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Εκρηκτικό κλίμα στο ΠΑΣΟΚ
Απρόβλεπτες οι εξελίξεις, ενώ ο Γ. Παπανδρέου εξετάζει νέες διαγραφές
Ε κ ρ η κ τικ ό  διαμορφώνεται το  κλίμα στο  
ΠΑΣΟΚ τη ν «επόμενη ημέρα» τηε απόφασηε 
του κ. Γιώργου Παπανδρέου να θέσει τον πρώ
ην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη εκτόε Κοι- 
νοβουλευτικήε Ομάδαε του κόμματοε. Με την 
απόφαση του κ. Παπανδρέου διαφώνησε α- 
νοιχτά ο πρώην υπουργόε Αλέκοε Παπαδό- 
πουλοε, ο οποίοε δήλωσε ότι «στιε προηγμέ-

νεε Δημοκρατίεε οι πρωθυπουργοί αποτελούν 
μέροε τω ν θεσμών και τηε ιστορίαε τουε και 
δεν διαγράφονται», καθώε και ο κ. Εκτοραε Να- 
σιώκαε. Σύμφωνα με ασφαλείε πληροφορίεε, 
οι τοποθετήσειε αύτέε προκάλεσαν την οργή 
του κ. Παπανδρέου, ο οποίοε εξέταζε όλα τα 
πιθανά σενάρια αντίδρασηε, συμπεριλαμβα- 
νομένηε τηε διαγραφήε. Από την πλευρά τουε,

ο κ. Ευάγγελοε Βενιζέλοε και οι βουλευτέε που 
τον  στήριξαν στη  μάχη τηε ηγεσίαε, επί του 
παρόντοε τηρούν στάση αναμονήε και σιωπήε, 
καθώε εκτιμούν ότι η διαφωνία τουε έχει κα
ταγράφει. Σε περίπτωση όμωε νέων διαγραφών, 
τα δεδομένα εκ τω ν πραγμάτων αλλάζουν, κα- 
θιστώνταε τιε περαιτέρω εξελίξετε στο ΠΑΣΟΚ 
απρόβλεπτεε. (Σελ. 13)
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Σε τεντωμένο σκοινί το ΠΑΣΟΚ, 
απειλές για νέες διαγραφές
Στο στόχαστρο ο Αλ Παπαδόπουλου που διαφώνησε με τη διαγραφή Σημίτη

Του Κ. Π. ΠΑΠΑ& ΙΟΧΟΥ

Σε τεντωμένο σκοινί κινείται από 
χθεε το ΠΑΣΟΚ, καθώε η επιλογή 
του κ. Γ. Παπανδρέου να προχω
ρήσει στην αποπομπή του πρώην 
πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη από 
την Κοινοβουλευτική Ομάδα φαί
νεται ότι δεν κλεινά τον κύκλο των 
κλυδωνισμών στο  κόμμα τηε α- 
ξιωματικήε αντιτιολίτευσηε.

Από χθεε το μεσημέρι, πάνω α
πό τουε κ. Αλ. Παπαδόπουλο και 
Εκτ. Νασιώκα πλανάται το  φάσμα 
τηε διαγραφήε, καθώε κατέγραψαν

Αποφασισμένος για 
«συγκρούσεις κάθε 
είδους» ο Γ. Παπανδρέου.

δημοσίωε τη  διαφωνία τουε με τον 
τρόπο αντίδρασηε του προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ σ τη ν  επιστολή του κ. 
Κ. Σημίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Γ. 
Παπανδρέου είναι οργισμένοε με τιε 
τοποθετήσειε τω ν δύο βουλευτών, 
μια μόλιε ημέρα μετά τη μετωπική 
του σύγκρουση με τον πρώην πρω
θυπουργό και την εγκύκλιο του κ. 
Γ. Ραγκούση, που προέτρεπε τα στε
λέχη να αποφεύγουν δηλώσειε οι ο- 
ποίεε θα μπορούσαν να πυροδο
τήσουν περαιτέρω το κλίμα. 0  κ. 
Παπανδρέου επρόκειτο να πάρει τιε 
τελικέε του αποφάσειε χθεε το 
βράδυ, μετά την επιστροφή του α
πό την Ηλεία, όπου περιόδευσε.

Ομωε, στενοί του συνεργάτεε, 
τον  εμφάνιζαν «αποφασισμένο 
για συγκρούσειε κάθε είδουε» -υ- 
πονοώνταε και με επιχειρηματικά

και εκδοτικά συμφέροντα- θέση 
που προϊδέαζε για το  ενδεχόμενο 
η αντίδραση του κ. Παπανδρέου 
να έφθανε έωε και τη  διαγραφή. Οι 
ίδιοι σημείωναν επίσηε πωε εάν η 
τοποθέτηση του κ. Αλ. Παπαδό- 
πουλου παρέμενε αναπάντητη, 
υπάρχει ο κίνδυνοε ενόε «ντόμινο» 
δηλώσεων κατά τηε διαγραφήε Ση
μίτη, που θα ακύρωνε πλήρωε την 
προχθεσινή επίδειξη πυγμήε του 
κ. Παπανδρέου.

Από την πλευρά τηε, η πτέρυγα 
Βενιζέλου τηρεί στάση αναμο- 
νήε. Ο πρώην υπουργόε σε μια κί
νηση με εμφανέε πολιτικό νόημα, 
συνέφαγε προχθέε το  βράδυ με 
τουε κ.κ. Ανδρ. Λοβέρδο, Γ. Φλω- 
ρίδη, Χρ. Βερελή, Μιλένα Απο- 
στολάκη και Γιάννη Δατσέρη. 
Κατά τη  συζήτηση συμφωνήθη- 
κε πωε η «διαρροή» τηε διαφωνίαε 
του κ. Βενιζέλου με την αποπομπή 
Σημίτη κατά τη ν τηλεφωνική ε
πικοινωνία που είχε προχθέε το 
βράδυ με το ν  πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ, έχει καταγραφεί. Ωε εκ 
τούτου αποφασίστηκε να απο
φευχθούν περαιτέρω δηλώσειε α
πό τον ίδιο το ν  κ. Βενιζέλο ή τουε 
υπόλοιπουε, ώστε να μη δοθεί η δυ
νατότητα στη Χαριλάου Τρικούπη 
να τουε χρεώσει την παράταση τηε 
εσωστρέφειαε και πολύ περισσό
τερο το  «άλλοθι» για τη  λήψη πει
θαρχικών μέτρων.

Πάντωε, σ τη ν περίπτωση κατά 
την οποία ο κ. Γ. Παπανδρέου προ
χωρήσει όντωε στη  διαγραφή του 
κ. Αλ. Παπαδόπουλου, το  σκηνικό 
εκ τω ν  πραγμάτων θα αλλάξει, κα
θώε θα είναι δύσκολο ο κ. Βενιζέ- 
λοε να μην τοποθετηθεί, ενώ το  ί
διο ισχύει και για άλλα πρωτο
κλασάτα στελέχη, όπωε οι κ.κ.

0 πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, 
κ. Αλέκος Παπαδόπουλος.

Α ννα  Διαμαντοπούλου και Μ. 
Χρυσοχοΐδηε, που επί του παρό- 
ντοε τηρούν αποστάσειε από τα τε- 
κταινόμενα.

Η επίμαχη δήλωση του κ. Αλ. 
Παπαδόπουλου ήταν η εξήε: «Με 
τον  κ. Κ. Σημίτη έχω κατά καιρούε 
συγκρουστεί. Θεωρώ όμωε ότι 
στιε προηγμένεε Δημοκρατίεε οι 
πρωθυπουργοί αποτελούν μέροε 
τω ν  Θεσμών και τηε Ιστορίαε 
τουε και δεν διαγράφονται».

Εν τω  μεταξύ, σε δήλωση «κα- 
ταδίκηε» τηε αποπομπήε του κ. Ση
μίτη προέβη ο πρώην υπουργόε κ. 
Γ. Παπαντωνίου, που θα συνα
ντηθεί τη ν  προσεχή εβδομάδα 
με το ν  πρώην πρωθυπουργό. Τον 
κ. Σημίτη επισκέφθηκαν χθεε, 
μεταξύ άλλων στο  γραφείο του 
σ τη ν οδό Ακαδημίαε, ο κ. Ν. Χρι- 
στοδουλάκηε, ο κ. Ν. Μπίστηε και 
ο κ. Β. Κοντογιαννόπουλοε.

Κανένα σχόλιο

Κανένα απολύτως σχόλιο δεν 
θέλησε να κάνει χθες ο κ. Γ. 
Παπανδρέου στις εξελίξεις 
στο ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας έ
τσι να αποκλιμακώσει την κρί
ση που προκαλεί η απομά
κρυνση του κ. Κ. Σημίτη από 
την Κοινοβουλευτική Ομάδα. 
Την ίδια στόχευση είχε και η 
επιλογή του να μεταβεί χθες 
στους πληγέντες, από τον 
πρόσφατο σεισμό, νομούς 
Ηλείας και Αχαΐας, προκειμέ- 
νου να εκφράσει από κοντά 
τη συμπαράστασή του στους 
κατοίκους, αλλά και επιδιώκο
ντας να δείξει ευρύτερα στην 
κοινή γνώμη ότι το ΠΑΣΟΚ 
συνεχίζει κανονικά την αντι
πολιτευτική του δραστηριότη
τα. «Είμαστε εδώ, με το κλι
μάκιο του ΠΑΣΟΚ, για να συ
μπαρασταθούμε στους δύο 
νομούς, που χτυπήθηκαν και 
πέρσι με τις πυρκαγιές και 
φέτος με τους σεισμούς», εί
πε ο κ. Παπανδρέου. Επέκρι- 
νε την κυβέρνηση για ανυ
παρξία συγκροτημένης πολι
τικής βοήθειας των κατοίκων 
που επλήγησαν και υπενθύμι
σε την πρόταση που κατέθε
σε προσφάτως για την «ανα
γέννηση της Πελοποννήσου». 
Επαναλαμβάνοντας τη φράση 
«κανένα οχόλιο», αντιμετώπι
σε και ο εκπρόσωπος Τύπου 
του ΠΑΣΟΚ, κ. Γ. Παπακων
σταντίνου, τις αλλεπάλληλες 
ερωτήσεις των δημοσιογρά
φων για τον κ. Σημίτη.



Η απόφαση του κ. Γ. Παπανδρέου να διαγράψει από την Κ.Ο. του κόμματος τον κ. Κ. Σημίτη έχει δημιουργήσει εκρηκτικό κλίμα οτο ΠΑΣΟΚ.

Ανησυχία και σιωπή από τους βουλευτές
Του Γ ΙΩ ΡΓΟ Υ Σ. Μ Π Ο ΥΡΔΑΡΑ

Η κίνηση του χερτού ήταν διακρι- 
ττκή: Αγγτγμα του τταρακαθήμενου 
με τον αγκώνα. Ταυτόχρονα, ο δη
λωτικός απαξιωτικού σχολίου μορ
φασμός, αποκρυπτογραφούσε το 
μήνυμα: «Ελα τώρα, που θα τον χει- 
ροκροτήσουμε»... Στο βήμα της 
Βουλής ανέπτυσσε τον αντπτολτ- 
τευτικό του λόγο ο κ. Γ. Παπανδρέου. 
«Αποστολέας» του μηνύματος βου
λευτής του ΠΑΣΟΚ, που κάθε άλλο 
παρά είχε καλή σχέση με το λεγό
μενο εκσυγχρονιστικό στρατόπεδο 
της περτόδου πρωθυπουργίας του κ. 
Κ. Σημίτη. Αποδέκτης; Εκ τω ν νέ
ων μελών της Κ.Ο. της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, ο οποίος τελικώς 
«πειθάρχησε» στην προτροπή.

Το περιστατικό, που κατεγράφη 
προ περίπου ενός μηνός, είναι ένα 
από τα αρκετά που καταδεικνύουν 
την όχι κολακευτική για τον κ. Γ. 
Παπανδρέου κατάσταση, η οποία 
επί μακράν επικρατεί στις τάξεις 
τω ν  βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Μια 
κατάσταση που παραπέμπει σε ει
κόνα «χαλαρής ομοσπονδίας».

Η εικόνα αποτυπώνεται και τώ 
ρα στον τρόπο με τον οποίο οι βου-

Αναγνωρίζουν ότι το 
ΠΑΣΟΚ θα περάσει 
περίοδο μεγάλης 
δοκιμασίας.

λευτές του Κινήματος «υποδέχο
ντα ι» τη ν  πολιτική αποπομπή του 
πρώην πρωθυπουργού από τις τά
ξεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 
Ο, όχι ευρύς, κύκλος τω ν  θερμών 
υποστηρικτών του κ. Παπανδρέου 
τη ν επικροτεί απολύτως, υποστη
ρίζοντας όχι μόνο ότι ο πρώην πρω
θυπουργός με τη  στάση του υπο
νόμευε τη ν  εικόνα του ΠΑΣΟΚ: 
«Αρκεί να δείτε τα  καυστικά σχό
λια τω ν  νεοδημοκρατών, που έ- 
σπευσαν να αξιοποιήσουν τη  δια
φοροποίηση Σημίτη», σχολίαζε έ
να εκ τω ν  στελεχών αυτών σ τη ν 
«Κ». Αλλά και πως «με τη ν πράξη 
του αυτή ο πρόεδρος, έκοψε το ν  
ομφάλιο λώρο με ό,τι πιο αρνητι
κό σηματοδοτούσε η περίοδος 
Σημίτη, για τη ν οποία και πλήρω
σε το ΠΑΣΟΚ, χάνοντας τη ν ε
ξουσία το  2004».

Απέναντι τους, μια μεγαλύτερη

ομάδα βουλευτών, στέκεται απο- 
στασιοποιημένη έως και αρνητική: 
Βουλευτές που βρίσκονται στο 
«κλίμα Βενιζέλου», στελέχη των κυ
βερνήσεων Σημίτη, αλλά και «πα
ραδοσιακοί» που δεν αξιοποιήθη- 
καν από τη ν ηγεσία του κ. Γ. Πα
πανδρέου, συναντώνται στην ε
κτίμηση ότι «το  τελευταίο που εί
ναι αναγκαίο σήμερα για το  
ΠΑΣΟΚ, είναι η απώλεια δυνάμε
ων, ειδικά δε προσώπων μέσω 
τω ν  οποίων εκφράζονται τμήματα 
της εκλογικής βάσης».

Ενα τρίτο κομμάτι, το  οποίο α
παρτίζεται από στελέχη και βου
λευτές που δεν ταυτίστηκαν ούτε 
με τη ν εκσυγχρονιστική πτέρυγα, 
ούτε όμως και «αξιοποιήθηκαν» α
πό τη ν ηγεσία Παπανδρέου, πε
ριορίζονται να εκφράσουν την α
νησυχία τους («Μόλις βγήκαμε α
πό τη  μετωπική σύγκρουση Γιώρ
γου - Βενιζέλου, ήρθε νέα ρήξη, με 
ένα άλλο στέλεχος πρώτης γραμ
μής», λένε). Στις παρασκηνιακές συ
ζητήσεις τους, μάλιστα, αρχίζουν 
ήδη να εκφράζουν σκέψεις για την 
προοπτική αλλαγής μοντέλου ή και 
προσώπων στη  διευθυντική ομά
δα του Κινήματος. Οι ενστάσεις

τους, που έχουν από καιρό αγγίξει 
τη  στρατηγική Παπανδρέου έναντι 
της Αριστερός, αλλά και τη  «θολή» 
στάση απέναντι στην κυβέρνηση, 
αγγίζουν τώρα και το ν  αρχηγικό 
σχεδίασμά σ το  εσωτερικό του 
ΠΑΣΟΚ, δίνοντας έτσι νέα ποιοτι
κά χαρακτηριστικά και εύρος στο 
κλίμα της αμφισβήτησης.

Πρώτη συνολική γεύση για το 
κλίμα της νέας περιόδου σ τη ν ο
ποία έχει εισέλθει το κόμμα του κ. 
Παπανδρέου, αναμένεται να δοθεί 
ουσιαστικά την ερχόμενη Τρίτη, ό
ταν στην Ολομέλεια της Βουλής θα 
συζητηθεί η πρόταση για διεξα
γωγή δημοψηφίσματος για την Ευ- 
ρωσυνθήκη. Με ιδιαίτερο ενδια
φέρον, πάντως, αναμένονται και οι 
επόμενες μεγάλες συνεδριάσεις, ό
πως εκείνη η οποία ακολουθεί α
μέσως μετά (την Τετάρτη) επί της 
σύμβασης για τον  OTE: Σε αυτές, 
εκτιμάται ότι θα δοκιμαστεί η α
νοχή και αντοχή του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ, αφού θεωρείται ότι είναι 
θέμα χρόνου η έκφραση έστω  και 
«κρυπτογραφημένων» νέω ν  δια
φοροποιήσεων σε σειρά ζητημά
τω ν  από τους εσωκομματικούς α
ντιπάλους του.


