
ΚΡΙΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ

Τρεις επιστολές και μια «διαγραφή»
Το παρασκήνιο της ρήξης Παπανδρέου -  Σημίτη, τι συζητήθηκε (Χο ν« πρωινό καφέ», ποιοι υποστήριξαν τη «σκληρή γραμμή»

Το Κ. Π. Παπ μ ιο χ ο υ

ϊ,Ο,,ΓΙβ nOAJTUCOU βρίΛΕΡ με πολλεΐ 
àtoKUpaiOfis είχε to παρασκήνιο τη* 
«διαγροφή*· too πρώην προθυπουρ- 
^ju t  Κ. Σημίτη ano τον κ. Γ Παηαν- 
ip t a i . Λίγαιεροαπό πεντε χρονιά μετά 
ιπν ποροδοσπ too -6qxi.tj>i6iou» ins 
ηγεσίας από τον πρωιο, στον πρόεδρο 
τον ΠΑΣΟΚ

Το εικοσπετραωρο που μεσολάβησε 
ano το μεσημέρι ins Τετάρτη* mu την 
παραλαβή ms επιστολή*. με την onota 
O t t  Σημίτη* διαφώνησε δημοοίω* με 
tnv επιλογή του ΠΑΣΟΚ να ξητησει δη
μοψήφισμα γιο τη Συνθηκη ms Λιοοα- 
Οώνοΐ. μέχρι την Πέμπτη οπότε και ο 
κ. Γ Παπανδρέου tou απάντησε, θέτο- 
nûs ΐσν ουσιαστικά εκτό* κόμματός 
χαρακτηρίστηκε από αλλεπάλληλε* συ- 
ακέψει* στη Χαριλάου Tptxoúnn στη 
διάρκεια των οποίων εξετάστηκε ηλη- 
0OS εναλλακτικών σεναρίων Από την 
η™  αντίδραση npos τον πρώην πρω
θυπουργό, μέχρι το ^ ο ν  oxpoto 5η- 
λοδή αυτό ins »διαγραφή*» του, το ο
ποίο και τελικώ* υιοθετήθηκε από τον 
κ Γ Πσπανδρέου. Το χρσνιχό tous αεί 
ω*εξή*:

1
Ú

*

«Αναλικιη» και αντιδράσεις
Η επίδοση ms ειηστολήϊ του κ Κ. 

Κημιτη οτο γραφείο του προέδρου του 
ΙΙΑΣΟΚ και η ταυτόχρονη δημοοιοποί- 
ησή τη$ στα MME, γύρω στι* 2 το με
σημέρι ms Τετάρτη* σήμανε συναγερ
μό στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο προ
γραμματισμένο* για lis τρει* »πρωινοί 
καφέ*·. με τη συμμέτοχη των κ. Ν. 
Αθανασάχη Γ. Ραγκούση, Γ, Παηακων 
σταηινου, Δ. Ρέππο, Φιλ. Πετοόλνικου 
X- Καστανίδη, Π ΜπεγλΙτη χοι στενώ' 
συνεργατών του κ. γ Παπανδρέου. ό 
πωί σι κ Π Γερουλάνο* και Ρτγγτνι 
Βαρτίέλη, είχε ois προγραμματισμένι 
αντικείμενο τη στρατηγική του ΠΑΣΟΙ 
το επόμενο διάστημα Ομω* αυτή, ois ή 
ιαν αναμενόμενο, ουδέποτε συξητήθΕ 
κε. Η σύσκεψη οναλώθηκε στην *ανώ 
Αυσ/ΐ" τη* επιστολόε του πρώην πρω
θυπουργού και mous πιθανούς τρό
πο«» μια» πρώτη» αντίδρασην

Ολοι συμφώνησαν πωε η κίνηση του 
κ. Κ. Σημίτη είχε οαφώ* ευρύτερη πολι
τική οτΰχευσϋ από τη δημόσια κατα
γραφή tus. διαφωνία» του με το δημο
ψήφισμα γιο τη νέα Συνθήκη ms Ευ
ρωπαϊκή» Ενωση*. Βασικό επιχειρήμα
τα. όλων, ήταν αφ’ ενώ* η επιλογή του 
κ. Κ. Σημίτη να τη δημοσιοποιήσει πριν 
καλά καλό παραληφθεΙ από το γραφείο 
του κ. Γ Παπανδρέου και αφ1 ετέρου το 
uipos τη* και κυρ lus η αποστροφή περί 
“κυβερνήσεων του πατέρα σου και των 
δικών μσύ» που θεωρήθηκε απαξιωτική 
για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Δ ύ ο  γραμμές
Ομω*. ενώ στην «ανάγνωση· τη* επι

στολή* υπήρξε ομοφωνία στον τρόπο 
διαχείρισή* τη*, σύμφωνα με πληροφο- 
pics, σύντομα διαμορφωθήκαν δυο 
γραμμές Η πρώτη, με κυρίου* εκφρα
στή* του* κ Γ. Ραγκουση και N. ΑΒονα- 
σάχη. ιιρστεινε την επιθετική ανημε- 
τώιπση του κ. Κ. Σημίτη, με βασικό επι
χείρημα οτι σε διαφορετική περίπτωση 
to ηγετικό προφίλ του κ. Γ, Παπανδρέ- 
ου Οα δεχόταν μη αναστρέψιμο πλήγμα 
και θα άνοιγε ένα* νέο* κύκλο* αμφι
σβήτηση* των επιλογών του από tous 
βαρώνου* του ΠΑΣΟΚ Στο Ιδιά μήκος 
κάματοί κινήθηκαν και οι κ Φ ίϊε- 
τυόλνικοί, X. Καστανίδη* και Γϊ Μηε- 
γλίιηΐ, που σημείωσαν πω* εάν ο κ. Γ. 
Παπανδρέου δεν σηκώσει το γάντι που 
ιου πεταίτ ο κ. Κ. Σημίτη*, «θα είναι 
καλύτερα να ηαρσδωοη τα κλειδιά ms 
Χαριλάου Τρικούπη και να φύγει·, προ· 
ειδοηοιωντα* πω* ο πρόεδρο* tou 
ΠΑΣΟΚ διατρέχει τον κίνδυνο μια* νέ
οι εσωκομματική* κρίση* τα φθινόπω
ρο Πιο μετριαπαθεί* υπήρξαν κατά κύ
ριο λόγο ο κ. Δ. Ρέππο* κοι η κ Ρεγγίνα 
Βάρτξελη, που τάχθηκαν υπέρ τη* uno- 
βόθμιση» από τη Χαριλάου Τρικούπη 
τη* πρωτοβουλία* Σημίτη, με το σκε 
πτιχό ότι Οα έπρεπε να αποφευχθεί μια 
νέα κρίση κορυφή* στο κόμμα ms a 
ξιωμαιικη* αντιηαληεικιη* Ομω*, ύ
στερα από μακού σύΐήτηση σύμφωνη 
σαν να εκδοθεί μια σκληρη ανακοίνω
ση καταδίκη* του πρώην πρωθυπουρ
γού από τον κ, Γ Παπακωνσταντίνου

Η θέαη του Κ. Λαλκύττι
Σημειώνεται, πω* με τη λογική τη* υ- 

ποβάθμιση* τη* παρέμβασης Σημππ 
συντάχθηκε, κατά πληροφοριο και ό 
κ. Κ Λολιώτη* που είχε προστεθεί στη 
σύνθεση- χαθώ* εκτίμησε πω* με δεδο
μένη την -εχθρυσι· στάση συγκεκριμέ
νων MME έναντι του κ. Γ Παπσνδρεσυ 
ο τελευταίο* πιθανότατα θα έθγοινε ητ- 
muívos ano ένα «ειπκέκνωνιακό μπρά
ντι--ψερ» με ΐσν πρώην πρκΛσήοσριγό.

Τελικά, ο κ Γ Ποίτανδρέήει. πσυ βρι 
σκόταν σε ανοικτή γραμμή με tows £ 
ηττελχί* του υιοθέτησε το πρώτο σκε 
πτικά και έδωσε εντολή να ιπτάρδει 
την Τετάρτη το anóvruuo vu πρώτη α
ντίδραση η σκληρή ανακοίνωση του κ
Γ Παπακωνσταντίνου, μέσω τα* οποί
α* η επιστολή του npwnv nowftmoup- 
ymi καροκτηριίότΰν ■ ακατανόητη· 
κοι η Χαριλάου Τρικσύηη ιιπενθύμιξε

Ο πρώτος γύρος ονύμεαα στον Γ. Παπανδρέου και ιον Κ. Σημίτη έληξε. Οέαόμ<,χ „ w  ΠΑΣΟΚ περιμένουν με αγωνία τον δεύτερο, που αργά ή γρήγορα Οα έρθει

0  «επίλογος» που δεν εστάλη

Το επιτελείο του « Γ flancνδρτου το πρωί m t Πέμππκ ειοίμοσε δύο διάφορε- 
τικο σχέδια επιστολής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς τον πρώην πρωθυπουργό. 
H ορχη τους ήταν >διο, αλλά ο ιεπίλογος» διαφορετικός Το δεύτερο κείμενο ήταν 
σαφωε πια ήπιο, κοι, παρσυ οιμπνε το ενδεχόμενο της διαγραφής tou κ Κ. Σημίτη 
νο πλονοτοι, εηι της ουσίας τοποθετούσε τον πρώην πρωθυπουργό ce ρολο «επί- 
πμου προέδρου» με σαφώς μεγαλύτερα περιθώρια διατύπωσης γνώμης, κατα το 
ηρστυηο ιου « Κ Μπτσοτόκπ εντός της Ν Α  Ομως, τελικώς. ο κ Γ Παπονδρεου 
εηέλεξε tn γνωστή επιστολή, μεσω πις οηοίσς εθεσε τον κ. Κ. Σημίτη εκτός 
ΠΑΣΟΚ Το επίμαχο τμήμα της επιστολής που δεν έστειλε ο κ Γ Ποηονδρεου 
στον πρώην πρωθυπουργό έχει ως εξής:
«Εκτιμώ ιο έργο που έχεις προσφέρει σιπ χώρο Ανοηολώ την εποικοδομητική γι0 
την Ελλάδα συνεργασία μας σπς κυβερνήσεις σου Δεχομοι Ιομως και) την οπο 
φάσή cou νο κινηθείς έξω ana m στενή rwota ιης κομματικής πειθαρτίος και να 
λεποσργείς με απόλυτη ανεξαρτησία (αυτονομισ!, και αρα να μην npoaprtpáaoi 
συς συντεταγμένες δυνομεις της κοινοβουλευτικής μος αμαδος Διαφυλαοοοντος 
το κύρος της συντεταγμένης πλεύσης της Κ.0 του ΠΑΣΟΚ θο αξιολογούμε ποντα 
τις απόψεις που καταθέτεις Και προσωπική θο το κάνω με ιδιαίτερο σεβασμό
Αυτό συνιστα ελάχιστη υποχρέωση μου.

mas το 2005 ο κ. Κ. Σημίτη* είχε ταχθεί 
υπέρ τη* διεξαγωγή* δημοψηφίσματα* 
για το Ευρωσυνταγμα. Στην ίδια σύ
σκεψη ςτυμψωνήθηκε ειήση*. ο κ Γ. 
Παπανδρέου να καταφέρει ένα δεύτε
ρα «πλήγμα» προ* τον κ. Κ Σημίτη, 
την επομένη, μέσω ms απαντητικοί 
του ετηστολή5 προ* τον πρώην πρω
θυπουργό,

Η δεύτερη πράξη του δρόμοι ο* παί- 
χθηκε το βράδυ ms Τετάρτη*, μετά την 
ψηφοφορία γιο τη νέο Συνθήκη, στο 
γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ am 
Βουλή

Στοο* σταθερού* επιτελείς του κ Γ 
Παπανδρέου προοτέθηχε και ο κ, Χρ, 
Παπουτσή*, κατ’ ορισμένου* αιηο- 
βούλω* και κατ’ άλλου* επειδή κλήθη
κε λόγω ms επιρροή* του σε μερίδα 
του κομματικού μηχανισμού του 
ΠΑΣΟΚ Σε κάθε περίητωστι. ο κ. Χρ 
Παπουτσή* έδωσε εν πολλοί* ιον τονο 
στη σύσκεψη, καθώ* μαΠ με τον κ X 
Καστανίδη τάχθηκαν υπέρ ms «απο
φασιστική*- αντιμετώπιση* του κ  Κ. 
Σημίτη με το σκεπτικό On ο κ. Γ. Πα· 
ηανδρέου δεν έχει άλλη επιλογή από το 
να εκκαθαρίσει το tomo πλήρως και ά
μεσα καθω* θα ήταν λάθο* να μεταθέ
σει χρονικά μια κρίση που κάποια στιγ
μή θα εκδηλωνόταν εκ νέαιι Από την 
πλευρά ταυ. θ ε έ  Ρέππα* κατέβαλε 
μια ύστατη προσττάθετα νο πέσουν οι 
τόνοι, αλλά, όπω* αποδείχθηκε, χωρυ 
αποτέλεσμα Παρότι ο πρόεδρο* του 
ΠΑΣΟΚ δεν άνοιξε το χαρτιά του. φεο- 
γοντα* απά τη Βουλή, όλοι οι παοκηά- 
μενοι ήχον αντιληφθη πω* είχε πάρει 
τυ αποφύσει* του και αυτέ* θα ήταν ι
διαίτερα άκληρε* γιο τον κ. Σημίτη 

Ετσι, η νέα σύσκεψη ηουσυγκάλεσε 
ο κ. Γ Παπανδρέου το πρωί τη* Πέ 
μ στ η* στη Χαριλάου Τρικούπη είχε συ 
οίασιικά διαδικαστικό χαρακτήρα Οι 
συνεργάτε* του προέδρεπι του ΠΑΣΟΚ 
του προετοίμασαν εναλλακτικά πχίδια 
τη* απαΐ'εήπκή* ε mot όλη* προ* τον κ 
X Σημίτη Το «rtmo· (en βασικέ* του 
παράγραφοι δημοσκύονται χωριστά») 
ΓΗκηασηκα καθιστοικτε τον κ Κ Σημί 
τη «επίτιμο», δηλαδή ιον άίοσυνεδετ

μεια τπν κοινή μας πορειο.·

από τα ενεργά μέλη τη* Κοινοβουλευτι
κή* Ομάδα* του ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο 
σηματοδοτούσε τη «διαγραφή» του α
πό τον κ. Γ Παπανδρέου. Ω* γνωστόν, 
ο πρόεδρεις του ΠΑΣΟΚ επέλεξε va a 
ποστείλει το δεύτερο

Π εριμένοντος την απάντηση
Οι υπόλοιπε* topes, μέχρι το βράδυ 

τη* Πέμπτη*, ήταν tupes αναμονή* tns 
απάντηση* Σημίτη, αλλά και προετοι
μασία* ms «επόμενη* ήμερα*· 0 κ. Γ 
Παπανδρέου έδωσε εντολή να μην ει- 
πΰρξουν εητθετικε* δηλώσει* κατά 
του πρώην πρωθυπουργού Μάλιοτο. 
ο κ. Γ Ραγκουση* προχώρησε στην έκ
δοση σχετική* εγκυκλίου, προκειμέ- 
νου να μην επαναληφθεί to «τσίρκο· 
των τηλεπαραθύρων του περασμένου 
Οκτωβρίου και Ηοεμβρίου, όταν κορο 
φωνόταν η μάχη για την ηγεσία Πα
ράλληλο. ο πρόεδρο* του ΠΑΣΟΚ επί- 
κοινώνησε με τον κ An Κακλαμάνη 
και του* κοινοβουλευτικού* εκηροοώ· 
nous του κόμματος κ. Ευόγγ Βεντίέλο. 
θ  Πάγκαλο και Χρ. Παπουτσή μεταφέ 
ρσντα* την άποψη όπ ο κ. Κ Σήμίτπ* 
με mv πρωτοβουλία του δεν του άψα· 
νε άλλη περιθώρια χειρισμών, πέραν 
τη* διαγραφή* Πάντως, η συγκεκριμέ
νη επιλογή δέχθηκε το ίίορΰ κορυφαί
ων στελεχών, που εηεσήμαιναν πω* ° 
t  Γ Παπανδρέου έδωσε μεσω autte 
τη* επικοινωνία* τη δυνατότητα ςπε·*' 
κ. Ευόγγ Βεννξέλο να καταγράψει την 
πλήρη διαφωνία του. χωρι* το κΟσύ» 
va mv καταστήσει γνωστή με δηΡ  ̂
σια δήλωση

Η «λήξη συναγερμού« γιο m Χαριλ̂ ' 
συ Τρικούπη ήλθε λίγο μηό τι* «Α *1 
το Βράδυ τη* Πέμπτη*. Οτσν από ,0 
δελτία ετδήσεων έγινε γνωστό το of 
ριεχόμενο ms απάντηση* Σημίτη στη*’ 
επιστολή Παπανδρέου Η ούλα» έπετ* 
με ένα «ουδόν σχόλιο- απο του* ό’*’ 
νεργύτε* του προέδρου του ΠΛΓιϊΚ 
Ολοι γνωριξουν, Ομω*. Οτι αργό ή VP* 
γύρα θο υπάρξει και δεύτερη* γυΡ0*· 
καθω* ο πρώην ηρωθισισηργό* καιέ 
omar σοφέ* πω* πλέον δεν ηρόκέΐτί* 
νο σιωπά.

Εξι σενάρια για 
την κίνηση Σημίτη
Πολεμικό έχει καταστεί τα ακπνικσ στο 
ΠΑΣΟΚ μετά τηγ αποπομπή του κ. Κ. 
Σημίτη, με τον κ, Γ Πσπανδρέου να Φέ
ρεται αποφασισμένο* να σογκρουσιει 
όχι μόνο στο εαωκομματικο πεδίο αλλά, 
σύμφωνα με OTtvoùs του συνεργείτε*, 
και -με εκδοιικύ και οικονομικά συμφέ
ροντα» που θα επιδιώξουν να χειραγω
γήσουν τι* εξελίξει* στο κόμμα ms α
ξιωματική* αντιπολίτευση*. 0 κ. Γ Πα
πανδρέου αηέσιειλε την περασμένη 
Πέμπτη με τον πλέον ηχηρό τρόπο το 
μήνυμα ότι δεν Οα ανεχθεί διαφοροποι
ήσει* από τη »γραμμή» του κόμματο*. 
onóte εάν αυτές εκδηλωθούν αυτομύ- 
τω* το ΠΑΣΟΚ θα εισέρχεται στον α
στερισμό των διαγραφών

Από την πλευρά του, ο κ. Ευ Βενιέε- 
λο* τηρεί σιασπ αναμονή*, καθώ* δεν 
επιθυμεί να υηουέσει σε σφάλματα που 
εκτιμά ότι τον οδήγησαν σε ήττα στην 
αναμέτρηση για ιην ηγεσία ή να δώσει 
τη δυνατότητα οτον κ. Γ. Παπανδρέου 
να τον οδηγήσει έκτο* ΠΑΣΟΚ, ιουλά- 
χιατον με του* ópous και οτον χρονο 
που εκείνος επιθυμεί. nOvT»s, από ιην 
επόμενη Τρίτη, ο κ. Ευ Βενιξέλο* και οι 
βούλεστε* που τον στήριξαν στην ανα
μέτρηση τη* lins Νοεμβρίου, αναμένε
ται να αρχίσουν να τοποθετούνται δη- 
pooiiiis, aoKúvras προσεκτική κριτική 
στην απόφαση του κ. Γ. Παπανδρέου να 
διαγράψει τον πρώην πρωθυπουργό.

Τα σενάρια
Μέσα οτο παραπάνω σκηνική, διακι- 

νεπαι στο παρασκήνιο και πλήθος σε
ναρίων για tous λόγου* που οδήγησαν 
τον κ Κ Σημίτη στιι μετωπιχή αντιπα
ράθεση με τον κ. Γ. Παπανδρέου. Σε κά
θε περίπτωση, με δεδομένο οτι ο πρώην 
πρωθυπουργοί κατεστηοε ααφέ* πω* 
θα τοποθετείται πή των εξελίξεων καθί
σταται εκ ίων πραγμάτων σε μια ακόμη 
κρίσιμη μεταβλητή των περαιτέρω εξε
λίξεων εντός του ΠΑΣΟΚ

Ουδεί* στα ΠΑΣΟΚ γνωρΚει τη στό- 
χευαη ms παρέμβασιν* Σημίτη, αλλά ό
λοι θεωρούν πω* η «επόμενη ήμερο» 
οτο κόμμα τη* αξιωματικής αντιπολί
τευση* είναι εντελω* διαφορετική Ολοι 
t nions συνομολογούν, πω* ο πρώην 
πρωθυπουργός δεν κινήθηκε εκτός ε· 
νό* ευρυτερου σχέδια nucí:, αλλά αντι
θέτω* η πρωτοβουλία του υπηρετούσε 
συγκεκριμένε* στοχεύσει*

Ομως, η ομοφωνία των στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ τερματίϊίται a' αυτά αχριβώ* το 
σημείο Από εκεί και πέρα αρχιξει ένα 
πλήθη* σεναρίων, για tou* λόγου* ηου 
ωθηοαν τσν κ. Κ. Σημίτη να προκαλέσει 
τη μετωπική σύγκρουση με τσν πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ, n οποία οδήγησε στην πλή
ρη κοι οριστική διάρρηξη των μεταξύ 
του* σχέσεων Εξι είναι τα βασικότερα: 
■ Πρώτον, ότι ο *. Κ. Σημίτη* εκτιμά

πω* η πορεία του ΠΑΣΟΚ υπό τον κ. Γ 
Παπανδρέου είναι μη-οναστρέψιμη και 
επιθυμούσε να διαχωρίσει πλήρως τη 
θέση του από tis περαιτέρω εξελίξει*
■ Δεύτερον, ότι ο πρώην πρωθυπουρ
γό* έχει «ειδική ευαισθησία» για τα θέ
ματα ms ΕΣ. τρέφει ακόμη φιλοδοξίες 
για κάποιο «ρόλο» στσυ* κόλπου* των 
Βρυξελλών, και για τον λόγο αυτό έκρι
νε επιβεβλημένο να διαφοροποιηθεί α
πό τη γραμμή Παπανδρέου,
■ Τρίτα», ότι ο κ. Κ. Σημίτη* είναι σφο
δρά ενοχλημένο* απότη στάση ms Χα
ριλάου Τρικούπη στην υπόθεση 
Siemens, καθώ* κρίσιμε* συμβασει* 
που βρίσκονται στο μικροσκόπιο ms εν 
εξελίξει Βιχαοιυαι* έρευνα* είχαν υπο
γράφει επί κυβερνήσεων του. Κατ' ορι
σμένε* πηγυ, μάλιστα, είχε ίπτηθεί τα 
ΠΑΣΟΚ να υπεραμιινθει των συγκεκρι
μένων συμβάσεων, αλλά ο κ. Γ. Παησν- 
δρέσυ όχι μόνον δεν το επραξε. αλλά α
ντιθέτω* φέρεται έτοιμα* το αμέσω* ε
πόμενο διάστημα να »θυσιάσει· όποιο 
στέλεχος υπάρχουν ενδείξεις ότι εμπλέ
κεται σε παράτυπε* δοσοληψίες με mv 
εταιρεία.
■ Τέταρτον, όπ ο κ. Κ. Σημίΐη* καλ
λιεργεί από τώρα το έδαφος ώστε να εί
ναι το 2010 loxupós υποψήφιο* γιο την 
Προεδρία ms Δημοκρατία*, εαν ο πρω
θυπουργός κ. Κ. Καραμανλή* επιλέξει 
να μην προτείνει την ανανέωση τη* 
θητεία* του κ. Κάο. Παπουλια, ηαροτι 
τούτο φαντάξει απίθανο στην παροικία 
συγκυρία,
■ Πεμπτον -από ορκισμένου* εχθρούς 
του πρώην πρωθυπουργού- διακινεί 
ται και η άποψη άτι η κίνηση του κ. Κ. 
Σημίτη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο 
σχεδίασμά «αποαταθεροίΐοίηση*. του 
κ. Γ Πσπανδρέου, που θα μετεξελιχθεί 
αε ευθεία αμφισβήτηση ms nyemas. 
ακόμη και πριν απο τι* ηιρωεχλογε* 
του 2009.

Πολίτικο λάθος;
Πανί us ato ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και ο

ρισμένοι που απορρίπτουν όλα τα παρα
πάνω σενάρια προβάλλοντας ένα έκτο 
θεωρωντα* πω* ο κ. Κ. Σημίτη* απλά 
διεηραξε ένα πολιτικό λάθο*. Οπως λένε 
ότι cuic συρθεί. και όταν εμφανίσθηκε 
να παρεμβαίνει, τσν περασμένα Σεπτέμ
βριο. στην κούρσα για την ηγεσία, μετα
ξύ των κ. Γ. Παπανδρέου και Ευ Βενιξέ- 
λσυ. Κατά ti* συγκεκριμένε* σηγέ*. ο 
πρώην πρωθυπουργό* «επηρεάζεται» 
του* τελευταίους μήνες από στελέχη, ο- 
ttüis ο κ. Β Κοντσγιαννόπουλσς και ο κ. 
Ν Μηίοτης, που του προβάλλουν την ει
κόνα όπ ο κ. Γ Παπανδρέου έχει απα
ξιώσει πλήρως ιο έργο του. κοι ιον ηα- 
ρέσυρον τελικώ» στο γνωσιΰ σκηνικό 
σύγκρουση* ιου τελευταίου διημέρου 

ΚΙ! Π*η«ιοτοι

• % -

Υπέρ ιης ετπβτπκ/ίς ανημετώπισης 
mu κ. Σημίτη τάχθηκαν ο Γ. Ρα- 
Υκοόσπε και ο Ν. Αθσνασάκηρ.
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Διχάζει τη βάση του ΠΑΣΟΚ η «διαγραφή»
Το 50% των ψηφοφόρων του κόμματος θεωρεί ότι αποδυναμώνεται ο Γ. Παπανδρέου, ενώ το 43% δεν θεωρεί απίθανη τη διάσπαση
Του Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο υ  Ζ ο υ λ ά

Τον πλήρη διχασμό ins βά- 
cms του ΠΑΣΟΚ φαίνεται 
να προκαλεί η προσωπική 
επιλογή του κ. Γ. Παπαν
δρέου να διαγράψει από 
την κοινοβουλευτική ομά
δα του κόμματόε του τον 
πρώην πρωθυπουργό Κώ
στα Σημίτη. Η πλειοψηφία 
τω ν ψηφοφόρων ins αξιω- 
ματικήε αντιπολίτευσή, 
μάλιστα, πιστεύει ncos η α
πόφαση του κ. Παπανδρέ
ου όχι μόνον δεν ενισχύει, 
αλλά αποδυναμώνει τη θέ
ση του μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ε
νώ το 43% εξ αυτών εκφρά
ζει πλέον ανησυχία ακόμη 
και για τη διάσπαση του 
κόμματο5.

Τα αποκαλυπτικά αυτά 
στοιχεία είναι τα βασικά 
συμπεράσματα ins έκτα- 
Kins τηλεφωνική5 έρευναε 
που διεξήγαγε -την Παρασκευή, αμέ
σου μετά τη διαγραφή Σημίτη- η 
Public Issue για την «Κ», η οποία ε
πιβεβαιώνει τον αιφνιδιασμό και την 
αμηχανία τω ν ψηφοφόρων του 
ΠΑΣΟΚ μετά ns τελευταίεε εξελίξει.

Σε κάθε περίπτωση όσοι έσπευσαν 
ήδη από την Παρασκευή να προβλέ- 
ψουν ότι η απρόσμενη πολιτική πυγ
μή που επέδειξε ο κ. Παπανδρέου θα 
αποτυπωθεί με θετικό τρόπο για τον 
ίδιο στην κοινή γνώμη, δεν φαίνεται 
να δικαιώνονται. Είναι μάλιστα εντυ
πωσιακό ότι στο σύνολο των ψηφο

Ε3 Γνώμη για την απόφαση 
του Γ. Παπανδρέου

Ώ  Γνώμη για την ενίσχυση 
του Γ. Παπανδρέου

$3 Γνώμη για την πιθανότητα 
διάσπασης του ΠΑΣΟΚ

Για την απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να θέσει εκτός Κοινοβου
λευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ τον Κώστα Σημίτη, τι γνώμη έχετε; 
Πιστεύετε ότι είναι μια απόφαση μάλλον σωστή ή μάλλον λάθος;

Μετά από αυτή την απόφαση, πιστεύετε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου 
μάλλον ενισχύεται μέσα στο ΠΑΣΟΚ ή μάλλον δεν ενισχύεται;

Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει πιθανότητα διάσπασης σήμερα στο 
ΠΑΣΟΚ, μάλλον ναι ή μάλλον όχι;

Μάλλον σωστή 32% ........Ο Μάλλον ενισχύεται 29% ...........Ο Μάλλον ναι 51% .......Ο

ΔΓ/ΔΑ 22% .......<|
ΔΓ/ΔΑ 15% ...... Ο

Ούτε ενισχύεται -
Ούτε δεν ενισχύεται 6% .................. Ο

ΔΓ/ΔΑ 3% ......... Ο

Εξαρτάται/ΔΓ 6% ..............°

■οΟύτε σωστή - Ούτε λάθος 5% ......
Μάλλον λάθος 41% ..............°

(Κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007)

Μάλλον δεν ενισχύεται 50%

(Κατά ψήφο_στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007)

Μάλλον όχι 40% -Ο

(Κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007)
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Μάλλον
λάθος

Ούτε σωστή - 
Ούτε λάθος

ΔΓ/ΔΑ Μάλλον
ενισχύεται

Μάλλον δεν 
ενισχύεται

Ούτε ενισχύεται - ΔΓ/ΔΑ 
Ούτε δεν ενισχύεται Μάλλον ναι Μάλλον όχι Εξαρτάται/ΔΓ ΔΑ

φόρων, ο κ. Παπανδρέου φαίνεται 
πλέον ακόμη πιο αποδυναμωμένε^, 
στοιχείο που προφανακ επιβεβαιώ
νει όσου5 από την πρώτη στιγμή 
διαφώνησαν με την απόφασή του ε
πικαλούμενοι το επιχείρημα ότι 
«πρώην πρωθυπουργοί δεν διαγρά
φονται από το κόμμα τουε».

Αε δούμε όμω5 τα στοιχεία αναλυ
τικά: Από το σύνολο των ερωτηθέ- 
ντων μόνον το 32% έκρινε «μάλλον 
σωστή κίνηση» τη διαγραφή Σημίτη 
(πίν. 1), ενώ το 41% την αποδοκίμα
σε. Εσφαλμένη τη χαρακτήρισε και

το 41% τω ν ψηφοφόρων του 
ΠΑΣΟΚ, με το 40% ωστόσο να πι
στεύει το αντίθετο, αναδεικνύοντα5 
έτσι το απολύτου διχαστικό αποτέ
λεσμα που επέφερε η επιλογή Πα

πανδρέου στη βάση τηε αξιωμαΙική5 
αντιπολίτευσή. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι στουε ψηφοφόροι τη5 Ν.Δ. η 
διαγραφή του κ. Σημίτη αποδοκιμά
στηκε ακόμη πιο έντονα (52% τη χα

Η ταυτότητα της έρευνας
Η έρευνα έγινε από την Public Issue τηλεφωνικά στις 13/6/2008, με προσωπι
κές συνεντεύξεις σε πανελλαδικό δείγμα 583 άτομων και σταθμίστηκε, εκ των υ
στέρων ως προς την ψήφο των βουλευτικών εκλογών του 2007.

ρακτήρισαν λάθοβ, 43% σωστή), γε- 
γονόε που μπορεί να εξηγηθεί και α
πό τη συμπάθεια με την οποία ενδε
χομένου εξακολουθεί να αντιμετω
πίζεται ο πρώην πρωθυπουργόε από 
κάποιουε ψ ηφοφόροι του μεσαίου 
χώρου.

Ακόμη πιο προβληματικά για τον 
κ. Παπανδρέου είναι τα συμπερά
σματα τη5 έρευναε που διερεύνησε 
αν με την επίμαχη απόφασή του ενί- 
σχυσε τη θέση του στο κόμμα του 
(πίν. 2). Μόνον το 29% του συνόλου 
και το 33% των ψηφοφόρων του

ΠΑΣΟΚ υιοθετεί αυτή την 
εκτίμηση, ενώ αντιθέτου 
το 50% του συνόλου, αλλά 
και ιπε βάση5 του ΠΑΣΟΚ, 
θεωρεί ότι ο κ. Παπανδρέ
ου με τη διαγραφή Σημίτη 
αποδυναμώθηκε ακόμη πε
ρισσότερο.

Ετσι εξηγείται άλλωστε 
ότι το 51% τη5 κοινήε γνώ- 
μη5 δεν θεωρεί πλέον ωε 
«απίθανο» το σενάριο τη5 
δ ιάσπασή  του ΠΑΣΟΚ 
(πίν. 3), ενδεχόμενο που 
χαρακτηρίζει ωε πιθανό και 
το 43% τω ν ψηφοφόρων 
τηε αξιωματικήε αντιπολί
τευ σή , όσοι δηλαδή -παρε- 
μπιπτόντω5 υπενθυμίζεται- 
στήριξαν τον κ. Βενιζέλο 
στΐ5 ενδοκομματικέε εκλο- 
γέ5 του Νοεμβρίου.

Μεγάλο ενδιαφέρον, τέ 
λι^, παρουσιάζει ένα ποιο
τικό στοιχείο που προέκυ- 
ψε από την «εξέταση» τη5 

επιλογήε του κ. Παπανδρέου σε συ
νάρτηση με το μορφωτικό επίπεδο 
τω ν ερωτηθέντων. Οι έχοντε5 ανώ
τερη μόρφωση κατ’ εξοχήν επέκρι
ναν ωε εσφαλμένη τη διαγραφή Ση
μίτη (48% τη χαρακτήρισαν λάθοε 
και μόνο 27% σωστή), εν αντιθέσει 
με τουε απ όφ οιτο ί δημοτικού οι ο
ποίοι σε ποσοστό 37% την επιδοκί
μασαν και μόνον 32% την αποδοκί
μασαν. Στοιχείο που προφανα^ θα 
προβληματίσει όσουε εισηγήθηκαν 
στον κ. Παπανδρέου την ακραία λύ
ση τη5 διαγραφή5...



Ενα «δώρο» με κόστος 
για τον Γ. Παπανδρέου
Επίδειξη πυγμής με εσωτερικό εχθρό τον Κ. Σημίτη

Του Σ τ α υ ρ ο υ  Λ υ γ ε ρ ο υ

Εάν κάποιος πριν από 20 χρόνια προέβλεπε ότι τον 
Κώστα Σημίτη δεν θα τον διέγραψε ο Ανδρέαε αλ
λά ο Γιώργοε Παπανδρέου, θα τον θεωρούσαν πα
ραδοξολόγο. Πρώτον, επειδή εκτιμούσαν ότι ο ι- 
δρυτήε του ΠΑΣΟΚ δεν θα ανεχόταν για πολύ την 
ιδιότυπη και συχνά προκλητική εσωκομματική α
ντιπολίτευση, που του ασκούσε ο μετέπειτα διά- 
δοχόε του. Δεύτερον, επειδή τότε φαινόταν απίθα
νο ο «αδύναμοε πρίγκιπαε» να εκλεγεί κάποτε πρό- 
εδροε. Και τρίτον, επειδή ο Γιώργοε ήταν ιδεολογι
κοπολιτικά πιο κοντά στον Κ. Σημίτη παρά στον 
φυσικό του πατέρα.

Μπορεί η διαγραφή να είναι εκ των υστέρων και 
συμβολική, αλλά δεν παύει να έχει τη σημασία τηε. 
Και κυρίωε, επειδή προκλήθηκε κατά τρόπο που 
δεν δικαιώνει τον διαγραφέντα. Στην πραγματικό
τητα, ο Κ. Σημίτηε προσέφερε ένα πολύτιμο δώρο 
στον Γ. Παπανδρέου. Του έδωσε την ευκαιρία να 
αναβιώσει το σενάριο του εσωτερικού εχθρού και 
να κάνει μια επίδειξη αρχηγικήε πυγμήε.

Προφανώε, ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκει
ται κατ’ αυτόν τον τρόπο να λύσει το πολιτικό του 
πρόβλημα. Πολώνονταε τα πράγματα, όμωε, παίρ
νει μια γερή ανάσα, τη στιγμή ακριβώε που τα αρ
νητικά ρεκόρ, που καταγράφουν όλεε οι δημοσκο- 
πήσειε, έκαναν την αρχηγική καρέκλα του να τρί
ζει επικίνδυνα.

Αναμφίβολα, η διαγραφή του πρώην πρωθυ

πουργού θα κοστίσει πολιτικοεκλογικά στο 
ΠΑΣΟΚ. Αυτό, όμωε, δεν φαίνεται να απασχολεί 
τον Γ. Παπανδρέου. Παρ’ ότι τρέφει ακόμα ελπίδεε 
για τιε επόμενεε εκλογέε, η προσπάθειά του στρέ
φεται κυρίωε στο πώε θα παραμείνει στο τιμόνι 
του Κινήματοε και στην πολύ πιθανή περίπτωση 
νέαε εκλογικήε ήτταε. Με αυτό το κριτήριο η ρήξη 
με τον Σημίτη τον εξυπηρέτησε.

Η επιστολή του πρώην πρωθυπουργού δεν ε
ντάσσεται σε κάποιο πολιτικό σχέδιο. Εκμεταλλευ- 
όμενοε το διάχυτο κλίμα απογοήτευσηε, επιχείρη
σε ανέξοδα να αυτοπροβληθεί σαν ιδεολογικοπο- 
λιτικόε γκουρού τηε κεντροαριστεράε και σαν «πα- 
τέραε» του ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα του δημοψηφίσμα- 
τοε ήταν μία αφορμή. Εάν ήθελε να επιστήσει την 
προσοχή στον πρόεδρο, θα μπορούσε να του πει 
τη γνώμη του προφορικά ή με απόρρητη επιστολή. 
Και βεβαίωε, δεν θα χρησιμοποιούσε το πατερνα
λιστικό και σχεδόν προσβλητικό ύφοε που χρησι
μοποίησε.

Αυτό που δεν κατάλαβε ο Κ. Σημίτηε, ήταν ότι ο 
Γ. Παπανδρέου δεν έχει πια να χάσει τίποτα. Ο 
βρεγμένοε τη βροχή δεν τη φοβάται. Γι’ αυτό και α
ντέδρασε δυναμικά. Εάν ο πρώην πρωθυπουργόε 
είχε κάνει ένα υπεύθυνο και συνολικά πολιτικό 
διάβημα για την κατολίσθηση του ΠΑΣΟΚ, θα είχε 
βρει απήχηση ακόμα και στουε κομματικούε κύ- 
κλουε, που παραδοσιακά τον αντιπαθούν. Ο όλοε 
χειρισμόε του, όμωε, προκάλεσε αρνητικά σχόλια 
ακόμα και από εναπομείναντεε πιστούε του.

Ως σοβαρός καθηγητής και αποτελεσματικός διαχειριστής, ο Κώστας Σημίτης θεωρήθηκε λυτρωτική λύση για το κόμμα που τον εξέλε 
ξε και αρχηγό και πρωθυπουργό.

νη υ̂ν νΐΝοιΟείυ ν ι̂ιιιννΦίνοζΞυν ι̂
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Εσωκομματικός αμφισβητίας, δελφίνος; ,παράγων της ήττας
Η αλήθεια είναι ότι η εξέλιξη αυτή δεν 
είναι η καλύτερη για έναν επί οκταετία 
πρωθυπουργό και πρόεδρο του Κινή- 
ματοε. Η πορεία του Κ. Σημίτη προε 
την κορυφή, άλλωστε, ήταν έναε 
σκληρόε μαραθώνιοε. Και μόνο το γε- 
γονόε ότι παρέμεινε για πάνω από 20 
χρόνια στα ανώτατα κλιμάκια ενόε 
κόμματοε, που ο ίδιοε θεωρούσε πωε 
δεν τον εξέφραζε, καταδεικνύει ότι 
πρόκειται για ένα σκληροτράχηλο και 
στοχοπροσηλωμένο άτομο. Μπορεί να 
ένιωθε συχνά αποστροφή και για το 
κόμμα του και για tous συντρόφου 
του, αλλά είχε διαβλέψει σωστά ότι το 
«πράσινο» όχημα οδηγούσε στην ε
ξουσία. Γι’ αυτό κι όταν ξέσπασε η με
γάλη εσωκομματική κρίση ms πρώτηε 
περιόδου του ΠΑΣΟΚ, ο ίδιοε εμμέσωε 
πλην σαφώε εγκατέλειψε tous συντρό- 
φοϋε του τηε Δημοκρατικήε Αμυναε.

Συνεπής στις αντιλήψεις του
Αναμφίβολα, η μακρά πορεία του σ ’ 

ένα περιβάλλον, εντόε του οποίου ο ί
διοε δεν ένιωθε και πολύ άνετα, επικα
θόρισε και την ψυχολογία και τη συ
μπεριφορά του. Εάν από τη φύση του 
ήταν συγκρατημένοε και εσωστρεφήε, 
η θητεία του στο ΠΑΣΟΚ τον κατέστη
σε κρυψίνοα. Πρέπει, ωστόσο, να του 
αναγνωριστεί ότι, παρά tous κατά και- 
ρούε ελιγμούε του, παρέμεινε φορέαε 
πολιτικών αντιλήψεων και δεν εξέπε
σε στην κατηγορία των «πολιτικών υ
παλλήλων». Και μάλιστα, με τον τρόπο 
του κατά βάση παρέμεινε συνεπήε με 
τιε αντιλήψειε του.

Η μετάβαση του Κ. Σημίτη από την 
κατάσταση του πολιτικά ιδιόρρυθμου 
στην κατάσταση του εσωκομματικού 
αμφισβητία άρχισε το 1987-88, αμέ- 
σωε μετά την παραίτησή του από το υ
πουργείο Εθνικήε Οικονομίαε. Ηταν 
το βήμα, με το οποίο ενέταξε τον εαυ

τό του στη χορεία των δελφίνων.
Η κριτική του προε τον Α. Παπαν- 

δρέου, δειλή αλλά συνεπήε, εντεινό- 
ταν όταν οι συνθήκεε το επέτρεπαν 
και υποχωρούσε όταν η θερμοκρασία 
ανέβαινε. Η τακτική Σημίτη ήταν α
πλή στη σύλληψη και έμοιαζε με σχοι
νοβασία: Αμφισβητούσε τον αρχηγό 
του και επέκτεινε την κριτική του σε 
πτυχέε τηε κυβερνητικήε πολιτικήε 
για να ανεβάζει τιε μετοχέε του στην 
κοινωνία. Δεν ακολούθησε, όμωε, ποτέ 
γραμμή μετωπικήε σύγκρουσηε.

Εάν ο ιδρυτήε τον έδιωχνε από το 
ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να δοκιμάσει την 
τύχη του στην πολιτική σκηνή με τιε 
δικέε του δυνάμειε. Κι αυτό δεν το ή
θελε με τίποτα, προφανώε, επειδή 
γνώριζε τιε συνέπειεε. Με άλλα λόγια, 
έπαιζε στο όριο. Ο Κ. Σημίτηε δεν διε- 
γράφη για δύο λόγουε: Πρώτον, ο Α. 
Παπανδρέου διαφωνούσε μαζί του και 
τον αντιπαθούσε, αλλά τον θεωρούσε 
εκφραστή ενόε ρεύματοε και ωε τέτοι
ον τον ανεχόταν. Και δεύτερον, γιατί 
σε κρίσιμεε στιγμέε οι Γ. Γεννηματάε, 
Κ. Λαλιώτηε και Α. Τσοχατζόπουλοε 
παρενέβησαν κατευναστικά στον αρ
χηγό για να αποτρέψουν τη λήψη πει
θαρχικών μέτρων.

Λυτρωτική λύση
Η εκλογή του Κ. Σημίτη οφείλεται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό στο γεγονόε ότι 
στο διάστημα 1994-95 ο ασθενήε Α. 
Παπανδρέου, ανεχόμενοε τα καμώμα
τα τηε συζύγου του Δήμητραε, είχε 
προκαλέσει βάναυσα την κοινή γνώ
μη. Με τον τρόπο αυτό, είχε κατ’ αντι
διαστολή αναγορεύσει τον εσωκομμα
τικό αντίπαλό του σε λυτρωτική λύση. 
Τα MME είχαν φιλοτεχνήσει συστημα
τικά και επίμονα το πορτρέτο του σο
βαρού καθηγητή και αποτελεσματικού 
διαχειριστή.

Ωε ηγέτηε, ο Κ. Σημίτηε αντιμετώπι
σε τα στελέχη με λογική φατρίαε και ό
χι με αξιοκρατικά κριτήρια. Στην 
πραγματικότητα, δεν μπόρεσε ποτέ να 
υπερβεί τον ρόλο του ομαδάρχη, να 
αρθεί στο ύψοε του αξιώματόε του και 
να συμπερκρερθεί ωε πρόεδροε όλου 
του ΠΑΣΟΚ. Οι αιτίεε που τον εξώθη
σαν στο περιθώριο είναι οι ίδιεε που 
τον εκτόξευσαν στην ηγεσία. Το 1996, 
κέρδισε την εσωκομματική μάχη, λό
γω δημοσκοπήσεων, επειδή το 
ΠΑΣΟΚ θεωρούσε ότι αυτόε ήταν ο νι- 
κηφόροε. Το 2003, το ίδιο κόμμα αξιω- 
ματούχων τον θεώρησε παράγοντα 
ήτταε. Και τον πίεσε εμμέσωε πλην 
σαφώε να δρομολογήσει τη διαδοχή 
του. Εάν υποχώρησε δεν το έκανε τό
σο επειδή πιέστηκε, όσο επειδή δεν ή
θελε να πιει το πικρό ποτήρι τηε εκλο- 
γικήε πανωλεθρίαε.

Ο τρόποε που μεθόδευσε τη διαδοχή 
του είναι αποκαλυπτικόε μιαε νοοτρο-

πίαε. Προώθησε με ανακτορικό τρόπο 
τον Γ, Παπανδρέου στην προεδρία, δί- 
νοντάε του το «δακτυλίδι». Δεν ήταν 
μόνο ότι τον είχε στηρίξει το 1996 
στην κρίσιμη μάχη τηε διαδοχήε. 
Ηταν κυρίωε το γεγονόε ότι ο πρωτό- 
τοκοε του ιδρυτή ήταν μακράν το δη
μοφιλέστερο στέλεχοε του ΠΑΣΟΚ.

Ο θάνατοε του πατέρα κατά μια τρα
γική ειρωνεία λειτούργησε σαν εφαλ
τήριο για την πολιτική απογείωση του 
υιού. Αν και ο Γιώργοε δεν ήταν κι ού
τε παρουσιαζόταν σαν πολιτική προέ
κταση του Ανδρέα, η πολιτική κληρο
νομιά των Παπανδρέου πέρασε σε αυ
τόν μ’ έναν αδιόρατο αλλά πολύ απο
τελεσματικό τρόπο. Φωτισμένοε από 
την αρχέγονη ακτινοβολία τηε «δυνα- 
στείαε», μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ο 
«Γιωργάκηε» απέκτησε στα μάτια τηε 
κοινωνίαε ανάστημα πολιτικού πρω
ταγωνιστή. Δεν ήταν πια ο «αδύναμοε 
πρίγκιπαε», αλλά ο κληρονόμοε.

Σημαντικό ρόλο για τη μεθόδευση 
τηε διαδοχήε έπαιξε και το γεγονόε ό
τι ο Κ. Σημίτηε θεωρούσε πωε με τον Γ. 
Παπανδρέου το ΠΑΣΟΚ δεν θα απομα
κρυνόταν από τον δρόμο στον οποίο ο 
ίδιοε το είχε στρέψει. Ο διάδοχοε δεν 
επρόκειτο να αναζητήσει μια σύγχρο
νη εκδοχή τηε ανδρεοπαπανδρεϊκήε 
πολιτικήε. Με άλλα λόγια, προωθώ- 
νταε τον υιό, έθαβε οριστικά την ιδεο
λογική κληρονομιά του πατέρα. Η δια
δοχή, λοιπόν, ήταν περισσότερο συνέ
χεια παρά τομή.

Ασφυκτικές πιέσεις
Πολύ σύντομα φάνηκε ότι eras σχέ- 

σειε των δύο άρχισαν να συσσωρεύο
νται νέφη. Ο Κ. Σημίτηε ασκούσε α- 
σφυκτικέε πιέσειε στον νέο αρχηγό να 
γίνει απολογητήε των πεπραγμένων 
τηε οκταετίαε, όταν η λαϊκή ετυμηγο
ρία και η γνώμη των πολιτών ήταν 
προε την αντίθετη κατεύθυνση. Εκτόε 
αυτού, ο πρώην πρωθυπουργόε θα ή
θελε ο διάδοχόε του να τον συμβου
λεύεται συστηματικά.

Το βιβλίο «Πολιτική για μια δημι
ουργική Ελλάδα» και η ομιλία του συγ
γραφέα στην εκδήλωση παρουσίασήε 
του, το φθινόπωρο 2005, ήταν ένα εκ- 
κωφαντικό πολιτικό παρών. Ο Κ. Σημί
τηε δεν μεθόδευε την επιστροφή του 
στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ηθελε, ό
μωε, να επηρεάζει άμεσα τη χάραξη 
τηε πολιτικήε γραμμήε, αλλά και να 
κατοχυρώσει ρόλο στιε εσωκομματι- 
κέε εξελίξειε.

Η διάλεξη του πρώην πρωθυπουρ
γού στην ειδική εκδήλωση του ΟΠΕΚ 
τον Ιανουάριο 2007 δεν ήταν μόνο μια 
κριτική στο πολιτικό σύστημα. Ηταν 
και μια έμμεση κριτική στον τρόπο 
που ο Γ. Παπανδρέου διευθύνει πολι
τικά το ΠΑΣΟΚ. Εκείνη τη φορά κε- 
ντρικόε στόχοε του δεν ήταν, όπωε τιε

προηγούμενεε, να υπερασπίσει τα πε
πραγμένα τηε πρωθυπουργικήε θητεί- 
αε του. Ηταν να στείλει το μήνυμα ότι 
διαθέτει λύσειε για τα προβλήματα 
τηε χώραε σε μια εποχή που ο διάδο
χόε του εμφανιζόταν αναποτελεσματι- 
κόε, χωρίε πολιτική στρατηγική και 
προγραμματικό λόγο.

Στήριξη Βενιζέλου
Μετά την εκλογική ήττα του Σε

πτεμβρίου 2007, ο Κ. Σημίτηε στήριξε 
αποφασιστικά τον Ευ. Βενιζέλο. Το γε- 
γονόε, μάλιστα, ότι ο υποψήφιοε για 
την προεδρία πήγε την επομένη των ε
κλογών να «φιλήσει το χέρι» του πρώ
ην πρωθυπουργού τον ταύτισε με τον 
Σημιτισμό. Αυτόε ήταν έναε από τουε 
βασικούε λόγουε που έχασε τη μάχη 
για την προεδρία.

Η μεγάλη αντίφαση του «ιστορικού 
ΠΑΣΟΚ» είναι ότι όρθωσε το ανάστη
μά του για να υπερασπίσει τον Γ. Πα
πανδρέου, με τον οποίον έχει ελάχι
στη σχέση στο ιδεολογικοπολιτικό ε
πίπεδο. Μέσω αυτού, όμωε, πήρε μια 
καθυστερημένη εκδίκηση από τον Ση
μιτισμό, υποστηρίζονταε ένα όνομα 
και όχι έναν ηγέτη, τον εκπρόσωπο 
μιαε πολιτικήε δυναστείαε κι όχι τον 
εκφραστή μιαε πολιτικήε στρατηγι- 
κήε. Ετσι εξηγείται το γεγονόε ότι έναε 
μεγάλοε αριθμόε στελεχών και μελών 
υποστήριξε τόσο σθεναρά τον ηττημέ- 
νο αρχηγό, ενώ τον θεωρούσε όχι μό
νον ιδεολογικοπολιτικά διαφορετικό, 
αλλά και ακατάλληλο για ηγέτη.

Από εκεί και πέρα, οι σχέσειε του 
σημερινού προέδρου με τον προηγού
μενο πέρασαν οριστικά στη ζώνη τηε 
αντιπαλότηταε. Η ρήξη αυτών των η
μερών μπορεί να μην ήταν προδιαγε
γραμμένη, αλλά το κλίμα ήταν έτοιμο 
για μια τέτοια εξέλιξη.

Ιτ . Λ.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου διαφωνούσε με τον Κ. Σημίτη, αλλά τον θεωρούσε 
εκφραστή ενός ρεύματος και ως τέτοιον τον ανεχόταν.


