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«Ενω, autos κ ι o k o u iu m s »
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ΠΑΣΟΚ. Εκκαθάριση εν λειτουργία

«Τα κονδύλια ίου ΥΠΠΟ, το πιο 
μούρο κεφάλαιο του σκανδοΠου»

ια πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε 
το θρίλερ Ζαχόπουλου, η 35χρονη α
νοίγει τα χαρτιά της: Προειδοποιεί για 

νέες αποκαλύψεις, ζητά από τον κομιστή του 
ϋ ν ο  «να επωμιστεί τις τεράστιες ευθύνες του για την αδίστα
κτη συμπεριφορά του» κι επιμένει να κατηγορεί τον πρώην γε
νικό γραμματέα ως άτομο «χωρίς ηθικούς φραγμούς». ΣεΛ. 4-8

Ετσι είναι, αν έτσι νομίζετε...
Αρθρο ιου εκδόιη τηε «Ε» και ιηε «Κ.Ε.», θανάοη Τεγόαου- 
δου, για τη διαφωνία του Κώστα Σημίτη και του Γώργου Πα- 
ηανδρέου σχετικά με την κύρωση τηε ίυνβήκηε τηεΛισαβόναε, 
την ηρόιαση δημοψηφίσμαιοε και τη μετέωρη διαγραφή ταυ 
πρώτου από τον δεύτερο. ■■Γνώμεε- σεή. 2

22. Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Τ Ε Σ  Α Κ Ρ Ι Β Ε Ι Α Σ

Euro με Kanéño 
για tous Eññnves

Ακριβότερα από κάθε άλλο φίλα
θλο πλήρωσαν οι οπαδοί της εθνι
κής μας ομάδας το ταξίδι και τη δια
μονή τους στις πόλεις της Αυστρίας.

Με διχασμένουε οπαδούε κι ανάστατουε βουλευτέε, ο Γ. Παπανδρέου μετρά κέρδη και ζημιέε απ’ την τελευταία πρωτοβουλία του. Το χρονικό του διαζυγί
ου, τα σχέδια του αρχηγού, οι κινήσειε Σημίτη, η αντίδραση Βενιζέλου. ΣεΛ. 12-15. «Περνάμε τιε πιο δύακολεε ώρεε μαε», ομολογεί ο Π. Ευθυμίου. Σεϋ. 16

24. Μ Α Ν Α Τ Ζ Ε Ρ  Σ Τ Ο  Τ Α Μ Ε Ι Ο  Τ Η Σ  Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Σ

Αγιοι ιραπεζίιεε 
σιη Μονή Πειράκη
Ενα στέλεχος της Εμπορικής 
στα οικονομικά της Εκκλησίας, 
πλαισιωμένο από «γιάπηδες».

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ϊ Η  Π .  Κ Ο Ρ Ο Β Ε Σ Η

«Η Βουλή μοιάζει 
με μασονική στοά»
«Κάποιες φορές η υπερμαχητι- 
κότητα σημαίνει υστερία», λέει 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. ΕΠΤΑ

Πάμε διακοπέε με οδηγό ίο ΕΨΙΛΟΝ
|  Ειδικό τεύχος αφιερωμένο σε προορισμούς για κάθε πορτοφόλι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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Ετσι είναι, αν 
έτσι νομίζετε...
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ που ξεκίνησε στο ΓΊΑΣΟΚ με 
την ανταλλαγή επιστολών Κώστα Σημίτη και 
Γιώργου Παπανδρε'ου προκάλεσε θύελλα ε
ντυπώσεων, ερωτήσεων, προβλέψεων. Ενα ζή
τημα διαχρονικό: το παρελθόν, το παρόν, το 
μέλλον. Η εκκαθάριση του παρελθόντος, η 
πυγμή του παρόντος, η αναζήτηση κάποιας λύ
σης για το μέλλον. Ολα στο επίπεδο των εντυ
πώσεων, που τροφοδοτούν τον σχολιασμό, τις 
εικασίες και τις προγνώσεις.

ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ για τη «Νέα Συνθήκη 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης» ήταν η αιτία της σύ
γκρουσης. Αλλοι λένε η αφορμή, και διατυπώ

νουν τις αντίστοιχες υποθέσεις εργασίας: το ίδρυμα Σημίτη, πα- 
λαιότερες διαφωνίες, αμφισβήτηση από τον πρώην πρωθυπουρ
γό του διαδόχου του, προσωπικές ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του 
Κώστα Σημίτη (θεμιτές και όχι υποχρεωτικά ανεδαφικές).

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ Σημίτη διατύπωνε διαφωνία για το δημοψήφι
σμα. Ο πρώην πρωθυπουργός επικαλέστηκε την πρακτική των δι
κών του κυβερνήσεων και εκείνων του Ανδρέα Παπανδρέου. 
Δεν ήταν μόνο πρακτική, προσθέτουμε. Η συνταγματική θεσμο
θέτηση, δύο φορές από το ΠΑΣΟΚ, το 1986 και το 2001, ακο
λουθώντας τις αρχικές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας, προ
βλέπει την κύρωση από μόνη τη Βουλή των Ευρωπαϊκών Συνθη
κών. Αποκλείει τη διενέργεια δημοψηφίσματος χωρίς πρόταση 
του Υπουργικού Συμβουλίου και πλειοψηφία του όλου αριθμού 
των βουλευτών, ακόμη και για κρίσιμα εθνικά θέματα. Οταν εί
χαν την δυνατότητα για δημοψήφισμα δεν το έκαναν, τώρα που 
δεν την έχουν, το ζητάνε.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ήθελαν 
να αποφύγουν, κατά το δυνατόν, τα δημοψηφίσματα για να επι
σπεύσουν την κύρωση από τις 27 χώρες. Γι’ αυτό αφαίρεσαν τη 
«συνταγματική» διάσταση και έμειναν σε λειτουργικές μάλλον 
ρυθμίσεις.Το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία ματαίωσε την προσ
δοκία -τουλάχιστον της επίσπευσης. Στην Ελλάδα, η πρόταση ή, 
καλύτερα, η ανεκπλήρωτη ευχή του δημοψηφίσματος, δίχασε α
πλώς το ΠΑΣΟΚ...

ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ πόσο ξεχνάμε την πραγματικότητα: τους 
θεσμούς, τον συσχετισμό δυνάμεων, το ουσιαστικό αποτέλεσμα. 
Από τους ηγέτες, μέσω των στελεχών και των σχολιαστών, στους 
οπαδούς. Αντικαθιστούμε την πραγματικότητα με τις εντυπώ
σεις. Αν ο Κώστας Σημίτης θέλησε, όπως φαίνεται, να διατηρή
σει το καλό προφίλ της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ο 
Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν από τη μία να 
ψηφίσουν «ναι» στη Βουλή για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, συ- 
ντασσόμενοι με τη Νέα Δημοκρατία ως ευρωπαϊστές, και από την 
άλλη, ως δημοκράτες, συμμαχώντας με την αριστερά (που ψήφι
σε «όχι») να ζητήσουν ένα δημοψήφισμα που δεν θα γινόταν...

Η ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να δια
γράψει τον Κώστα Σημίτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ έμεινε μετέωρη. Χωρίς επιστολή στον πρόεδρο της 
Βουλής, κανένα μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν δια
γράφεται. Οπως δεν διαγράφεται και το κυβερνητικό παρελθόν 
ενός κόμματος. Μάχη εντυπώσεων, επίδειξη πυγμής. Γροθιά που 
σηκώνεται και δεν ακουμπάει τον άλλον. «Κάνε ό,τι νομίζεις».

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, ΤΩΡΑ, ο Κώστας Σημίτης από τις κομματικές 
δουλείες, θα εκφράζεται χωρίς δεσμεύσεις. Απειλούνται μόνο 
αυτοί που τυχόν θα συμφωνούν μαζί του. Αυτοί ας σταθμίζουν 
κόστος και κέρδος και ας αποφασίζουν κατά περίπτωση. Στο ε
νωμένο και δυνατό ΠΑΣΟΚ...

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ του Κώστα Σημίτη ήταν πραγματική και διπλή: 
πρώτα η δήλωση -ή απειλή- δημοσίευσης της επιστολής διαφω
νίας του (μετά την παραλαβή της, κατά το πολιτικώς ορθόν), έ
πειτα η σαφής αμφισβήτηση της ηγεσίας του διαδόχου του. Η α
πάντηση με τη μετέωρη διαγραφή και την αξίωση υποταγής στην, 
ανεδαφική έστω, δημοψηφισματική πρόταση ήταν θεαματική ε
πίδειξη ισχύος. Μοιάζει να σφυρηλατεί την ενότητα του 
ΠΑΣΟΚ. Ετσι είναι, όμως;

Τ ο υ  Θ Α Ν Α Σ Η  
Τ Ε Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
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+Ayías Tpióóas ( Πεντηκοστή), Apios προφ., Αχαϊκού και Στέφανό αποστόλων
Ανατολή 6.02, Δύση 20.49

Π ολίτικη « t Καιροί

20 Ελεύθερη πτώση
Καθημερινά limit down για τη 
δημοτικότητα υπουργών αλλά 
και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

22 Υπουργικό αυτογκόλ

Η περιπέτεια των «τσάρτερ» πτή
σεων για τους βουλευτές στο 
«Euro 2008» και οι ενδοκυβερνη- 
τικοί καβγάδες.

24 Ευλογημένοι lexvoKpáies

Στελέχη της Εμπορικής, του 
ΟΠΑΠ και της ΔΕΗ συγκρο
τούν το νέο «ιερό» οικονομικό ε
πιτελείο της Εκκλησίας.

29 Κανένα σημάδι
Ούτε φωνή ούτε ακρόαση από 
τους απαγωγείς του επιχειρημα
τία Γιώργσυ Μυλωνά.

Δ ιάλογοι 32,40

32 Τα ράφια ms ακρίβειαε
Οι εκρηκτικές διαστάσεις του 
προβλήματος στην ελληνική αγο
ρά και οι πολιτικές διεξόδου. 
Γράφουν οι Γ. Δραγασάκης, Θ. 
Μητράκος και Γ. Καρύδης.

ΚΟΣΜΟΣ 33-48

34 Πυρηνική δεξιά
Μέρκελ, Σαρκοζί και Μπερλου- 
σκόνι αναζητούν λύση στο ενερ
γειακό πρόβλημα της Ε.Ε. με ε
πικίνδυνα εργοστάσια.

36 Χάνει την μπάλα
Παρά τις επιτυχίες της Τουρκίας 
στο Euro ο Ταγίπ Ερντογάν είναι 
εξαιρετικά στριμωγμένος από 
τους κεμαλιστές.

Le MONDE DIPLOMATIQUE 39-42

39 Εργασιακά ανασφάλεια
Η ολοένα και πιο σκληρή η κα-

θημερινότητα των πολιτών της 
Ε.Ε. με την ακρίβεια και την α- 
ναξιοπιστία των κυβερνήσεων.

0  -ΙΟΣ» ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 51-53

51 Εικονικά καταστολή
Η κατάργηση του τεκμηρίου της 
αθωότητας για «ειδεχθή» εγκλή
ματα όπως η παιδεραστία και η 
αδυναμία της πολιτείας να τα α
ντιμετωπίσει.

Ρ επορτάζ 54-65

56 Ρίχτερ αντιπαραθέσεων
Οι δονήσεις της Αχαΐας φούντω
σαν και πάλι τις κόντρες των σει
σμολογίαν για το γόητρο και φυ
σικά για τα κονδύλια.

------------------------------ σεΠ. 78 —

62 0 μεγάλοε σκουπιδοτενεκέε
Τόνοι σκουριάς και βουνά απο
βλήτων συνθέτουν το περιβαλλο
ντικό έγκλημα στη Λάρυμνα.

ΣΠΟΡ 66-71

66 «Το óyxos ins UEFA »
Συνέντευξη του Θεόδωρου Θεο- 
δωρίδη -δεξί χέρι του Μισέλ 
Πλατινί- για το «Euro 2008» και 
την εθνική ομάδα.

M edia 76-77

76 Απάτη αλά ιταλικά
Πώς ένα ριάλιτι αποκάλυψε την 
κομπίνα μιας γιατρού, που έδινε 
«αναρρωτικές» στον... εαυτό της.

Ιδιοκτησία X. Κ. ΤΕΓ0 Π 0 Υ Λ 0 Ι ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 
Ιδρυτής ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΓ0Π0ΥΛ0Σ
Εκδόιπε ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθυντής ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Αρχισυντάκτες ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΙΑΝΗ,
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ 

Υπεύθυνος Πολιτικού ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ

Εμπορική διεύθυνση ΧΑΡΗΣ Δ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΛΓΟΣ
Σχεδιασμός, Δημιουργικό ΓΙΠΡΓΟΣ ΛΓΓΕΛΗΣ 
Εκτύπωση Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Φωτοσύνθεση-μοντάζ ΦΟΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
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Κι o Kñnpos έπεσε στον Κώστα

Το Ρεύμα κάνει τον ΚινέζοΠ ιοτά στη στρατηγική Tns ανα- 
povñs παραμένουν τα στελέχη 

που πλαισιώνουν τον Ευ. Βενιζέλο.
Αν εξαιρέσει κανείε τη «διαρ

ροή» από το περιβάλλον του ότι «ο 
Βαγγέληε εξέφρασε στον Παπαν- 
δρέου τη διαφωνία του όταν μίλη
σαν στο τηλέφωνο», τιε δηλώσειε 
Αλ. Παπαδόπουλου και Ε. Νασιώ- 
κα και Tis διαφοροποιήσει κάποι
ων παραγόντων (Κοντογιαννόπου- 
λοε, Παπαντωνίου, Μπίστηε), τα 
«βαριά» ονόματα του Ρεύματοε ε- 
πέλεξαν την εκκωφαντική σιωπή.

Από τη στιγμή που ξέσπασε η 
μπάρα, οι βουλευτέε που στήριξαν 
Βενιζέλο, άρχισαν ένα γύρο επα
φών με οργανώσειε και στελέχη σ' 
όλη την Ελλάδα με σκοπό να πιά- 
σουν ατμόσφαιρα. Οπωε είπαν στην 
«Κ.Ε.», «το σοκ ήταν μεγάλο και το 
κλίμα μεταξύ των φίλων μαε α-

κραίο. Ακούσαμε φράσειε του τύ
που "θα κάνει το ΠΑΣΟΚ Ενωση 
Κέντρου" ή "παρέλαβε μαγαζί γω
νία και θα το κάνει περίπτερο"».

Πράγματι, υπήρξαν εισηγήσειε 
για δυναμικέε αντιδράσειε, που 
προήλθαν κυρίωε από πρόσωπα 
που είχαν συνεργαστεί στενά με τον 
Κ. Σημίτη. Πρυτάνευσε, ωστόσο, η 
άποψη ότι «οι απαντήσειε εν θερμώ 
και υπό το βάροε του συναισθήμα- 
τοε είναι λάθοε». Σ ' αυτό το μήκοε 
κύματοε ήταν και ο ίδιοε ο Ευ. Βενι- 
ζέλοε, ο οποίοε κατέβαλε προσπά- 
θειεε προκειμένου να αποτρέψει «ε- 
κρηκτικέε δηλώσειε». Εκτιμήθηκε 
ότι «η πρωτοβουλία Παπανδρέου

είχε οτόχο να προκαλέσει μια τε
χνητή κρίση ώστε να δημιουργη- 
θούν οι συνθήκεε για ξεκαθάρισμα 
λογαριασμών. Δεν πρέπει να πέ
σουμε στην παγίδα, καθώε η αναμέ
τρηση είναι επιθυμητή απ' αυτούε, 
όχι από μαε. Δεν πρέπει, λοιπόν, να 
γίνουμε μέροε τηε σύγκρουσηε».

Η «γραμμή» Βενιζέλου και των 
συνεργατών του έχει τρειε άξονεε:
•  Να μην επαναληφθεί το λάθοε 
του Σεπτεμβρίου, όταν δόθηκε η ευ
καιρία στον Γ. Παπανδρέου να α
ποπροσανατολίσει με τη θεωρία 
του «εσωτερικού εχθρού».
•  «Να μην σηκώσουμε το γάντι 
που μαε πετάει και να τον αφήσου-

με να εισπράξει τα επίχειρα τηε επι- 
λογήε του, τονίζονταε σε όλουε 
τουε τόνουε την ανάγκη να μην δια- 
σαλευθεί η συνοχή μαε. 0 Γ. Πα
πανδρέου αε χρεώνεται μόνοε του 
την ευθύνη του διχασμού».
•  Να δοθεί χρόνοε στουε ψηφοφό- 
ρουε να αντιληφθούν το μέγεθοε 
του λάθουε του Γιώργου.

Ολα τα παραπάνω, πρακτικά ση
μαίνουν «δουλεύουμε μεθοδικά για 
τη δεύτερη ευκαιρία μαε». Δεν συμ
φωνούν, ωστόσο, όλοι με αυτή χα
λαρή στάση: Οι εκπρόσωποι τηε εκ- 
συγχρονιστικήε πλευράε («ρεύμα 
μέσα στο ρεύμα») πιστεύουν ότι 
«δεν πρέπει να αποκοπούμε από τιε 
διαθέσειε του ακροατηρίου μαε» 
και συμπλήρωναν πωε «η αλληλεγ
γύη είναι ένα νόμισμα με δύο όψειε. 
Αν χτυπηθούμε εμείε, ποιοε θα μαε 
υποστηρίξει;». ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

νόητα και δεν ήταν εύκολο να στοιχει- 
οθετηθεί κατηγορία εναντίον του.
•  Εσχάτως επιχειρήθηκε να φωτο- 
γραφηθεί ως ηθικός αυτουργός των ε
πεισοδίων στη συνδιάσκεψη της 
ΠΑΣΠ ο νεολαίος και μέλος του Πολί
τικου Συμβουλίου Ν. Ανδρουλάκης. .

Ομως τα γεγονότα τους πρόλαβαν. 
Με αφορμή την επιστολή Σημίτη στο 
περιβάλλον Παπανδρέου επικράτησε 
η λογική ότι «τρώγοντας», ο αρχηγός, 
το «μεγάλο ψάρι», θα υποχρεώσει τα 
μικρότερα ψαράκια να λουφάξουν.

Τ ο υ  ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

Γιατί ο HmpYos 
απέπεμψε τον 
Κώστα Σημίτη

ταν γραφτό ο Κ. Σημίτης, να 
τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής 
ομάδας από τον Γ. Παπανδρέ
ου τον οποίο ο ίδιος είχε επιλέ- 

ξει για να παραδώσει το δαχτυλίδι της 
ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Ετσι, «αυτός 
που έχασε δυο εκλογές έδιωξε αυτόν 
που κέρδισε δυο εκλογές», όπως σχο
λιάζει στέλεχος του κινήματος.
■  Από καιρό «ψάχνονταν» στο περι
βάλλον του Γ. Παπανδρέου για μια κί
νηση αρχηγικής πυγμής, καθώς η θεω
ρία του «εσωτερικού εχθρού» που α

πέδωσε πριν από την 11η Νοεμβρίου 
ήταν διαρκώς παρούσα ως η μόνιμη δι
καιολογία για τα γλίσχρα ποσοστά του 
ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις:
•  Σε πρώτη φάση ως υποψήφιο θύμα 
φιγουράρισε ο Ευ. Βενιξέλος. Ομως ο 
πρώην υπουργός με τη θεαματική ανα
δίπλωσή του στο θέμα της δημιουργίας 
του ομίλου προβληματισμού αφάίρεσε 
από τον Γ. Παπανδρέου το πρόσχημα.
•  Για κάποιο διάστημα έπαιξε και το 
όνομα του Αλ. Παπαδόπουλου, αλλά ο 
ηπειρώτης πολιτικός έλεγε τα αυτο-

■  Πράγματι, το κλίμα στο κόμμα και 
στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν ε
δώ και μήνες πολύ βαρύ. Στελέχη και 
βουλευτές που είχαν υποστηρίξει με 
ενθουσιασμό τον Γ. Παπανδρέου την 
11η Νοεμβρίου εμφανίζονταν δυσαρε- 
στημένοι με τις επιδόσεις του και με
τέφεραν τις αγωνιώδεις εκκλήσεις 
(«κάντε κάτι») των ψηφοφόρων τους.
•  Τη συντήρηση αυτής της αρρωστη- 
μένης κατάστασης μέχρι το φθινόπω
ρο «που θα έρχονταν τα νέα γκάλοπ», 
θέλησε να αποτρέψει ο πρόεδρος. 
Από κάποιους, μάλιστα, οπαδούς του 
υποστηρίχτηκε πως «ο Σημίτης είναι 
εύκολη λεία αφού στον κόσμο της πα
ράταξης έχει απαξιωθεί από καιρό».
■  Η επόμενη μέρα για τη διοίκηση 
Παπανδρέου πάντως είναι δύσκολη:
•  Πολλοί κορυφαίοι παράγοντες εκ
φράζουν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις την 
αντίθεσή τους «γιατί δώσαμε ανάσα 
στην κυβέρνηση και αλείψαμε με βού
τυρο το ψωμί του ΣΥΡΙΖΑ».
•  Πρώην υπουργός που δεν έχει συμ
μετοχή στις μάχες χαρακωμάτων ε- 
γκαλεί τον Γ. Παπανδρέου, χωρίς, ω
στόσο, να αθωώνει και τον Κ. Σημίτη: 
«Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λά
θος αλλά και ο πρόεδρος έγκλημα».
■  Επικοινωνιολόγοι ευρέος πολιτικού 
φάσματος δεν αποκλείουν το ενδεχό
μενο να ενισχυθεί το αρχηγικό προφίλ 
του Γ. Παπανδρέου: «Σίγουρα ο Γ. 
Παπανδρέου θα συσπειρώσει τους φα
νατικούς. Αυτοί όμως θα τον ψηφίσουν 
έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι τι θα κά
νουν εκείνοι που κρατούν αποστάσεις 
ή έχουν μεταναστεύσει στην κάλπη του 
ΣΥΡΙΖΑ», σχολιάζουν.

Aflfioi ipcis στο στόχαστρο
Οι δηλώσεις αντίδρασης στην απο

πομπή Σημίτη των βουλευτών και πρώ
ην υπουργών Α. Παπαδόπουλου, Ε. 
Νασιωκα και Ν. Αλευρά δημιούργη
σαν έντονο προβληματισμό στη X. 
Τρικούπη την Παρασκευή.
■  Ο Γ. Παπανδρέου βρισκόταν στις 
σεισμόπληκτες περιοχές της Αχάίας 
και της Ηλείας και οι συνεργάτες του, 
στα κεντρικά γραφεία, ήταν σε διαρκή 
σύσκεψη προσπαθώντας να απαντή
σουν στο εξής δίλημμα: «αφήνουμε τις 
κινήσεις τους ατιμώρητες διατρέχο- 
ντας τον κίνδυνο να πάρουν χαρακτη
ριστικά μεταδοτικής νόσου; Ή  τους α
ποπέμπουμε από την κοινοβουλευτική 
ομάδα και βρισκόμαστε απέναντι στο 
ενδεχόμενο μιας μείζονος κρίσης;»
•  Στο δραματικό αυτό δίλημμα υπάρ
χει και μία τρίτη παράμετρος: Κι αν το 
παράδειγμα των «τριών» ακολουθή
σουν κι άλλοι, τι θα γίνει; Θα διαγρα- 
φούν κι αυτοί; Και πού είναι το όριο;
■  Οι συζητήσεις αυτές διεξάγονταν ε
νώ έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώ
τες δημοσκοπήσεις για την «ιστορία 
Σημίτη». Και δεν ήταν καλές για τον 
πρόεδρο: Η ευρύτερη κοινωνία δεν ε
πιδοκιμάζει την επιλογή του, ενώ το 
κομματικό ακροατήριο είναι διχασμέ
νο ως προς τις συνέπειες (45%-45%).
■  Το βάρος της κρίσιμης απόφασης 
πέρασε στις πλάτες του αρχηγού...
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Χτύπησε πάλι σιο κέντρο
Tns ΚΑΤΙΑΣ ΜΑΚΡΗ

Ο Κ. ΣημίχΓΒ από χην Πέμπτη και μετά δεν 
άλλαξε σε τίποτα το πρόγραμμά του -με 

εξαίρεση το γεγονόε ότι, ανήμερα τηε δια- 
γραφήε του, δεν πήρε το δίωρο μεσημεριανό 
του ύπνο, όπωε συνηθίζει τα τελευταία χρό
νια. Το ίδιο βράδυ πήγε στο Μέγαρο Μουσι- 
κήε και την επομένη αναχώρησε για ένα τριή
μερο ηρεμίαε μετά από τη θύελλα...

Ούτε και στο μέλλον, όμωε, πρόκειται να 
αλλάξει κάτι: Η δημιουργία του Ιδρύματοε 
«Κ. Σημίτηε» προ
χωρεί (θα στεγα
στεί οτο γραφείο 
τηε οδού Ακαδη- 
μίαε 35), ο ίδιοε 
γράφει και σβήνει 
την ομιλία του για 
ιιε 4 Ιουλίου στην 
κεντρική πλατεία 
του Πύργου με θέ
μα «Δημοκρατία 
και διαφορετικότη
τα» (ειρωνεία: ο 
πρώην πρωθυ- 
πουργόε είχε στεί
λει πρόσκληση 
στον Γ. Παπανδρέ- 
ου), ενώ προγραμ
ματίζει από τώρα 
τη φθινοπωρινή 
δράση του Ομίλου
Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό ιηε 
Κο/νωνίαε, που είχε συστήσει πριν ακόμη γί
νει πρωθυηουργόε. Αλλωοτε, ούτε στην απα
ντητική επιστολή του προε τον Γ. Παπανδρέ- 
ου έκρυψε τιε προθέοειε του: «Σχετικά με τα 
όσα προτείνει, κάνε ό,τι νομίζειε. Εγώ θα 
πράττω αυτό που μου επιβάλλει η συνείδησή 
μου και αυτό που κρίνω ωε καλό για τη χώ
ρα», του έγραψε ο πρώην πρωθυηουργόε.

Οσοι ξέρουν καλά τον πρώην πρωθυπουρ
γό και την ορθολογική του σκέψη, θεωρούν 
πωε στο βάθοε του μυαλού του εξετά
ζονται πολλά σενάρια, με πιο α
κραίο τη δημιουργία ενόε νέου 
φορέα του οποίου, ωστόοο, δεν 
θα ηγείται ο ίδιοε, ούτε κάποιοε 
από τουε πρωτοκλασάτουε που 
φιλοδοξούν να καταλάβουν τη 
Χαρ. Τρικούπη κι όχι να 
δραπετεύσουν απ' αυτή.

Πιστεύει, άλλω
στε, ότι η ελληνική 
κοινωνία έχει α
νάγκη από ένα 
εγχείρημα του 
μεσαίου χώ
ρου, το οποίο 
δεν θα παλι
νωδεί μεταξύ 
δεξιάε και αρι- 
οτεράε (όπωε 
θεωρεί ότι κά
νει ο Γιώργοε), 
θα έχει σημαία 
του τον μετα-εκ- 
συγχρονισμό και θα 
απαρτίζεται από στε
λέχη που μπορούν 
να υπηρετήσουν αυ
τό το στόχο, όπωε το 
έκαναν στην πρώτη 
δική του διακυΒέρ

<θα λέω την άποψή μου»
Μ  ιώθω απελευθερωμένοε». Ετσι, 
| τ |  περιέγραψε στην «Κ.Ε.» ο Κ. Ση- 

μίτηε την ψυχολογική κατάστασή του με
τά την αποπομπή του από την κοινοβου
λευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ: «Πριν είχα 
κάποιεε ηθικέε δεομεύοειε και όταν δια
φωνούσα, δεν το έλεγα δημοσίωε. Τώρα, 
θα λέω την άποψή μου ελεύθερα με μο
ναδική έγνοια την παράταξη».

Σε όσουε περίμεναν να υποβάλει την 
παραίτησή του από βουλευτήε ο Κ. Σημί- 
τηε παρέηεμψε στην ηαλαιά του δήλωση: 
«Είμαι συνιδρυτήε του ΠΑΣΟΚ».

νηση πολλοί (νέοι τότε και άφθαρτοι), όπωε 
ο Δημ. Ρέππαε, ο Ανδρ. ΛοΒέρδοε, ο Π. Ευ
θυμίου ή η Μιλένα Αποστολάκη.

«Δεν θα έβλεπε καθόλου άσχημα ένα τέ
τοιο Βήμα, το οποίο αρχικά δεν θα διεκδι- 
κούσε διψήφιο ποσοστό, αλλά θα κατέγραφε 
μία σαφή παρουσία», υποστηρίζουν κάποιο 
συνομιλητέετου πρώην πρωθυπουργού.

Οι ουνεργάτεετου, ωστόσο, το αποκλείουν, 
καταγγέλλονταε μάλιστα αυτέε τιε πληροφο- 
ρίεε ωε προβοκατόρικεε.

Οσο κι αν μοιάζει παράξενο, τα δραματικά 
γεγονότα των τελευταίων ημερών ξεκίνησαν 
από ένα τυχαίο γεγονόε: Πήρε μια γραμμα- 

τέαε τον Κ. Σημίτη 
(όπωε μεταφέρει τα 
γεγονότα ο ίδιοε) 
για να τον ενημε
ρώσει σχετικά με 
τη συλλογή υπο
γραφών των βου
λευτών υπέρ του 
δημοψηφίσματοε 
για την ευρωσυν- 
θήκη. Εκείνοε θεώ
ρησε προσβλητικό 
να μαθαίνει τη θέση 
του κόμματοε με 
αυτόν τον τρόπο κι 
εξέφρασε αμέσωε 
τη διαφωνία του 
και επί τηε ουσίαε 
με την επιστολή.

Τι ήθελε, όμωε, 
να πεχύχει ο Κ. Ση- 

μίτηε με μία σκληρή επιστολή σε πρώτη ανά
γνωση «δΓ ασήμαντον αφορμή;».

«Να θέσει όλα τα κορυφαία στελέχη προ 
των ευθυνών τουε. θεωρεί πωε ο Γιώργοε 
δεν κάνει και με τον Βαγγέλη έχει απομα
κρυνθεί, θεωρώνταε πωε κι αυτόε έχει ξεπε- 
ραστεί από τιε εξελίξειε. Ηταν, λοιπόν, ένα 
SOS, κάτι σαν ένα μήνυμα για το ΠΑΣΟΚ πριν 
είναι πολύ αργά», ερμηνεύει την πρωτοβου
λία του έναε τακτικόε συνομιλητήε του.

Τον τελευταίο καιρό ο πρώην πρωθυπουρ- 
γόε είχε (ψιλο)απομονωθεί στουε στε- 

νούε του συνεργάτεε, όπωε ο Ν. Χρι- 
στοδουλάκηε, ο Β. Κοντογιαννό- 
πουλοε, ο Τ. Γιαννίτοηε, ο Χρ. Ρο- 
ζάκηε, ο Γ. Στουρνάραε και μερι- 

X κοί ακόμη. Αυτό, όμωε, δεν σή- 
μαινε ότι είχε αδρανοποιηθεί: 

Το κείμενο των «15», στο 
«Βήμα», για την οικονο

μία ήταν τηε εγκρίσεώε 
του. Το άρθρο του ιδίου 
στην «Κ.Ε.» για την 
κοινωνική συνοχή επί 
των ημερών του εκεί

νοε το είχε προ
γραμματίσει. Και η 
έκκληση του Β. 
Κοντογιαννόπου- 
λου, την περασμέ

νη Κυριακή, να πα
ραιτηθεί ο Γ. Πα- 
πανδρέου, ηροφα- 
νώε δεν έγινε εν α- 
γνοία του. Ολα αυτά 
αντιμετωπίστηκαν 
ωε «προειδοποιητι- 
κέε βολέε» από τη 
Χαρ. Τρικούπη. Η 
επιστολή του Κ. Ση
μίτη απλώε επιτά
χυνε τιε εξελίξειε...

Τ ο υ  ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

Η  Ευρώπη είναι η μοι
ραία λέξη που σκιάζει 
τις σχέσεις του Κ. Ση
μίτη με τους Παπαν- 

δρέου εδώ και 30 χρόνια:
•  Μια αφίσα που κυκλοφό
ρησε με δική του ευθύνη το 
1977, με σύνθημα «Οχι στην 
Ευρώπη των μονοπωλίων, 
ναι στην Ευρώπη των λαών», 
τον οδήγησε εκτός Εκτελε
στικού Γραφείου.
•  Σήμερα η δημόσια διαφω
νία του πρώην πρωθυπουρ
γού με τη γραμμή Γ. Παπαν- 
δρέου περί δημοψηφίσματος 
για την Ευρωσυνθήκη τον έ
θεσε εκτός κοινοβουλευτι
κής ομάδας του κόμματος.

Τότε ήταν η εποχή τού 
«ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο 
συνδικάτο», ενώ τώρα είναι 
η εποχή που στο ΠΑΣΟΚ α
ναζητούν εσωτερικούς ε
χθρούς για να εξηγήσουν την 
πολιτική τους καχεξία.

Λίγα είναι τα διαλείμματα 
ειρηνικής συνύπαρξης ανά
μεσα στους δύο πόλους, πολ
λές οι περίοδοι εντάσεων.

Κρατάει χρόνια...
•  Το 1975 ο Κ. Σημίτης γλί
τωσε την τελευταία στιγμή τη 
διαγραφή, γιατί αν και συ
ντάχθηκε με τα στελέχη της 
«Δημοκρατικής Αμυνας» ε
ναντίον των τότε διοικητικών 
πρακτικών του Ανδρέα δεν 
τα ακολούθησε στο δρόμο 
της φυγής. Σιώπησε και για 
κάποιο διάστημα ιδιώτευσε. 
• Τα απόνερα «της κρίσης 
της αφίσας» έμειναν μέχρι 
το 1981. Ο Α. ΙΙαπανδρέου 
τον έκοψε από τα ψηφοδέλ
τια, αλλά του εμπιστεύθηκε 
το υπουργείο Γεωργίας στην 
πρώτη κυβέρνησή του.
•  Το 1985 το ΠΑΣΟΚ νίκη
σε στις εκλογές με σύνθημα 
«Ερχονται καλύτερες μέρες» 
και ο Α. Παπανδρέου κάλε- 
σε τον Κ. Σημίτη να βάλει τά
ξη στην οικονομία ύστερα α
πό τους πειραματισμούς της 
πρώτης τετραετίας.

Υστερα από δύο χρόνια, 
όμως, ο αρχηγός αναφώνησε 
το πολυσυζητημένο «Τσοβό- 
λα δώστα όλα».

Ο Κ. Σημίτης παραιτήθη
κε, λέγοντας ανοιχτά στη 
Βουλή ότι «αν δεν συνεχιστεί 
η σταθεροποιητική πολιτική, 
θα πάνε χαμένες οι θυσίες, 
θα είναι σαν να χτίζουμε 
στην άμμο».
•  Ακολούθησε ένα διάστη
μα αποχής («διέσχισα την 
πολιτική έρημό μου» έχει πει 
ο ίδιος) και το 1989, με την υ
πόθεση Κοσκωτά να δηλητη
ριάζει την πολιτική ζωή, έκα
νε μία δήλωση που ενόχλησε 
πολλούς: «Υπάρχει σκανδα
λολογία, αλλά υπάρχει και 
σκάνδαλο». Ο πανίσχυρος 
κομματικός μηχανισμός τον

έβαλε στο στόχαστρο, αλλά 
στις εκλογές τον στήριζαν με 
καθημερινή παρουσία στις 
γειτονιές του Πειραιά ο Γ. 
Γεννηματάς και η Μελίνα 
Μερκούρη. Βγήκε πρώτος.
•  Το 1991 ίδρυσε τον Ομιλο 
Προβληματισμού για τον 
Εκσυγχρονισμό (ΟΠΕΚ), 
που ήταν το όχημα για την έ
φοδό του προς την εξουσία. 
•Τ ο  1993, μετά τη «δεξιά 
παρένθεση Μητσοτάκη», το
ποθετήθηκε υπουργός Βιο
μηχανίας και Εμπορίου. 
Αλλά ένα χρόνο μετά παραι
τήθηκε γιατί τον «άδειασε» 
και πάλι ο Α. Παπανδρέου 
από τη ΔΕΘ για το θέμα των 
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.
•  Εκτός κυβέρνησης, αλλά 
εντός του Εκτελεστικού Γρα
φείου, στην κρίσιμη κομματι
κή συνδιάσκεψη που έγινε 
στο Περιστέρι τον Μάιο του 
1995, απευθυνόμενος στον 
Α. Παπανδρέου, του είπε: 
«Είμαι συνιδρυτής του 
ΠΑΣΟΚ, δεν μπορείς ν’ α
ντιμετωπίζεις τα μέλη του 
Εκτελεστικού Γραφείου σαν 
να είναι υπάλληλοί σου».

•  Λίγους μήνες μετά, συ
γκροτήθηκε η «Ομάδα των 
4»: Οι Θ. Πάγκαλος, Β. Πα
πανδρέου, Π. Αυγερινός και 
Κ. Σημίτης (η παρέα θα ήταν 
πενταμελής αν δεν υπαναχω
ρούσε στο «παρά πέντε» ο Κ.

•Λαλιώτης) αποφάσισαν να 
θέσουν θέμα διαδοχής. Με 
πρόταση τότε του Θ. Πάγκα
λου το προβάδισμα δόθηκε 
στον Κ. Σημίτη.
•  Τον Ιανουάριο του 1996 με 
τον Α. Παπανδρέου στο 
«Ωνάσειο» ο Κ. Σημίτης πέ
τυχε να εκλεγεί πρωθυπουρ
γός από την κοινοβουλευτική 
ομάδα. Μερικούς μήνες αρ
γότερα και μερικές μέρες 
μετά το θάνατο του Α. Πα
πανδρέου εξελέγη και πρόε
δρος του κόμματος. Και στις 
δύο αναμετρήσεις ο Γ. Πα
πανδρέου τάχθηκε με τον Κ. 
Σημίτη. Η συμβολή του γιου 
του ιδρυτή στην επικράτηση 
Σημίτη ήταν αποφασιστική: 
Η πρωθυπουργία κρίθηκε 
για τρεις ψήφους και η προε
δρία του κόμματος για μερι
κές δεκάδες.
•  Την περίοδο της οκταετίας
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ίδια οικογένεια
ΠΑΣΟΚ. Η μοναχική πορεία του Κ. Σημίτη 
στο Κίνημα του Α νιρέα και η κόντρα του 

με το κόμμα που επ ιθυμεί τώ ρα ο Γιώργοε

(1996-2004) ο Γ. Παπανδρέ
ου κατείχε περίβλεπτες κυ
βερνητικές θέσεις (αναπλη
ρωτής υπουργός Εξωτερι- 
κιόν και μετά υπουργός Εξω
τερικών), οι σχέσεις τους ή
ταν ειδυλλιακές και λίγο 
πριν από τις εκλογές του 
2004 ο Κ. Σημίτης του παρέ
δωσε το δαχτυλίδι της διαδο
χής, το οποίο, πολύ αργότε
ρα, ο Γιώργος το βρήκε «θα
μπό». Οι φήμες ότι υπήρξε 
συμφωνία μεταξύ των δύο 
ανδρών από το 1996 για «βε
λούδινη μετάβαση» δεν επι
βεβαιώθηκαν μέχρι σήμερα 
από καμία πλευρά.
•  Η ατμόσφαιρα βάρυνε το 
διάστημα 2004-2007, καθώς 
ο Κ. Σημίτης κατηγορούσε 
τον Γ. Παπανδρέου ότι δεν υ
περασπιζόταν επαρκοίς το 
έργο των κυβερνήσεων στις 
οποίες συμμετείχε κι αυτός.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

πράγματι είχε μια αντιφατική 
στάση: από την αποθέωση 
πέρναγε στη δαιμονοποίηση 
και επέτρεπε σε συνεργάτες 
του να μιλούν για «καταστρο
φική οκταετία για τη χώρα 
και για το κόμμα».
•  Παραμονές των εκλογών 
του 2007 από τη Χαρ. Τρι- 
κούπη διέρρευσε ότι «πρό
θεση του Γιώργου είναι, αν 
κερδίσουμε τις εκλογές, να 
αξιοποιηθεί ο Σημίτης σε κυ
βερνητικό πόστο».

Ολα αυτά ερήμην του προ')- 
ην πρωθυπουργού. Τη μέρα 
της μεγάλης συγκέντρωσης 
του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα, οι 
δύο πολιτικοί αντήλλαξαν 
στο τηλέφωνο βαριά λόγια. 
Ο Κ. Σημίτης διέψευσε δη
μοσίως τις φήμες περί υ
πουργοποίησής του και απεί
λησε να μην ανέβει στην εξέ
δρα. Τελικώς, τα προσχήμα
τα κρατήθηκαν.

•  Την επομένη της ήττας ο Κ. 
Σημίτης δεν έκρυψε την προ
τίμησή του στον Ευ. Βενιζέ- 
λο. Ηταν η σταγόνα που ξε
χείλισε το ποτήρι. Εκτοτε οι 
δύο άνδρες μίλαγαν μόνο ό
ταν συναντιόνταν τυχαία 
στους διαδρόμους της Βου
λής. Ο Γ. Παπανδρέου και οι 
οπαδοί του αποδομούσαν 
συστηματικώς την περίοδο 
Σημίτη, χρεώνοντάς της και 
την ήττα του 2004 και την ήτ
τα του 2007, ενώ ο Κ. Σημίτης 
απείχε επιδεικτικά από συ
νέδρια, συνδιασκέψεις και 
συνεδριάσεις του Εθνικού 
Συμβουλίου, μην αντέχοντας 
να ακούσει ανθρώπους που 
ευεργέτησε να τον εγκαλούν 
για όλα τα στραβά του 
ΠΑΣΟΚ και της χώρας.
■  Ηταν ζήτημα χρόνου να ε- 
πέλθει η ρήξη. Ο Γ. Παπαν
δρέου δεν μπόρεσε να χωνέ
ψει την επιλογή Σημίτη να 
συνταχθεί με την πλευρά του 
Ευ. Βενιζέλου και ο Κ. Σημί
της μάλλον έχει μετανιώσει 
για την απόφαση να παρα- 
δώσει το κόμμα στον Γ. Πα
πανδρέου, το 2004.

Φιλικό με διεθνείε
Το ηγετικό του 

προφίλ θ ελ ε ι 
να βελτιώ σει 

μέσω tits 

Σοσιαλιστικήε 
Δ ιεθνούε ο 

Γ. Παπανδρέου

Σ οσιαλιστικό «group therapy» εν Αθηναίε σιο τέλοε Ιουνίου, 
με οικοδεσπότη τον Γ. Παπανδρέου!

Αυτό το χαρακτήρα θα έχει η 23η Σύνοδοε τηε Σοσιαλιστικήε 
Διεθνούε στη διάρκεια τηε onoías 700 προσωπικότητεε τηε Σο- 
σιαλδημοκρατίαε θα συζητήσουν για τη διεθνή οικονομία και θα 
επανεκλέξουν στην ηγεσία τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Κάτι που θα 
ενισχύοει το προφίλ του και εκτόε των συνόρων.

Οι προετοιμασίεε είναι πυρετώδειε, και οι εηαφέε μεταξύ Αθή- 
vas (Χαρ.Τρικούπη) και Λονδίνου (έδραε ais Σοσιαλιστικήε Διε- 
θνούε) καθημερινέε. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια στην κυβέρνηση, κι 
έτσι τα διαδικαστικά θέματα, όπωε η ασφάλεια των ηγετών που 
θα καταφτάσουν από 160 χώρεε για τη σύνοδο στο Λαγονήσι, εί
ναι αρκετά για να πονοκεφαλιάσουν τουε υπεύθυνουε.
■ Αποδοχή τηε πρόσκλησηε έχουν ήδη κάνει ο αυστριακόε κα- 
γκελάριοε Αλ. Γκουζενμπάουερ (o onoíos θα ταξιδέψει για Αθή
να αμέσωε μετά το Euro), ο σλοΒάκοε πρωθυπουργόε Γ. Γιάνσα, 
ο Βούλγαροε Σ. Στάνισεφ ,ο Σέρβοε Μπ. Τάνιιχε, ο πρώην πρόε- 
δροε τηε Χιλήε Ρ. Λάγκοε και πολλοί ακόμη.

Η Σεγκολέν Ρουαγιάλ δεν είναι ακόμη βέβαιο αν θα έρθει (το 
κόμμα τηε θα επιλέξει τα στελέχη τηε γαλλικήε αντιηροσωπείαε), 
ενώ στην Ελλάδα θα φτάσουν έωε κινέζοι αντιπρόσωποι -με τη 
διαδικασία των παρατηρητών- αλλά και στελέχη του αμερικανι
κού Δημοκρατικού Κόμματοε, στο οποίο τελευταία έχει κάνει πολ
λά ανοίγματα ο Γ. Παπανδρέου. 0 πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ, άλλω
στε, ετοιμάζει τιε βαλίτσεε του και για το συνέδριό τουε τον Αυ- 
γούστο, όπου και θα δοθεί επίσημα το χρίσμα στον Μπ. Ομπάμα. 
■ Η μόνη δυσκολία τηε Σοσιαλιστικήε Διεθνούε δεν είναι φυσι
κά η διαμονή των προσκεκλημένων. Το σημαντικότερο είναι η 
διαχείριση ευαίσθητων πολιτικών θεμάτων όπωε η εκπροσώπη
ση του Σοσιαλιστικού Κόμματοε του X. θάισι, πρωθυπουργού του 
Κοσσυφοπεδίου. Αλλά και του κόμματοε του Τουρκοκύπριου Μ. 
Αλί Ταλάχ, το οποίο βρίσκεται στον προθάλαμο τηε Σοσιαλιστι- 
κήε Διεθνούε. Γιατί τουε κάλεσαν; Οι συνεργάτεε του προέδρου 
εξηγούν: «Από τη στιγμή που θεσμικά ανήκουν ή βρίσκονται στιε 
παρυφέε τηε οργάνωσηε είναι καλύτερα τα προβλήματα να συ
ζητιούνται ανοικτά, παρά να τα βάζουμε κάτω απ' το χαλί».

0 ίδιοε ο Γ. Παπανδρέου, πάντωε, φαίνεται πωε έχει προετοι
μάσει το έδαφοε με ένα τηλεφωνικό μαραθώνιο στουε ηγέτεε, τό
σο για το θέμα του ΚοσόΒου όσο και για το Κυπριακό.
■ Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι Βαρύ και ελεύθεροε χρό- 
νοε δεν θα μείνει στουε συνέδρουε για βόλτεε στην Αθήνα. Στη 
Χαρ. Τρικούπη αναζητούν τρόπο να γίνει μια εκδήλωση στον αρ
χαιολογικό χώρο του Σουνίου -  αν και ο αριθμόε τουε (πάνω α
πό 700 άτομα) είναι μάλλον απαγορευτικόε για μετακινήσειε. 
Οσο για το κόστοε του συνεδρίου; Το (μεγαλύτερο) ποσό επιβα
ρύνει τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Το ΠΑΣΟΚ θα εκταμιεύσει (υπο
λογίζουν) λίγα, ενώ μετά τη σφοδρή αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και 
του ΚΚΕ (λιγότερο του ΛΑΟΣ) είναι δύσκολο να δεχτούν την χο
ρηγία τηε νομαρχίαε Αθηνών, που προσέφερε το ποσό των 
500.000 ευρώ για την εκδήλωση. ΚΑΤΙΑ ΜΑΚΡΗ
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«Ζούμε lis πιο δύσκοΠεε tupes»

Σ χ ο ν  τ α ς ο  π α π π α  υ σ τυ χ ώ ς , η σ υ νεννό η σ η  και η
------------------------ συνεργασία μεταξύ Σημίτη

και Παπανδρέου δεν κατέστη 
δυνατή. Περνάμε μία από τις 
πιο σκληρές και δυσάρεστες 

στιγμές της ιστορίας του ΠΑΣΟΚ». Ο Π. Ευθυμί
ου είναι από τους λίγους που τολμοόν να μιλή
σουν δημοσίως για την κρίση του ΠΑΣΟΚ.
□  Δεν φοβάται για την ενότητα του κόμματος, 
αλλά δεν μασάει τα λόγια του γι' αυτά που έγι
ναν προσφάτως στις εσωκομματικές διαδικα
σίες. Αποκρούει τη θεωρία περί συνωμοσίας 
των δημοσκόπων «χαρακτηρίζοντας» ανάξιους 
της αποστολής τους όσους στο ΠΑΣΟΚ δεν α
σχολούνται με τη μόνη συνωμοσία που υπάρχει 
στη χώρα, τη διακυβέρνηση της Ν.Δ.
□  Οσο για το μοντέλο λειτουργίας του κόμμα
τος, αναφέρει: «Τα πολυεπίπεδα σχήματα, οι 
πολλαπλές συναρμοδιότητες και οι γκρίζες ζώ
νες μεταξύ των περιοχών ευθύνης αποδυνα
μώνουν την αποτελεσματικότητα και τη συλλο- 
γικότητα στο κίνημα».

• Ο πρόεδρος τον ΠΑΣΟΚ απέπεμ- 
ψε από την κοινοβουλευτική ομάδα 
τον πρώην πρωθυπουργό και τον 
άνθρωπο που τον έδωσε το δαχτυ- 
λίδι της διαδοχής. Συμφωνείτε με 
την απόφαση τον αρχηγόν σας;
-  Οι τελευταίες εξελίξεις ανήκουν 
στις πιο σκληρές και δυσάρεστες 
στιγμές της ιστορίας του ΠΑΣΟΚ. 
Ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώ
στας Σημίτης συνεργάστηκαν σε ό
λες τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ 
και είχαν μια μοναδικά στενή σχέ
ση και συνεννόηση η οποία οδήγη
σε, άλλωστε, και στις διαδικασίες 
της διαδοχής του 2003-2004.
• Μετά, όμως, ξεκίνησαν τα προ
βλήματα...
-  Ολοι θα ευχόμασταν να ίσχυε 
και στην περίοδο της αξιωματικής

ραπέμπω στην πορτογαλική ε
μπειρία. Οι πορτογάλοι σοσιαλι
στές είναι η κυρίαρχη δύναμη στη 
χώρα τους και έχουν ένα κόμμα με 
42.000 μέλη, αριθμός που προήλθε 
από εκκαθάριση.
• Να υποθέσω ότι ο αριθμός 
(300.000) που δόθηκε επισήμως 
για τις εσωκομματικές εκλογές εί
ναι εκτός πραγματικότητας;
-  Θεωρώ ότι καμιά αριθμητική 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
πολιτική δυναμική. Το ΠΑΣΟΚ 
χρειάζεται να στηρίζεται στη συ
νειδητή πολιτική οργάνωση και 
στο δίκτυο των φίλων. Αυτό είναι 
ανάγκη κι αυτό απαιτείται για να 
ξεπεράσουμε την παθογένειά μας.
• Το γεγονός ότι συγκρούονται τό
σο σκληρά κάποιοι μηχανισμοί για

«Το ΠΑΣΟΚ είναι μια ιστορική παράταξη. Ολοι έχουμε  
πλέον την ωριμότητα να διαφυλάσσουμε την ενότητα»

αντιπολίτευσης η δήλωση που είχε 
κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου τον 
Σεπτέμβριο του 2007, ότι εφόσον 
θα κέρδιζε τις εκλογές, ως πρωθυ
πουργός, θα στηριζόταν στις συμ
βουλές του Κώστα Σημίτη. Δυστυ
χώς, αυτή η συνεννόηση των δυο 
ανδρών δεν κατέστη δυνατή.
• Αρχισαν να ηχούν πάλι τα τύ
μπανα τον πολέμου στο ΠΑΣΟΚ;
-  Πεποίθησή μου είναι πως όλες 
οι εκτιμήσεις, ότι εισερχόμαστε σε 
κρίση που ενέχει το στοιχείο της 
διάσπασης, θα διαψευστοΰν.
• Αρκεί να ξορκίζετε διαρκώς το 
φάντασμα της διάσπασης;
-Τ ο  ΠΑΣΟΚ είναι μια τεράστια ι
στορική παράταξη και έχουμε ό
λοι την ωριμότητα να διαψυλάσ- 
σουμε το καίριο και ουσιώδες, που 
είναι η ενότητά μας.
• Ο κόσμος της παράταξης, ωστό
σο, ανησυχεί...
-  Κανείς από τα τρία εκατομμύρια 
της παράταξης δεν είναι στο 
ΠΑΣΟΚ είτε για τον Κώστα Σημί
τη, είτε για τον Γιώργο Παπανδρέ
ου, είτε για τον εαυτό του. Μετέ
χουμε όλοι σε κοινές αξίες και αρ
χές, αγωνιζόμαστε απέναντι στις 
αρνητικές πολιτικές της Ν.Δ.
• Διαγραφές, ξύλο στην ΠΑΣΠ. 
Εντονα συμπτώματα σήψης...
-  Πρόκειται για βαθιά αρνητικά 
συμπτώματα που δεν ταιριάζουν 
σε σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα. 
Γι’ αυτό επαναφέρω την πρότασή 
μου για πλήρη εκκαθάριση του μη
τρώου και απόλυτη διαφοροποίη
ση του μέλους από τον φίλο.
• Εχετε κάνει από το 2004 καμιά 
δεκαριά εσωκομματικές διαδικα
σίες και δεν έχετε ξεκαθαρίσει ακό
μη τους κομματικούς καταλόγους;
-  Στο ΠΑΣΟΚ δυστυχώς το μη
τρώο είναι μια κινούμενη έννοια. 
Αυτή η σύλληψη του ανοιχτού μη
τρώου είναι η μήτρα όλων αυτών 
των δεινών που συνέβησαν. Πα

τον έλεγχο ενός κόμματος σε πα
ρακμή κάτι δείχνει...
-  Το ΠΑΣΟΚ είναι πάντα η πιο ι
σχυρή συνιστώσα της Κεντροαρι
στεράς, που ακόμη και μέσα στην 
ήττα του εκφράζει τα πιο δυναμι
κά στρώματα της κοινωνίας, άρα 
όταν έχεις αυτό το κοινωνικό κε
φάλαιο και τη δεδομένη πολιτική 
ιστορία, πρέπει να χτίζεις με α
ντάξιο τρόπο το παρόν και να προ
ετοιμάζεις ένα καλύτερο μέλλον. 
Χρειάζονται αποφασιστικές το
μές. Ηρθε, πια, η ώρα.
• Είστε τρίτοι στη συνείδηση τον 
κόσμον ως αντιπολίτευση, τρίτος 
είναι και ο Γ. Παπανδρέου για την 
πρωθυπουργία μετά τον Καραμαν
λή  και τον «κανένα».
-  Αυτό που χρειάζεται είναι να 
συνδέσουμε την αντιπολιτευτική 
τακτική μας με τη θετική εναλλα
κτική κυβερνητική πρότασή μας.
• Ποιος φταίει που δεν μπορείτε;
-  Αστοχήσαμε με το να παρατεί
νουμε για μεγάλο χρονικό διάστη
μα διαδικασίες εσωστρέφειας. 
Εγκαθιδρύσαμε την εντύπωση ότι 
ασχολούμαστε συνεχώς με τα του 
οίκου μας και όχι με τα ζητήματα 
που καίνε τα σπίτια των Ελλήνων.
• Είπατε ότι θα βάλετε τις απόψεις 
σας στα όργανα. Μα είστε εκτός 
Πολιτικού Συμβουλίου, εκτός 
σκιώδους κυβέρνησης, το Εθνικό 
Συμβούλιο συνέρχεται μία φορά το 
χρόνο και οι συνεδριάσεις της κοι
νοβουλευτικής ομάδας έχουν μόνο 
πανηγυρικό χαρακτήρα.
-  Αλίμονο σε κείνους που ξεχνούν 
τη φράση του Μακάριου«το μέγε
θος του ρόλου μου δεν το προσ
διορίζει η έκταση της σκηνής». Εί
ναι γεγονός ότι ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ δεν με συμπεριέλαβε σε 
κανένα καθοδηγητικό όργανο...
• Δεν είναι η πρώτη φορά...
-  Είχε γίνει το ίδιο ακριβώς από 
το 2004 μέχρι το 2006. Κάθε στέ

λεχος πρέπει να δίνει τις μάχες ό
χι προσδιοριζόμενος από το είδος 
του ρόλου, αλλά από την ποιότητα 
των χαρακτηριστικών του. Ποτέ 
δεν δίστασα να πω την άποψή μου.
• Ο Γ. Παπανδρέου είχε δεσμευτεί 
για μικρά και ευέλικτα όργανα.
-  Είναι σταθερή η άποψή μου ότι το 
ΠΑΣΟΚ χρειάζεται μια εκτεταμέ
νη συλλογικότητα, που πρέπει να α- 
ποτυπώνεται σε μια ενιαία ηγετική 
ομάδα η οποία θα δρα συλλογικά 
και θα κατευθύνει το κίνημα.
• Το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή, α
πό το «τρέχονμοντέλο»...
-  Τα πολυεπίπεδα σχήματα, οι 
πολλαπλές συναρμοδιότητες και 
οι γκρίζες ζώνες μεταξύ των πε
ριοχών ευθύνης αποδυναμώνουν 
την αποτελεσματικότητα.
• Ποιο είναι το κρίσιμο χρονικό 
σημείο για το ΠΑΣΟΚ;
-  Το κρίσιμο σημείο για την Ελλά
δα είναι οι εθνικές εκλογές. Αυτό 
χρειάζεται η πατρίδα. Αυτό που 
λείπει από τον πολίτη είναι η ε
ναλλακτική κυβερνητική πρόταση.
• Γιατί αποκλείετε το ενδεχόμενο 
να μην είστε εσείς η εναλλακτική 
λύση, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ;
-  Πιστεύω ακράδαντα ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχασε την ευκαιρία να 
προβάλει ως δύναμη κυβερνητι
κής εναλλαγής. Προτίμησε ένα 
μοναχικό δρόμο που τον καθιστά 
κυρίως ανταγωνιστή του ΚΚΕ, για 
το ποιος θα είναι ο αυθεντικότε
ρος εκφραστής μιας ορισμένης α- 
ριστεράς. Είναι στο χέρι του να 
πάρει την απόφαση: θέλει να κα
ταγράφει δυνάμεις σ’ έναν περί
κλειστο χώρο της ιστορικής παρα
δοσιακής αριστερός ή θέλει να 
μπει στο αναγκαίο πεδίο μιας κυ
βερνητικής αριστερός.
• Μα αφού σας περιγράφει ως νε
οφιλελεύθερο κόμμα...
-  Αν προσέξετε τη γλώσσα του 
ΣΥΡΙΖΑ θα διαπιστώσετε ότι θε
ωρεί το ΠΑΣΟΚ αριστερό κόμμα 
και την ηγεσία του δεξιά. Πρόκει
ται για πρωτόγονη ανάλυση που 
παραπέμπει στην τροτσκιστική λο
γική του εισοδισμού. Το ΠΑΣΟΚ 
στο σύνολό του είναι ο κορμός της 
κεντροαριστεράς. Οι τακτικισμοί 
του ΣΥΡΙΖΑ αφήνουν αδιάφορο 
τον κόσμο, ο οποίος απαιτεί εναλ
λακτική κυβερνητική πρόταση.
• Οι δημοσκοπήσεις, πάντως, δεί
χνουν να τον ευνοούν...
-  Οποιος παραδίδεται στις δημο
σκοπήσεις ρίχνει λευκή πετσέτα.
• Εσχάτως όιακινείται πάλι από το 
κόμμα σας η θεωρία «του εσωτερι
κού εχθρού» και η «συνωμοσία των 
δημοσκόπων». Το συμμερίζεστε;
-  Εγώ δεν συμμερίζομαι καμία θε
ωρία συνωμοσίας. Υπάρχει μια ε
κτεταμένη συνωμοσία εις βάρος 
του ελληνικού λαού και λέγεται 
κυβέρνηση της Ν.Δ. Οποιος στο 
ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται μόνο μ’ 
αυτό είναι ανάξιος της αποστολής 
που περιμένει ο λαός από μας.


