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Κινήσεις και αναβράσει βουλευτών και στελεχών στα κόμματα

Ντόμινο πολιτικών ε£ελί£εων
φέρνει η σύγκρουση κορυφήβ στο ΠαΣοΚ
■Ο ρόλο8 του κ. Σημίτη ·Οι επιδιώκεις ίου κ. Παπανδρέου ·Οι φόβοι 
ιηςΝΔιΟι προσδοκίες της Αριστερός ■ Οι αστάθμητοι παράγοντες

■  Η ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗΒυθίζεται η οικοδομή, καταρρέουν τα έσοδα
Μείον 33% η κατασκευή νέων 

κηρίων το πρώτο τρίμηνοΤο κουτί τηβ Πανδώρας άνοιδε η σύγκρουση κορυφήε στο ΠαΣοΚ. Τα όσα συμβαίνουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απειλούν με ντόμινο εξελίξεω ν που θα μεταβάλει όλο το πολιτικό σκηνικό. Τα κομματικά επιτελεία προσπαθούν να μαντέψουν τΐΞ επόμενες κινήσεις των κκ. Κ. 
Σημίτη και Γ. Παπανδρέου και το πόσο αυτές θα επιδράσουν στις διεργασίες των δικών τους κομμάτων. Στη ΝΔ εκφράζονται φ όβοι για δημιουργία ενός νέου πολιτικού παίκτη στον χώρο της Κ εντροαριστεράς που θα προσελ- κύσει και κεντροδεξιούς ψ ηφ οφόρους, ενώ τα κόμματα της Α ριστερός προσδοκούν ενίσχυσή τους από απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΠαΣοΚ. σελίδες Α3-4

ΣΚΑΝΔΑΛΟ δΙΕΜΕΝδ
Ποια μυσπκά 

κρύβουν 
ία οικόπεδα 
ιης Τήνου

ΣΕΛΙΔΑ Α6

«Ψηφίστε “όχι” στο δημοψήφισμα» αναγράφει το εικονιζόμενο αυτοκόλλητο. Οι Ιρλανδοί, αν και με τεράστια 
αποχή, επέλεΕαν διά τηε ψήφου tous χθεε να τορπιλίσουν τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη ms Λισαβόναε. Σοκ 
στιε ΒρυΕέλλεε, σενάρια επί σεναρίων για το μέλλον ms Ευρωπαϊκήε Evtuans, προβληματισμός. Ή , ônuis το 
έθεσε ο ιρλανδόε unoupyôs Δικαιοσύνης, «πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά...». σ ε λ ίδ α  Α5

Το «όχι» των Ιρλανδών φρενάρει την Ευρώπη
Θρίλερ με τα αδελφάκια ms Opeonàôas
Πέθαναν από αφυδάτωση και ασιτία -  φιάσκο m s Ε ΛΑ Σ.

Η οικοδομή που στηρίζει παραδοσιακά την οικονομία βυθίζεται. Μετά την πτώση των αδειών ανέγερσηε κατοικιών κατά 26%, μειώθηκε κατά 33% και ο δείκτης ανέγερσηε νέων κηρίων (γραφείων κτλ.) το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εξαιτίας τηε κρίσης που δια- χέεται στην αγορά καταρρέουν και τα έσ οδα  του προϋπολογισμού. Ο ρυθμός αύξησης τον Μάιο υποχώρησε στο 2% (έναντι στόχου 12%) διευρύνοντας το έλλειμμα κατά 1,3 δισ. ευρώ. το βημα-οικονομια ·  ι ,  3
Σε κάμψη 

και οι μετοχές
Μείον 2,61% η Σοφοκλέουδ

ΤΟ ΒΗΜ Α-Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑ · 1,6

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΡΑ

Μή ν α -μ ή ν α  τα στατιστικά  
στοιχεία επιβεβαιώνουν την 

εκτίμηση ότι η ελληνική οικονο
μία κινείται επί ολισθηρού εδά
φ ους, κινδυνεύοντας να βυθισθεί 
σε ύφεση. Ο λες οι αγορές, από 
την κατασκευασπκή μέχρι την κα
ταναλωτική, δείχνουν σημάδια τα
χείας υποχώρησης. Το υπουργείο 
Οικονομίας δεν μπορεί να μένει 
απαθές και άβουλο. Ο ι συνθήκες 
επιβάλλουν αναθεωρήσεις τώρα. 
Αύριο θα είναι αργά!

ΤΟ ΒΗΜΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

«Καυτά» ερωτήματα
Η έρευνα για το σκάνδαλο υπεξαίρεσης 
ασφαλιστικών εισφορών στον Δήμο Θεσ- 
σαλονίκηε έχει «χαθεί» σε έναν ωκεανό 
πλαστών παραστατικών. σ ε λ ίδ α  α ι 2

Προσέγγιση Kivas ■ Ταϊβάν
Ιστορική συμφωνία υπέγραψαν Πεκίνο και 
Ταϊπέι. Για πρώτη φορά από το μακρινό 
1949 αποκαθιστούν τακτική αεροπορική 
συγκοινωνία. σ ε λ ίδ α  Α16

Η Εθνική παίζει απόψε το τελευταίο m s χαρτί
Σε ένα κρίσιμο ματε και για tis δύο ομάδεε η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε (21.45) 
στο Σάλτσμπουργκ τη Ρωσία. Στον μονόδρομο ms νίκηε ο κ. Ρεχάγκελ καλείται 
να ανορθώσει το ηθικό των διεθνών παικτών του, που με τη σειρά tous καλούνται 
να αγωνιστούν ως πρωταθλητέε Ευρώπης. σ ε λ ίδ α  Α25

Σοκ για την Coca-Cola
Οι προβλέψειβ ms 3Ε για μείωση των 
πωλήσεών ms εφέτοε εΕαιτίαε τηε Kpions 
προκάλεσαν απώλειες ios 20% στη μετο
χή ms. ΤΟ ΒΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ·  6

οπαπ

Δεν Βο ξέρειι π é x e is !
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Α2 ΣΑΒΒΑΤΟ. 1+ ΙΟΥΝ ΙΟΥ 2008
ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Πανεπιστήμια
Πρυτανική σύνοδοε και φοιτητική «αντισύ- 
vo5os» (από παρατόΕειε Tns εΕωκοινοβου- 
λευτικήε Αριστεράε) στα Χανιά, σ ε λ ίδ α  Α ί ε

Δημόσια υγεία
Παθογόνοι μικροοργανισμοί «κολυμπούν» 
σε πισίνεε και στα λεγάμενα υδροθερα
πευτήρια. . ΣΕΛΙΔΑ Α14

Απαγωγή βιομηχάνου
Μυστικότητα στιε έρευνεε, αλλά και φή- 
μεε ότι σε εκκλησία τηε Λάρισαε βρέθη
κε, κατόπιν υποδείΕεωε, βιντεοκασέτα με 
τον απαχθέντα. σ ε λ ίδ α  a i s

Αμερικανοί
Πανικόε σε χωριό τηε Καλιφόρνιαε (ονό- 
ματι Παράδεισοε) εΕαιτίαε πυρκαϊάε 
• Εγκαρδιότητα μεταΕύ Πάπα και Μπουε 
στο Βατικανό. ·  Διαφοροποιήσει 
των δύο υποψηφίων για την προεδρία 
ωε προε τη δικαστική απόφαση 
για το Γκουαντάναμο. σ ε λ ίδ ε ς  Α ΐ6 - ΐ7

Εμίρηδεε
Καθώε δεν τίθεται ζήτημα χρημάτων, στο 
Ντουμπάι θα κατασκευάσουν γινάντιο αε
ροδρόμιο -1 9 .2 0 0  γήπεδα ποδοσφαί
ρου θα το ζηλέψουν. σ ε λ ίδ ε ς  α ι θ - ι τ

Τούρκοι
Διά του πυραύλου Ariane V και από τη 
βάση εκτόΕευσηε τηε Γαλλικήε Γουιάναε 
έθεσαν σε τροχιά τον νέο τηλεπικοινωνια
κό δορυφόρο τουε. σ ε λ ίδ ε ς  α ι 6-17

Βρετανοί 1
Τζέντλεμαν αλλά όχι και κορόιδο 
ο Κάρολοε, ωε πρίγκιψ τηε Ουαλλίαε 
εΕόφλησε προγονικό βασιλικό χρέοε 
(του 1651, ύψουε 580 ευρώ) χωρίε να 
πληρώσει τόκουε 357 χρόνων (60.000 
ευρώ). ΣΕΛΙΔΑ Α18

Βρετανοί 2
Δηλώσειε μετανοίαε υπέγραψαν 20 
γκα'ίντατζήδεε στη Σκωτία για να αποφύ
γουν τη σύλληψη, καθότι η «μουσική 
πανδαισία» ενοχλούσε τουε 
συντοπίτεε τουε. σ ε λ ίδ α  a i s

Οδόε Πειραιώε
Με τη βιομηχανία-βιοτεχνία «σκηνικό διά
κοσμο» ένθεν κακείθεν, μια κάποια ανά
μνηση παρελθουσών εποχών παραγωγικήε 
δραστηριότηταε, η ψυχαγωγία, η καλλιτε
χνία και οι επιχειρήσειε εστίασηε μετέβα
λαν τοπίο και συνήθειεε. σ ε λ ίδ ε ς  α ι θ -20

«Πρόσωπα & Παρασκήνια»
«Ολοε αφτιά» ο Πίτερ Γκάμπριελ, σχεδιά
ζει και αστειεύεται. ΣΕΛΙΔΑ Α21

Αυτοκινητοβιομηχανία
Η Ρωσία εΕελίσσεται σε Ελντοράντο.

ΤΟ BHMA-OIKONOMIA ·  12I N D E X*  *  *
ΘΕΜΑΤΑ Σελ. Α3-9
ΑΡΘΡΑ Σελ. Α10-11
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Σελ. Α10
ΕΛΛΑΔΑ Σελ. Α12-15
ΚΟΣΜΟΣ Σελ. Α16-18
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Σελ. Α19-22
ΣΙΝΕΜΑ Σελ. Α23
τν Σελ. Α24
ΑΘΛΗΤΙΚΑ Σελ. Α25-27
ΕΠΙΣΤΗΜΗ Σελ. Α31
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ Σελ. Α32
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ Σελ. Α32
ΤΟ ΒΗΜ ΑΌΙΚΟΝΟΜ ΙΑ Σελ. 1-12

Πανδώρα

Ο Γιώργοε Λούκοε κρέμεται από τα χείλη του Κώστα Σημίτη, ακούγονταε τιε εντυπώσειε του από 
την παράσταση τηε Κινέζικηε Οπεραε Κουν...

ομιλίεε. Ειδάλλωε, σαν καλόε Πατερούληε του σοσιαλισμού, θα έδινε πρώτοε το καλό παράδειγμα...
Μ ιλώνταε για την Κούβα, μη νομίζετε ότι δεν θα έχει την τιμητική τηε στο Φεστιβάλ τηε ΚΝΕ που προετοιμάζεται. Οπωε ανακοίνωσε ο γραμματέαε τηε οργάνωσηε Γιώργοε 
Πρωτούληε. «Η  ΚΝΕ 
πραγματοποιεί [ ...]  μεγάλη 
μπριγάδα αλληλεγγύη5 το 
διάστημα 27 Ιούλη με 4 
Αυγούστου». Αυτό σημαίνει ότι θα γιορτάσουν τα 90 χρόνια του ΚΚΕ, τα 40 τηε ΚΝΕ και τα παρά ένα 50 τηε κουβανέζικηε επανάστασηε, εργαζόμενοι δωρεάν στιε φυτείεε ζαχαροκάλαμου τηε Κούβαε. Μιλάμε, δηλαδή, για τρελό γλέντι! Σαν τουε γραφικούε και συμπαθείε σιίτεε που γιορτάζουν τον προφήτη τουε κοπανώνταε τον εαυτό τουε με αλυσίδεε και λεπίδεε...
Ο πρόεδροε Τσϊπραε, από την άλλη πλευρά, μάλλον προσπαθεί ακόμη να λυτρωθεί από τιε τύψειε του για το χαϊλίκι των πρόσφατων διακοπών του στη Σκωτία.Δεν πρόκειται να φύγει για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματοε, αλλά, όπωε ανακοινώθηκε από το γραφείο του, την Κυριακή 
«θα παραβρεθεί στην 
εκδήλωση για την 63η 
επέτειο από τον θάνατο του 
Αρη Βελουχιώτη, στη 
Μεσούντα Αρτας»...Τ έλοε, εν όψει τουαποψινού παιχνιδιού τηε Εθνικήε στο Ευρωπαϊκό, αε μου επιτραπεί να προτείνω το σύστημα 2-4-4. Είναι παραλλαγή του ηρωικού 4-4- 2, με το οποίο η Ελλάε είχε διαπρέψει στο Μουντιάλ επί 
Αλκέτα Παναγούλια, τρώγονταε δύο χορταστικέε τεσσάρεε από τιε Αργεντινή και Βουλγαρία, καθώε και μια δυάρα από τη Νιγηρία...

Β λέπονταε τουε παράγοντεε του ΠαΣοΚ (ιδίωε τουε διαλάμψαντεε επί Εκσυγχρονισμού) να σιωπούν μπροστά στην ιλαροτραγωδία τηε διαγραφήε Σημίτη, θυμάμαι την προσταγή του Ληρ προε τον Κεντ, όταν ο τελευταίοε προσπαθεί να παρέμβει υπέρ τηε Κορντήλια: «Μ ην  
μπαίνεις ανάμεσα στον 
δράκο και την οργή του». Αυτό συμβαίνει και στο ΠαΣοΚ: ποιοε να τολμήσει να μπει ανάμεσα στον 
Γιώργο και στην οργή του;Ετσι, το πρωί στο γραφείο του Κώστα Σημίτη, επί τηε οδού Ακαδημίαε, εκτόε από τον στενό συνεργάτη του 
Νίκο Θέμελη, είχαν μαζευτεί μόνον οι «μουτζαχεντίν του εκσυγχρονισμού», δηλαδή η ομάδα του περιοδικού «Μεταρρύθμιση»: Νίκοε 
Χριστοδουλάκηε, Γιάννηε 
Μεϊμάρογλου, Νίκοε 
Μπίστηε, ίσωε και κάποιοε ακόμη. Ο  τελευταίοε, πάντωε, ήταν ο μόνοε που είχε τολμήσει να μιλήσει στα ραδιόφωνα την ημέρα τηε διαγραφήε, υπερασπιζόμενοε τον διαγραφέντα πρώην πρωθυπουργό.Το Εέρω ότι η φράση «ο διαγραφείε τέωε πρωθυπουργόε» ακοΰγεται σαν αστείο και είναι αυτή ακριβώε η διάσταση τηε γελοιότηταε στη διαγραφή Σημίτη, που ανέδειΕε ο 
Αλέκοε Παπαδόπουλοε με τη γραπτή και εΕόχωε λιτή δήλωσή του, την επομένη τηε διαγραφήε: «Στιε 
προηγμένες Δημοκρατίες οι 
Πρωθυπουργοί αποτελούν 
μέρος των Θεσμών και της 
Ιστορίας τους και δεν 
διαγράφονται». Μην παραλείψω και τον Εκτορα 
Νασιώκα, που επίσηε έκανε κάποια δήλωση υπέρ του πρώην πρωθυπουργού.Αυτά τα ολίγα ωε προε τιε αντιδράσειε των Σημιτικών. Οι άλλοι φοβούνται μην πάθουν «βαβά» τουε από τον «δράκο»...

Ω ε προε τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, τη μεθεπομένη πλέον τηε κίνησηε που συγκλόνισε το ΠαΣοΚ, ο νουε μου συνεχώε τριγυρνά σε ένα απόσπασμα από το «Περί των σημερινών Ελλήνων» του Εμμανουήλ Ρόιδου:
«Εκ πάντων των 
ανθρώπων ο Ελλην 
είναι ο μείζων έχων 
κλίσιν εις το να 
νομίδη εαυτόν μόνην  
αιτίαν παντός κύκλω του 
γινομένου θορύβου, ως ο 
μέθυσος εκείνος, όστις 
ουρών πλησίον βρύσεως 
έμεινεν εκεί όλην την νύκτα, 
νομίδών ότι εΕ αυτού 
εκπορεύεται όλον το ύδωρ το 
οποίον ήκουε να τρέχη»...

Ω στόσο, ανεΕαρτήτωε τηε όποιαε εκτίμησήε μου για την απόφαση να διαγράφει ο πρώην πρωθυπουργόε, δεν μπορώ παρά να καταδικάσω με τον κατηγορηματικότερο τρόπο τη χρησιμοποίηση εκ μέρουε των υπερασπιστών του Κ. Σημίτη ανοίκειων μέσων κατά του προέδρου του ΠαΣοΚ, όπωε λόγου χάριν το δούλεμα. Εννοώ εκείνουε τουε κυρίουε, που υποδέχθηκαν χθεε τον Γιώργο σε νοσοκομείο των Πατρών, φωνάζοντάε του το απαράδεκτο: «Μπράβο, κόψε 
κι άλλα κεφάλια όπως ο 
πατέρας σου». Νομίζω ότι η περίσταση είναι πολύ σοβαρή για παρόμοιου είδουε πλάκα...
Κ ατά τα λοιπά, η προτεραιότητα στο ΠαΣοΚ -  σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη των πραγμάτων -  είναι να συνεχίσει απρόσκοπτα ο Γιώργοε να ηγείται του κόμματοε, έτσι ακριβώε όπωε Εέρει, τουλάχιστον ωε τιε επόμενεε βουλευτικέε εκλογέε.Γιατί το λέω; Διότι, αρχικά, η ηγεσία του Γιώργου ταυτίστηκε με τιε

Λ  ' /  )  *  )

εκσυγχρονιστικέε και φιλελεύθερεε ιδέεε, τιε οποίεε σταθερά εΕέφραζε προτού γίνει αρχηγόε. Ετσι η αποτυχία του ωε ηγέτη χρεώθηκε στιε ιδέεε του. Οσο παραμένει όμωε στο τιμόνι, οι ιδέεε που κάποτε πρέσβευε αποσυνδέονται από αυτόν. Ο Γιώργοε ταυτίζεται πια με την άγευστη «σούπα» των 
θέσεων του Π α ΣοΚ , στην οποία υπάρχουν τα πάντα έχονταε χάσει κάθε γεύση.Και η αποτυχία συνδέεται πια με την προσωπικότητα. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει ο Γιώργοε να μείνει στη θέση του αρχηγού: για να γλιτώσουν οι ιδέεε που κάποτε αντιπροσώπευε...(Δευτερευόντωε και επειδή τον γουστάρει ένα αγαπημένοε προσωπικόε φίλοε μου από την Κοζάνη, ο οποίοε συμπάσχει μαζί του...)Α υτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για να εισαγάγει η Κούβα το πριμ παραγωγικότηταε -  τώρα που ο Φινχέλ Κάστρο έχει πάψει να κάνει εκείνεε τιε επτάωρεε
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Λεπτότερη κατά 1/3, 
χάρη στην τεχνολογία SlímRt* Παςοκ Sam sung Full HD LC D  T V

‘Super Clear Panel*

■ «Οι πρωθυπουργοί αποτελούν μέροβ 
των θεσμών και τηβ Ιστορίζω του8 
και δεν διαγράφονται» δήλωσε 
ο Αλ. ΓΤαπαδόπουλοε

■ Στο ίδιο πνεύμα και οι δηλώσει 
των Εκτ. Νασιώκα, Ν. Αλευρά και 
Ν. Χριστοδουλάκη. «Αυτή η ιστορία, να 
σταματήσει εδώ» τονίζει ο Π. Ευθυμίου

■ Συνεργάτεε του προέδρου του ΠαΣοΚ 
προειδοποιούσαν για ενδεχόμενο νέων 
αποπομπών με τη φράση «πρέπει όλοι 
του? να είναι προσεκτικοί»«Μετασεισμοί» από τη σύγκρουση κορυφή?

Λ  ιαφωνία στελεχών μ ε  τη διαγραφ ή Σ η μ ίτ η  και π ρ ο ε ιδ ο π ο ιή σ ε ι απ ό τη Χ α ρ ά ά ο υ  ΤρικούπηΣ ε τεντωμένο σχοινί ακροβατεί η ούτωε ή άλλωε εύθραυστη πολιτική και ψυχολογική ενότητα του ΠαΣοΚ, δύο ημέρε5 μετά την αποπομπή του κ. Κ. Σημίτη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Οι ισορροπίεε στο εσωκομματικό σκηνικό προμηνύουν περαιτέρω εΕε- λίδειε και εν όψει αυτών, με αγωνία αναμένουν οι βουλευτέε την πρόσκληση για την επόμενη συνεδρίαση τηε ΚΟ, που κατά πάσα πι-
_____________ΡΕΠΟΡΤΑΖ_____________

Α γγ . Κ ωβαιοςθανότητα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.Στη Χαριλάου Τρικούπη πληρο- φορήθηκαν χθεε από vcapis την πρώτη εκδήλωση διαφωνίαε με την απόφαση διαγραφή5 του κ. Κ. Σημίτη, από tous βουλευτέε κκ. Αλ. 
Παπαδόπουλο, Εκτ. Νασιώκα και 
Ν. Αλευρά. Συνεργάτεε του προέδρου του ΠαΣοΚ προειδοποιούσαν για ενδεχόμενο νέων αποπομπών με τη φράση «πρέπει όλοι tous να 
είναι προσεκτικοί» και ανέμεναν την επιστροφή του κ. Γ. Παπαν- 
δρέου (από την περιοδεία του ans σεισμόπληκτεε περιοχέε), ο οποί- os θα μελετούσε ns δηλώ σει και θα ανακοίνωνε n s anocpàosis του.
Ο  κ. Γ . Π απανδρέουΟ iôios ο npôsôpos του ΠαΣοΚ, όταν ρωτήθηκε σχετικώε στη Βάλβη Ηλείαε, είπε: «Μοναδικόε στό- 
χοε και μοναδική μου έγνοια, μο
ναδική έγνοια ολόκληρηε m s πα- 
ράταΕηε, είναι να απαλλάξουμε 
τη χώρα από ένα άθλιο κατεστη
μένο συγκεκριμένων οικονομι
κών και πολιτικών παραγόντων, 
που έχουν ωε προστάτη τον κ. Κα
ραμανλή και την κυβέρνηση m s  
ΝΔ».Από vcopis το πρωί, ο κ. Παπα- δόπουλθ5 είχε μοιράσει ανακοίνωση στην οποία σημείωνε: «Με

τον κ. Κ. Σημίτη έχω κατά το πα
ρελθόν διαφωνήσει και συγκρου- 
ατεί. Θεωρώ όμωε ότι στιε προηγ- 
μένεε Δημοκρατίεε οι πρωθυ
πουργοί αποτελούν μέροε των θε
σμών και π ιε Ιστορίαε τουε και 
δεν διαγράφονται». Σε αντίστοιχο πνεύμα, ο κ. Νασιώκαε δήλωσε: «Οι πρώην πρωθυπουργοί δεν 
διαγράφονται. Είναι κομμάτι τηε 
ιστορία5 τηε παράταΕηε και τηε 
χώραε. Η  ενότητα του κόμματοε 
δεν ενισχύεται με διαγραφέε». Ανακοίνωση εΕέδωσε και ο κ. Αλευ- ράε, επισημαίνοντα5 μεταδύ άλλων:

«Η ενότητα οικοδομειται με διά
λογο και σεβασμό των απόψεων 
και όχι με τη σιωπή ή την απειλή 
τηε επί βολή ε πειθαρχικών μέτρων. 
Πιστεύω πωε χρειαζόμαστε έναν 
γενναίο, ειλικρινή και σε βάθοε 
διάλογο που δεν θα ακυρώνει την 
ειλικρινή προσπάθεια του Προέ
δρου του ΠαΣοΚ να διαμορφώσει 
μια δυναμική νίκηε για το νέο 
ΠαΣοΚ, αλλά ταυτόχρονα θα αΕιο- 
ποιήσει στο έπακρο την ιστορία 
και την κληρονομιά μαε».Τη διαφωνία του εδέφρασε και ο κ. I. Παπαντωνίου, ο οποίοε μι-

λώνταε στο ραδιόφωνο του Alpha τόνισε: «Είναι σαν να κόβειs ένα 
στοιχείο του πολιτικού σου οργα
νισμού, που σημαίνει ότι αποκό- 
πτεται το ΠαΣοΚ από ένα σημα
ντικό κομμάτι m s ελληνικήε κοι- 
νωνίαε. Για το us λόγουε αυτούε θεωρώ ότι η κίνηση Παπανδρέου 
ήταν λάθοε». Ο κ. Ν. Χριστοδου- 
λάκηε από την ίδια συχνότητα σημείωσε: «Αυτό που συμβαίνει σή
μερα είναι απώλεια από το ΠαΣοΚ ενόε σημαντικού πολιτικού κεφα
λαίου, ενόε πολύ σημαντικού εθνι
κού κεφαλαίου και αυτό είναι ποι

οτικά διαφορετικό από τιε 11 Νο
εμβρίου».0  κ. Σημίτηε βρέθηκε χθεε για λίγεβ ώρεε στο γραφείο του στην οδό Ακαδημία5, προτού αναχωρήσει για το Κορακοχώρι εν όψει του τριημέρου. Τον επισκέφθηκαν αρκετά στελέχη, με τα οποία διατηρεί επαφέε τα τελευταία χρόνια (Ν. Χρι- στοδουλάκηε, Ν. Μπίστηε, Β. Κο- 
ντογιαννόπουλοε κ.ά.), ενώ από το περιβάλλον του εκφραζόταν ανησυχία. «Είναι μία πολύ δύσκο
λη περίοδοε, χρειάζεται αυτοσυ
γκράτηση και μεγάλη προσοχή» ήταν μία από n s χαρακτηριστικέε φράσειβ.
Δ ηλώ σ ει? ενότητα?Δημοσίαν τοποθετήθηκαν χθε5 και άλλα στελέχη. Ο κ. Π. Ευθυμίου σημείωσε (στη NET 105,8): «Βρισκό
μαστε σε μια σκληρή και δυσάρε
στη στιγμή του κινήματοε, που πρέ
πει όλοι να διαφυλάΕουμε και να 
προστατεύσουμε το μείζον, που εί
ναι η ενότητα. Αυτή η ιστορία, να 
σταματήσει εδώ. Δεν βλέπω και 
δεν προβλέπω κανενόε είδουε συ
νέχεια, κανενόε ε/δουε διασπαστι- κέε κινήσειε στο ΠαΣοΚ». Η κυρία 
Αννα Διαμαντοπούλου είχε από το προηγούμενο βράδυ εκφράσει την ανησυχία tos για τον κίνδυνο μαζικήε αυτοχειρίαε, επαναλαμβά- 
vovtos κατ’ ουσίαν το περιεχόμενο m s επιστολή5 του κ. Παπανδρέου. •  Ο κυβερνητικόε εκπρόσωπος κ. 
Θ. Ρουσόπουλοβ με αφορμή ns δηλώσειε του προέδρου του ΠαΣοΚ στην Ηλεία και την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση, έδωσε απάντηση, αναφερόμενοε ουσιαστικά και στην κρίση στον χώρο τηε αδιωματική5 αντιπολίτευσή. 
«Καιρό τώρα ο κύριοs Παπανδρέ
ου λαϊκίίει. Ειδικά σήμερα, υβρί
ζει χυδαιότερα από άλλεε φορέε, 
μόνο και μόνο για να σκεπάσει 
τον θόρυβο από τα εσωκομματι
κά του προβλήματα» τόνισε.Υπόγεια ένταση και παιχνίδια ψ υχολογία και i g x ô o s

Η στρατηγική pôEns που έχει επιλέδει ο κ.
Γ. Παπανδρέου ενδεχομένου να απο- δειχθεί η τονωτική ένεση που χρειάζεται το προφίλ του, σίγουρα όμωβ απελευθερώνει δ υ ν ά μ ει και δημιουργεί n s  συνθήκεβ για απρόβλεπτεε εδελίδειε. Ornas διαμορφώνεται η κατάσταση, και ανεδαρτήτωε του γε- 

YovôTOS ότι ο κ. Κ. Σημίτης δεν υποθάλπει λογικές διαίρεσης του κόμματος, σχηματίζεται εκ των πραγμάτων γύρω του évas πόλοε έλδηε για ôoous δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την αντιπολίτευση του κ. Παπανδρέου. Η ένδεια των δημοσκοπικών ποσοστών διατηρούσε σαθρό το υπόβαθρο pias ενότητας που συμφωνήθηκε αναγκαστικά μετά n s εκλογέε m s l in s  Νοεμβρίου. Πολλά στελέχη, τα οποία θεώρησαν ακατανόητη την επιστολή του πρώην πρωθυπουργού, τώρα δη

λώνουν (ιδιωτικά) ότι αισθάνονται προσβολή και εκνευρισμό από την απόφαση του κ. Παπανδρέου να τον θέσει εκτόε Κοινοβουλευ- τικήε Ομάδα5. «Η κατάσταση αυτή απελευ
θερώνει εΕίσου και τον Γιώργο» απαντούν στενοί συνεργάτε5 του.Τον κ. Σημίτη επισκέφτηκαν το πρωί στο γραφείο του οι κκ.
Β. Κοντογιαννόπουλοβ, Ν. 
Χριστοδουλάκηε, Ν. Μπίστηε, καθώε και συνεργάτες του από τα παλιά. Δέχτηκε επίσης πολλά τηλεφωνήματα. Ο κ. Παπανδρέου περιοδέυσε στιε περιοχέε που επλήγησαν από τους σεισμούς. Αυτή τη στιγμή παίζεται στο ΠαΣοΚ ένα παιχνίδι ψυχολογίας και ισχύοε. Πλην των δύο βασικών παικτών, αναμένουν κι άλλοι τιε εΕελίΕεις για να τοποθετηθούν ανα- 
λόγωε. Η απόφαση για τήρηση σιγής ασυρ

μάτου μπορεί να αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. «Ο Παπανδρέου συσπείρωσε τιε 
δικέε του δυνάμειε, υπάρχουν όμωε κι άλλεε 
συνιστώσεε μέσα στο κόμμα. Την απόφασή 
του να αποβάλει τη μία από αυτέε θα την 

πληρώσει στιε εκλογέε» σχολίαζαν στελέχη που διαφωνούν με τη στάση του απέναντι στον κ. Σημίτη. «Θα πρέπει κάποια 
στιγμή να επιτρέψουν όλοι στον Γιώργο Πα
πανδρέου να κάνει τη δουλειά του όπωε νο
μίζει εκείνοε. Και έπειτα αε τον κρίνουν» απαντούσαν από τη Χαριλάου Τρικούπη.Ο δεύτερος πόλος που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των στελεχών είναι ο πέριΕ του κ. Ευ. Βενιζέλου, ο οποίθ5 είναι φανερό ότι δεν επιθυμεί να συνδεθεί σε αυτή τη φάση με τον κ. Σημίτη ώστε να μην πυροδοτήσει

εκ νέου σενάρια συνωμοσίας και υπονόμ ε υ σ ή . Εκτόε από μια ολιγόλογη δήλωση για την ενότητα του κόμματοε, ούτε ο ίδιος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ ούτε τα στελέχη που συγκαταλέγονται στουε στενού5 συνεργάτες του έκαναν κάποια δήλωση για τιε εΕελίΕειβ. Προχθέβ το βράδυ ωστόσο οι κκ. Βενιζέλοε, Α. Λοβέρδοε, Χρ. 
Βερελήε, Γ. Φλωρίδηε, I. Δατσέρηε, οι κυρίες Μιλένα Αποστολάκη και Ελένη Κούρ- 
κουλα με τον σύζυγό της Δ. Παναγιωτάκη συνέφαγαν δίνοντας στίγμα «είμαστε εδώ». Επειδή όμωε τα πράγματα είναι ρευστά και οι δηλώσεις των κκ. Αλ. Παπαδόπουλου  και Εκτ. Νασιώκα σε συνδυασμό με την απειλή διαγραφών δημιουργούσαν περίεργο κλίμα, τα στελέχη όλων των τάσεων ήταν σε επιφυλακή.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ_______

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ
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Ανησυχία στη Ν Δ  
για ανατροπή 

των ισορροπιών
«IΟ ι ευρωεκλογέΞ θα είναι ο καταλύτηε για 
το πολιτικό σύστημα» λένε στο Μ αέίμον

Η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά τιε εξελ ίξειε  στο ΠαΣοΚ προκαλεί προβληματισμό στην κυβέρνηση. Η σύγκρουση κο- ρυφήε στην αξιωματική αντιπολίτευση, μεταξύ του αρχηγού τηε κ.
Γ. Παπανδρέου και του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη, αναμένεται να οδηγήσει τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή σε αλλαγή πλαισίου δράσηε. Τα δεδομένα αλλάξουν, οι εξελίξειε τρέχουν και εκ των πραγμάτων δημιουρ- γούνται συνθήκεε για επαναπροσδιορισμό τηε στρα- ---------------------------τηγικήε του Μαξί- —  ρεπορτάζ μου. Η ασάφεια ωε προε το τι πρόκειται

σύστημα» λένε τα ίδια επιτελικά στελέχη. Παράλληλα εκτιμούν ότι αν αποδομηθεί το ΠαΣοΚ και προκλη- θούν και άλλοι τριγμοί, θα επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η ισορροπία του πολιτικού συστήματοε. Ο φόβοε που υπάρχει είναι οι ενδεχό- μενεε επιπτώσειε στη ΝΔ κυρίωε μέσω τηε ανατροπήε τηε ισορροπίαε του υπάρχοντοε πολιτικού συστή- ματοε.Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν συμμερίζονται τιε εκτιμήσειε των στελεχών τουε, υπουργών και βουλευτών,----------  και η επίσημη τοπο-----------  θέτηση χθεε τουΑ . Ρ α β α ν ο ς  αναπληρωτή κυβερ
νητικού εκπροσώ -να γίνει στον χώρο του ΠαΣοΚ γεννά πολλαπλά ερωτήματα. Στο μικροσκόπιο του πρωθυπουργικού επιτελείου μπαίνουν οι πραγματικοί λόγοι τηε σύγκρουσηε των κκ. Παπανδρέου και Σημίτη. Αναζητούνται τα αίτια τηε ρήξηε και γίνονται εκτι- μήσειε για τιε επόμενεε κινήσειε. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο τουε κυβερνώντεε, ανεξάρτητα από το πανηγυρικό κλίμα που άστοχα ορισμένοι υπουργοί επιχείρησαν να προπαγανδίσουν, είναι το ενδεχόμενο διάσπασηε του ΠαΣοΚ και τηε δημιουργίαε ενόε κεντρώου κόμματοε.Μια τέτοια προοπτική αρχίζει σιγά σιγά να συζητείται τόσο από κυβερνητικά όσο και κομματικά στελέχη που θεωρούν ότι η ύπαρξη ενόε νέου παίκτη στην πολιτική σκηνή μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στη ΝΔ, ανεξάρτητα από το ισχυρό πλήγμα που θα δεχθεί το ίδιο το ΠαΣοΚ, το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί μια τελείωε διαφορετική κατάσταση. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι αρκετά: Ποιοε θα ηγη- θεί μιαε τέτοιαε πρωτοβουλίαε; Ποιοι θα ακολουθήσουν; Ποια θα είναι η ιδεολογική φυσιογνωμία του νέου κόμματοε; Ποιον ρόλο και σε ποιον βαθμό θα διαδραματίσει ο πρώην πρωθυπουργόε; Πολλά ερωτήματα και δύσκολεε, ωε αυτή τη στιγμή, οι απαντήσειε.Αξιόπιστα κυβερνητικά στελέχη που αναλύουν τα δεδομένα στο ΠαΣοΚ, αν και τουε λείπουν ορι- σμένεε κρίσιμεε παράμετροι, τοποθετούν την όποια κίνηση στον χώρο τηε αξιωματικήε αντιπολίτευσηε αμέσωε μετά τιε ευρωεκλογέε. «Το 

αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα 
είναι ο καταλύτηε για το πολιτικό

που κ. Ευ. Αντώναρου ήταν «ου- δέν σχόλιο». Ωστόσο εκτιμήσειε έχουν γίνει για τιε εξελίξειε και αξιολογήθηκε η σύγκρουση των κκ. Παπανδρέου και Σημίτη. Ο  Πρωθυπουργόε έχει συζητήσει το θέμα με τουε στενούε συνεργάτεε του και το κοινό συμπέρασμα είναι ότι η σύγκρουση κορυφήε στο ΠαΣοΚ ενδέχεται να αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο στα χέρια τουε. Εκτόε από τιε «πολιτικέε ανάσεε» που πήρε για λίγα εικοσιτετράωρα η κυβέρνηση, καθώε τα φώτα τηε δημοσιότηταε πέφτουν στο ΠαΣοΚ, στο πρωθυ- πουργικό επιτελείο εμφανίζονται αισιόδοξοι και υποστηρίζουν ότι θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το κυβερνών κόμμα.Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι οι επιστολέε του κ. Σημίτη αναμένεται να αποτελέσουν για την κυβέρνηση την πιο τρανταχτή απόδειξη ότι συνεχώε ο κ. Παπανδρέου αλλάζει θέσειε. Το βασικό κυβερνητικό επιχείρημα από εδώ και στο εξήε θα είναι: «Δεν έχετε Εεκάθα- 
ρεε θέσειε και σαε το τονίζει ακό
μη και ο πρώην πρωθυπουργόε». Στην κυβέρνηση έλεγαν εξαρχήε ότι η προστριβή των κκ. Σημίτη και Παπανδρέου θα τόνωνε το ηγετικό προφίλ του προέδρου του ΠαΣοΚ, υπό την προϋπόθεση να γινόταν σωστή διαχείριση.Ωστόσο μετά τιε εξελίξειε που υπήρξαν, και κυρίωε μετά τη διαγραφή, εκτιμούν ότι η σύγκρουση θα αποτελέσει πηγή μεγαλύτερηε εσωκομματικήε έντασηε. Επίσηε υψηλόβαθμοι κομματικοί παράγο- ντεε υποστηρίζουν ότι πίσω από τη σφοδρή αντιπαράθεση είναι και η συμπεριφορά του προέδρου του ΠαΣοΚ στην υπόθεση δίετηεηε και

Μετά τη «διανραφή» του κ. Κ. Σημίτη, ο κ. Κ. Καραμανλήε εΕετάζει, αν και η συζήτηση είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, 
το σενάριο τηε διεύρυνσηε και την προοπτική ενσωμάτωσηε στελεχών του ΠαΣοΚ στη ΝΔΗ  αυτοδυναμία και η «γαλάζια» διεύρυνση

Ο ι πρόσφατεε δημοσκοπήσειε επιβεβαίωσαν αυτό που φοβούνται σε Μέγαρο Μαξίμου και Ρηγϊλ- ληε. Η πιθανότητα μη αυτοδυναμίαε τροφοδοτεί συ- ζητήσειε και σενάρια για εκλογική συνεργασία τηε ΝΔ με στελέχη που προέρχονται από το ΠαΣοΚ, στο πλαίσιο τηε διεύρυνσηε. Η συνεργασία ΠαΣοΚ - ΝΔ ήταν ένα σενάριο που ενίσχυαν αρκετά στελέχη, υπουργοί και βουλευτέε, πριν από τιε εξελίξειε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Πλέον, εδώ και δύο εικοσιτετράωρα, αυτό που συζητείται είναι το σενάριο διεύρυνσηε τηε ΝΔ προε τον κεντρώο χώρο, δηλαδή προε τουε κε- ντρογενείε ψηφοφόρουε και στελέχη του ΠαΣοΚ. Η «διαγραφή» του κ. Κ. Σημίτη εκτιμούν ότι τουε απελευθερώνει για τιε όποιεε κινήσειε «μετεγγραφών», σε μια προσπάθεια να απαντήσουν σε ενδεχόμενεε μελλοντικέε απώλειεε από την ύπαρξη ενόε νέου κεντρώου κόμματοε.Πώε θα γίνει αυτό; Με την προσέγγιση σοβαρών στελεχών του ΠαΣοΚ στην περιφέρεια και ειδικά αυ- τούε που «ασφυκτιούν πολιτικά», όπωε λένε, και δεν βρίσκουν πλέον απαντήσειε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργόε εξετάζει, αν και η συζήτηση είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, το σενάριο τηε διεύρυνσηε και την προοπτική ενσωμάτωσήε τουε στη ΝΔ. Βέβαια το σενάριο συγκυβέρνησηε συνεχίζει να βρίσκει υποστηρικτέε στα δύο μεγάλα κόμματα από βουλευτέε που υποστηρίζουν ότι με βάση τιε δημο- σκοπήσειε ο μόνοε τρόποε για να γίνουν οι μεγάλεε αλλαγέε που έχει ανάγκη ο τόποε είναι μια κυβέρνηση συνεργασίαε ΝΔ - ΠαΣοΚ. Στο ενδεχόμενο τηε μη αυτοδυναμίαε μεγαλώνει η πιθανότητα να υπάρξει ανάγκη προσφυγήε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση για να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Υπέρ τηε διεύρυνσηε και τηε συνεργασίαε με στελέχη προερχόμενα από το ΠαΣοΚ τάσσονται αρκετοί υπουργοί και «γαλάζιοι» βουλευτέε που προτάσσουν το επιχείρημα ότι «στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα» και ότι «η ΝΔ ανανεώνεται συνέχεια από το Κέντρο». Σε αυτή τη γραμμή κινούνται υπουργοί, όπωε π.χ. οι κκ. Δ. Αβραμόπουλοε, Αρ. Σπηλιωτόπουλοε κ.ά., και βουλευτέε, όπωε π.χ. οι κκ. Μ. Βαρβιτσιώ- 
τηε και ΜαΕ. Χαρακόπουλοε. Η κυρία Ντόρα Μπα- 
κογιάννη έχει εκφράσει την άποψη ότι τέτοιεε συ- νεργασίεε μπορεί να γίνουν μόνο σε προγραμματική και πολιτική βάση και με συγκεκριμένο πλαίσιο και 
δεν πρέπει να καλύψουν υπαρξιακέε ανάγκεε.Τα σχέδια διεύρυνσηε συζητούνται στη ΝΔ με βάση τιε εκτιμήσειε ότι λόγω των εξελίξεων θα υπάρξει αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Τιε φυγόκεντρεε δυνάμειε που αναμένεται, όπωε λένε, να υπάρξουν στο ΠαΣοΚ το προσεχέε διάστημα, με ορόσημο μετά τιε ευρωεκλογέε, θα προσπαθήσει να προσεταιριστεί η ΝΔ. Ουσιαστικά θα τεθεί σε επεξεργασία η παλαιό- τερη πρόταση του Γραμματέα τηε ΝΔ κ. Ελ. Ζαγορί- 
τη και του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού κ. Ν. Κα- 
ραχάλιου για διεύρυνση του κυβερνώντοε κόμματοε προε τον ζωτικό χώρο του σύγχρονου κοινωνικού κέντρου με πολιτικούε όρουε. Αυτό θα γίνει, όπωε αναφέρουν, με την ενίσχυση τηε Κεντροδεξιάε και τη δημιουργία ενόε νέου πολιτικού πλαισίου (πλατφόρμαε) όπου θα ενσωματωθούν απόψειε και προτάσειε τηε παραδοσιακήε ευρωπαϊκήε σοσιαλδημοκρατίαε. Και όσο πλανάται ο φόβοε των διαγραφών στο ΠαΣοΚ τόσο θα ανοίγει η... «πολιτική όρεξη» τηε ΝΔ και θα διευκολυνθούν τα σχέδια των κυβερνώντων, όπωε οι ίδιοι παραδέχονται.

οι υπαινιγμοί για τιε περιόδουε δια- κυβέρνησηε τηε χώραε από τον κ. Σημίτη.Κορυφαίοι υπουργοί δεν συμμερίζονται την άποψη ότι θα υπάρξει πολιτικό όφελοε μακροπρόθεσμα για τη ΝΔ. Μπορεί βραχυπρόθεσμα, όπωε λένε, να την ευνοεί, γιατί αλλάζει η πολιτική ατζέντα σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία και υπό το βάροε αρνητικών δ η μ ο 

σκοπήσεων, αλλά υπάρχει ο φόβοε για τιε επιπτώσειε στο πολιτικό σύστημα. Γενική παραδοχή ήταν ότι ωε τη «διαγραφή» του κ. Σημίτη υπήρχε στασιμότητα στο πολιτικό σύστημα και πλέον υπάρχει η εκτίμηση ότι η κίνηση αυτή μπορεί να κινητοποιήσει δυνάμειε στο ΠαΣοΚ για να υπάρξει κάτι άλλο σε επίπεδο κόμματοε.Ωστόσο μερικά στελέχη θεωρούν

ότι ο κ. Παπανδρέου με την κίνησή του επέλεξε να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο κόμμα του και συμφωνούν με το ερώτημα που έθεσε ο πρόε- δροε του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέ- 
ρηε που είπε χθεε: «Αραγε μπορεί 
και ο κ. Καραμανλήε, που έχει ίδια 
και χειρότερα εσωτερικά προβλή
ματα («Είωτερικού»...) να κάνει το 
ίδιο, πριν του συμβούν χειρότερεε 
καταστροφέε;».

Οφέλη προσδοκά ο Σ Υ Ρ ΙΖ Α , η πολιτική δεν αλλάζει λέει ίο ΚΚΕ
Η κρίση στο ΠαΣοΚ δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύεται στη συνείδηση του ελληνικού λαού η πλέον σταθερή και αξιόπιστη αντιπολιτευτική δύναμη στην κυβέρνηση τηε ΝΔ, θεωρούν στελέχη τηε Κουμουνδούρου. Η εκτίμηση αυτή κινείται ακριβώε στο πνεύμα τηε προχθεσινήε δήλωσηε του προέδρου τηε ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Αλαβάνου, ο οποίοε τόνιζε: «Ολα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύε- 
ται η αντιπολίτευση σε προγραμματικέε θέ- 
σειε, σε δράσειε απέναντι στη ΝΔ και είναι 
ο πυρήναε μιαε εναλλακπκήε προσπάθειαε 
που βρίσκει μεγάλη στήριΕη στην κοινωνία».

Η στήριξη αυτή, σύμφωνα με την εκτίμηση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, θα προέλθει από τιε αλυ- σιδωτέε αντιδράσειε που θα ακολουθήσουν στο εσωτερικό του ΠαΣοΚ. Οι αντιδράσειε αυ- τέε θα στρέψουν ένα νέο, ογκούμενο κύμα «παραδοσιακών» ψηφοφόρων του Κινήματοε προε τα αριστερά, λόγω τηε απογοήτευσηε από την παρατεταμένη κρίση πολιτικού και προγραμματικού λόγου στο κόμμα τηε αΕιωματι- κήε αντιπολίτευσηε.
«Η κρίση εσωστρέφειαε, με στοιχεία αμι- 

γώε πολιτικά, από την οποία στην πραγματι
κότητα ποτέ δεν βγήκε το ΠαΣοΚ τα τελευ

ταία χρόνια, γενικεύεται, εμπεδώνονταε στη 
συνείδηση των “αριστερήε προέλευσηε" ψη
φοφόρων του ΠαΣοΚ τιε μειωμένεε προσδο- 
κίεε που ήδη είχαν ανακύψει από την πολι
τική στάση τηε αΕιωματικήε αντιπολίτευσηε» υπογραμμίζουν υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η «αποδέσμευση» αυτού του κόσμου όμωε σπεύδουν να σημειώσουν ότι «αυΕάνει 
τιε απαιτήσειε και ανεβάΖει τον πήχη για τον 
ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να ευοδωθούν οι προσ- 
δοκίεε αυτού του κόσμου».Στην πλευρά του ΚΚΕ, αν και επισήμωε δεν έχουν τοποθετηθεί στο θέμα από τα ανώτε

ρα κλιμάκια του κόμματοε, όπωε προκύπτει από το χθεσινό ρεπορτάζ του «Ριζοσπάστη», το μήκοε κύματοε στο οποίο κινούνται τα στελέχη του Περισσού περιγράφεται επιγραμματικά ωε «διαγραφή προσώπων, όχι όμωε 
και τηε αντιδραστικήε και αντιλαϊκήε πολι- 
τικήε». «Ο αρχηγόε του ΠαΣοΚ μπορεί να 
προχώρησε στη διαγραφή του Κ. Σημίτη, 
αλλά ταυτόχρονα φρόντισε να Εεκαθαρίσει 
ότι δεν θέτει σε αμφισβήτηση την αντιλαϊ
κή και αντιδραστική πολιτική και το έργο 
των κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ» τονίζει το ρεπορτάζ του «Ριζοσπάστη».

ΑΠ
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ΒΗΜΑτοδότηβ

Π άρτι στο σπίτι του στη Ρα- φ ήνα  είχε π ρ ο χ θ έε το βράδυ ο ε ικ ο ν ιζό μ εν ο ε  στο σκίτσο κ. Κ. Κ α ρ α μ α ν λ ή ε. Μελετητέε του «φαινομένου  
Κ αραμανλή»εΕέφρασαν αρ- χικώε την εκτίμηση ότι το πρω- θυπουργικό πάρτι οργανώθηκε για τον εορτασμό των νέων ελπ ίδω ν, για  τη Ν έα  Δ η μ ο κρατία, που σηματοδοτεί η διαγραφή του κ. Κ. Σημίτη από το ΠαΣοΚ.
Ω στόσο, το πάρτι εδόθ η για τα πέμπτα γενέθλια των διδύμων παιδιών του Πρωθυπουργού. Συνεργάτηε μου βεβαιώνει ότι ήταν ένα παιδικό πάρτι, όπωε όλα τα παιδικά πάρτι με μία μόνο διαφορά: οι φω τογραφ ίεε ήταν περιορι- σ μ ένεε. Κατά τα άλλα, τα δ ίδυμα «δεΕιώθηκαν» τουε συμ- μαθητέε τουε από το δημόσιο νηπιαγωγείο τηε Ραφήναε.
Τ ην ίδια στιγμή ο πατέραε τουε (για να χρησιμοποιήσω μια λέΕη που παρεΕηγή- θηκε εσχάτωε και μάλλον απο- τέλεσε θρυαλλίδα εΕελίΕεων...) είχε την ευκαιρία να ανταλλάζει μερικέε κουβέντεε με τουε υπόλοιπουε γονείε. Και όχι βέβαια κουβέντα για την α κρίβεια στην αγορά ή για τη ραγδα ία  ά νο δο  του ποσοστού απαισιοδοΕίαε για το οικονομικό μ έλ λ ο ν , όπωε αυτό καταγράφεται σε όλεε τιε νέεε δη- μοσκοπήσειε.* * *
Π ράγματι, η φ ράση του κ.Σ ημίτη στην πρώτη επ ιστολή του ότι «η πρακτική των 
κυβερνήσεων τόσο του πατέρα 
σου όσο και των δικώ ν μου  
ήταν η κύρωση των Συνθηκών 
από τη Βουλή» ενόχλησε έντονα τον κ. Γ. Παπανδρέου -  και εΕ επαγωγήε και τουε στενούε συνεργάτεε του. Μου λένε ότι 
«με μία μόνο πρόταση ο κ. Ση- 
μίτηε πάτησε ταυτόχρονα και 
τουε τρειε κάλουε του Γιώ ρ
γου».

Π ρώτον, ότι παραμένει αιω- νίω ε «το π αιδί του 
Ανδρέα». Δεύτερον, όπ δεν γνωρίζει επαρκώε τα θέματα και τρίτον, ότι (σε αντίθεση με τον πατέρα του και τον Σημίτη) ο ίδιοε δεν έχει ακόμη σχηματίσει κυβέρνηση. Κι επειδή οι κάλοι πατήθηκαν ταυτόχρονα, ο πρόε- δροε του ΠαΣοΚ αποφάσισε να λειτουργήσει ωε «μονομελέε  
πταισματοδικείο», όπωε άκου- σε συνεργάτηε μου να σχολιάζει ο κ. Γιάννοε Παπαντωνίου.

Ο συνεργάτηε μου με ενημερώνει ότι ο πρώην υπουρ- γόε Ο ικονομίαε στιε ιδιωτικέε συζητήσειε του θεωρεί ότι οι εΕε- λίΕειε επιταχύνονται στο ΠαΣοΚ, ότι το κόμμα «έκοψε ένα μεγά

λο κομμάτι από τον εαυτό του 
και αιμορραγεί ακατάσχετα» και ότι «δεν πρέπει να αφεθεί 
το Π αΣοΚ να εκπνεύσει ωε ένα 
συρρικνω μένο και μικροαυ- 
ταρχικό κόμμα μιαε απροσδιό- 
ριστηε Αριστεράε».* * *
Μ ακριά απ’ όλα αυτά, η κυρία Ντόρα Μπακογιάν-
νη βρίσκεται στην Κύπρο όπου απολαμβάνει την κυπριακή φι- λοΕενία και τιε φιλοφρονήσειε των ηγετών τηε Μεγαλονήσου. Περισσότερα για την επίσκεψη θα έχω αύριο. Ωστόσο πρέπει να επισημάνω ότι, όπωε μου λένε, η επίσκεψη εντάσσεται και στον προσωπικό στρατηγικό σχεδίασμά τηε Ντόραε καθώε η υπουρ-
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γόε θέλει να σφ υρηλα τήσει 
«προφίλ ηγέτιδοε»  που είναι πρώτη στιε δημόσιεε σχέσειε και πρώτη στην ενασχόληση με τα πιο δύσκολα προβλήματα. Ετσι, μετά το Σκοπιανό, σειρά έχει η σύνδεση του ονόματόε τηε με την προσπάθεια επίλυσηε του Κυπριακού. Το θέμα είναι όμωε να υπάρχει και ορατή πρόοδοε. * * *
Ο ρατή πρόοδοε υπάρχει στο Π αΣοΚ  διότι η διαγραφή του κ. Σημίτη επεσκίασε μια μεγάλη εΕέλιΕη. Νωρίτερα την Π έμπτη είχε ολοκληρω θεί η ψ ηφοφορία για την ανάδειΕη των εισηγητών και των αναπληρωτών εισηγητών των Κοινοβουλευτικώ ν Τ ομ έω ν Εργα σίαε (ΚΤΕ). Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει σχεδόν κανέναε βουλευτήε χωρίε αΕίωμα και σχεδόν κανένα πεδίο πολιτικήε με σαφή ιεραρχία. Ωστόσο, μαθαίνω ότι η κυρία Δούκα Κατσέλη εΕελίσσεται σε άτυπο Νο 2 στο Π α Σ ο Κ  αφού έχει γνώ μη για όλα. «Η  Αούκα είναι ένα φαι
νόμενο σαν την υγρασία», μου λέει μια από τιε θαυμάστριέε τηε από τη δεκαετία του ’80. «Θέλει 
να κατακτά τα πάντα».* * *
Π ερνώ στην ελπίδα τηε Αρι- στεράε και του τόπου, στον κ. Α λ. Τσϊπρα, ο οποίοε αποφάσισε να αφήσει για λίγο τουε νεωτερισμούε και να προχωρήσει σε συμβολικέε πρωτοβουλίεε που συγκινούν την παραδοσιακή Αριστερά. ΜεταΕύ άλλων μαθαίνω ότι αύριο ο πρόεδροε του ΣΥΝ θα μεταβεί στη Μεσούντα Αρταε, όπου τελείται μνημόσυνο για τα 63 χρόνια από τον θάνατο του Αρη Βελουχιώτη. Υπενθυμίζω στον ΑλέΕη ότι στιε 21 Ιανουάριου 2009 κλείνουν τα 85 χρόνια από τον θάνατο του Αέ- 
νιν. Μπορεί λοιπόν να κλείσει εισιτήρια για Μόσχα και να προετοιμάσει εγκαίρωε μία από τιε αλησμόνητεε πολιτικέε ομιλίεε του.

Μγνωμη0 kükáos ms citiükjioóoííüs

Ο ι ερευνητέε των διαθέσεων τηε 
κοινήε γνώμηε, πέραν τηε πολιτι- 

κήε τοποθέτησηε, αΕιολογούν διαχρο
νικά ορισμένουε Εεχωριστούε δείκτεε, 
από τη διερεύνηση των οποίων ανα
δύονται γενικότερεε τάσειε και ανησυ- 
χίεε.
Σημαντικότεροι από αυτούε θεωρού
νται οι λεγόμενοι «δείκτεε αισιοδο- 
Είαε» και «προσωπικήε ευημερίαε».
Ο πρώτοε καταγράφει τιε προσδοκίεε 
των πολιτών για το μέλλον τηε χώραε 
και ο δεύτεροε τιε προσωπικέε προσ
δοκίεε ωε προε την οικονομική θέση 
του καθενόε.
Στην τελευταία έρευνα τηε MRB κατε- 
γράφη ότι το 70% των πολιτών πιστεύει 
ότι η χώρα πάει άσχημα.
Οσο για τα προσωπικά οικονομικά, το 
50% πιστεύει ότι χειροτερεύουν συνε- 
χώε και μόλιε το 10% θεωρεί ότι βελ
τιώνει την οικονομική του θέση.
Και οι δύο δείκτεε υποχωρούν στην πα
ρούσα συγκυρία. Βυθίζονται σχεδόν 
στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Ισωε 
και να σημειώνουν αρνητικό ρεκόρ ει-

κοσαετίαε. Εχουν να αναφερθούν από 
το 1987, όταν εΕελισσόταν το βαρύ και 
αντιδημοφιλέε πρόγραμμα σταθερο- 
ποίησηε τηε οικονομίαε.
Εκτοτε, αντίστοιχη υποχώρηση των δει
κτών «αισιοδοΕίαε» και «προσωπικήε 
ευημερίαε» έχει καταγραφεί μόνο στιε 
παραμονέε μεγάλων πολιτικών αλλα
γών και σε εποχήε μαζικήε μεταστρο- 
φήε των διαθέσεων τηε κοινήε γνώ
μηε.

Σ υγκεκριμένα οι παραπάνω δείκτεε 
υποχώρησαν δραματικά το 1992, 

έναν χρόνο μετά η κυβέρνηση Μητσο- 
τάκη έπεσε και η Νέα Δημοκρατία ητ- 
τήθηκε κατά κράτοε.
Αντίστοιχο κλίμα απαισιοδοΕίαε και 
υποχώρησηε των προσδοκιών κατε- 
γράφη στα τέλη του 1994 όταν διεφά- 
νη η αδυναμία του Ανδρέα Παπανδρέ
ου, η οποία ανέδειΕε το εγχείρημα του 
εκσυγχρονισμού και έφερε τον Κώστα 
Σημίτη στην πρωθυπουργία.
Ανάλογεε συνθήκεε απαισιοδοΕίαε επι
κράτησαν και το 2003, γεγονόε που

ουσιαστικά προειδοποίησε για την 
επερχόμενη πολιτική άνοδο και κυ
ριαρχία του Κώστα Καραμανλή.
Κατά τουε ερευνητέε, που διαχρονικά 
παρακολουθούν τιε μεταβολέε των δια
θέσεων τηε κοινήε γνώμηε, το κατα- 
γραφόμενο σήμερα εντονότατο κύμα 
απαισιοδοΕίαε και χαμηλών προσδο
κιών, τόσο για τη χώρα όσο και για την 
προσωπική προκοπή των πολιτών, κρύ
βει ανατροπέε και εκπλήΕειε.

Ε πειδή όμωε το σενάριο τηε εναλ- 
λαγήε των δύο μεγάλων κομμάτων 

στην εΕουσία δείχνει ασθενικό και μη 
δυνάμενο να «τρέΕει» στην παρούσα 
συγκυρία, οι περιγραφόμενεε ωε εκ- 
πλήΕειε και ανατροπέε δεν είναι προ- 
σεγγίσιμεε με τα επικρατήσαντα στα 
χρόνια τηε Μεταπολίτευσηε πολιτικά 
μέτρα. Ετσι μόνο μπορεί να εΕηγηθεί 
άλλωστε και η αμηχανία των περισσο
τέρων τηε Πολιτικήε στα τελευταία μέ
τρα κομματικήε απομόνωσηε του κ. 
Σημίτη και όσα θα τη συνοδεύσουν.akarakousis@dolnet.gr

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑΑνεγκέφαλοιεγκέφαλοιT o y  I . Κ . Π ρ ε τ ε ν τ ε ρ η
Πολύ σωστά έκανε ο 
Γ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ  και 
συντάχθηκε χθεε με 
τουε υπόλοιπουε σει- 
σμοπλήκτουε. Μόνο 
που στο ΠαΣοΚ έχουν 
το προνόμιο να συνυ
πάρχουν οι σ εισ μ ό 

πληκτοι με τον Εγκέλαδο αυτοπρο- 
σώπωε. Κάνουν το κόμμα τουε κα
λοκαιρινό χωρίε τη βοήθεια κανε- 
νόε.

Χθεε οι παρεπιδημούντεε τη Χα
ριλάου Τρικούπη δεν θα πρέπει να 
ήταν ευτυχείε για την αίσθηση που 
προκάλεσε η (κατ’ αυτούε...) «επ ί- 
δ ειΕ η  πυγμήε>> του προέδρου τουε. 
Αν εΕαιρέσει κανείε μερικέε εφη- 
μερίδεε τηε ΔεΕιάε, δεν νομίζω ότι 
άκουσαν καλή κουβέντα από κανέ- 
ναν άλλο. Εκτόε κι αν τα χειροκρο
τήματα του ΤράΥκα  θεωρούνται αρ
κετά.

Ανησυχία, περίσκεψη, δυσφορία, 
μούδιασμα έστω, ήταν οι πιο επιει- 
κείε χαρακτηρισμοί των αντιδράσε
ων που προκάλεσε η απόφαση του 
Π α π α ν δ ρ έ ο υ . Μια απόφαση η οποία 
(αν κρίνω από τιε πρώτεε αυτέε αντι- 
δράσειε...) δεν κατάφερε να πετύχει 
ούτε τον πρώτο και σχεδόν μοναδι
κό στόχο τηε: να α ν ο ρ θ ώ σ ει το η γ ε 
τ ικ ό  π ρ ο φ ί λ  τ ο υ  π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ ο υ  
Π α Σ ο Κ .

Ο λόγοε είναι απλόε. Κανέναε δεν 
πείθεται ότι ο Σ η μ ίτ η ε  δημιουργού
σε πρόβλημα στον Π α π α ν δ ρ έ ο υ  και 
στο ΠαΣοΚ. Εδώ και τεσσεράμισι 
χρόνια ο πρώην πρωθυπουργόε δεν 
είχε καμία εσωκομματική δραστη
ριότητα, δεν συμμετείχε σε κανένα 
όργανο, σε καμία διαδικασία, σε κα
μία απόφαση. Από τον Σεπτέμβριο 
και μετά, ούτε καν παρίστατο σε κομ- 
ματικέε συνεδριάσει.

Μιλούσε σπανίωε και για γενικά 
θέματα, όπωε η Ευρώπη ή η λει
τουργία τηε δημοκρατίαε. Ουδέποτε 
άσκησε δημόσια κριτική στον διά
δοχό του και ουδέποτε δημιούργη
σε πρόβλημα στο ΠαΣοΚ με κάτι που 
είπε ή έπραΕε. Σπανίωε απερχόμε- 
νοε πολιτικόε έχει δημιουργήσει λι
γότερο προβλήματα στον διάδοχό 
του.

Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε γνώμη 
για τα πράγματα και δεν ανησυχού
σε για την πορεία του ΠαΣοΚ; Κάθε 
άλλο. Ουδέποτε όμωε η γνώμη του ή 
η ανησυχία του λειτούργησαν απο
σταθεροποιητικά. Μόνο στουε εγκε- 
φάλουε των ανεγκέφαλων τηε Χα
ριλάου Τρικούπη μπορούσε ο Σ η μ ί 
τηε να αποτελεί απειλή για τον αρ
χηγό τουε.

Εδώ λοιπόν είναι το μυστικό. Οι 
ανεγκέφαλοι εγκέφαλοι θεώρησαν 
ότι ο Π α π α ν δ ρ έο υ  έκανε μια κίνηση 
εναντίον ενόε αντιπάλου του. Μόνο 
που κανέναε άλλοε στην ελληνική 
κοινωνία δεν θεωρούσε ότι ο Σ η μ ί 
τηε ήταν αντίπαλοε του Π α π α ν δ ρ έ 
ου . Και γι’ αυτό η «επ ίδειΕη π υγμήε»  
του προέδρου έπεσε στο κενό. Για 
να την αποτελειώσει ο ίδιοε ο Σ η μ ί 
τηε στη δεύτερη επιστολή του με το 
αδιάφορο και απαΕιωτικό «κ ά νε ό,τι 
νομ ίδ ειε» .

Ετσι η μαγκιά απεδείχθη κουτο
πονηριά. Ποιο ηγετικό προφίλ να 
ενισχυθεί λοιπόν; Απλώε οι ανεγκέ
φαλοι εγκέφαλοι ψάχνονταε μια λύ
ση δημιούργησαν άλλο ένα πρό
βλημα. Ούτε το ΠαΣοΚ ούτε ο Π α 
π α ν δ ρ έ ο υ  το είχαν ανάγκη.

jpretenteris@dolnet.gr
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