως ο Κώστας Καραμανλής 
προτιμάει να συζητάει αυτά, παρά την κατάρρευση της 
Ν.Δ. στις δημοσκοπήσεις ή την καταγεγραμμένη μαύρη α
πελπισία των πολιτών.

Τυχαία συνόντησις
ΠΟΛΛΑ ΕΓΡΑΦΗΣΑΝ -  υπό μορφήν επιστολών -  τις τε
λευταίες ημέρες. Ωστόσο, η ατάκα της εβδομάδας στο 
ΠΑΣΟΚ ειπώθηκε από τον Βασίλη Κοντογιαννόπουλο. 
Ως γνωστόν, ο Κοντογιαννόπουλος συναντήθηκε τυχαία 
με τον Γιώργο Παπανδρέου σε καφετέρια επί της Εθνικής 
Οδού, μετά τα διόδια της Κορίνθου. Την ημέρα εκείνη ο Η- 
λείος πολιτικός είχε αρθρογραφήσει για το, κατά την άπο
ψή του, έλλειμμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ.

Ο ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ένιωσε ένα ελαφρό χτύπημα 
στην πλάτη, γύρισε και είδε μπροστά του τον Παπανδρέ
ου. Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «Βασίλη, τι είναι αυτά που γράφεις;»

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: «Γιώργο, ειλικρινά αισθάνομαι ά
σχημα γιατί είσαι ο πιο συμπαθής πολιτικός αρχηγός που έ
χω γνωρίσει...».

ΦΑΝΤΑΣΘΕΙΤΕ να μην τον συμπαθούσε κιόλας.

μόδα της Ράμπας... Κι εσύ Βασίλη; Χαμόγελα πριν από τη θύελλα

ΚΟΥΙΖ πολύ μεγάλης δυσκολίας. 
Ποιος από το ΠΑΣΟΚ 
τηλεφώνησε στον υπουργό 
Οικονομίας προ ημερών και του 
ζήτησε να διευκολύνει τον 
Παναγιώτη Φασούλα στο θέμα 
των οικονομικών του Δήμου 
Πειραιά, ώστε να μην αναγκαστεί 
αυτός να κλείσει το λιμάνι την 
Παρασκευή 13 Ιουνίου;

Πρεσβευτική
ουδετερότης
Γ ''"Λ 1 ΔΥΣΚΟΛΟΙ καιροί για

Μ  πρέσβεις. Σε δεξίωση που 
δόθηκε στη ρωσική 
πρεσβεία, ο πρέσβης 
Αντρέι Βντόβιν έλεγε 

πως ήταν ουδέτερος στο ματς Ελλάδας 
- Ρωσίας. Όχι πως δεν θα έβλεπε τον 
αγώνα. Αλλά, σου λέει, πάνω που τα 
βρήκαμε με τους αγωγούς, μην τα 
χάσουμε τώρα στο ποδόσφαιρο.

Ψήφισαν Λευκό
ΣΕ ΒΑΡΥ πολιτικό κλίμα η 
ακρόαση του νέου 
διοικητή της Τραπέζης 
της Ελλάδος Γιώργου 
Προβόπουλου από την 

Επιτροπή της Βουλής για τις ΔΕΚΟ. 
Ρέππας, Κακλαμάνης και 
Πετσάλνικος που ηγήθηκαν του 
ΠΑΣΟΚ δεν είχαν όρεξη για πολλά 
ζοριλίκια, έχοντας εμφανώς στο μυαλό 
τους τα εσωκομματικά. Το ΠΑΣΟΚ 
ψήφισε λευκό -  ούτως ή άλλως, ο 
Προβόπουλος έχει από παλιά, δηλαδή 
από τη δεκαετία του '90, ήπιες σχέσεις 
με τη Χαριλάου Τρικούπη.

------------------  mikropolitikos@dolnet.gr

μικοο φ  πολιτικός
τ Λ / φώτα της ραηπας Βαρόμετρο

ν ΆΤ η

Κώστας
Καραμανλής

Ακριβή μου... 

ακρίβεια

Γιώργος
Αλογοσκούιρης

Στον πάτο... 

της απαισιοδοξίας

Γ ιώργος 
Παπανδρέου

Μικρότερο...

ΠΑΣΟΚ

Κώστας
Σημίτης

ΔΓ ασήμαντον... 

αφορμήν

Επιμέλεια:

Δ. Μ ΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

mailto:mikropolitikos@dolnet.gr
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Την ίδια ώρα, η κοινωνία βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση και η ακρίβεια σφίγγει τη θηλι 

λαιμό όχι μόνο των φτωχών, αλλά και των μεσαίων στρωμάτων, που μέχρι τώρα έκαναν τους ^

0 πρώην με τον νυν σκοτώνοντα 
και ο Καραμανλής κάνει πάρτι

ΚΑΙ ΤΟ Π ΑΡΑΣΚΗ ΝΙΟ
Το είχε μετανιώσει ο Σημίτηβ;

Ο Σωτήρης Χατζηγάκης φέρνει το αυτόματο διαζύγιο όπου 
να 'ναι, που σημαίνει ότι σε δύο χρόνια μπορείς να το 
παίρνεις το «χαρτί» είτε θέλει είτε δεν θέλει ο άλλος (σε δύο χρό

νια, υπουργέ μου; Και γιατί όχι σε δύο ώρες;), αλλά η περίπτωση 
Γιώργου - Σημίτη προφανώς δεν εμπίπτει σε αυτές τις δια

τάξεις. Το διαζύγιο επήλθε πριν καν υπάρξουν οι «ευ
εργετικές» διατάξεις του νόμου, για τον απλούστα- 
το λόγο ότι ποτέ δεν υπήρξε γάμος. Ένα «σύμφωνο 
συμβίωσης» είχαν υπογράψει οι άνθρωποι. Μετά

ο Σημίτης τα «πήρε» με τον Γιώργο, γιατί δεν υπερασπιζόταν το 
έργο του, ο Γιώργος με τη σειρά του τα «πήρε» με τον Σημίτη για
τί θεωρούσε ότι τον υπονόμευε, και αυτό είναι όλο (το στόρι της 
σύγκρουσης). Πάντως, για όση αξία έχει σήμερα, μετά τα όσα έ
γιναν, θα αναφέρω εδώ κάτι που είχα ρωτήσει τον Σημίτη προ 
διετίας, όταν και πάλι ήταν στα μαχαίρια με τον Γιώργο. Τον είχα 
ρωτήσει «αν το είχε μετανιώσει» (που έκανε αρχηγό τον Γιώρ
γο). «Όχι» ήταν η κατηγορηματική απάντηση. Τι να λέει άραγε 
τώρα;

Να ξεκινήσουμε από τα βασικά: 
ο Κώστας Σημίτης ήταν ένας κα
λός πρωθυπουργός. Και ήταν 

καλός πρωθυπουργός γιατί έβαλε τη χώ
ρα σε μια σειρά, της έδωσε ευρωπαϊκή 
υπόσταση, την ενέταξε στη ζώνη του ευ
ρώ (κι όποιος έχει αντίρρηση, να την πει 
τώρα, για να του συστήσω να σκεφτεί τι 
θα κάναμε σήμερα μέσα στη βαθιά πα
γκόσμια οικονομική κρίση, αν είχαμε την 
περήφανη δραχμούλα και δεν ήμασταν 
στο ευρώ), έκανε τα μεγάλα έργα, ορ
γάνωσε άψογους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Αυτά δεν μπορεί να του τα αμφισβητή
σει κανείς. Ούτε ο Γιώργος που τον ε- 
ξωπέταξε από το ΠΑΣΟΚ (σαν την τρί

χα από το γάλα) 
τα αμφισβητεί. 
Οσα λάθη και να 
έκανε ο Σημίτης, 
όσες παραλεί
ψεις, ακόμη και 
αυτό το ουσια
στικό, που δεν 
κατάλαβε ότι 
στην πορεία 
προς την Ευρώ
πη άφηνε πίσω 
του «θύματα», 
τους χαμηλόμι
σθους και τους 
συνταξιούχους, 
πάλι το ισοζύγιο 
είναι υπέρ του. 
Θετικό. Συγκρί
νει ας πούμε κα

νείς, πασόκος ή νεοδημοκράτης, ακρο
δεξιάς ή κομμουνιστής, τον Κώστα Ση
μίτη με τον Κώστα Καραμανλή; Η μέρα 
με τη νύχτα. Τι να λέμε τώρα...

Το δαχτυλίδι
Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα θέ

μα. Ό ,η έγινε, έχει να κάνει με τον τρό
πο με τον οποίο ο Κώστας Σημίτης έ
δωσε το δαχτυλίδι της διαδοχής στον 
Γιώργο Παπανδρέου, τον Ιανουάριο του 
2004. Πολλοί λένε ότι το παραχώρησε 
γιατί δεν ήθελε να χάσει από τον Κα
ραμανλή, ότι δεν ανεχόταν την ήττα α
πό τον σημερινό Πρωθυπουργό. Μπο
ρεί να είναι και έτσι. Όμως υπάρχουν 
πολλά σκοτεινά σημεία σε σχέση με ε
κείνη τη διαδικασία. Σκοτεινά και από 
τις δυο πλευρές. Οι σημιτικοί υποστη
ρίζουν ότι ο Σημίτης εξαναγκάστηκε να 
δώσει το δαχτυλίδι στον Γιώργο -  εξα
ναγκάστηκε από τις δημοσκοπήσεις 
(μόνο;) που έδειχναν ότι το ΠΑΣΟΚ θα 
γνώριζε όχι απλώς την ήττα στις επι
κείμενες εκλογές, αλλά τη συντριβή. Οι 
του Γιώργου λένε ότι πήρε το δαχτυλί
δι, γιατί ουσιαστικά εκβιάστηκε από τις 
εξελίξεις. Αν δεν το έπαιρνε εκείνος που 
ήταν τόσο δημοφιλής, ποιος θα το έ
παιρνε; Θα ήταν πράξη δειλίας να το 
αρνηθεί. Και προσθέτουν ότι η εξέλιξη 
της ιστορίας θα ήταν διαφορετική, αν 
ο Γιώργος έπαιρνε το κόμμα μετά τις ε
κλογές -  έδινε δηλαδή τη μάχη ο Σημί
της, έχανε και μετά άρχιζε η διαδικα
σία διαδοχής...

Υποθέσεις εργασίας
Αλλά η εξέλιξη της ιστορίας είναι αυ

τή που ζήσαμε, και με τα «αν» δεν γρά
φεται ιστορία. Γράφονται υποθέσεις 
εργασίας, οι οποίες λίγα πράγματα προ
σφέρουν. Αντίθετα κάνουν γενικώς κα
κό, επειδή σε βάζουν σε μια διαδικα
σία να σκέφτεσαι ότι μπορεί τα πράγ
ματα να ήταν αλλιώς απ’ ό,τι είναι τώ
ρα. Δυστυχώς, από τον κανόνα αυτόν 
δεν ξεφεύγουν ούτε οι ηγέτες. Ο μεν 
Γιώργος θεωρεί ότι αν είχε πάρει το 
κόμμα μετά τις εκλογές, θα είχε την ευ
καιρία «να τα αλλάξει όλα» -  και προ
φανώς να κινηθεί χωρίς την εσωτερι
κή αμφισβήτηση. Ο δε Σημίτης δεν εί

ναι πια καθόλου βέβαιος ότι έπραξε το 
σωστό, με το να παραδώσει την ηγε
σία στον Γιώργο και να αυτοεξαιρεθεί 
από το πολιτικό σκηνικό. Ποιο είναι 
το αποτέλεσμα; Αυτό που ζει το ΠΑΣΟΚ 
αυτές τις μέρες. Ο πρώην με τον νυν 
να σκοτώνονται, την ίδια ώρα που η 
κοινωνία βιώνει τη χειρότερη οικονο
μική κρίση και η ακρίβεια σφίγγει τη 
θηλιά στον λαιμό όχι μόνο των φτω
χών, αλλά και των μεσαίων στρωμά
των, που μέχρι τώρα έκαναν τους ά
νετους. Και βεβαίως ο Καραμανλής να 
κάνει το ένα πάρτι μετά το άλλο -  έχει 
εξαντληθεί ο άνθρωπος -  που δεν τον 
απειλεί κανείς...

Ανάλγητη κυβέρνηση
Κι όχι μόνο το έχει ρίξει στα «σάμερ 

πάρτι» ο πρόεδρος Κώστας, αλλά από 
πάνω κάνει και πλάκα με τον πόνο των 
ανθρώπων που υποφέρουν. Δεν έχω ξα- 
ναδεί πιο ανάλγητη κυβέρνηση. Πο- 
μπωδώς ανακοίνωσε τις προάλλες ότι 
από το φθινόπωρο -  προσέξτε, παρα
καλώ, από το φθινόπωρο -  θα λειτουρ
γήσει το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, 
το Ταμείο για τη φτώχεια. Ερώτηση βα
σική: γιατί δεν το λειτουργεί από τώρα; 
Γέμισε ο τόπος νεόπτωχους. Και ερω
τήσεις παρεμπίπτουσες: και τώρα δεν 
πλήττεται κόσμος και κοσμάκης από την

ακρίβεια; Γιατί από το φθινόπωρο; Για 
να οδηγηθούν στη λιμοκτονία αυτοί που 
υποφέρουν τώρα ή να αυξηθούν οι «πε
λάτες» της λαϊκής, που ανασκαλεύουν 
τα σκουπίδια για να βρουν κάτι να φά
νε; Ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις βεβαί
ως. Για να αποδειχτεί ότι και η εξαγγε
λία αυτή ήταν ενταγμένη στο γενικότε
ρο πολιτικό παιχνίδι που κάνει η Ρη- 
γίλλης, μήπως και αναστρέψει την εικόνα 
των δημοσκοπήσεων...

Χάνει σχεδόν 10 μονάδες
Τώρα που είπα δημοσκοπήσεις, τι θυ

μήθηκα; Την περιοδεία που έκανε προ 
εβδομάδων ο Καραμανλής στη Βόρεια

Ελλάδα, μπας και βελτιώσει το κλίμα γ 
την κυβέρνηση. Μελετώντας τη δημ. 
σκόπηση της ΜΚΒ πάντως, δεν είδα κ 
σπουδαία πράγματα. Αντίθετα βουή 
μεγάλη είδα, και δική του και της κυ 
βέρνησης. Κι επειδή όλοι έχουμε πέσ, 
στην παγίδα να συγκρίνουμε τα ποο. 
στά της κυβέρνησης με εκείνα του ΠΑΣΟί 
δεν έχουμε προσέξει το εξής σηματπ 
κό: ότι η κυβέρνηση Καραμανλή έχ 
πιάσει πάτο! Χάνει σχεδόν 10 ποσοστ 
αίες μονάδες και δεν έχει κλείσει ούτ. 
χρόνος από τις εκλογές! Τι χρόνος λέω 
ούτε 9 μήνες! Δεν έχει ξανασυμβεί αι 
τό. Ένα κόμμα που κέρδισε καθαρά τκ 
εκλογές να φθείρεται τόσο ραγδαία (I 
μονάδες σε 9 μήνες, σημαίνει μήνας κ· 
μονάδα) και να κυβερνάει μόνο και μ,, 
νο γιατί δεν υπάρχουν οι απέναντι.Τ 
εμείς ασχολούμαστε με τα γιατί και 
διότι της επιστολής Σημίτη στον Για 
γο, με το τι απάντησε ο Γιώργος και 
ανταπάντησε ο Σημίτης μετά την απτ 
πομπή. Μα είμαστε με τα καλά μας;

Ιχνος τσίπας;
Δεν είμαστε, αυτό είναι βεβακ 

μένο. Αλλος γιατί είναι ερωτευμένος 
είναι γενικώς «αλλού» ή γιατί έχει χ" 
άλλα πράγματα στο μυαλό του να 
βασανίζουν, άλλος γιατί όλη του τη ΐ 
στηριότητα την έχει απορροφήσει, 
προσωπικό, η ουσία είναι ότι γύρω μ 
γίνονται πράγματα που κανονικά θα 
πρεπε να μας βγάλουν στους δρόμο1 
Ας πούμε: έπιασαν εκείνους τους «κι 
μπάρους» με τα χέρια (όχι τα δάχτυ 
βουτηγμένα ώς τους αγκώνες μέσα; 
μέλι της ΜΕΒΓΑΛ. Τους έβαλαν μέσο 
τα μάτια του κόσμου για κάνα δίμτ 
μέχρι να πειστούμε ότι ο Καραμαν 
είναι άτεγκτος σ’ αυτά. Μετά τοι 
βγαλαν και τώρα οι τύποι κόβουν 
τες στο Κολωνάκι -  ένας μάλιστα, 
ροφορούμαι ότι συνεχίζει κανονικ 
«εργασίες» του, από το πρόχειρο - 
φείο» που έχει εγκαταστήσει σε κ 
τέρια της οδού Μηλιώνη! Όχι π< 
νοιάζει ιδιαίτερα -  γνώμη για τη ί  
οσύνη έχω διαμορφωμένη -  αλλά α 
που τους αφήνουν έξω, δεν ντρέποτ 
καθόλου; Ίχνος τσίπας;

το

ΣΤΙΓΜΑ
-------- ♦--------

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡ. 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ςραραοήπβίοε
@όοΙηθί.ςΓ
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έβλεπε με καλό μάτι 

τις συνεχείς επαφές του προκατόχου του με στελέχη

Φοβόταν σχέδιο ανατροπής του
Επίμονα ρωτούσε ο Γιώργος για τις κινήσεις Σημίτη

Κίνηση ανοιχτής αμφισβήτησης του αρχηγού του 
ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου που θα στόχευε στην απο
μάκρυνσή του από την ηγεσία του κόμματος 
φοβόταν η Χαριλάου Τρικουπη. Αυτός ήταν και ο 
κύριος λόγος που οδήγησε τον κ. Παπανδρέου 
στην απόφασή του να κινηθεί άμεσα θέτοντας ε
κτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον πρώην 
πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
gpapachristos@dolnet.gr

Σ την επιστολή του κ. Σημίτη είδαν -  
ο κ. Παπανδρέου και το στενό του 
επιτελείο -  την απαρχή μιας πραξι
κοπηματικής ενέργειας για την ο

ποία, όπως λένε, είχαν τους τελευταίους μή
νες συγκεκριμένες ενδείξεις. Μία από αυτές 
ήταν η δημόσια προτροπή πριν από λίγες μέ
ρες του κ. Β. Κοντογιαννόπουλου -  εκ των 
τακτικότερων συνομιλητών του κ. Σημίτη -  
να θέσει θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Σημα
ντικό ρόλο στο κλίμα καχυποψίας ήταν και 
οι δημοσκοπήσεις οι οποίες έδειχναν να μην 
εισπράττει το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Παπανδρέου 
το κλίμα δυσφορίας των πολιτών κατά της 
κυβέρνησης εξαιτίας της ακρίβειας.

Αρχές Μάίου, λίγες εβδομάδες 
μετά τον σοβαρό τραυματισμό 
του, ο Γιώργος Παπανδρέου άρ
χισε να επανέρχεται στην ενερ
γό δράση. Κατά τον κύκλο των ε
παφών του, πέραν των στενών 
συνεργατών του στους οποίους 
προφανώς περιλαμβάνονται ο Γ. 
Ραγκούσης, ο Ν. Αθανασάκης, ο 
Δ. Ρέππας και το δίδυμο Φ. Πε- 
τσάλνικος - X. Καστανίδης, ένα 
από τα βασικά ερωτήματα που έ
θετε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στους 

συνομιλητές του ήταν το ακόλουθο: Ο Σημί
της τι κάνει; Τι μαθαίνεις;

Στις περισσότερες περιπτώσεις εισέπρατ- 
τε μια προφανή αμηχανία. Οι συνομιλητές 
του όχι πως δεν γνώριζαν «τι κάνει ο Σημί
της», αλλά δεν καταλάβαιναν την αιτία και 
την ουσία του ερωτήματος. Σε κάποιες άλ
λες, κυρίως αν μεταξύ των συνομιλητών του 
βρίσκονταν και στελέχη που είχαν κάποια ε
παφή με τον πρώην πρωθυπουργό, άκουγε 
τα αυτονόητα: «Βλέπει κόσμο, και συζητάει».

Αυτό το «βλέπει κόσμο» και κυρίως το «συ
ζητάει» φαίνεται πως έπαιξε καταλυτικό ρό
λο στην απόφαση του Γιώργου Παπανδρέ
ου να αποπέμψει προχθές τον επί 8 χρόνια 
πρωθυπουργό της χώρας και πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ από την Κοινοβουλευτική όμάδα 
του Κινήματος. Οι συνομιλητές του κ. Πα
πανδρέου αισθάνονται τώρα «σαν να άνοι
ξε ο ουρανός», γιατί είδαν καθαρά σε τι α
ποσκοπούσαν οι επίμονες ερωτήσεις του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τον προκάτοχό 
του. Αρκετοί επιβεβαιώνονται ως προς τις 
εκτιμήσεις τους, ότι ο Γ. Παπανδρέου ως α
ποδέκτης πλήθους πληροφοριών από διά
φορες πλευρές -  πολλοί υποστηρίζουν, και 
με θέρμη μάλιστα, ότι ο κ. Παπανδρέου εί
ναι ίσως «ο καλύτερα ενημερωμένος πολι
τικός αρχηγός για όσα εξελίσσονται στο πα
ρασκήνιο» -  είχε καταλήξει στο συμπέρα
σμα ότι ο κ. Σημίτης όχι μόνο δεν έχει απο
συρθεί από τα κομματικά δρώμενα, αλλά

Στο κλίμα 

καχυποψίας 

συνέβαλαν και 

οι αρνητικές 

δημοσκοπήσεις 

για το ΠΑΣΟΚ 
--------♦-------

Στη Χαρ. Τρικούηη θεωρούν ότι η προχτεσινή εξέλιξη με 
την αποπομπή Σημίτη από τον Γιώργο Παπανδρέου μπορεί 
να μην ανατρέπει τους σχεδιασμούς των «συνωμοτών», 
αποδεικνύει όμως «ποιος είναι το αφεντικό» στην υπόθεση

Σενάρια ότι 
η ανταρσία θα 
εκδηλωνόταν 
ίο φθινόπωρο

Ο πρόεδροςτου 
ΠΑΣΟΚ, ο οποίος 

ποτέ δεν είδε με καλό μάτι 
αυτές τις συνεχείς επαφές 
Σημίτη με στελέχη, είναι 
πλέον βέβαιος ότι ο κ.
Σημίτης απεργάζεται 
σχέδια για την ανατροπή 
του. Ή δη, εδώ και δέκα 
ημέρες, στελέχη 
προσκείμενα στον Γ.
Παπανδρέου είχαν θέσει 
σε κυκλοφορία «σενάρια 
συνωμοσίας», σύμφωνα με 
τα οποία ένας αριθμός 
κορυφαίων στελεχών, σε 
συνεργασία με τον κ.
Σημίτη, θα δημιουργούσε 
συνθήκες απομάκρυνσης 
του κ. Παπανδρέου από 
την εξουσία και με 
μεταβατικό πρόεδρο τον κ.
Σημίτη, θα οδηγούσε το 
κόμμα σε έξι μήνες στην 
εκλογή νέας ηγεσίας. Τα 
σενάρια υποστήριζαν -  και 
υποστηρίζουν -  ότι ο 
χρόνος εκδήλωσης της 
ανταρσίας θα ήταν το 
φθινόπωρο, «ώστε το 
ΠΑΣΟΚ να πάει στις 
(πιθανόν διπλές) εκλογές 
του επόμενου χρόνου με 
νέο αρχηγό».

αντίθετα ενέτεινε την παρουσία του.
Αλλοι πάλι έχουν να θυμούνται -  τώρα, με

τά την αποπομπή -  ότι το «ενδιαφέρον» του 
κ. Παπανδρέου για τον κ. Σημίτη και τις κι
νήσεις του εντοπίζεται τουλάχιστον στο τέ
λος του προηγούμενου χρόνου, όταν και πά
λι το κλίμα για το ΠΑΣΟΚ ήταν όπως των 
προηγούμενων ημερών: κακές δημοσκοπή
σεις, διεύρυνση της ψαλίδας υπέρ της Νέας 
Δημοκρατίας, αδυναμία του Γ. Παπανδρέου 
να εκμεταλλευτεί τη φθορά της κυβέρνησης, 
λάθη τακτικής, αδυναμία διαμόρφωσης συ
γκροτημένης πολιτικής πρότασης, αύξηση 
της δύναμης του Συνασπισμού.

Κριτική για την ηγεσία. Ηταν η εποχή 
που ο Κ. Σημίτης, ο οποίος όλο το προηγού
μενο διάστημα ήταν εξαιρετικά προσεκτικός 
στην κριτική του, είχε αρχίσει να αφήνεται 
σε κρίσεις και σχόλια που αφορούσαν την η
γεσία του ΠΑΣΟΚ και τα λάθη της, όπως ό
τι ο Γιώργος δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαι
ρία την επομένη της νίκης του στις εσω
κομματικές διαδικασίες να στείλει μήνυμα 
ενότητας στη βάση, καλώντας κοντά του τον 
Ε. Βενιζέλο και τον Κ. Σκανδαλίδη.

Περί τον Φεβρουάριο, ο κ. Σημίτης άρχι
σε και πάλι να εντείνει τις επαφές με στελέ
χη όλων των βαθμιδών και προελεύσεων. 
«Έπιανε κλίμα» λένε οι δικοί του. «Έφτιαχνε 
κλίμα» τον κατηγορούν οι του Γιώργου Πα
πανδρέου. Όντας αποφασισμένος να μην 
πάρει μέρος στο συνέδριο του Μαρτίου, προ- 
κειμένου να εκφράσει «με τον πιο έντονο και 
κατηγορηματικό τρόπο την απογοήτευσή 
του» για όσα του καταμαρτυρούσαν οι υπο- 
στηρικτές του Γ. Παπανδρέου αναφορικά με 
τη στάση του στην εσωκομματική διαμάχη 
για το προεδρικό αξίωμα, ο κ. Σημίτης διεύ
ρυνε τον κύκλο επαφών του ουσιαστικά ε
πιλέγοντας αυτό τον τρόπο της «συμμετο
χής».

Ο Κ. Σημίτης, παρά τις εντεινόμενες φή
μες ότι η επιστολή που έστειλε στον κ. Πα
πανδρέου για τη διαφωνία του σχετικά με το 
δημοψήφισμα για τη Συνθήκη τη Λισαβώνας 
δεν ήταν παρά το σήμα για να κινηθούν κα
τά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δυνάμεις ανα
τροπής του, δεν έκανε τίποτε περισσότερο 
απ’ ό,τι έκανε και το προηγούμενο διάστη
μα. Εξακολουθούσε να βλέπει κόσμο. Να συ-

«Σημάδια» 
και στην 
παρέμβαση 
Κοντογιαν- 
νόπουλου
Σ ημάδια του σχεδίου 

«ανατροπής» του κ. 
Παπανδρέου από την 
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είδε 
το περιβάλλον του 
προέδρου του Κινήματος 
τις τελευταίες ημέρες σε 
αρθρογραφία 
εφημερίδων που 
ουσιαστικά διέβλεπαν 
νέες εκλογικές ήττες. 
Καταλυτική ήταν όμως 
σύμφωνα με συνεργάτες 
του Γ. Παπανδρέου η 
παρέμβαση του 
προσωπικού φίλου του κ. 
Σημίτη, Βασίλη 
Κοντογιαννόπουλου, ο 
οποίος μέσα σε τρεις 
ημέρες ζήτησε ευθέως 
από τον πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ να αποχωρήσει 
από την ηγεσία. Ο κ. 
Κοντογιαννόπουλος 
πάντως αρνείται στις 
ιδιωτικές του συζητήσεις 
ότι δέχεται επιρροές από 
τον κ. Σημίτη ή ότι 
αποτελεί μέρος ενός 
συντονισμένου σχεδίου 
εξουδετέρωσης του κ. 
Παπανδρέου.

ζητάει με στελέχη και να διατυπώνει άποψη. 
Και για το ΠΑΣΟΚ, και για τον πρόεδρό του. 
Με την υποσημείωση ότι «δεν θέλω να ανα
κατεύομαι, αλλά αυτά που γίνονται είναι ε
νοχλητικά».

Βασικά για όσους είχαν την ευκαιρία να 
μιλήσουν μαζί του το προηγούμενο διάστη
μα, μία ήταν η σταθερή θέση του κ. Σημίτη: 
η πλήρης αποστροφή του για τον Κ. Καρα
μανλή και την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να δια- 
νοηθεί, λένε συνεργάτες του, ότι αυτή η κυ
βέρνηση εξακολουθεί όχι απλώς να προη
γείται του ΠΑΣΟΚ αλλά και να παραμένει 
στην εξουσία. Και γι’ αυτό, προσθέτουν, ε
πιρρίπτει μεγάλο μέρος της ευθύνης στον Γ. 
Παπανδρέου.

ΤΟ «αφεντικό». Στη Χαρ. Τρικούπη θε
ωρούν ότι η προχτεσινή εξέλιξη μπορεί να 
μην ανατρέπει τους σχεδιασμούς των «συ
νωμοτών», αποδεικνύει όμως «ποιος είναι 
το αφεντικό» στην υπόθεση. Έχοντας μάθει 
πλέον να περιμένουν, δίνουν «ραντεβού τον 
Σεπτέμβριο». Και ο Κώστας Σημίτης ετοιμά
ζεται για τις καλοκαιρινές του διακοπές...

mailto:gpapachristos@dolnet.gr
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με στενούς του συνεργάτες, «ένιωσε οργή» διότι, όπως εξηγούσε, 

τα δύο στελέχη επέτειναν την εσωστρέφεια στο εσωτερικό του Κινήματος

Σε τεντωμένο σχοινί το ΠΑΣΟΚ
Βάρυναν το κλίμα οι δηλώσεις Παπαδόπουλου - Νασιώκα

Βαρύ κλίμα διαμόρφωσαν χθες στο ΠΑΣΟΚ οι δημόσιες 
παρεμβάσεις του Αλέκου Παπαδόπουλου και του 
Έκτορα Νασιώκα με τις οποίες ουσιαστικά έθεσαν υπό 
αμφισβήτηση την απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου 
να διαγράψει τον Κ. Σημίτη, επιτείνοντας την εικόνα 
ρήξης στο εσωτερικό του Κινήματος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Μ
άλιστα έως το απόγευμα υπήρχε έ
ντονη φημολογία -  η οποία καλ
λιεργούνταν διακριτικά και από τη 
Χαριλάου Τρικοΰπη -  πως ο πρό

εδρος του ΠΑΣΟΚ εξέταζε ακόμη και το ενδε
χόμενο να αποπέμψει από την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα τους δΰό «διαφωνούντες» βουλευτές.

Ο κ. Παπανδρέου ενημερώθηκε στη διάρκεια 
της περιοδείας του στην Αχαΐα και την Ηλεία για 
το περιεχόμενο των δηλώσεων των κ.κ. Παπαδό
πουλου και Νασιώκα και, σύμφωνα με πληροφο
ρίες, «ένιωσε οργή» διότι, όπως εξηγούσε σε συ
νεργάτες του, τα δύο στελέχη επέτειναν την εσω
στρέφεια στο εσωτερικό του Κινήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι 
εκ των συνεργατών του συνέστησαν στον κ. Πα
πανδρέου να αντιμετωπίσει το ζήτημα με ψυχραιμία 
διότι το περιεχόμενο των δηλώσεων των δύο βου
λευτών «δεν δικαιολογεί διαγραφές», ωστόσο ο ί
διος αντέτεινε ότι εάν δεν πάρει μέτρα, τότε τις ε
πόμενες ημέρες μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί α
ντιμέτωπο με ένα συντεταγμένο κίνημα αμφι
σβήτησης.

Ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο οποίος σημειωτέ- 
ον είχε έρθει σε σύγκρουση με τον Γ. Παπανδρέ
ου αλλά και το «προεδρικό περιβάλλον» στη μάχη 
για την ανάδειξη ηγεσίας, με αφορμή όσα ακού
στηκαν περί «υπονομευτών» με λιτή του δήλωση 
ανέφερε χθες το πρωί: «Με τον κ. Σημίτη έχω κα
τά το παρελθόν διαφωνήσει και συγκρουστεί. Θε
ωρώ όμως ότι στις προηγμένες δημοκρατίες οι 
πρωθυπουργοί αποτελούν μέρος των θεσμών και 
της ιστορίας τους και δεν διαγράφονται». Υπεν
θυμίζεται ότι ο Αλέκος Παπαδόπουλος, πρώην υ-

Αλέκος Παπα
δόπουλος: 
«θεωρώ ότι 
στις προηγμέ
νες δημοκρα
τίες οι πρωθυ
πουργοί αποτε

λούν μέρος των θεσμών και 
της ιστορίας τους και δεν δια
γράφονται»

Έκτορας Να- 
σιώκας: «Οι 
πρώην πρωθυ
πουργοί δεν 
διαγράφονται. 
Είναι κομμάτι 
της ιστορίας 

της παράταξης και της χώρας. 
Η ενότητα του κόμματος δεν ε- 
νισχύεται με διαγραφές»

Γ. Παπανδρέου. 0 πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, 
δεχόταν συστάσεις από συνεργάτες του να αντιμετωπίσει το ζήτημα με 
ψυχραιμία, ωστόσο αντέτεινε ότι εάν δεν πάρει μέτρα, τότε το ΠΑΣΟΚ 
μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με ένα συντεταγμένο κίνημα αμφισβήτησης

πουργός των κυβερνήσεων Σημίτη, είχε έρθει σε 
ρήξη και με τον πρώην πρωθυπουργό ο οποίος 
μάλιστα τον είχε αποπέμψει -  μέσω Κίνας -  από 
το υπουργείο Υγείας, εξέλιξη που τον οδήγησε 
στην απόφαση να μην είναι και πάλι υποψήφιος 
βουλευτής. Την ανακάλεσε όμως το 2004 μετά την 
επιμονή του Γ ιώργου Παπανδρέου να τον συμπε- 
ριλάβει στα ψηφοδέλτια.

Αναλόγου περιεχομένου δήλωση διένειμε χθες 
και ο βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Έκτορας Να- 
σιώκας ετπσημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι με την 
κίνησή του ο κ. Παπανδρέου υπονομεύει την ε
νότητα: «Οι πρώην πρωθυπουργοί δεν διαγράφο
νται. Είναι κομμάτι της ιστορίας της παράταξης 
και της χώρας. Η ενότητα του κόμματος δεν ενι- 
σχύεται με διαγραφές».

Και ο Ν. Αλευράς. Επίσης, ο Νόσος Α
λευράς, βουλευτής της Α’ Αθηνών, με δήλωσή του 
επισημαίνει ότι «η ιστορία και η προσφορά του 
Κώστα Σημίτη ασφαλώς και δεν μπορούν να δια- 
γραφούν» και προσθέτει με νόημα ότι η «ενότητα 
οικοδομείται με διάλογο και σεβασμό των από
ψεων και όχι με τη σιωπή ή την απειλή της επι
βολής πειθαρχικών μέτρων».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου όταν ρωτήθηκε χθες για τις 
δηλώσεις των τριών βουλευτών απάντησε εμ
μέσως ότι κάθε συζήτηση που συντηρεί τα ε
σωκομματικά «μάς αποσπά από τον στόχο μας, 
που είναι να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρ
νηση της Ν.Δ.». Όταν δε ρωτήθηκε εάν τα στε
λέχη έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις α
πόψεις τους, απάντησε συναινετικά με την επι
σήμανση ότι αυτό οφείλουν να το κάνουν συ
ντεταγμένα.

Σιωπή κορυφαίων. Πάντως, τα κορυφαία 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ επέλεξαν και χθες τον δρό
μο της σιωπής αποφεύγοντας να πάρουν θέση για 
τις εσωτερικές εξελίξεις στο κόμμα. Είναι ενδει
κτικό ότι πέραν της κ. Διαμαντοπούλου που τή
ρησε ίσες αποστάσεις από τις δύο πλευρές, στε
λέχη όπως οι κ.κ. Βενιζέλος, Πάγκαλος, Χρυσο- 
χοΐδης και Β. Παπανδρέου δεν αναφέρθηκαν στη 
διαγραφή Σημίτη. Μόνο ο Πέτρος Ευθυμίου συ
νέστησε να «στραφούμε όλοι στη λογική ότι μπο
ρεί να υπάρξει συνεννόηση, παρά στη λογική ότι 
θα μείνουμε σε αποκλεισμούς» αποκλείοντας δια
σπαστικές κινήσεις στο ΠΑΣΟΚ.

Αιπόχειρεβ
Τ ο ύφος της επιστολής 

Σημίτη προς τον κ. Πα
πανδρέου για την υπόθεση 
της Ευρωσυνθήκης δεν μπο
ρούσε να μείνει αναπάντητο 
από τον πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ -  θα περνούσε μή
νυμα αδυναμίας και θα υπέ
σκαπτε την ηγεσία του. Ω
στόσο η επίδειξη πυγμής 
του κ. Παπανδρέου ίσως να 
δημιουργεί περισσότερα 

προ
βλήμα
τα στον 
ίδιο και 
στο
ΠΑΣΟΚ. 
Η απο
πομπή 
του 
πρώην 
πρωθυ
πουρ
γού -  
πέραν 
του 
πρωτο

φανούς της ενέργειας -  ση
μαίνει ότι η ηγεσία του κόμ
ματος θέτει σε δοκιμασία 
τις σχέσεις της με ένα κομ
μάτι του κόσμου του 
ΠΑΣΟΚ: ο κ. Σημίτης διακυ- 
βέρνησε με επιτυχία για δύο 
τετραετίες τη χώρα, την έ
βαλε στην ΟΝΕ, ολοκλήρω
σε μεγάλα έργα και βοήθη
σε σημαντικά στον εκσυγ
χρονισμό της. Μπορεί ο κ. 
Παπανδρέου να κέρδισε 
βραχυπρόθεσμα πόντους 
στο ηγετικό του προφίλ με 
την αποπομπή Σημίτη αλλά 
μεσοπρόθεσμα μπορεί να α- 
ποδειχθεί ότι δηλητηρίασε 
το πηγάδι από το οποίο αρ
δεύεται το ΠΑΣΟΚ. Κι αυτό 
μπορεί να αποδειχθεί αυτο- 
κτονικό -  ιδιαίτερα μάλιστα 
σε μία περίοδο μεγάλης πο
λιτικής ανομβρίας.

ΑΙΧΜΕΣ
ΤΟΥ ΝΟΤΗ 
ΠΑΠΑΔΟ
ΠΟΥΛΟΥ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν ανακάμπτει, παρά τη μεγάλη φθορά της Ν.Δ.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΟΝΗ

Το ασαφές ιδεολογικο-ττολι- 
τικό στίγμα του ΠΑΣΟΚ και 
η μη στέρεη στρατηγική του 
σε συνδυασμό με την ιστο
ρική φθορά που μεταφέρει 
από την κυβερνητική θη
τεία είναι μερικοί από τους 
λόγους για τους οποίους το 
κόμμα της αξιωματικής α
ντιπολίτευσης δεν ανακά
μπτει, παρά τη μεγάλη φθο
ρά της Ν.Δ., όπως καταγρά
φουν οι τελευταίες δημο
σκοπήσεις. Κάποιοι 
εκτιμούν ωστόσο ότι υπό 
προϋποθέσεις η κίνηση του 
Γ. Παπανδρέου απέναντι 
στον Κ. Σημίτη μπορεί να 
σημάνει την επιστροφή του 
Κινήματος στο επίκεντρο 
της πολιτικής σκηνής.

Το ΠΑΣΟΚ θεωρείται απροετοίμαστο 
να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση

Ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται στο 
χαμηλότερο σημείο από το 

2004 έως σήμερα, το ΠΑΣΟΚ αδυ
νατεί να δημιουργήσει τη δική του 
δυναμική. Οι πολίτες θεωρούν ότι 
είναι απροετοίμαστο να αποτελέσει 
μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση. 
Αμφισβητείται η ενότητά του. Η 
πολιτική του στρατηγική δεν είναι 
καθόλου στέρεη. Η ψυχολογία του 
πολιτικού του χώρου βρίσκεται στο 
ναδίρ, όπως εκφράζεται στις πολύ 
δυσμενείς παραστάσεις νίκης. Παρ’ 

όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ έχει τις δυνατότητες μιας ου
σιαστικής ανάκαμψης γιατί το ευνοεί το γενικότε
ρο κοινωνικο-οικονομικό κλίμα και η απουσία άλ
λων εναλλακτικών λύσεων σε κυβερνητικό επίπε
δο. Ίσως αυτή τη στιγμή η πρώτιστη ευθύνη της η
γεσίας του θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση μιας 
πραγματικής λειτουργικής ενότητας που θα γίνει η 
βάση μιας νικηφόρας προοπτικής.

Τάκης Θεο- 
δωρικάκος,
πολιτικός 
αναλυτής 
της ΘΡΟ

Ασαφές ιδεολογικο-πολιτικό στίγμα 
και μη στέρεη στρατηγική

Η κρίση του ΠΑΣΟΚ είναι συ
νάρτηση τριών παραγό

ντων: α) του «ασαφούς» και αμ- 
φίσημου ιδεολογικό-πολιτικού 
στίγματος που διαθέτει στη ση
μερινή συγκυρία, β) της «ιστορι
κής» φθοράς που μεταφέρει από 
την κυβερνητική του θητεία, κυ
ρίως της περιόδου 2000-2004 
και γ) της φθοράς του πολιτικού 
του προσωπικού, που διαμόρ
φωσε έντονα «καθεστωτικά» χα
ρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα 
που προκύπτει έως σήμερα δεν 

δικαιώνει τον ίδιο τον πρόεδρο και τους υπο- 
στηρικτές του. Ίσως, η χθεσινή κίνηση του Γ. 
Παπανδρέου απέναντι στον Κ. Σημίτη να σημά- 
νει μια «επιστροφή» του ΠΑΣΟΚ στο επίκεντρο 
της πολιτικής σκηνής, υπό τον όρο ότι θα συ
νοδευτεί και από σημαντικές έμπρακτες τομές 
στην πολιτική και την ιδεολογία του.

Χριστόφορος
Βερναρ-
δάκης,
επιστημονικός
σύμβουλος
τηςΝ/ΡΡϋ

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αντιληφθεί 
τις ευθύνες που του αναλογούνΑ πό τις μειωμένες προσδοκίες 

που δημιουργούνται από το φαι
νόμενο της «ακινητοποίησης του πο
λιτικού εκκρεμούς», βλάπτονται εξί
σου αμφότεροι οι φορείς του δικομ- 
ματισμού. Αναλογικά, όμως, περισ
σότερο βλάπτεται εκείνος που φέρει 
την ευθύνη της παραγωγής και της 
διαχείρισης προσδοκιών. Αυτή η ευ
θύνη ανήκει εξ ορισμού στην αξιω
ματική αντιπολίτευση, πολλώ δε 
μάλλον όταν αυτή τοποθετείται στον 

χώρο της Κεντροαριστεράς. Παρ’ όλα αυτά, το 
ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να συμπεριφέρεται ωσάν να 
μην μπορεί να αντιληφθεί ούτε τις ευθύνες που του 
αναλογούν ούτε τα μέτρα με τα οποία κρίνεται από 
την κοινή γνώμη. Το κυριότερο: μοιάζει σαν να μην 
καταλαβαίνει ότι απομακρύνθηκε από την εξουσία 
για να ανασυνταχθεί ως μία δυνάμει καλύτερη κυ
βέρνηση. Όχι για να μεταβληθεί σε μία προβληματι
κή αντιπολίτευση.

Γ ιώργος 
Σεψερτζής
πολιτικός
αναλυτής


