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Δημόσιος κίνδυνος 
τα δημόσια κτίρια
Από το 2001 ξεκίνησε ο έλεγχος 85 .000  
δημόσιων κτιρίων. Μέχρι τώρα έχουν 
ελεγχθεί 6.400... ► Σ Ε Λ . 3 8  -  3 9
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Ενα συλλεκτικό Οϋ με τις επιτυχίες 
της «βασίλισσας της ντισκο»

■ I
Τ' όνομά μου είναι Σαμ
Ενα συγκινητικό δράμα με τους 
Σον Πεν και Μισέλ Φάιφερ

Τ ' όνομά μου είναι Σα* * ¡musts

BEST OF COLLECTION

I ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ |

Από φθινόπωρο 
"μεταρρύθμιση,, 
και στο Δημόσιο
Ερχεται «τσουνάμι» με αφορ
μή την εξίσωση των ορίων 
ηλικίας. ► ΣΕΛ. 3 2 - 3 3

I ΠΑΙΔΕΙΑ I

Με νόμο τα Τ Ε Ι  
αναβαθμίζονται 
και... ψαλιδίζονται
Σημείο αιχμής και., τριβής η α
ναγνώριση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων. ► Σ Ε Λ . 4 2  -  4 3

I ΝΕΑ ΗΘΗ... I

I  Η κοινωνική 
I  πρόνοια...
=  ιδιωτικοποιείται
=  Προσχέδιο νόμου προβλέπει τη
~  συμμετοχή ιδιωτών στα προνοι-

ακά προγράμματα. ► Σ Ε Λ . 3 4
;·Γ-
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Διχάζεται το Π Α Σ Ο Κ
μετά τη “διαγραφή,, Σημίτη

38,7%
Διαφωνώ:

ΓΚΑΛΟΠ ΤΗΣ MARC ΓΙΑ ΤΟ «ΕΘΝΟΣ τ η ς  ΚΥΡΙΑΚΗΣ»
Συμφω νείτε με 

τη διαγραφή Σημίτη;
4 4 ,5 %
Συμφωνώ

Το ΠΑΣΟΚ θα βγει 
χαμένο ή κερδισμένο;

4 4 ,5 %  ^
Κερδι apém̂ —  I-----^ " Χ α μ έ ν ο

3 ,5%
Μάλλον
συμφωνώ

6 ,1%
IS jC  Μάλλον 

διαφωνώ

7,2%  ΔΓ/ΔΑ

12,3%
ΔΓ/ΔΑ

ΓΝΩΜΗ

Η  δ η μ ο κ ρ α τικ ή  
π α ρ ά τα ξη  σε
Κ ίν δ υ ν Ο  ►ΣΕΛ. 24

Τ ο ΠΑΣΟΚ μοιρασμένο στα  δύο διανύει τη ν  πιο 

κρίσιμη φάση της ιστορίας του. Το  διαπιστώνουν 

τα  αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Marc γ ια  το 

«Εθνος της Κυριακής», το  καταμαρτυρούν και οι πλη

ροφορίες από τα διάφορα «στρατόπεδα» που συνθέτουν 

το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. ► Σ Ε Λ . 6

Δ Υ Ο  Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ  Α Ν Α Ζ Ω Π Υ Ρ Ω Ν Ο Υ Ν  Τ Η  Φ Ω Τ ΙΑ
ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Κυβέρνηση, 
M ME και 
δημοσκοπήσεις 
συνεργάζονται
► ΣΕΛ. 1 6 -1 7

Τ. ΠΑΝΝΙΤΣΗΣ

Κίνηση 
πανικού 

η διαγραφή 
Σημίτη

► ΣΕΛ. 1 4 -1 5

ΕΙΚΟΝΕΣ-ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Αγάπη για το καλοκαίρι!

Τι σχεδιάζει, 
τι φοβάται 
ο Γιώργος 
Παπανδρέου
Βλέπει οργανω
μένη αμφισβήτη
ση, αλλά τον τρο
μάζει πιθανό ντό
μινο διαγραφών. 
► ΣΕΛ. 8

Σε στάση 
αναμονής 
ο Βαγγέλης 
Βενιζέλος
Προτιμά να παρα
κολουθεί την 
κρίση και να μην 
είναι βιαστικός 
πρωταγωνιστής.
► ΣΕΛ. 10

Σε θερινή 
αποχή 
ο Κώστας 
Σημίτης
Ολοι περιμένουν 
ότι από το φθινό
πωρο θα υπάρ
ξουν νέες 
παρεμβάσεις.
► ΣΕΛ. 12
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Στο «έλεος» ηθικών και 
κοινωνικών «ρηγμάτων»
Το πολιτικό σύστημα της χώρας δοκιμάζεται καθώς 
δυσκολεύεται να προσφέρει έγκυρες λύσεις

ΤΟΥ Π. ΠΑΝΑΠΩΤΟΥI

Σ τη Δυτική Ελλάδα περιμένα
με τον... σεισμό, η Χαριλάου 
Τρικούπη... σείστηκε! Το 
ΠΑΣΟΚικό «ρήγμα» κάθε λί

γο και λιγάκι «ενεργοποιείται» οδη
γώντας το ΠΑΣΟΚ σε... νέες εσωτερι
κές αναζητήσεις! Η βασική αιτία βρί
σκεται στο ότι, ενώ η κυβέρνηση οδη
γεί τον τόπο από το κακό στο χειρότε
ρο, το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς, δεν ανακά
μπτει και αυτό επανατροφοδοτεί την 
κρίση του.

Η ηγεσία του αποδίδει την κατά
σταση αυτή στην «υπονόμευση» που 
δέχεται. Η κομματική αντιπολίτευση, 
αντίθετα, εστιάζει το πρόβλημα στην 
«ηγετική αδυναμία» του Γιώργου να κε- 
φαλαιοποιήσει τη φθορά της ΝΔ. Το 
συμπέρασμα είναι απλό. Οσο το ΠΑΣΟΚ 
δεν καταφέρνει να ανατρέψει τους 
συσχετισμούς δυνάμεων (έστω δημο- 
σκοπικούς) υπέρ του, οι «τριβές» με
ταξύ των υποστηρικτών της «υπονό
μευσης» και εκείνων της «ηγετικής α
δυναμίας» θα συνεχίζονται και κατά και
ρούς θα «κορυφώνονται», ακόμα και 
«δΓ ασήμαντον αφορμή»!

Αλίμονο όμως, εάν ένας τέως πρω
θυπουργός δεν μπορεί να καταθέτει δη
μόσια τις απόψεις του γιαοποιοδήποτε 
θέμα και ιδίως για τον χειρισμό του ζη
τήματος της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, α
κόμα κι αν το «ύφος» και ο «τρόπος» 
της επιστολής του ελέγχονται για την 
«κομψότητά» τους.

Ενας τέως πρωθυπουργός, της ι
στορίας μάλιστα του Σημίτη, δεν «δια
γράφεται». Προφανώς, ο ηγετικός πυ
ρήνας του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί τη 
«νέα  κρίση» ως αντίδοτο στη «δημο- 
σκοπική στασιμότητα» του κινήματος. 
Το ερώτημα που θέτουν πάντως πολ
λοί είναι μήπως το «ρίσκο» μιας τέτοιας 
κίνησης είναι μεγαλύτερο των «ανα
μενόμενων ωφελημάτων».

> « Σ ύ σ τη μ α »  σ ε... ν ευ ρ ικ ή  κρίση
Τελικά ο... «από μηχανής θεός» 

για την κυβέρνηση δεν ήταν το... ΕΙΠΙΟ, 
αλλά η «διαγραφή» Σημίτη! Τρίβουν 
τα χέρια τους... Ομως οι δημοσκοπή
σεις καταγράφουν κάτι πολύ πιο ση-

μαντικό. Μια εικόνα αδιεξόδου για το 
πολιτικό σύστημα, που αν παγιωθεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 2008, είναι πολύ 
πιθανό το 2009 να δούμε «δραματικές» 
ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της 
χώρας. Εάν μάλιστα «σκάσει» η υπό
θεση της Siemens με ευθύνες πολιτι
κών προσώπων ή από τα «Ομόλογα» 
προκόψουν ανεξέλεγκτες αποκαλύ
ψεις θα ’χουμε απρόβλεπτες «σεισμι
κές» ανατροπές.

Η δυσαρέσκεια του κόσμου, η α
νυποληψία της κυβέρνησης, η αδυ
ναμία του ΠΑΣΟΚ και ο δογματισμός 
του ΣΥΝ ωθούν τα πράγματα σε νέες... 
αφήξεις. Μια διαρκής κοινωνική κρί
ση, που για μεγάλο χρονικό διάστημα 
αναζητεί και δεν αισθάνεται ότι έχει έ
γκυρες πολιτικές εκφράσεις, ωθείται 
αντικειμενικά στη συγκρότηση νέων!

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρ
χει χειρότερος σύμβουλος από τον... 
εφησυχασμό -για όσους τον... απο
λαμβάνουν- με βάση τις μετρήσεις της 
κοινής γνώμης...

> Αποδυνάμω ση τη ς  Δ ημοκρατίας!
Δυστυχώς, η αδυσώπητη ακρίβεια 

έχει αποσπάσει την προσοχή της κοι
νής γνώμης και των MME από μια με
γάλη πανευρωπαϊκού χαρακτήρα ε
πιχείρηση αποδυνάμωσης κοινωνι
κών και ατομικών δικαιωμάτων.

Στην Αγγλίά λ.χ. ο σοσιαλιστής 
πρωθυπουργός κ. Μπράουν έφερε νό
μο με τον οποίο μπορεί κάποιος να κρα
τείται... 42 ημέρες χωρίς νατού έχει α
παγγελθεί καμία κατηγορία! Το Συμ
βούλιο Υπουργών στο Λουξεμβούργο 
άνοιξε παράθυρο για την κατάργηση 
του 48ώρου και ωθεί τα πράγματα σε 
εβδομάδα 65 ωρών!

Στην Αθήνα, ο υπουργός Δικαιο
σύνης έφερε και ψήφισε νομοσχέδιο 
σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος 
Εφετών θα ορίζει τη σύνθεση του δι-

καστηρίου, που θα κρίνει εάν μια α
περγία είναι παράνομη και καταχρη
στική! Ενώ αναθέτει στην Αστυνομία, 
την προστασία του απορρήτου των ε
πικοινωνιών! Από την άλλη μεριά, οι 
Τράπεζες αγνοούν μονομερώς τις κλα
δικές συλλογικές συμβάσεις...

Μία άλλη πλευρά, απ’ ό,τι φαίνεται, 
εξίσου σημαντική με την οικονομική 
κρίση, είναι η σταδιακή κατάργηση 
κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων. 
Ισως για τους κυβερνώντες να είναι συ
μπληρωματικό στοιχείο της! Είναι πά
ντως τεράστιο θέμα. Δημοκρατίας...

> Δ ύσ κολο  καλοκαίρ ι...
Αντε μετά, σε συνθήκες τέτοιας κρί

σης και σύγχυσης να βάλεις τη «Συν
θήκη της Λισαβόνας» σε... δημοψή
φισμα! Ο καθένας με βάση το δικό 
του πρόβλημα θα τη... μαυρίσει! Ομως, 
παρ’ όλες τις κριτικές κατά της Ε.Ε., που 
δικαιολογημένα τις περισσότερες φο
ρές ασκούνται, αποτελεί ένα χρήσιμο 
«κοινό σπίτι» που πρέπει να αλλά
ξουμε προς το καλύτερο για τους ευ
ρωπαϊκούς λαούς και όχι να το «δια- 
λύσουμε» στη βάση μιας αρνητικής συ
γκυρίας. Ϋπ’ αυτήν την έννοια, ορθώς 
κυρώθηκε η σχετική σύμβαση από την 
ελληνική Βουλή.

Κατά τα λοιπά, ο... φίλος μας ο κ. 
Γκαργκάνας έπρεπε να «φύγει», για να 
ομολογήσει την τεράστια συμμετοχή 
της κερδοσκοπίας στον πληθωρισμό! 
Ο προϋπολογισμός του 2008 έχει ήδη 
πέσει έξω και δύσκολα εξυπηρετείται. 
Η πιο ενεργή δράση των καταναλωτών- 
πολιτών είναι «εκ των ων ουκ άνευ», 
ενώ τα... «κοράκια» γύρω από τη ΔΕΗ 
πληθαίνουν! Προοιωνίζεται δύσκολο 
καλοκαίρι...

> Μ Ε Μ Ο _________________
Ζητείται σοβαρό... κράτος!
Οι πολίτες της σεισμόπληκτης Ηλείας και Αχαΐας 
δεν είναι ικανοποιημένοι με το... αλαλούμ των 
πρώτων ημερών. Ελπίζουμε να διορθωθούν τα 
πράγματα. Η ύπαρξη ενός σοβαρού και αποτελε
σματικού κράτους αναδεικνύεται πρώτη πολιτική 
προτεραιότητα για τη χώρα. Μόνο μ' αυτόν τον τρόπο, υπάρχει ενδεχό
μενο να δούμε να βελτιώνεται ο «ανταγωνισμός», να ελέγχονται 
η «ακρίβεια» και η «αισχροκέρδεια» και να έχει ο αδύναμος πληθυ
σμός της χώρας έναν σοβαρό υποστηρικτή και παροχέα υπηρεσιών 
υγείας, παιδείας και ασφάλειας. Δυστυχώς, όμως, η κυβέρνηση 
περί άλλα... τυρβάζει!



Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την απόφαση 
του κ. Γιώργου Παπανδρέου να θέσει τον 
κ. Σημίτη εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας;

^ 4 , 5%
Συμφωνώ

Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει κερδι
σμένο ή χαμένο από αυτήν την υπόθεση;

38,7%
Διαφωνώ

6,1%
Μάλλον
διαφωνώ3,5%

Μάλλον
συμφωνώ

44,5%
Κερδισμένο

43,2%
Χαμένο

f f
7,2% Δ Γ/ΔΑ

12,3%
ΔΓ/ΔΑ

Ο τέως πρωθυπουργός κ. Σημίτης έχει 
το δικαίωμα να εκφράζει δημόσια τις 
διαφωνίες του ή πρέπει να τις εκφράζει 
μέσα στα Οργανα;

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ MARC

42,2%
Διαφωνώ

■ χ

4 0 ,0%
Συμφωνώ

3,4 %
Μάλλον

συμφωνώ
6,1%
Μάλλον
διαφωνώ

μ  «% ί α /  Συμφωνώ 
4 3 ,4 %   ̂Μάλλον

συμφωνω

8 ,3%  Δ Γ/Δ Α

m λ» Διαφωνώ
Δ Η  <U/A & μάλλον 
■ tU fW /U  διαφωνώ

Η διαγραφή δίχασε το Π Α Σ Ο Κ
I Αντίθετοι με την απόφαση Παπανδρέου να διαγράψει τον Σημίτη και βέβαιοι ότι το κόμμα τους θα 

βγει χαμένο από αυτήν την ιστορία, είναι σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι 
αρχικές εκτιμήσεις της Χαριλάου 
Τρικούπη, αφού ένα σημαντικό τμήμα 
των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πιστεύει 
ότι το κόμμα δεν θα βγει αλώβητο 
από την κρίση.
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49,6%
Χαμένο

37,5%
Κερδισμένο

12,9%
ΔΓ/ΔΑ

Ως κρίση και όχι ως ευκαιρία 
ανανέωσης βλέπουν έξω από το 
ΠΑΣΟΚ την κόντρα κορυφής.

| ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΡΟΥΤΣΗ |
maroutsis@pegasus.gr

Δ ίχασε την εκλο
γική βάση του 
ΠΑΣΟΚ η κόντρα 
κορυφής που εί

χε ως αποτέλεσμα την άτυπη 
«διαγραφή» από την Κοινο
βουλευτική Ομάδα του κόμ
ματος του τέως πρωθυπουρ
γού Κώστα Σημίτη.

Ερευνα κοινής γνώμης, 
που διενήργησε η εταιρεία 
«Marc» για λογαριασμό του 
«Εθνους της Κυριακής» κα
ταγράφει τις πρώτες αντι
δράσεις του εκλογικού σώ
ματος σχετικά με την κρίση 
που ξέσπασε τα τελευταία 
24ωρα στο κόμμα της αξιω
ματικής αντιπολίτευσης. 

Σύμφωνα με τις αρχικές

εκτιμήσεις των στενών συ
νεργατών του Γιώργου Πα
πανδρέου, ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ αναμενόταν να βγει 
ενισχυμένος από την επίδει
ξη πυγμής και την τολμηρή 
απόφαση να αποπέμψει τον 
προηγούμενο αρχηγό του 
κόμματος.

Το «φρένο»
Μέχρι στιγμής αυτές οι ε

κτιμήσεις δεν φαίνεται να ε
πιβεβαιώνονται και ενδεχο
μένως τα μηνύματα από τις 
πρώτες μετρήσεις της κοινής 
γνώμης να ήταν αυτά που 
φρέναραν τον κ. Παπανδρέ
ου από το να διαγράψει και 
άλλους βουλευτές που συ
ντάχθηκαν με τον κ. Σημίτη.

Η απόφαση του Γιώργου 
Παπανδρέου να ζητήσει την

αποχώρηση Σημίτη από την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
κόμματος βρίσκει σύμφω
νους το 48% των ψηφοφόρων 
του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 44,8% εμ
φανίζεται να διαφωνεί με 
την απόφαση.

Μοιρασμένη για το θέμα εί
ναι η κοινή γνώμη και στο σύ
νολο των ψηφοφόρων όλων 
των κομμάτων με το μεγα
λύτερο ποσοστό όμως (48,3%) 
να εκφράζει τη διαφωνία του 
προς την απόφαση.

Οι συμπάθειες
Οι πιο ένθερμοι υποστη- 

ρικτές του Κώστα Σημίτη εμ
φανίζονται οι ψηφοφόροι 
της Νέας Δημοκρατίας, οι ο
ποίοι σε ποσοστό 57,7% θε
ωρούν ότι ο Γιώργος Πα
πανδρέου δεν έπρεπε να προ

χωρήσει στην αποπομπή.
Ενδεικτικό του κλίματος 

που έχει διαμορφωθεί στο 
ΠΑΣΟΚ είναι ότι περίπου έ
νας στους δύο ψηφοφόρους 
του πιστεύει ότι το κόμμα θα 
βγει ζημιωμένο από την κρί
ση κορυφής που ξέσπασε 
την προηγούμενη εβδομά
δα, ενώ την ίδια πεποίθηση 
έχει και η πλειοψηφία των 
ψηφοφόρων άλλων κομμά
των.

Τέλος, σχεδόν οι μισοί ψη
φοφόροι του ΠΑΣΟΚ, ποσο
στό 49,5%, σέβονται το δι
καίωμα του τέως προέδρου 
του κόμματος να εκφράζει 
τις διαφωνίες του, όμως θα 
προτιμούσαν οι τοποθετή
σεις να μη γίνονταν δημόσια 
αλλά μέσα στα Οργανα του 
κινήματος.

Ολα δημόσια υποστηρίζει η πλειοψηφία 
των ψηφοφόρων άλλων κομμάτων 
(5 2 ,7 %  ΝΔ, 5 7 ,8 %  άλλα κόμματα).

a  A  A n  /  Συμφωνώ

48,0%&μάλλονσυμφωνω

λ  Λ α ω /  Διαφωνώ 
& μάλλον
διαφωνώ

49,5%
Να τις 
εκφράζει 
μέσα στα 
Οργανα 
του
ΠΑΣΟΚ

6,5% Δ Γ/ΔΑ

4 4 ,0%
Να

εκφράζει 
δημόσια 

τις δια
φωνίες

Σχετική ενόχληση με τη δημόσια 
τοποθέτηση του Κώστα Σημίτη 
εκφράζει το 4 9 ,5 %  των ψηφοφόρων 
του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι θα προτιμούσαν 
ο τέως πρωθυπουργός να εκφράζει τις 
απόψεις του στα Οργανα του κόμματος.

Δίχασε την κομματική βάση του ΠΑΣΟΚ 
η απόφαση του προέδρου του να ζητήσει 
από τον τέως πρωθυπουργό να αποχω
ρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

46,1%
Να τις 

εκφράζει 
μέσα στα 

Οργανα 
του ΠΑΣΟΚ

48,1%
Να εκφράζει 
δημόσια 
τις διαφω- ( 
νίες του /

5,8%  Δ Γ/Δ Α

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη marc Α.Ε. - Αριθμός

H T A V T f l T U T A  Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ). ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΕΘΝΟΣ της Κυριακής.
I Μ  Τ ΐ υ ί Π Ι Η  ΘΕΜΑ: Οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 803 

t u t  F P F Y M A 7  νοικοκυριό. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Ανδρες και 
ι n t  Ι_ Γ Ι_  ι  νυναικες 18 ET(¿V και άνω. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 12 -13

Ιουνίου 2008. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πανελλαδική κάλυψη.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Τυχαία αντιπροσωπευτική 
δειγματοληψία με χρήση ποσοστώσεων. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Για την έρευνα εργάστηκαν 19 
ερευνητές και 2 επόπτες. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: +- 3,45%  
ΣΤΑΘΜΙΣΗ: Το δείγμα σταθμίστηκε με βάση τα αποτελέσματα

των Εθνικών εκλογών 2007. Η marc Α.Ε. είναι μέλος του 
ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR (European Society of Marketing 
Research), της WAPOR (World Association for Public Opinion 
Research) και τηρεί τον κανονισμό του Π.Ε.Σ.Σ. και τους 
διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και 
δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης.

mailto:maroutsis@pegasus.gr
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
***

Παραμένει ανοιχτό τ ο ... 
κεφάλαιο των διαγραφών

Οι εισηγήσεις και οι θεωρίες συνωμοσίας που οδήγησαν στην αποπομπή 
του Κώστα Σημίτη και οι σκέψεις του Γιώργου Παπανδρέου για τη συνέχεια Ο Κ. Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  θα συνεχίσει τις 

παρεμβάσεις του μετά το καλοκαίρι.

| ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗ |
fofig@pegasus.gr

Η κίνηση διαγραφής ίου 
Κ. Σημίτη, από το χέρι 
που παρέλαβε το «δα- 
χτυλίδι» της ηγεσίας 

το 2004, ανοίγει στο ΠΑΣΟΚ μια 
παρτίδα πόκερ μόνο για δυνα
τούς παίκτες.

Τα περισσότερα κορυφαία στε
λέχη του ΠΑΣΟΚ, που έχουν επι- 
λέξει συνειδητά τη σιωπή τις τε
λευταίες ώρες, εκφράζουν σε πα- 
ρασκηνιακές συζητήσεις τον φό
βο ότι οι εξελίξεις γίνονται στα τυ
φλά, πράγμα που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε περαιτέρω εμβά
θυνση της κρίσης, ακόμη και σε 
κάποια μορφή διάσπασης του 
ΠΑΣΟΚ.

«Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν 
έλαβε εν θερμώ την απόφαση» - 
σημείωνε στέλεχος της επιρροής 
του- «έτσι είναι τώρα υποχρεω
μένος να την πάει ως το τέλος- με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για εκείνους 
που θα συνεχίσουν την τακτική της 
αμφισβήτησης».

Κάπ τέτοιο όμως -εκτιμά η πλει- 
οψηφία- θα μπορούσε να οδη
γήσει στην έξοδο περισσότερων 
των τριών - τεσσάρων βουλευ
τών, που πρακτικά θα ισοδυναμεί 
με την αρχή μιας οδυνηρής διά
σπασης.

Στη Χαριλάου Τρικούπη ω 
στόσο χαρακτηρίζουν την κίνηση 
Παπανδρέου επιβεβλημένη και υ
ποστηρίζουν ότι η ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ προχωρά βάσει ολοκλη
ρωμένου σχεδίου, με στόχο τον α- 
πεγκλωβισμό του ΠΑΣΟΚ από τη 
διαρκή εσωστρέφεια. Ομολογούν 
ότι η διαγραφή του τέως πρωθυ
πουργού ήταν μία δύσκολη από
φαση για τον Γ. Παπανδρέου, την 
οποία μάλιστα είναι αναγκασμέ

νος να υποστηρίξει με συγκεκρι
μένες πρωτοβουλίες σε όλα τα ε 
πίπεδα.

«Ο Παπανδρέου επανεκλέ
χτηκε στην ηγεσία πριν από έξι μή
νες και δεν μπορεί να δέχεται α
τιμωρητί τη βύθιση σε νέο κύκλο 
εσωστρέφειας», επιμένει συνερ
γάτης του προέδρου, τονίζοντας 
ότι το κεντρικό μήνυμα προς όλους 
είναι ουσιαστικά η επιλογή «στρα
τοπέδου».

Τα σενάρια
Κάποιοι πάλι (οι περισσότερο 

καχύποπτοι) έχουν άλλη οπτική. 
«Πιάνουν προζύμια, όποιοι θέ
λουν να φουρνίσουν...», λέει πα- 
πανδρείκός βουλευτής, που δυ

σκολεύεται να δώσει άλλη εξή
γηση για τις «πολύχρωμες» δη
λώσεις και τις παρεμβάσεις δια
φοροποίησης στελεχών από την 
κεντρική γραμμή, υπονοώντας 
ότι ο τελικός σκοπός είναι το 
«φούρνισμα» του Γιώργου Πα
πανδρέου μέσω ενός οργανωμέ
νου σχεδίου υπονόμευσής του!

Υπήρξε σχέδιο διαγραφής α
κόμη και του κ. Σημίτη; Εγκυρες 
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 
Γ. Παπανδρέου πίστευε ότι μετά 
το Συνέδριο άρχισε να γίνεται 
πράξη έστω και εν είδει συμφώ
νου συμβίωσης η ρητορική περί 
ενότητας.

Δ εν σχεδίαζε διαγραφές αλ
λά δεν απέρριπτε τις εισηγήσεις

για «καθαρές λύσεις» στην ενδε
χόμενη επιστροφή στους -προ 
της 11ης Νοεμβρίου- ταραχώδεις 
ρυθμούς αμφισβήτησης της πρω
τοκαθεδρίας του.

Οι «εχθροί»
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν απο

κλείουν βεβαίως την πρόθεση 
της Χαριλάου Τρικούπη να εξα
σφαλίσει άλλοθι με τη δημιουρ
γία εσωκομματικού «εχθρού» για 
μια επιθετική και όχι αμυντική «α
πάντηση» στα ανησυχητικά για το 
κόμμα και την εκλογική προο
πτική του γκάλοπ.

Τα αμείλικτα ερωτήματα για 
την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ παραμέ
νουν βεβαίως αναπάντητα ως

Πώς θα αντιδράοει 
ο Κώστας Σημίτης
0  μεθοδικός Κ. Σημίτης δεν κάνει 
συνήθως κινήσεις πανικού - ούτε 
όμως «πίσω», από το να διεκδικεί 
την ανάδειξη των απόψεών του όταν 
αντιλαμβάνεται ότι το Κίνημα 
αποκλίνει από την ενδεδειγμένη 
πορεία. Είναι προφανές ότι δεν έχει 
σκοπό να δημιουργήσει νέο κόμμα, 
ωστόσο νιώθει απελευθερωμένος 
και όπως έχει προαναγγείλει με το 
γράμμα του στον «Αγαπητό Γιώργο» 
θα συνεχίσει με παρεμβάσεις επί 
της πολιτικής. Δεν θέλει να ρίξει 
λάδι στη φωτιά, αλλά δεν τον 
εμποδίζει η οιωνεί διαγραφή του να 
θίξει εκ νέου τα κατά τον ίδιο κακώς 
κείμενα. Οπως πάντα δεν σκοπεύει 
να κάνει ολοκληρωμένη παρέμβαση 
εντός του θέρους. Τα σπουδαία τον 
Σεπτέμβρη - μαντεύουν όσοι 
δηλώνουν γνώστες της 
μεθοδικότητάς του...

προς την αποτελεσματικότητατων 
κινήσεών της, ενώ  συνεχίζεται 
το έντονο παρασκήνιο. Η πρώτη 
κορυφαία διαγραφή έφερε την ε
πομένη ημέρα προβληματισμό 
για τη διαχείριση μιας νέας έ
ντασης και το δίλημμα νέων δια
γραφών.

Ο Γ. Παπανδρέου αναγνωρίζει 
το γεγονός ότι η οριστική ρήξη με 
τον Κ. Σημίτη μπορεί να ταυτιστεί 
με την εγκατάλειψη της μεταρ- 
ρυθμισπκής και εκσυγχρονιστικής 
δυναμικής του κόμματος, ενώ 
στην πραγματικότητα βασική του 
επιδίωξη και σε αυτήν τη φάση α
ποτελεί η αντιπαράθεση και η α
νάδειξη των διαφορών του ΠΑΣΟΚ 
με τις συντηρητικές αντιλήψεις.

Ραντεβού τον Σεπτέμβρη δίνουν οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη
Ο αρχηγός του κόμματος φιλοδο
ξεί να περάσει από τη βαθιά ε 
σωκομματική κρίση στην «ανά
σταση» του κόμματος με την ε 
στίαση στην αξιόπιστη και καλά 
συντονισμένη αντιπολίτευση.

«Εχουμε μακρύ δρόμο», δια
πιστώνει στέλεχος που θεωρεί ό
τι το νέο -ίσως και κρισιμότερο- ρα

ντεβού του ΠΑΣΟΚ με τον εαυτό 
του θα γίνει το φθινόπωρο.

Ισως και γι’ αυτό απορρίφθη- 
κε μετά από 8ωρο αμφιταλά
ντευσης το αίτημα για τη δια
γραφή των τριών βουλευτών την 
Παρασκευή.
Το κλίμα που διαμορφωνόταν ε 
ντός και στα πέριξ της Χαριλάου

Τρικούπη ανάγκασε την ηγεσία 
να κάνει στροφή 180 μοιρών και 
να αναλύσει στη λεπτομέρειά 
τους τα γκάλοπ και τα εσωκομ
ματικά μηνύματα, τα οποία πε- 
ριέγραφαν τα πρώτα σημάδια δι
χασμού του ΠΑΣΟΚ.

Επειδή όμως στην πολιτική η 
κάθε μέρα είναι μια διαφορετική

μέρα (ειδικά σε περιόδους κρίσης) 
η Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζεται 
για κινήσεις εκτόνωσης της κρί
σης και ενίσχυσης της αυτοπε
ποίθησης των βουλευτών.

Εντός της εβδομάδας -εκτός 
απροόπτου- ο κ. Παπανδρέου συ- 
γκαλεί σε συνεδρίαση την Κοι
νοβουλευτική Ομάδα, προκειμέ-

νου να αποσαφηνίσει τους στό
χους του και να θέσει εν πολλοίς 
διλήμματα για την πορεία του 
ΠΑΣΟΚ.

Οι γνωρίζοντες κρατούν την τε
λευταία φράση από την επιστολή 
του προς τον Κ. Σημίτη, με την ο
ποία επιχειρεί την ύστατη προει
δοποίηση προς όλους.

mailto:fofig@pegasus.gr
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Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ β Η Β ^ ^ Η Η Η Η Ι

«Διαγράφουν» τα παλιά πλάνα
ΙΟι ραγδαίες εξελίξεις στο κόμμα τους τούς αναγκάζουν να επανεξετάσουν την τακτική τους 

και να παρακολουθούν μέρα με τη μέρα πού θα φτάσει η κρίση προκειμένου να τοποθετηθούν

| ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗ |
fofig@pegasus.gr

Σ υναγερμός έχει σημάνει 
στα γραφεία των κορυ
φα ίων στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ μετά τις ρα

γδαίες εξελίξεις στο κόμμα τους.

Η αιφνιδιαστική απόφαση του 
Γ. Παπανδρέου να εισπράξει ως 
αφορμή διαγραφής τη διαφωνία 
του τέως πρωθυπουργού για το δη
μοψήφισμα για τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, ανάγκασε κορυφαία 
και άλλα στελέχη να επανεξετά
σουν την τακτική τους και να α-

ναστείλουν ενδεχομένως «δρά
σεις» που προγραμμάτιζαν. Μετά 
τη «διαγραφή» δηλώσεις προ
γραμματίζονταν αλλά δεν έγ ι
ναν. Συσκέψεις έγιναν, που δεν 
είχαν προγραμματιστεί, όπως και 
γεύματα σε κοινή θέα. Προκλή- 
θηκε αναταραχή σε όλη την κομ

ματική πυραμίδα και «ξεχάστη- 
καν», προς το παρόν, οι διαγρα
φές περιφερειακών στελεχών για 
τις διπλοψηφίες στις τοπικές κάλ
πες. Η εύφλεκτη κατάσταση επι
δεινώνεται και δεν αφορά μόνο 
τη X. Τρικούπη. Η ανοιχτή ρήξη 
δημιουργεί απόνερα που «φ τά

νουν» στον Σεπτέμβριο, περίοδο 
που όλες οι πλευρές θα συνυπο
λογίσουν κέρδη και ζημίες.

Είναι σαφές ότι οι εξελίξεις 
δημιούργησαν εμπόλεμες ζώνες 
κι ότι οι αντιδράσεις αντανακλούν 
τη σύνθετη πραγματικότητα του 
ΠΑΣΟΚ.

wmmmmmmmm

Α. Διαμαντοπούλου
Η Αννα Διαμαντοπούλου είχε ήδη ξεκινήσει
την... προεκλογική της εκστρατεία, αλλά αιφ- 
νιδιάστηκε από την ένταση που προκάλεσε 
στα εσωκομματικά δρώμενα ο Κ. Σημίτης.
Ο τέως πρωθυπουργός τη στήριξε με γενναιο

δωρία στα πρώτα βήματά της στην κεντρική πο
λιτική σκηνή. Τάσσεται κατά της «διαγραφής» 
του αλλά με τη δήλωσή της δεν προκάλεσε 
τη... μήνιν της σημερινής ηγεσίας.
Δεν πρόκειται σ’ αυτήν τη φάση να βάλει 
θέμα Παπανδρέου. Αμεσα όμως θα συνε
χίσει τις δράσεις στην Παιδεία (ως σκιώδης) 

και θα «ανοιχτεί» γενικότερα: με πολιτι
κές προτάσεις για όλα τα θέματα 
εντός του ΠΑΣΟΚ...

Ευ. Βενιζέλος
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος απέφυγε να εκτεθεί μέσω μιας δήλωσης 
που θα τον συμπαρέσυρε σε μια νέα δίνη χωρίς να την έχει επι- 
λέξει ο ίδιος. Μπορεί να διαφωνεί επί της ουσίας με τη «δια
γραφή» Σημίτη αλλά ο ίδιος θα επιλέξει το πότε και 
τι θα απαντήσει. Το βράδυ της διαγραφής του τέ
ως πρωθυπουργού, ο Ευ. Βενιζέλος μαζί με τους 
κ.κ. Λοβέρδο, Βερελή, Φλωρίδη, Δατσέρη και 
τη Μ. Αποστολάκη ουνέφαγαν σε γνωστό ρε- 
στοράν πολυσύχναστου δρόμου στο Νέο Ψυχικό.
Οταν δεν ανέλυαν την κατάσταση, απα
ντούσαν στις απανωτές κλήσεις των κινη
τών τους. Οι πιέσεις από άλλα στελέχη του 
«ρεύματος» -και κυρίως από τον βασικό κορ
μό του, που είναι «εκσυγχρονιστικός»- ή
ταν έντονες για να δηλώσει ο Ευ. Βενιζέλος 
την αντίθεσή του με τη «διαγραφή» του τέως πρωθυ
πουργού. Τον κ. Βενιζέλο τον ενδιαφέρει το «όλον 
ΠΑΣΟΚ» και απορρίπτει, όπως λένε στελέχη του «ρεύμα
τος», την εισήγηση να σπεύσει τώρα με δήλωση!

«Το "ρεύμα" δεν θα κάνει ανταρτοπόλεμο ούτε διάσπαση», 
υποστηρίζει «ρευματικός». Απέτρεψε τις υπογραφές υπέρ 
του Κ. Σημίτη (εναντίον της κίνησης Παπανδρέου) αλλά 
δεν αποκλείεται να κάνει και... αύριο δήλωση σχολιάζο
ντας τις εξελίξεις. Επιδιώκει όμως να καταθέσει ολοκλη
ρωμένη πρόταση για το πολιτικό πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ.
Οι γνωρίζοντες λένε ότι το χρονοδιάγραμμα των πρωτο
βουλιών του αλλάζει και δεν είναι σταθερό. Οι ευρωεκλο
γές θεωρούνται ένας από τους βασικούς σταθμούς, χωρίς 
να αποκλείονται προγενέστεροι.

Οι ενδιάμεσοι
Ο Πέτρος Ευθυμίου ήταν ο μόνος που... 
αψήφησε την εγκύκλιο της Χαριλάου 
Τρικούπη, αποφεύγοντας όμως τις 
«γω νίες» στον λόγο του. Δεν κα
τήγγειλε τη μία ή την άλλη κίνηση 

και λέγεται ότι δεν θέλει να ετε- 
ροπροσδιορίζεται από τις κόντρες 
Παπανδρέου-Σημίτη ή και Βενι- 
ζέλου.
Ο θ . Πάγκαλος «ξεσπάθωσε» 

με την Αριστερά και τώρα εμ
φανίζεται με τον τρόπο που 
η εμπειρία του προφανώς 
του επιτρέπει στις κρίσιμες 
στιγμές και με βάση πάντα 

την προσωπική του άποψη. Τη 
σιωπή επέλεξε και ο Κ. Σκαν- 
δαλίδης που όπως και οι προη
γούμενοι αναμένουν να κα
ταλαγιάσει ο κουρνιαχτός για 
να βγουν στο προσκήνιο.
Η Βάσω Παπανδρέου βρι
σκόταν στο Μαρόκο (ταξίδι 
από τη Βουλή) όταν πλη- 
ροφορήθηκε την ανταλ
λαγή των κορυφαίων ε
πιστολών. Πληροφορίες 
λένε ότι δεν ήθελε χωρίς 
να έχει καθαρή εικόνα 
να εκφράσει την άποψή 
της.

Μ. Χρυσοχοΐδης
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν από τους βασικούς σύνεργά
τες του Κ. Σημίτη - μάλιστα ο τελευταίος γραμματέας του 
κόμματος επί των ημερών του στην αρχηγία. Από 
την πρώτη στιγμή δήλωσε τον σεβασμό του στον 
Κ. Σημίτη, όμως δεν απέφυγε τη δηκτική αναφορά 
για την πρόκληση νέας περιδίνησης στο ΠΑΣΟΚ. 
Ταυτόχρονα έριχνε βολές παρασκηνιακά για 
την εγκύκλιο Ραγκούση περί αυτοσυγκράτη
σης των στελεχών στις δηλώσεις τους.
Και οι «σημιτικοί»; Αν και κατανοούν δεν συμ
φωνούν με την ηχηρή σιωπή στελεχών που 
στην πορεία τους συνέβαλε καθοριστικά ο Κ.
Σημίτης. Ανέμεναν δυναμική αντίδραση στη 
«διαγραφή» Παπανδρέου και πολλοί απ' αυ
τούς -κυρίως όσοι δεν είναι βουλευτές- «ορκί
ζονται» ότι δεν θα εγκαταλείψουν τον παρεμβατι
κό τους λόγο. Είτε συντάχθηκαν στον σκληρό πυρή 
να του «ρεύματος» είτε περιφερειακά...

mailto:fofig@pegasus.gr
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Οταν θα λάβεις αυτό το γράμμα...
Πώς «κλείδωσε» η απόφαοη Σημίτη να στείλει την επίμαχη επιστολή στον Παπανδρέου

| ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΡΟΥΤΣΗ |
maroutsis@pegasus.gr

Πριν από 10 ημέρες κα
νείς από το περιβάλλον 
του Κώστα Σημίτη δεν 
μπορούσε να προβλέ- 

ψει την καταιγίδα που θα ακο
λουθούσε. Ο πρώην πρωθυ
πουργός μόλις είχε επιστρέφει 
ανανεωμένος από το ολιγοήμερο 
ταξίδι του στη Γερμανία, στο οποίο 
έζησε ήρεμες στιγμές παρέα με τον 
αδελφό του Σπύρο.

Σύμφωνα με μία εκδοχή την ο
ποία υποστηρίζουν και συνεργά
τες του πρώην πρωθυπουργού, οι 
ήσυχες ημέρες του... Ιουνίου έ
μελλε να διακοπούν από ένα τη
λεφώνημα. Ηταν η γραμματέας 
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η οποία 
ζητούσε από τον κ. Σημίτη να υ
πογράψει την πρόταση διενέρ
γειας δημοψηφίσματος για την ευ
ρωπαϊκή συνθήκη.

Το τηλεφώνημα - πρόκληση
Η αντίδραση του πρώην πρω

θυπουργού ήταν έντονη αφενός 
γιατί μια τέτοια πρόταση πιθανόν 
να τον εξέθετε στους Ευρωπαίους 
σοσιαλιστές (ο κ. Σημίτης συμμε
τέχει στην επιτροπή σοφών για το 
μέλλον της Ευρώπης), αφετέρου 
γιατί θεώρησε ότι ο κ. Παπαν
δρέου δεν φρόνησε να τηρήσει ού
τε τους στοιχειώδεις τρόπους κα
λής συμπεριφοράς που αρμόζουν 
στις σχέσεις ενός πρώην και ενός 
νυν αρχηγού κόμματος.

Η πλευρά Σημίτη παρατηρεί ό
τι είναι αρκετός καιρός που ο πρό
εδρος του Κινήματος συμπεριφέ- 
ρεται υποτιμητικά προς τον πρώ
ην πρωθυπουργό, όλοι θυμού
νται ότι δεν δέχθηκε να παραστεί 
ούτε στην παρουσίαση του βιβλί
ου του πριν από ενάμιση χρόνο και 
ότι με άχαρο τρόπο προσπαθεί με 
κάθε ευκαιρία να αποστασιοποι- 
ηθεί από τα έργα και τις ημέρες της

Αιφνιδίασε και αιφνιδιάστηκε
0  τέως πρωθυπουργός αμέσως μετά τη διαδο
χή στο κόμμα σχεδόν αποσύρθηκε από την 
εσωτερική πολιτική σκηνή και ιδίως από τις 
εσωκομματικές εξελίξεις. Σε κανένα από τα 
συνέδρια του Κινήματος δεν ήταν παρών και οι 
δημόσιες παρεμβάσεις του είναι μετρημένες 
και πολύ στοχευμένες. Το ενδεχόμενο η κίνη
ση του πρώην πρωθυπουργού να μην αποτελεί 
ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά να εγκαι
νιάζει μια νέα εποχή εσωκομματικής 
αντιπολίτευσης φαίνεται να βάρυνε στην από
φαση του Γιώργου Παπανδρέου την οποία 
μάλλον δεν την περίμενε ο τέως πρωθυπουρ-

γός. Ο κ. Σημίτης δεν μπορούσε να φανταστεί 
ότι ο άνθρωπος στον οποίο πριν από τέσσερα 
χρόνια παρέδωσε το δαχτυλίδιτου κόμματος 
σήμερα θα τον έθετε ουσιαστικά εκτός Κοινο
βουλευτικής Ομάδας και θα τον προκαλούσε 
να παραιτηθεί από μόνος του και τυπικά. Σίγου
ρος για την επιλογή του αποφάσισε να μη 
διευκολύνει τον Γιώργο Παπανδρέου και με τη 
γνωστή ψυχραιμία που τον χαρακτηρίζει λίγη 
ώρα αργότερα παρακολουθούσε την κινέζικη 
όπερα Κούντσου στο Μέγαρο Μουσικής αναζη
τώντας τη χαμένη μακαριότητα που είχε μετά 
το ταξίδι του στη Γερμανία.

διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
Την ιδέα του Κ. Σημίτη να α- 

ποστείλει επιστολή και μάλιστα τη 
συγκεκριμένη προς τον Γ. Πα
πανδρέου δεν τη γνώριζε κανένας 
από τους συνεργάτες του, εκτός 
από τον στενό του φίλο Ν. Θέμε- 
λη. Ολοι ξαφνιάστηκαν όταν το 
πρωί της Τετάρτης διάβασαν το πε
ριεχόμενό της, ενώ ιδιαίτερη α
ναφορά έγινε στο σημείο που ο 
πρώην πρωθυπουργός επικαλεί
ται τον Α. Παπανδρέου, λέγοντας 
«η  πρακτική των κυβερνήσεων 
τόσο του πατέρα σου όσο και των 
δικών μου ήταν η κύρωση των 
Συνθηκών από τη Βουλή».

Εκπλήξεων συνέχεια
Ομως ο Κώστας Σημίτης φαι

νόταν να έχει λάβει τις αποφάσεις 
του και έδωσε εντολή να σταλεί 
η επιστολή στη Χαριλάου Τρι- 
κούπη και έπειτα από λίγο να δο
θεί και στη δημοσιότητα. Αυτό 
άλλωστε το ξεκαθάριζε και στον 
ίδιο τον Γιώργο Παπανδρέου, «θα 
δημοσιεύσω αυτό το γράμμα αφού 
το λάβεις».

Την επόμενη ημέρα και πριν υ
πάρξει επίσημη αντίδραση από 
τη Χαρ. Τρικούπη ο Κ. Σημίτης 
ξάφνιασε για μια ακόμη φορά 
τους πάντες. Δημοσίευσε επιστο
λή στήριξης προς τον δήμαρχο 
Πειραιά, Π. Φασούλα, δείχνοντας 
πρωτόγνωρο ενδιαφέρον για τα 
προβλήματα της εκλογικής περι
φέρειας στην οποία εκλέγεται.

Από πολλούς η δεύτερη αυτή κί
νηση θεωρήθηκε ως ολική επα
ναφορά του Κ. Σημίτη. Είχαν άδι
κο; Λίγες μόνον ημέρες πριν είχε 
διαρρεύσει σε μερίδα του Τύπου 
η είδηση της δημιουργίας ιδρύ
ματος από τον πρώην πρωθυ
πουργό, το διοικητικό συμβούλιο 
μάλιστα του οποίου απαρτίζεται 
από τα μέλη της οικογένειάς του 
και στενούς του φίλους. Η σύ
μπτωση θεωρήθηκε σατανική.

Οι στοχευμένες παρεμβάσεις του τέως πρωθυπουργού μετά το 2004
Αραιές εμφανίσεις και σπάνιες παρεμβά
σεις στις πολιτικές και εσωκομματικές ε
ξελίξεις χαρακτήριζαν μέχρι πρότινος τη μ.π. 
(μετά πρωθυπουργίας) περίοδο Σημίτη.

Η πρώτη δημόσια παρέμβαση του πρώ
ην πρωθυπουργού μετά την παράδοση 
του κόμματος στον Γιώργο Παπανδρέου έ
γινε τον Νοέμβριο του 2004 προκειμένου 
να υπερασπιστεί το έργο των κυβερνήσε- 
ών του και να αμφισβητήσει την οικονο
μική απογραφή της κυβέρνησης. Μεγα
λύτερη ήταν η κινητικότητα που ανέπτυ

ξε μέσα στο 2007, οπότε και οι παρεμβά
σεις του έγιναν πιο συχνές με την ευκαι
ρία εκδηλώσεων του Ομίλου Προβλημα
τισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοι
νωνίας (ΟΠΕΚ), που ο ίδιος ίδρυσε.

Τον Ιανουάριο του 2007 ο ΟΠΕΚ καλεί 
τον πρώην πρωθυπουργό της Σουηδίας, 
Γκόραν Πέρσον. Την περίοδο εκείνη ο 
Γιώργος Παπανδρέου υπερασπίζεται την 
αναθεώρηση του άρθρου 16 και ο Κώστας 
Σημίτης ρωτάει με νόημα τον κ. Πέρσον «αν 
έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη Σουηδία».

Η βολή ευθεία κατά του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ και υπέρμαχου του σουηδικού μο
ντέλου ανάπτυξης.

Ενα μήνα αργότερα ο κ. Σημίτης πα
ρουσιάζει το βιβλίου του «Στόχοι, Στρατη
γική, Προοπτικές. Κείμενα 2000 - 2006» 
και περιλαμβάνει προτάσεις, θέσεις, ιδέ
ες και πολιτικές για τη χώρα. Στην πα
ρουσίαση του βιβλίου ο Γιώργος Παπαν
δρέου δεν παρίσταται.

Δύο μήνες αργότερα, ο κ. Σημίτης παίρ
νει αποστάσεις από την αντιπολιτευτική τα

κτική του ΠΑΣΟΚ και τον Σεπτέμβριο του 
2007 διαφωνεί ανοιχτά με την κίνηση του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει ψήφο ε
μπιστοσύνης από την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα υποχρεώνοντάς την να πάρει θέση 
στην κόντρα του με τον Ευ. Βενιζέλο.

Η πιο πρόσφατη παρέμβαση του τέως 
πρωθυπουργού έγινε τον περασμένο Φε
βρουάριο και αφορούσε τα ελληνοτουρκικά. 
Ο κ. Σημίτης τάχθηκε για πρώτη φορά κα
τά της ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Τ Α Σ Ο  Γ ΙΑ Ν Ν ΙΤ Σ Η
| Πρώην υπουργό Εξωτερικών

«Πράξη πανικού, φόβου για το μέλλον και εγκλεισμού σε μια περιθωριακή πραιτοριανή φρουρά» χαρακτηρίζει 
ο κ. Τάσος Γιαννίτσης τη «διαγραφή» του Κ. Σημίτη. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών θυμίζει ότι ο Κ. Σημίτης δεν 
διέγραψε τον Παπανδρέου που «ως υπουργός θεωρούσε αυτονόητο να διαφοροποιείται δημόσια από τον πρω
θυπουργό του και να προτείνει δημοψήφισμα». Στη συνέντευξή του στο «Εθνος της Κυριακής», ο κ. Γιαννίτσης 
χρησιμοποιεί σκληρές εκφράσεις για τον Γ Παπανδρέου, αλλά δεν εξαιρεί από την αυστηρή κριτική του και «πολ
λούς άλλους που έχουν την ευθύνη από το 2004».

Η «διαγραφή» Σημίτη είναι πράξη 
πανικού και φόβου για ίο μέλλον

| ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗ |
fofig@pegasus.gr

Ομως το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να δώσει μά
χες για τις αξίες του. Γιατί αυτή η αποτυ
χία;

ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

Βαρέθηκα τα δαχτυλίδια και την μπουρδολογία
Μήπως έκανε λάθος ο Κ. Σημίτης όταν παρέδιδε 
το δαχτυλίδι στον Γ. Παπανδρέου;

Βαρέθηκα τα δαχτυλίδια και την μπουρδο- 
λογία. Ο Παπανδρέου εκλέχτηκε αυτοκρατο- 
ρικά απ' όλους μας το 2004 και ξανά το 2007 
από τους μισούς περίπου.

Λάθος το 2004 σημαίνει ότι γνώριζες τι θα 
γίνει μετά.

Ο Σημίτης ακολούθησε το τεράσηο κύμα που 
ερχόταν μέσα από τον χώρο. Ομως από τότε, 
την ευθύνη για τις εξελίξεις την έχουν πλέον 
άλλοι, πολλοί άλλοι.

Η πορεία του ΠΑΣΟΚ 
σήμερα θυμίζει την 

πορεία του «βασιλιά 
Αστόχαστου» στο 

«Παραμύθι χωρίς Ονομα» 
της Πηνελόπης Δέλτα

κλείνεται σαν το στρείδι στον εαυτό του 
και εξαντλείται σε συνεχείς διαγραφές.

Μπορείς να διαγράφεις όποιον θες, 
αλλά όχι τα πολνπκά σου κενά και τη δρα
ματική έλλειψη πειστικότητάς σου.

Δ εν μπορείς να διαγράψεις ένα ο
λόκληρο ρεύμα σκέψης που διατρέχει 
την ίδια την κοινωνία, τα ιστορικά στε
λέχη και τον χώρο σου τον ίδιο. Η πο
ρεία μιας παράταξης που πριν κάποια 
χρόνια συνεπήρε τη μίση Ελλάδα θυμίζει 
σήμερα την πορεία του «βασιλιά Αστό
χαστου», στο κλασικό «Παραμύθι χωρίς 
Ονομα» της Πηνελόπης Δέλτα.

Πώς αποτιμάτε για το ΠΑΣΟΚ την εξέλ ι
ξη αυτή;

Το κυνικό ερώτημα είναι αν η συ
γκεκριμένη κίνηση εξυπηρετεί πολιτι
κά ή υπονομεύει την πορεία του.

Πολύς κόσμος χλευάζει και θλίβε
ται ταυτόχρονα. Αυτή είναι η πραγμα
τικότητα. Και όλα αυτά σε μια περίοδο 
στην οποία το ΠΑΣΟΚ, υπό διαφορετι
κούς όρους, θα μπορούσε να ξεπετάξει 
στα άχρηστα την κυβερνώσα παράταξη.

Το ΠΑΣΟΚ νομίζει ότι δίνει μάχες για 
τα κοινωνικά προβλήματα. Ομως οι 
μόνες μάχες που κερδίζει είναι η απο
κοπή του από μεγάλα τμήματα της κοι
νωνίας, πολλά από τα οποία μάλιστα δεν 
έχουν (για την ώρα) πού να ακουμπή- 
σουν με σιγουριά.

Μόνο αν δίνεις τη μάχη με γνώση και 
συγκρότηση κερδίζεις. Διαφορετικά, 
«κουράζεσαι πάρα πολύ γιατί ετοιμάζεις 
το επόμενο λάθος σου».

Δεν «ακούστηκαν» πάντως κορυφαία στε
λέχη να τάσσονται επισήμως υπέρ της κί
νησης Σημίτη -  ούτε ο κ. Βενιζέλος... Πώς 
το αξιολογείτε;

Ελπίζω στο ΠΑΣΟΚ να μην κυριαρ
χήσει η μουγκή, συμμετοχική, απολυ
ταρχική δημοκρατία.

Η «διαγραφή» Σημίτη συνιστά πράξη...
Πανικού, φόβου για ίο μέλλον και 

εγκλεισμού σε μια περιθωριακή πραι- 
τοριανή φρουρά.

Η πλήρης αντίθεση με το 2003/04. 
Τότε ο Σημίτης δεν διέγραψε τον Πα
πανδρέου που ως υπουργός θεωρούσε 
αυτονόητο να διαφοροποιείται δημόσια 
από τον πρωθυπουργό του και να προ
τείνει δημοψήφισμα.

Υπάρχουν... πρωθυπουργίσιμοιστο ΠΑΣΟΚ, 
όπως θα... έλεγε ο θ . Πάγκαλος;

Πολλοί. Πώς θα γίνουν δεν ξέρω. Τα 
σημερινά προβλήματα είναι τόσο μεγάλα, 
και ο κόσμος έχει μπουχτίσει. Θέλει 
λύσεις γι' αυτά, όχι ατάκες για παρα
πολιτικά.

Ο πρώην υπουργός αποφεύγει 
να μιλήσει για το «δαχτυλί
δι» της διαδοχής, αλλά όταν 
ερωτάται αν ήταν λάθος του 

Κ. Σημίτη απαντά χωρίς περιστροφές: 
«Λάθος το 2004 σημαίνει ότι γνώριζες 
τι θα γίνει μετά».

Παρομοιάζει την πορεία του 
ΠΑΣΟΚ σήμερα με την πορεία του 

«βασιλιά Αστόχαστου» στο «Παραμύθι 
χωρίς Ονομα» και σχολιάζει τις μη δη

λώσεις κορυφαίων στελεχών για τη 
διαγραφή Σημίτη: «Ελπίζω  στο 
ΠΑΣΟΚ να μην κυριαρχήσει η μου

γκή, συμμετοχική, απολυταρχική δη
μοκρατία. Δ εν αποκλείει τη διάσπα

ση του κόμματος και προτείνει στον Κ. 
Σημίτη να διατηρήσει το θάρρος να λέ
ει πάντα την αλήθεια «όταν παντού την 
καταπνίγουν».

Συμφωνείτε με το πνεύμα της πρώτης ε 
πιστολής Σημίτη στον Γ. Παπανδρέου με 

αφορμή το δημοψήφισμα;
Το θέμα πέρασε στο πε

ριθώριο.
Το κεντρικό ζήτημα 

είναι άλλο: τι σημαί
νει πολιτικά, να με- 
τατρέπεται μετά το 

2004 το μεγάλο σο
σιαλιστικό κίνημα 
σε έναν χώρο που 
απομειώνεται ι
δεολογικά  και 
κοινωνικά, συρ
ρικνώνεται πο
λιτικά, που

mailto:fofig@pegasus.gr
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Ο Τ Α Σ Ο Σ  Γ ΙΑ Ν Ν ΙΤ Σ Η Σ  με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ,
Γ. Ποπανδρέου, κατά τη συνύπαρξή τους στο υπ. Εξωτερικών.

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Ο Σίσυφος είναι 
και πάλι ορατός
Κύριε Γιαννίτση, προβλέπετε 
διάσπαση του κόμματος;

Ελπίζω όχι. Ισως γιατί λει
τουργώ ακόμα με το βάρος της 
μεταπολεμικής ιστορίας μας, 
όπου οι πιο προοδευτικές δυ
νάμεις, διασπασμένες, έπαι
ζαν τον ρόλο του Σίσυφου 
στο αυταρχικό πολιτικό σκη
νικό. Μέχρι που ο Ανδρέας Πα- 
πανδρέου πέτυχε το μεγάλο 
άλμα. Ομως ο Σίσυφος είναι 
πάλι ορατός και χωρίς διά
σπαση.

Μόνη λύση, η αλλαγή ηγεσίας;
Οσο βαθαίνει η απόστα

ση κοινωνίας και ΠΑΣΟΚ τό
σο λιγότερη σημασία έχει.

Οι φήμες οργιάζουν για την ε 
μπλοκή και πρώην υπουργών του 
ΠΑΣΟΚ (επί Σημίτη) στην υ
πόθεση της δίεπιβηε. Το σχό
λιό σας;

Να βγουν όλα δημόσια. 
Ομως, ζούμε την εποχή της 
«μηδενικής ανοχής στη δια
φθορά» και της «μηδενικής α
νοχής στην αποκάλυψη της

διαφθοράς». Ο απλός κόσμος 
έχει αηδιάσει να ακούει για 
σκάνδαλα, ονόματα, να πε
ριμένει τη Δικαιοσύνη να λει
τουργήσει, και το αποτέλεσμα 
είναι να φυλακίζεται η Τσέ- 
κουϋ! Τη Δικαιοσύνη ποιος την 
τιμωρεί για τον ξεπεσμό της;

O OTE καλώς ή κακώς επωλή- 
θη;

Η πώληση ήταν μια θλι
βερή αυλαία σε μια τραγωδία 
του οικονομικού μάνατζμε
ντ. Οταν αναζητάς στρατηγι
κό επενδυτή, δεν αφήνεις 
τον εαυτό σου να μεταβληθεί 
σε ψιλικατζή του 3%.

Διατηρείς τη δύναμη να 
διαπραγματευτείς μαζί του έ
να στρατηγικό σχέδιο.

Για το πού π.χ. θα πάει τον 
OTE στα επόμενα 10-15 χρό
νια, τι δεσμεύσεις θα αναλά- 
βει, τι μορφή θα διασφαλιστεί 
στο μέλλον για έναν κρίσιμο 
κλάδο. Τίποτα απ' ό,τι έπρε
πε να γίνει δεν έγινε και τί
ποτα απ' ό,τι έπρεπε να λεχθεί 
δεν λέχθηκε.

€ €
Μπορείς να διαγράφεις όποιον θες  

αλλά όχι τα πολιτικά σου κενά και τη 
δραματική έλλειψη πειστικότητάς σου

Ελπίζω στο Κίνημά μας να μην κυριαρχήσει 
η μουγκή, συμμετοχική, απολυταρχική δημοκρατία

ΤΙ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Να θυμάται πόσο χυδαίο είναι το πολιτικό παιχνίδι
Ως πρώην στενός συνεργάτης και πολι
τικός φίλος του Κ. Σημίτη, τι θα του 
προτείνατε σ' αυτήν τη συγκυρία;

Να θυμάται πόσο χυδαίο είναι το πο
λιτικό παιχνίδι, να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες του κόσμου για τον πρω

θυπουργό του 1996-2004 και να δια
τηρήσει το θάρρος να λέει την αλήθεια, 
«όταν παντού την καταπνίγουν» (Μπρε- 
χτ στο «Πέντε δυσκολίες για να γρά
ψει κανείς την αλήθεια»). Ενας πρώ
ην πρωθυπουργός έχει ευθύνες απέ

ναντι σε όλη την κοινωνία. Δ εν μπο
ρεί να παγιδεύεται στο αναισθητικό κλί
μα των εσωκομματικών κλισέ.

Και στον Γιώργο Παπανδρέου;
Στ' αλήθεια δεν ξέρω.

Προσωπικό Δάνειο Lower
με το χαμηλότερο επιτόκιο

■%
ς|

ΔΕ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ 
ΤΙΠΟΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ...
Ισχύει και για μεταφορά οφειλών

Προσφορά έως τις 31 /07 /08

Για ποσό δανείου € 10.000, ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο 7,95% με προϋπόθεση τη συνεπή εξυπηρέτηση του δανείου, 
πλέον εισφοράς Ν.128/75 0,6%, εφάπαξ δαπάνη € 180 και διάρκεια 84 μήνες, Σ.Ε,Π.Π.Ε. 9,13%.

800,11.800.800 www.bankoTcyprus.gr Τράπεζα Κύπρου »

http://www.bankoTcyprus.gr


16 Π Ο ΛΙΤΙΚΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2 0 0 8 ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Χ Ρ Η Σ Τ Ο  Π Α Π Ο Υ Τ Σ Η 1
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ

Για «αρρωστημένη εσωστρέφεια» κακψηχανισμούς ενημέρωσης» που καθηλώνουν το ΠΑΣΟΚ κάνειλόγο, στη 
συνέντευξή του στο «Εθνος της Κυριακής», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευ
σης, Χρ. Παπουτσής, θέτε ι εκτός του σχεδίου υπονόμευσης τον Κ. Σημίτη αλλά καταγγέλλει τις προσωπικές 
στάσεις και την υποκρισία της επίπλαστης ενότητας. Ο X. Παπουτσής πιστεύει ότι δεν υπάρχει χώρος για νέο 
κόμμα και απορρίπτει κάθε ιδέα διάσπασης του Κινήματος...

Κυβέρνηση, ΜΜΕ και εταιρείες 
δημοσκοπήσεων συνεργάζονται

ΓΙΑ ΤΑ ΓΚΑΛΟΠ

Αμφισβητώ τα  συμπεράσματά το υ ς
Είναι «πειραγμένες» οι δημοσκοπήσεις;

Το κεντρικό πολιτικό εύρημα σε όλες τις 
έρευνες είναι ότι η κοινωνία εγκλωβίζεται 
στην ανασφάλεια, την απαισιοδοξία και τα 
αδιέξοδα. Η ΝΔ με οριακή πλειοψηφία στη 
Βουλή είναι μειοψηφία στην κοινωνία. 
Εάν προβαλλόταν αυτή η αλήθεια, θα εί

χε ήδη διαμορφωθεί διαφορετική δυναμική 
στην κοινωνία και θα είχε καταγραφεί στις δη

μοσκοπήσεις.
Δεν αμφισβητώ την επιστημονική μέθοδο των ε

ρευνών. Ούτε αγνοώ το ρόλο των εταιρειών δημο

σκοπήσεων. Επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν, 
δεν είναι ανεξάρτητα ινστιτούτα ερευνών. Εκείνο το 
οποίο αμφισβητώ είναι η εξαγωγή, η ανάγνωση και 
η προβολή των συμπερασμάτων των δημοσκοπή
σεων. Πώς μπορεί η οποιαδήποτε εταιρεία δημο
σκόπησης να καταγράψει την αλήθεια, όταν η αλήθεια 
αποκρύπτεται συστηματικά από τον ελληνικό λαό;

Η ευθύνη αφορά πρώτα από όλα το ΠΑΣΟΚ και, 
μάλιστα, είναι εγκληματική η ευθύνη όσων στο πα
ρελθόν με πολιτική επιλογή διέλυσαν τις οργανώσεις 
του ΠΑΣΟΚ και διέρρηξαντην άμεση και αυθεντική 
σχέση του Κινήματος με τους πολίτες.

«
Οι «μηχανισμοί ενημέρωσης»

____________ προβάλλουν ένα
___________ κατασκευασμένο,

αποκρουσπκό πρόσωπο του
___ΠΑΣΟΚ. 0  κόσμος μας δεν
ανέχεται άλλο τις προσωπικές 

στρατηγικές και φιλοδοξίες

εκείνων που είναι κολλημένοι στις αντιθέ
σεις του παρελθόντος. Προβάλλουν ένα 
κατασκευασμένο αποκρουστικό πρόσωπο 
του ΠΑΣΟΚ που αδικεί κατάφωρα την προ
σπάθεια του Γ. Παπανδρέου και όλων μας. 
Αλλά, δυστυχώς, έχει αποτέλεσμα καθώς 
σπέρνει την αμφισβήτηση και τη σύγχυση 
στους πολίτες, επιδρώντας ανασταλτικά στη 
συσπείρωση της παράταξης, που είναι προ
ϋπόθεση για τη νικηφόρα πορεία. Δ εν ξέ
ρω ποιες είναι οι προθέσεις αλλά το αντι
κειμενικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό από 
κάθε άποψη.

Συμμετέχει και ο Κ. Σημίτης;
Αδιανόητο για έναν πολιτικό του επιπέ

δου του.

Υπάρχει θέμα «ρεύματος» ή εκσυγχρονιστών;
Ας αφήσουμε αυτούς τους διαχωρισμούς 

και τα ταμπελώματα του παρελθόντος. 
Αρνούμαι να συζητήσω με αυτούς τους ό
ρους που θίγουν την αξιοπιστία και την ε
νότητα της παράταξης.

Ο Γ. Παπανδρέου δεν κάνει τίποτα λάθος;
Φυσικά, έχει κάνει λάθη και ανέλαβε ο 

ίδιος την ευθύνη με παρρησία. Εγώ έχω ε
μπιστοσύνη στη βαθιά δέσμευση του Γιώρ
γου Παπανδρέου στην ενότητα της παρά
ταξης, στην εντιμότητα και την ανεξαρτησία 
της πολιτικής του δράσης, στη δημοκρατι
κή και προοδευτική πολιτική του σκέψη.

Δηλαδή, πάλι φταίνε οι άλλοι;
Πρώτα από όλα, φταίμε εμείς οι ίδιοι 

που επιτρέπουμε σε ορισμένους να πρω
ταγωνιστούν σε μια αρρωστημένη εσω 

στρέφεια, που καθηλώνει το Κίνημα, ακυ
ρώνει τον ιδεολογικό προγραμματικό μας 
λόγο και κρατά το ΠΑΣΟΚ στα δικά τους μι
κρά μεγέθη. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ πληγώ
νεται από αυτές τις πράξεις.

Βλέπετε άλλο κόμμα;
Οχι, ως φορέας που εκφράζει συμφέροντα 

συγκεκριμένων κοινωνικών δυνάμεων. 
Εκτός, εάν κάποιοι ονειρεύονται ένα μικρό 
δορυφορικό κόμμα συμπληρωματικό του ση
μερινού συστήματος εξουσίας στη χώρα.

Διάσπαση του ΠΑΣΟΚ;
Οσοι και όποτε το επιχείρησαν απέτυχαν 

και την απάντηση την έδωσε ο λαός.

Σας επισημαίνω ότι όσο δεν κατονομάζονται 
οι «κάποιοι», κερδίζει έδαφος στις δημοσκο
πήσεις ο... «κανένας»!

Ας μην ξεχνάμε ότι στην Οδύσσεια ο Κα
νένας ήταν ο εγκλωβισμένος πολυμήχανος 
Οδυσσέας... Κι αν έλθουμε στη σύγχρονη 
εποχή, στη θέση του Οδυσσέα είναι οι ενεργοί 
και δημοκρατικοί πολίτες που περιμένουν 
από τον Γιώργο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ 
να αποδείξουμε στην πράξη ότι εννοούμε 
αυτά που λέμε και δεσμευόμαστε για την ποι
ότητα της δημοκρατίας, την αναβάθμιση 
της δημόσιας ζωής και την ανεξαρτησία 
του πολιτικού συστήματος. Γ ία την εγκαθί
δρυση ισχυρών θεσμών διαφάνειας, δη
μοκρατικού και κοινωνικού ελέγχου. Σας δια- 
βεβαιώ, κ. Αντύπα, είναι ισχυρή η απαίτη
ση του κόσμου για κάθαρση και εξυγίανση 
του πολιτικού συστήματος, ενίσχυση της α
ντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και μία 
προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.

| ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΥΠΑ |

Μ πορεί το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει 
με διαγραφές;

Σας λέω  ότι ο κόσμος του 
ΠΑΣΟΚ δεν ανέχεται άλλο τις 

προσωπικές στρατηγικές και φιλοδοξίες. 
Και δεν αποδέχεται την υποκρισία της επί- 
πλασιης ενότητας που επιτρέπει διαρκώς πρά
ξεις και προσωπικές στάσεις που πληγώνουν 
τη δημοκρατική παράταξη.Υπάρχει σχέδιο υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ και 
του Γ. Παπανδρέου;

Ρωτήστε όποιον θέλετε από τους ανα
γνώστες της εφημερίδας σας, ποιο είναι ε
κείνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Η 
διαδικαστική ένσταση της επιστολής του κ. 
Σημίτη ή τι λέει και πώς δρα το ΠΑΣΟΚ ε
νάντια στα αδιέξοδα που έχει φέρει στη χώ
ρα και τους πολίτες η αντιλαϊκή πολιτική της 
ΝΔ; Ομως, η επιστολή έγινε πρώτο θέμα ως 
στοιχείο εσωκομματικής σύγκρουσης.

Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη των πολι
τών. Ολοι οι πολίτες θα θέλανε να ακούσουν 
εάν υπάρχουν ενστάσεις ή διαφορετικές 
προτάσεις του κ. Σημίτη και όποιων άλλων 
στις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ 
για το εισόδημά τους, τη σύνταξή τους, τη 
δουλειά τους και την ποιότητα της ζωής τους, 
για την ανάπτυξη και την κοινωνική αλλη
λεγγύη. Και ενώ  όλα αυτά διατυπώνονται 
με σαφήνεια από όλους τους βουλευτές 
του Κινήματος, τα στελέχη μας και τον πρό
εδρο του ΠΑΣΟΚ, ως είδηση επιλέγεται να 
προβληθεί κάθε ατομική παραβατική συ
μπεριφορά των στελεχών μας και ιδιαίτερα



ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
—  

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2 0 0 8 Π Ο ΛΙΤΙΚΗ 17
Στιγμιότυπο από 

ομιλία του Χρήστου 
Παπουτσή στη Βουλή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ

Απαιτούμε εξεταστικές
Εχετε μιλήσει για σκάνδαλα; Αν κερδίσετε τις 
εκλογές θα στήσετε ειδικά δικαστήρια;

Με ειδικά δικαστήρια απειλούσε η ΝΔ. 
Εμείς ασκούμε υπεύθυνη αντιπολίτευση. 
Με συγκεκριμένα στοιχεία απαιτούμε εξε
ταστικές επιτροπές για  τα ομόλογα, τη

επιτροπές
δίαηεηε, τις υποκλοπές. Δ εν υπάρχουν άλ
λα περιθώρια.

Αν επιτρέψουμε τη συγκάλυψη που επι
χειρεί η ΝΔ θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο α
πόστημα που θα κακοφορμίσει εις βάρος της 
ίδιας της Δημοκρατίας.

Οσοι ελέγχουν 
τα MME δεν 
προβάλλουν 
τον αγώνα μας
Είναι δυνατόν με όσα συμβαίνουν, 
με την κυβέρνηση να είναι στις 
χειρότερες στιγμές της, το 
ΠΑΣΟΚ να χάνει δυνάμεις;

Γιατί απορείτε, όταν εκείνοι 
που ελέγχουν τους μηχανι
σμούς ενημέρωσης στη χώρα 
αποκρύπτουν και δεν προ
βάλλουν το ν  α γώ να  του 
ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση του 
κοινωνικού κράτους, για την 
αναβάθμιση της δημόσιας παι
δείας και υγείας, για την α
ντιμετώπιση της ακρίβειας, 
της φτώχειας, την προστασία 
του εισοδήματος των εργαζο
μένων και των αγροτών, για να 
σταματήσουμε το ξεπούλημα 
του OTE και των λιμανιών. Εκ 
του αποτελέσματος, προσφέ
ρουν μεγάλη βοήθεια στη ΝΔ.

Φταίνε τσ MME για την εικόνα 
του ΠΑΣΟΚ;

Γιατί, δεν βλέπετε εσείς την 
προσπάθεια ορισμένων να α
ποσιωπήσουν την πολιτική 
μας δράση, να απαξιώσουν 
τις θέσεις μας και να εμφανί
σουν το ΠΑΣΟΚ σε σύγχυση 
και αδυναμία; Να εμφανίσουν 
το ΠΑΣΟΚ καθηλωμένο και 
χωρίς προοπυκή; Και όταν αυ
τά «παπαγαλίζονται» και επα
ναλαμβάνονται διαρκώς σχε
δόν καθημερινά είναι απολύ
τως φυσικό οι επόμενες δη
μοσκοπήσεις να καιαγράψουν 
αυτή την τάση στην κοινωνία. 
Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι 
η εποχή μας είναι επικοινω- 
νιακή εποχή, ότι είναι αυτα
πόδεικτη και αλληλοτροφο- 
δοτούμενη η σχέση κυβέρνη
σης, εταιρειών δημοσκοπή
σεων και MME, ότι είναι συχνές 
οι προσπάθειες χειραγώγη
σης της κοινής γνώμης και 
της επιρροής στη διαμόρφω
ση της κοινωνικής και πολιτι
κής συνείδησης των πολιτών...

Και όλες αυτές οι προ
σπάθειες έχουν πρωταγωνι
στές με ονοματεπώνυμο, με 
εμφανέστατες προτιμήσεις σε 
πολιτικούς και πολιτικές δογ
ματικές αγκυλώσεις και πρό
δηλες σκοπιμότητες. Γι’ αυτό 
επιμένω, αυτή η κατάσταση 
δεν πάει άλλο. Οσο την ανε
χόμαστε διευρύνεται το έλ
λειμμα της δημοκρατίας και 
ενισχύεται η αμφισβήτηση 
του πολιτικού συστήματος και 
του δημοκρατικού πολιτεύ
ματος.

QUALITY
SYSTEM

HITACHI.
In sp ire  the N e x t

Σ τ ο ν  K ñ ι μ α τ ι σ μ ό ,

όχι anñó επώνυμα, aññá με επιχειρήματα

Τεχνολογία αιχμήε A ll DC Inverter Αθόρυβα από 20 dB

Νέα σειρά σε μοντέρνουε συνδυασμούε χρωμάτων

Τεχνολογία ανανέωσηε tou αέρα Air-Exhanger Ενεργειακή κλάση A

Μοντέλα ιοίχου & δαπέδου με ξεχωριστό στυλ

5 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστήPlasma Ion & PóBóos Ιονισμού
Ψυκτικό υγρό R-410A

www.hitachiaircon.com
Hitachi Europe Α.Ε., τηλ.: 210 6837200

http://www.hitachiaircon.com
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Οι διαγραφές που 
έγραψαν ιστορία 
σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
Μ έχρι πρότινος τα σκήπτρα των 
περισσότερων διαγραφών στελεχών 
του κατείχε ο πατέρας του Γιώργου 
Παπανδρέου και ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, 
Ανδρέας. Μάλιστα είχε καθιερώσει 
και ειδική ορολογία προκειμένου να 
μη χρησιμοποιεί τη λέξη διαγραφή 
λέγοντας ότι ο σύντροφος «κατέβηκε 
από το τρένο της αλλαγής».
Το 1 9 7 5  ο Ανδρέας Παπανδρέου διέ
γραψε σημαντικά στελέχη της 
Δημοκρατικής Αμυνας, όπως ο Σάκης 
Καράγιωργας, η Αμαλία Φλέμιγκ, η 
Μελίνα Μερκούρη, η ιδιαιτέρα του 
Αγγέλα Κοκκόλα και ο Νίκος Κωνστα- 
ντόπουλος. Ο Γιώργος Παπανδρέου 
είχε εκφράσει τις διαφωνίες του.
Το 1 9 7 6  ο Ανδρέας Παπανδρέου 
διέλυσε τη νεολαία του Κινήματος 
διαγράφοντας περισσότερα από 100 
στελέχη της.
Την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης 
του ΠΑΣΟΚ αηοπέμφθηκαν πέντε 
βουλευτές, οι Στ. Παναγούλης,
Α. Μπουλούκος, Γ. Χονδροκούκης 
και Γ. Πέτσος. Το 1986 διαγράφηκε ο 
Γ. Αρσένης και το 1989 οι Γ.-Α. Μαγκά- 
κης, Αντώνης Τρίτσης και Ρούλα 
Κακλαμανάκη.
Ο Κώστας Σημίτης διέγραψε το 2003  
τον Κ. Σπυριούνη γιατί υποστήριξε 
θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και τον 
στενό του συνεργάτη Μ. Νεονάκη γιατί 
αποκαλύφθηκαν στοιχεία για υπέρογκα 
κέρδη από το Χρηματιστήριο.
Η μόνη διαγραφή που είχε κάνει 
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν αυτή 
του βουλευτή Ιπποκράτη Σαβούρα το 
1976, αφού θεωρείτο ότι είχε τον από
λυτο έλεγχο του κόμματος.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε 
εξωθήσει σε ανεξαρτητοποίηση τον 
πρώην πρωθυπουργό Γ. Ράλλη και 
είχε διαγράψει τον γαμπρό του 
Αν. Παπαληγούρα.
0  Αναστάσης Παπαληγούρας είχε απο
μακρυνθεί το 1998 και για ένα χρόνο 
και από τον νυν πρόεδρο της Νέας 
Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή.
Ηταν και αυτός θύμα της μεγάλης σφα
γής των στελεχών του 1998 με την 
οποία τέθηκαν εκτός κόμματος, ο πρώ
ην εσωκομματικός του αντίπαλος 
Γ. Σουφλιάς, και οι βουλευτές Πέτρος 
Τατούλης, Στέφανος Μόνος,
Βασίλης Κοντογιαννόπουλος 
και Νίκος Κάκκαλος.

ΙΟΣ... ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αγνοούνται 3 .1 4 8  μέλη 
και ένας πρωθυπουργός
ΙΑν και ο Γ. Παπανδρέου έχει ταχθεί υπέρ ενός ανοιχτού κόμματος 

δεν διστάζει να το κλείνει με... διαγραφές όταν νιώθει ότι αμφισβητείται
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Υ πέρ ενός ανοιχτού κόμματος με πολυφωνία 
και κατά των διαγραφών έχει ταχθεί πολλές 
φορές ο Γιώργος Παπανδρέου, παρ' όλα 
αυτά δεν είναι λίγες οι φορές που έχει α

κολουθήσει ακριβώς τον αντίθετο δρόμο, κυρίως όταν 
οι σχέσεις του με στελέχη έχουν φτάσει σε οριακό επί
πεδο ή όταν αμφισβητούνται ευθέως οι αρχηγικές του 
ικανότητες.

Με το καλημέρα της ανάληψης της προεδρίας του κόμ
ματος, ο Γιώργος Παπανδρέου προχώρησε στη δια
γραφή ενός υφυπουργού και 9 βουλευτών του κόμματος. 
Τον Ιανουάριο του 2004, λίγες μόνο ημέρες μετά τη δια
δοχή στο ΠΑΣΟΚ και εν τω  μέσω της προεκλογικής πε
ριόδου, ξεσπάει το σκάνδαλο με την «τροπολογία Πά- 
χτα» για το ξενοδοχείο «Πόρτο Καράς» στη Χαλκιδική.

Ο τότε υφυπουργός Οικονομίας διαγράφεται, ενώ προ
κειμένου να αμυνθεί στη σκληρή επίθεση που δέχεται 
από τη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Παπανδρέου απο
φασίζει την αποπομπή και άλλων 9 βουλευτών του, που 
φέρονταν να είχαν υπογράψει τη σχετική τροπολογία. 
Πρόκειται για τους I. Ανθόπουλο, Σπ. Βούγια, Κ. Δια
μαντή, Θ. Κατσανέβα, Γ. Κίρκο, Π. Κουρουμπλή, Ν. 
Στρατηλάτη, Ν. Φλώρο και Αλ. Χρυσανθακόπουλο. Η α
πόφαση του κ. Παπανδρέου φάνηκε εξαιρετικά δύ
σκολη, αφού κάποιοι από τους διαγραφέντες ήταν στε
νοί του φίλοι, όπως ο Νίκος Φλώρος και ο Γιώργος Κίρ
κος. «Η ευθύνη απέναντι στο Κίνημα», κατά δήλωση του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ, είχε προταχθεί και τότε όπως και 
σήμερα για να αμβλυνθούν οι εντυπώσεις.

Η καρατόμηση Γιάννου
Ως απόπειρα να βγει το ΠΑΣΟΚ από το πολύμηνο τού

νελ εσωστρέφειας θεωρήθηκε η διαγραφή από την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ του πρώην υ- 
πουργόυ Οικονομίας Γιάννου Παπαντωνίου τον Αύγουστο 
του 2006.

Ο κ. Παπαντωνίου είχε διαφοροποιηθεί από τη γραμ
μή του κόμματος σχετικά με το θέμα της ιδιωτικοποίη
σης της Εμπορικής Τράπεζας λέγοντας ότι και το πρό
γραμμα του ΠΑΣΟΚ μιλούσε για την αποκρατικοποίη
ση. Αίγους μήνες αργότερα, ανήμερα της ημέρας του 
Αγίου Βαλεντίνου, παρελθόν για το ΠΑΣΟΚ αποτελού
σε και ο Κίμων Κουλούρης, στέλεχος του Κινήματος α
πό τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του. Αφορμή στάθη
καν οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί κατά του Θ. Πάγκαλου, · 
ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είχε ταχθεί υπέρ της κα
τάργησης του πανεπιστημιακού ασύλου. Την περίοδο 
εκείνη το ΠΑΣΟΚ είχε εγκλωβιστεί στη συζήτηση για τα 
θέματα της παιδείας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να βρί
σκεται σε σχετική απομόνωση λόγω της υποστήριξης 
της αναθεώρησης του άρθρου 16.

Σε παρ' ολίγον διαγραφές στελεχών είχε οδηγηθεί 
και η κόντρα που ξέσπασε μετά τις εκλογές του Σε
πτεμβρίου του 2007 ανάμεσα στον Γιώργο Παπανδρέ
ου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο και κατέληξε στις εσω 
κομματικές κάλπες της 11ης Νοεμβρίου. Υστερα από την 
επικράτηση του κ. Παπανδρέου στις εκλογές, το μήνυ
μα προς το αντίπαλο στρατόπεδο ήταν σαφές. «Ο πρό
εδρος δεν θα δεχθεί υπονόμευση».

Η  ε β δ ο μ ά δ α  τ ο υ . . .  Α γ ί ο υ  Β α ρ θ ο λ ο μ α ίο υ
Η περασμένη εβδομάδα για το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να 
παρομοιαστεί με τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου των Γάλλων 
μεταρρυθμιστών της θρησκείας του 16ου αιώνα. Από τη Δευτέρα 
μέχρι την Παρασκευή αηοφασίσθηκε:
> η διαγραφή των μελών της νεολαίας της ΠΑΣΠ που προκάλεσαν 
επεισόδια στις εκλογές του Σαββατοκύριακου
> η διαγραφή 306 μελών του κόμματος που διπλοψήφισαν στις 
πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές για τους γραμματείς των 
νομαρχιακών οργανώσεων
> η επιβολή ποινής μερικής στέρησης της κομματικής ιδιότητας σε 
2.842, που ψήφισαν σε άλλη τοπική οργάνωση ενώ ήταν ήδη 
γραμμένοι σε άλλες οργανώσεις
> η διαγραφή του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ και πρώην 
πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη.
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Από τη στήριξη μέχρι τη ρήξη
Οι θερμές και ψυχρές σχέσεις των δύο ανδρών από το 1996 έως την ημέρα της διαγραφής
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Στους μύθους και τους 
θρύλους της ιστορίας 
του ΠΑΣΟΚ «ζε ι» μια ι
στορία: Οτι στα τέλη του 

1995 ή στις αρχές του 1996 υ
πήρξε μία συμφωνία ανάμεσα 
στον Κ. Σημίτη -που διεκδικούσε 
τότε την ηγεσία- και τον Γ. Πα- 
πανδρέου. Ο δεύτερος θα α

σκούσε την επιρροή του στον 
άρρωστο πατέρα του για να α
νοίξει τον δρόμο στον πρώτο, ο 
οποίος -όταν ερχόταν η ώρα- θα 
του παρέδιδε με τη σειρά του το 
κόμμα. Και οι δύο πρωταγωνιστές 
έχουν διαψεύσει κατηγορηματι
κά αυτήν την εκδοχή της ιστορίας. 
Κατά ένα περίεργο παιχνίδι της 
μοίρας, όμως, έτσι ήρθαν τα πράγ
ματα.

Ο Γ. Παπανδρέου στήριξε τον 
Κ. Σημίτη στο κρίσιμο συνέδριο 
των καθαρών λύσεων, του «όλα 
ή τίποτα». Και ο Κ. Σημίτης, όταν 
ήρθε η ώρα, παρέδωσε σε αυτόν 
το «δαχτυλίδι» του ηγέτη της δη
μοκρατικής παράταξης. Παρόη πέ
ρασε οκτώ χρόνια ζώντας με την 
καχυποψία του παπανδρεϊκού 
μπλοκ που τον κατηγορούσε ό
τι ήθελε ένα «μικρό και σημιτικό

ΠΑΣΟΚ». Και άλλο παιχνίδι της 
μοίρας! Σήμερα οι υποστηρικτές 
του πρώην πρωθυπουργού κα
τηγορούν τον διάδοχό του ότι 
θέλει ένα... «μικρό και παπαν- 
δρεϊκό ΠΑΣΟΚ»!

Γ ία όσους πιστεύουν στο κάρ
μα είναι προφανές ότι εδώ κάτι 
τρέχει. Οι δύο πολιτικοί είχαν α
πό την αρχή δύσκολες σχέσεις ό
χι μεταξύ τους, αλλά με τον... ι

δρυτή του κόμματός τους. Ο Κ. Ση
μίτης βρέθηκε πολλές φορές ε
κτός νυμφώνος με απόφαση του 
Α. Παπανδρέου, ενώ ο γιος του 
αμφισβήτησε πολλές από τις πο
λιτικές και προσωπικές επιλο
γές του πατέρα του. Ισως γι’ αυ
τό στη διαθήκη του ανέφερε πως 
του αφήνει μόνο τ’ όνομά του. Το 
κόμμα βρισκόταν ήδη στα χέρια 
του Κ. Σημίτη.

1 Η τετραετία 
το υ ... μέλιτος

Στα χρόνια των κυβερνήσεων του Κ. Σημί
τη η συνεργασία των δύο ήταν μάλλον καλή.
Οι πολιτικοί συντάκτες της εποχής, βέβαια, 
θυμούνται πως η πρώτη κυβέρνηση Σημίτη 
καθυστέρησε να ανακοινωθεί, γιατί ο Γ. Πα
πανδρέου είχε αρνηθεί να δεχθεί τη θέση του 
υφυπουργού Εξωτερικών, ζητώντας να είναι του
λάχιστον αναπληρωτής υπουργός. Ο Κ. Σημί
της το δέχθηκε.

Η μοίρα -πάλι μπροστά μας τη βρίσκουμε- 
είχε πιο προωθημένα σχέδια για τον πρωτότο
κο γιο του ανθρώπου που ένωσε τη δημοκρα
τική παράταξη και τη στέριωσε στην εξουσία. 
Μέσω Ελληνικού, Κέρκυρας και... Κένυας ο 
Κούρδος ηγέτης Α. Οτσαλάν βρέθηκε στα χέ
ρια των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και ο 
«χειριστής», Θ. Πάγκαλος, εκτός κυβέρνησης.
Το 1999 συνεχίστηκε με τους καταστροφικούς 
σεισμούς σε Ελλάδα και Τουρκία, και έκλεισε 
με τη συμφωνία του Ελσίνκι. Κ. Σημίτης και Γ. 
Παπανδρέου είχαν χορέψει ένα πολύ επιτυ
χημένο τανγκό.

2 Το παρασκήνιο 
το υ ... δαχτυλιδιού.

Η δεύτερη τετραετία σφραγίστηκε από την 
σύγκρουση για τις ταυτότητες, το Εργασιακό, 
το Ασφαλιστικό, η κρίση στο ΠΑΣΟΚ (για όσους 
δεν θυμούνται ο Κ. Σημίτης οδήγησε το Κίνη
μα σε έκτακτο συνέδριο απειλώντας με παραί
τηση σε συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γρα
φείου), η ελληνική προεδρία στην ΕΕ και η δεύ
τερη κρίση στο ΠΑΣΟΚ με την αποπομπή του 
Κ. Ααλιώτη.

Ο Κ. Σημίτης εξάντλησε τα περιθώρια για να 
μείνει στην καρέκλα του. Ανακοίνωσε χάρτα σύ
γκλισης, πακέτο κατά της φτώχειας, αλλά τίποτα. 
Στα γκάλοπ που παρήγγειλε το Νοέμβρη του 
2003 ξεχώριζε ένα όνομα. Η κοινή γνώμη ή
θελε αλλαγή ηγεσίας και... Γ. Παπανδρέου! 
Στη σύνοδο της ΕΕ που ακολούθησε τον Δ ε 
κέμβριο του το είπε. Στο αεροπλάνο της επι
στροφής ο Γ. Παπανδρέου είπε στους εμβρό
ντητους δημοσιογράφους που συνόδευαν την 
ελληνική διπλωματική αποστολή το περίφημο 
«είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες μου»!

3 Η αποκήρυξη του 
εκσυγχρονισμού

Τον πίστεψε και ο Κ. Σημίτης (η «προφητεία» 
είχε εκπληρωθεί). Στο πρόσωπό του είδε τον κα
τάλληλο άνθρωπο για να συνεχίσει το έργο του. 
Είτε στην κυβέρνηση, αν το ΠΑΣΟΚ πετύχαινε 
το 4-0, είτε στην αντιπολίτευση.

Η υπόθεση Πάχτα έριξε βαριά τη σκιά της στην 
προεκλογική περίοδο και στις σχέσεις των 
δύο. «Κάποιοι, αφού φόρτωσαν ένα διαλυμέ
νο κόμμα στον Γιώργο, φρόντισαν να σιγου- 
ρέψουν την ήττα του», ήταν η πρώτη δηλητη
ριώδης διαρροή που εκτοξεύθηκε από το έκτακτο 
«στρατηγείο» της οδού Μαυρομιχάλη με στό
χο -ακόμη τότε- το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι επιτελείς του νέου αρχηγού ζήτησαν δια
κριτικά από τον προκάτοχό του να αποχωρή
σει από το προσκήνιο της προεκλογικής εκ
στρατείας, «ώστε να μείνει μόνος ο Γιώργος στη 
σκηνή».

4 Η οριστική ρήξη 
του Σεπτεμβρίου

Μαζί με τον Κ. Σημίτη, όμως, κατέβηκε από 
τη σκηνή και το έργο του. Και ανέβηκε η βα
ριά κληρονομιά στην οποία ο Γ. Παπανδρέου 
απέδωσε την ήττα του 2004. Και την ήττα των 
ευρωεκλογών. Και την ήττα του 2007.

Είχαν μεσολαβήσει δύο βιβλία και μερικές 
εκδηλώσεις του ΟΠΕΚ με αιχμές του πρώην κα
τά του νυν, που επιβεβαίωσαν στο νέο επιτε
λείο της Χαριλάου Τρικούπη ης υποψίες για σχέ
διο υπονόμευσης.

Οι ατράνταχτες αποδείξεις ήρθαν στη συ
νεδρίαση της ΚΟ στις 30 του περασμένου Σε
πτεμβρίου.

Ο Κ, Σημίτης -που είχε συναντηθεί την ε 
πομένη των εκλογών με τον διεκδικητή της η
γεσίας Ευάγγελο Βενιζέλο- αντέδρασε στο αί
τημα του Γιώργου Παπανδρέου να λάβει ψή
φο εμπιστοσύνης από τους βουλευτές.

Αυτό ήταν. Τα όσα διάβασε την επόμενη μέ
ρα τον έκαναν να απέχει από τις κομματικές δρα
στηριότητες. Μέχρι προχθές, που έστειλε στον 
Γιώργο Παπανδρέου την επιστολή που αμφι
σβητούσε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας...
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ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

Σχέσεις μίσους και λατρείας
Η στάση του Κινήματος απέναντι οτην ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης μεταβλήθηκε με τα χρόνια 
περνώντας από τον ευρωσκεπτικισμό του Ανδρέα Παπανδρέου στον ευρωπαϊσμό του Κώστα Σημίτη
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Ε ξαιρετικά παράδοξη 
φαντάξει η σύγκρουση 
του νυν με τον τέως 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 

γύρω από το αν πρέπει ή όχι το 
ΠΑΣΟΚ να ταχθεί υπέρ της διε
ξαγωγής δημοψηφίσματος για 
την έγκριση της Συνθήκης της 
Λισαβόνας.

Αυτή η «περί όνου σκιάς» σύ
γκρουση δεν θυμίζει σε τίποτα τις 
πολυτάραχες σχέσεις του ΠΑΣΟΚ 
με την ΕΕ και την προκάτοχό της, 
την ΕΟΚ. Από την πλήρη άρνηση 
της μεταπολιτευτικής περιόδου 
στην ευρωλαγνείατης σημιτικής 
φάσης και έως τη σημερινή πλει
οδοτική διαμάχη, αναφορικά με 
το ποιο ηγετικό στέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ είναι πιο γνήσια φιλο-ΕΕ, 
έχουμε περάσει από πολλά στά- 

' δια. Αξίζει να τα θυμηθεί κανείς 
επιγραμματικά.

«Ομάδας Επιστημόνων του Κέ
ντρου Μελετών και Διαφώτισης». 
Ο Κωνσταντίνος Σημίτης υπέ
γραφε τον πρόλογο αναφέρο- 
ντας στο κείμενό του μεταξύ άλ
λων:

«Η εισήγηση αρνείται την έ
νταξη, αρνείται επίσης την έντα
ξη υπό όρους. Εξοδος από τη σχέ
ση εξάρτησης με τη βοήθεια των 
βιομηχανικά ανεπτυγμένων χω
ρών δεν υπάρχει. Η εισήγηση θε
ωρεί ότι η άρνηση της ένταξης δεν 
συνεπάγεται την απομόνωση της 
χώρας, αλλά αντίθετα την πολύ
πλευρη ανάπτυξη των σχέσεών 
της».

είναι ότι η ένταξη όχι μόνο δεν α
νακουφίζει τον ελληνικό λαό, 
αλλά δημιουργεί νέα προβλήμα
τα και οξύνει όσα υπάρχουν... Οι 
μικρομεσαίοι έχουν πανικοβλη- 
θεί συνειδητοποιώντας τα προ
βλήματα», αναφέρει, μεταξύ άλ
λων, η παράγραφος 117.

Η ουσία είναι πως η πάλη με- 
ταφέρεται μέσα στην ΕΕ. Ο Α. Πα
πανδρέου πιέζει και αποσπά κον
δύλια για την ελληνική οικονο
μία, αλλά το υπεσχημένο δημο
ψήφισμα δεν προκηρύσσεται πο
τέ. Ούτε πια ξαναμιλάει το ΠΑΣΟΚ 
για έξοδο από την ΕΟΚ.

1981 1995

1976
ΠΑΣΟΚ ν5 ΕΟΚ

Η Εκτελεστική Γραμματεία του 
ΠΑΣΟΚ δεν είχε καμία αμφιβολία 
στην απόφασή της, της 1 ης Μαρ
τίου του 1976:

«Απώτερος σκοπός της ένταξης 
είναι η ματαίωση της σοσιαλιστι
κής αλλαγής στη χώρα μας», τό
νιζε χωρίς περιστροφές. «Το  
ΠΑΣΟΚ αρνείται την ένταξη, όπως 
αρνείται και την ένταξη υπό όρους. 
Δεν υπάρχει δρόμος που να οδηγεί 
μέσα από την εξάρτηση στην αυ
τονομία», συνέχιζε. «Μια μελλο
ντική εξέλιξη για την πραγματο
ποίηση της Ευρώπης των Λαών 
δεν είναι δυνατή όσο οι ευρω
παϊκές χώρες αποδέχονται την 
κηδεμονία των ΗΠΑ και τα σο
σιαλδημοκρατικά κόμματα μά
χονται για να προασπίσουν το 
καπιταλιστικό σύστημα», ανέλυε.

Στις 2 Μαρτίου 1976, το ΠΑΣΟΚ 
έδινε στη δημοσιότητα εισήγηση

Δημοψήφισμα Νο1
Το καλοκαίρι του 1981 το 

ΠΑΣΟΚ βρίσκεται προ των πυ
λών της εξουσίας. Στις 4 Ιουλίου 
1981ο Ανδρέας Παπανδρέου δί
νει στη δημοσιότητα το περίφη
μο «Συμβόλαιο με το Λαό» - δη
λαδή τη διακήρυξη κυβερνητι
κής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.

Από την 1η Ιανουάριου 1981 
η Ελλάδα έχει ενταχθεί στην ΕΟΚ. 
Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ γύρω από 
το θέμα αυτό έχουν υποστεί θεα
ματική αλλαγή.

«Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα 
ζητήσει σύμφωνα με τις συνταγ
ματικές διαδικασίες τη διεξαγω
γή δημοψηφίσματος για να α
ποφασίσει ελεύθερα ο Λαός, ύ
στερα από αντικειμενική και πλή
ρη ενημέρωση, αν επιθυμεί τη 
συνέχιση της ένταξης ή αν το 
συμφέρον του επιβάλλει, όπως ε
μείς πιστεύουμε, τη σύναψη μιας 
ειδικής συμφωνίας με την Κοινή 
Αγορά», αναφέρει η παράγρα
φος 118 του «Συμβολαίου με το 
Λαό».

«Η ένταξη συνεπάγεται μετα
φορά εθνικής κυριαρχίας σε ξέ
να κέντρα για κρίσιμα θέματα της 
εθνικής οικονομίας... Η αλήθεια

Το κύκνειο άσμα
Δεκαπέντε σχεδόν χρόνια κυ

λούν σε αυτό το μοτίβο. Ενα μό
λις χρόνο πριν από τον θάνατό του, 
την Τρίτη 27 Ιουνίου 1995, ο 
Ανδρέας Παπανδρέου δίνει μια συ
γκλονιστική συνέντευξη στις Κά
νες, όπου γίνεται Σύνοδος Κο
ρυφής της ΕΕ, όπως έχει πλέον με
τονομαστεί η ΕΟΚ.

Αυτή η συνέντευξη αποτελεί το 
κύκνειο άσμα του. Είναι η τελευ
ταία φορά που θίγει δημοσίως τό
σο κρίσιμα θέματα με τόσο διεισ
δυτικό τρόπο.

«Τι είναι η Ενωμένη Ευρώπη; 
Ποιος την κυβερνά; Τι ρόλο παί
ζουμε πλέον εμείς οι κυβερνήσεις, 
οι εθνικές κυβερνήσεις;» ανα
ρωτιέται και απαντά ο ίδιος: «Βα
δίζουμε προς μια σμίκρυνση των 
δυνάμεων του έθνους ως έννοι
ας, προς τη δημιουργία σφαιρών 
επιρροής ανάμεσα στους μεγά
λους... Για πρώτη φορά, νομίζω 
είδα εν λειτουργία το νέο Διευ
θυντήριο της Ευρώπης. Ισως υ
πήρχε πάντα, αλλά δεν ήταν τό
σο εμφανές και τόσο αιχμηρό».

Και ο Ανδρέας Παπανδρέου 
συνέχισε: «Βαδίζουμε προς μια Ευ
ρώπη που θα είναι δημοκρατική 
τύποις, αλλά που οι μεγάλες α

ποφάσεις θα παίρνονται από ένα 
ϊπτιτηνίΓΒΐιιτη (σ.σ. τριανδρία) η
γετών της Ευρώπης. Και μην ξε
χνάμε ότι αυτό μεταφέρει τη δύ
ναμη των μεγάλων πολυεθνικών 
εταιρειών σιγά σιγά να ελέγξουν 
οικονομίες και να παίξουν αυτές 
τον ρόλο του ενεργού και αποτε
λεσματικού κυβερνήτη»!

Στην ίδια συνέντευξη ο Α. Πα
πανδρέου ομολογεί το πολιτικό α
διέξοδο του σοσιαλισμού στη φά
ση αυτή απέναντι στην ΕΕ.

«Δ εν λέω ότι θα φύγουμε από 
την ΕΕ. Δεν υπάρχουν άλλοι δρό
μοι... Δ εν πρόκειται να δημιουρ
γήσουμε συνθήκες σύγκρουσης... 
Φυσικά, δεν προτείνω τίποτα το ρι
ζοσπαστικό. Δεν έχω να προτεί
νω  τίποτα το ριζοσπαστικό», πα
ραδέχεται.

1996
Με το βλέμμα στην ΕΕ

Εναν χρόνο αργότερα ο Α. Πα
πανδρέου είναι νεκρός και ο Κ. 
Σημίτης πρωθυπουργός. Η γραμ
μή απέναντι στην ΕΕ του νέου η
γέτη του ΠΑΣΟΚ είναι «ναι σε ό
λα». Η Ελλάδα δεν δημιουργεί πια 
κανένα πρόβλημα στην ΕΕ, ούτε 
καν σε φραστικό επίπεδο. Δεν 
διεκδικεί τίποτε, συμμορφώνε
ται από τους πρώτους σε κάθε ε
πιθυμία του «Διευθυντηρίου», 
που κατήγγειλε ο Α. Παπανδρέ
ου, σπεύδει να κυρώσει από τους 
πρώτους κάθε ευρωπαϊκή συν
θήκη και μπαίνει στην ΟΝΕ με μό
λις έναν χρόνο καθυστέρηση, 
συμμορφούμενη προς όλα τα α- 
παιτούμενα κριτήρια.

Ιδια γραμμή συνεχίζεται ακό
μη και όταν το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται 
στην αντιπολίτευση, όπου η κυ
βέρνηση Καραμανλή ακολουθεί 
πιστά την τακτική Σημίτη. Το θέ
μα της ΕΕ δεν αποτελεί καν θέμα 
συζήτησης ανάμεσα στα δύο κόμ
ματα παρά μόνο δημαγωγικά, χά- 
ριν εντυπώσεων.

«Ναι» στο 
δημοψήφισμα 
δηλώνει η 
πλειονότητα 
των πολιτών

Εσείς πιστεύετε ότι τα σοβαρά θέματα που αφορούν την Ε.Ε. πρέπει να τίθενται σε δημοψήφισμα;

Ο  Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ
Να αποφασίζονται 
από τη Βουλή

ΔΓ/ΔΑ
Το 5 6 ,4 %  του συνόλου 

των ψηφοφόρων 
(5 7 ,7 %  του ΠΑΣΟΚ) 
δηλώνει στην έρευνα 

της MARC για το 
«Εθνος της Κυριακής» 
ότι τα σοβαρά θέματα 
που αφορούν την ΕΕ 
πρέπει να τίθενται σε 

δημοψήφισμα.

[> Σύνολο ψηφοφόρων

ΔΓ/ΔΑ Να τίθενται σε 
δημοψήφισμα


