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Ρεπορτάζ Η διαγραφή Σημίτη άνοιΣε ίο κουτί ms Πανδώρας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ_______

Um θα προχωρήσει 
η Ευρώπη μετά 
το «όχι» ms IpAavöias
•  Σελ. Α 13-15

Siemens___________________

Ια  τιμολόγια, 
τα «δωράκια» 
και οι δωρολήπιε$
•  Σελ. Α 28-30

Το δράμα ιοί) ΠαΣοΚ
Ολόκληρο το παρασκήνιο
■ Εκφοβισμοί και νέες avndpdoeis ■ Τα επίσημα συμβούλια, τα κομματικά διαβού- 
λια, οι μυστικοσύμβουλοι, τα στελέχη και οι σχεδιασμοί ■ Η  θέση του κ. Ευ. Βενιζέλου 
και τα σενάρια για το μέλλον ■ Ο  διπλοί εφ ιάλτη  των εκλογών και των δημοσκοπήσεων

Euro 2008_________________

Με αεροπλάνα 
στο Σάλτσμπουργκ, 
με πίτσε§ στην Αθήνα
•  Σελ. Α 16-20

Αυτή την εβδομάδα
ο 11ος τομ ος

Κ Ε Ν ΤΡ ΙΚ Η  &. 
Α Ν . Ε Υ Ρ Ω Π Η
στα περίπτερα 
με τιμή 9.90 ευρώ

-| 1  ταξιδιωτική εγκο

g lo b u s
ταξιδιωτική εγκυκλοπαίδεια

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ TVGUIDE

B H M A C O S m O S

Σε κρίση βυθίζεται το ΠαΣοΚ. Η σύγκρουση σεις πυροδοτούν φήμες και σενάρια. Πά- 
Σημίτη-Παπανδρέου άνοιξε το κουτί της νω από το ΠαΣοΚ πλανάται ο εφιάλτης της 
Πανδώρας με απρόβλεπτες εξελίξεις. Το διπλής κάλπης και μιας, ενδεχομένως δια- 
παρασκήνιο είναι έντονο, οι διαβουλεύ- λυτικής, εκλογικής ήττας. ·  Σελ. Α 4-10

■  Οικονομική βοήθεια για tous ασθενέστερουε αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ενωση

Επιταγές στέλνουν οι Βρυ£έλλε$
Για να ανημετωπισιούν οι αυλήσεις σε τρόφιμα και καύσιμα
Μέτρα ώσιε να αντιμετωπιστεί η ογκούμενη 
δυσαρέσκεια των πολιτών λόγω της ακρίβει
ας αποφασίζουν την Πέμπτη οι ευρωπαίοι ηγέ
τες. Στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών που 
γίνεται και υπό το βάρος του «όχι» των Ιρλαν
δών, θα ανακοινώσουν άμεσες οικονομικές 
ενισχύσεις στα νοικοκυριά, μείωση δασμών 
και αναθεώρηση της ΚΑΠ. ·  Σελ. Β 1 ,3

ΑΓΟΡΕΣ

Κρίση προσδοκιών 
σιο Χρηματιστήριο
•  Σελ. Β 7, Β 16

«ΕΝ ΘΕΡΜΩ»
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Π. ΨΥΧΑΡΗ

Φαντάζεται κανείς την Ελλά
δα εκτός Ευρώπης;

Το ερώτημα είναι ρητορικό βε
βαίως, γιατί οι εμφανιζόμενοι σή
μερα ω ς ανπευρω παϊστές, έχουν 
άλλους στόχους.

Σε αυτούς δεν περιλαμβάνεται 
ασφ αλώ ς το ΠαΣοΚ που έχει επι- 
δείξει, στο παρελθόν, ω ς κυβέρ
νηση, τη σταθερή προσήλωσή του

Συνέχεια στη σελίδα Α2

ASPIS PROFESSIONAL ^
Καιαθειικόε Λογαριασμό5 Όψεα« 
για Ελεύθεροί Επαγγελμαιίε5
Για εσάς που είοτε ελεύθερος επαγγελματίας, η ASPIS BANK προσφέρει ένα νέο 
λογαριασμό καταθέσεων Όψεως, τον A S P IS  PROFESSIONAL , για να μπορείτε να 
πραγματοποιείτε us καθημερινές oas τραπεζικές συναλλαγές δωρεάν και να 
επωφελείστε από υψηλότερο επιτόκιο. Επιπλέον, απολαμβάνετε:

• ΔΩΡΕΑΝ έξοδα Kivnons όλων των συναλλαγών

• ΔΩΡΕΑΝ έκδοση τραπεζικών επιταγών

• ΔΩΡΕΑΝ το πρώτο μπλοκ επιταγών

• ΔΩΡΕΑΝ έξοδα παρακολούθησης κινήσεων λογαριασμού

• ΔΩΡΕΑΝ συνδρομή 1 ου έτους για την ASPIS VISA

• ΔΩΡΕΑΝ μισθοδοσία προσωπικού

A S P I S  B A N K .
αγκαλιάζει tn ζωή μας

www.aspisbank.gr

mailto:tovima@dolnet.gr
http://www.tovlma.gr
http://www.aspisbank.gr
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Ρεπορτάζ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ___

ΤΟ ΠΑΣΟΚ βυθίζεται στην κρίση. Η ρήξη 
του προέδρου του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπαν- 
δρέου με τον πρώην πρωθυπουργό κ. Κ. 
Σημίτη, που οδήγησε στην απομάκρυνση 
του δεύτερου από την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του ΠαΣοΚ, διχάζει βαθιά το κόμ
μα και την παράταξη, ενώ πυροδοτεί σε

νάρια για απρόβλεπτες εξελίξεις, ακόμη 
και το εντελώς ακραίο ενδεχόμενο ίδρυ
σης νέου κόμματος. Επίσημα συμβούλια, 
κομματικά διαβούλια, μυσπκοσύμβουλοι, 
κορυφαία στελέχη βρίσκονται σε ανα
βρασμό, υπό το βάρος των ιστορικών εξε
λίξεων που θέτουν σε κίνδυνο την ενότη
τα της παράταξης. Κορυφαία σιελέχη εκπ- 
μούν ότι η κίνηση του κ. Παπανδρέου (υπό

την επήρεια των αρνητικών δημοσκοπή
σεων για το ΠαΣοΚ και τον ίδιο) άνοιξε 
το κουτί της Πανδώρας και το μέλλον της 
παράταξης εμφανίζεται άδηλο. Αυτό πε
ριγράφει πλήρως και το σημερινό δράμα 
που βιώνει το ΠαΣοΚ.

Ο κ. Παπανδρέου έβλεπε το τελευταίο 
διάσιημα να προσγειώνονται σιο γραφείο 
του στη Χαριλάου Τρικούπη η μια αρνητι

κή δημοσκόπηση πίσω από την άλλη. Αρ
χικά οι συνεργάτες επιχείρησαν για μία 
ακόμη φορά να αμφισβητήσουν τις δημο
σκοπήσεις, το γεγονός όμως ότι σιη δε
δομένη συγκυρία αποτύπωναν όλες την ίδια 
κατάσταση, δεν τους το επέτρεψε. Επρεπε 
κάτι να κάνουν για να ανπμετωπίσουν την 
επερχόμενη χιονοστιβάδα. Την αφορμή 
έδωσε η επιστολή του κ. Σημίτη.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΗΜΙΤΗ

Το δράμα του ΠαΣοΚ
Τα επίσημα συμβούλια, οι μνσπκοσνμβονλοι και οι πρωταγωνιστές

Ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου 
και ο πρώην πρωθυπουργόβ κ. Κ. Σημ'ιτηβ 

στην εΗέδρα μετά το πέραε τηε προεκλογικήε

Σ υνεργάτες του κ. Παπανδρέ
ου επιμένουν ότι πληροφορή- 

θηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 
από δημοσιογράφους την επιστο
λή του Σημίτη προτού παραδοθεί 
το αυθεντικό κείμενο. Είχε τελει
ώσει ο «πρωινός καφές» και όσοι 
είχαν φύγει από τη Χαριλάου Τρι- 
κούπη επέστρεψαν εσπευσμένα. 
Από εκείνη τη στιγμή, οι κκ. I. Ρα- 
γκούσης, Γ. Παπακωνσταντίνου, 
Ν. Αθανασάκης, Δ. Ρέππας, Φ. 
Πετσάλνικος, X. Κασιανίδης, Π. 
Μπεγλίτης, Π. Γερουλάνος και η 
κυρία Ρεγγίνα Βάρτζελη συσκέ
πτονταν διαρκώς.

Επειτα από μία έντονη σύσκεψη 
ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ 
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε ότι 
θεωρεί «ακατανόητη την επιστολή 
του πρώην Πρωθυπουργού». Επί
σης «η διαφοροποίηση σε αυτή τη 
συγκυρία αποπροσανατολίζει από 
τις προτεραιότητες του Κινήματος» 
επεσήμαινε. Πολλοί παραξενεύτη
καν από τον τόνο της δήλωσης και 
τον υπαινιγμό για υπονόμευση, ιδίως 
επειδή ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι 
«παιδί» του κ. Σημίτη -  τον έφερε 
στην Ελλάδα ως σύμβουλό του. Ο 
εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ δέ

χτηκε και προσωπικές επιθέσεις και 
είναι προφανές ότι βρίσκεται σε δυ
σχερή θέση.

Η ερμηνεία των γεγονότων ήταν 
διαφορετική για τις δύο πλευρές. 
Για τον κ. Σημίτη τα πράγματα εξε
λίχθηκαν με έναν γραμμικό τρόπο:

Την Τρίτη στη Βουλή διασταυρώ
θηκε με τον κ. Α. Λοβέρδο και ζή
τησε να μάθει αν το ΠαΣοΚ προ
τείνει δημοψήφισμα. Εκείνος του 
απάντησε θετικά, διευκρινίζοντας 
ότι δεν είναι δική του άποψη αλ
λά του κόμματος. Είχε προηγηθεί

πριν από ενάμιση μήνα μια σύ
σκεψη επί του θέματος, η οποία 
κρατήθηκε μυστική. Ο κ. Λοβέρ- 
δος ως τομεάρχης Εξωτερικών και 
εισηγητής για το θέμα της Συνθή
κης, κάλεσε σε σύσκεψη τους 18 
βουλευτές που μετείχαν στην Επι

τροπή για την επεξεργασία της, στα 
γραφεία του ΠαΣοΚ σιη Βουλή. Ο 
ίδιος ετάχθη κατά της διενέργειας 
δημοψηφίσματος, το ίδιο και οι 
κκ. Χρ. Παπουτσής, Γ. Παπαδη- 
μητρίου, Π. Μπεγλίτης, Φ. Πε
τσάλνικος, Ευ. Βενιζέλος, Δ. Ρέπ
πας και ο κ. Θ. Πάγκαλος με τον 
οποίο επικοινώνησαν τηλεφωνι
κούς επειδή βρισκόταν σιο εξωτε
ρικό. Ο κ. Κ. Σκανδαλίδης τά
χθηκε υπέρ του δημοψηφίσματος 
-  το οποίο ζητούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ 
- ,  εκτιμώντας ότι έτσι διευκολύνε
ται ο διάλογος με την Αρισιερά. 
Την ίδια άποψη, επίσης για πολι
τικούς λόγους, είχαν και οι κυρίες 
ΑνναΔιαμαντοπούλου και Βάσω 
Παπανδρέου. Την επόμενη ημέρα 
ο κ. Ρέππας, ο οποίος μετέφερε το 
αποτέλεσμα της σύσκεψης σιον κ. 
Παπανδρέου, ενημέρωσε τα στε
λέχη ότι ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ 
αποφάσισε το κόμμα να ζητήσει 
τη διενέργεια δημοψηφίσματος και 
εν τέλει όλοι πειθάρχησαν σιην επι
θυμία του.

Ο κ. Λοβέρδος δεν ανιελήφθη 
ενόχληση του κ. Σημίτη όταν του

Συνέχεια στη σελ. Α6

Κ ανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος 
για ποιον λόγο η Πανδώρα άνοιξε 

το κουτί της. Ισως να μην έχει και ιδι
αίτερη σημασία. Το αποτέλεσμα είναι 
ότι από το ανοιχτό κουτί ξεχύθηκαν όλα 
τα δεινά της ανθρωπότητας. Η περί
πτωση θυμίζει πολύ ΠαΣοΚ.

Αν ο Σημίτης ήταν το πρόβλημα του 
ΠαΣοΚ, πολύ σωστά ο Παπανδρέου  
αντέδρασε όπως αντέδρασε. Αν όμως 
ο Σημίτης δεν ήταν το πρόβλημα του 
ΠαΣοΚ, τότε ο Παπανδρέου ανιέδρασε 
(για άλλη μία φορά) σε λάθος σπγμή, με 
λάθος τρόπο, για το λάθος πρόβλημα.

Προφανώς, κανείς σοβαρός άνθρω
πος δεν πιστεύει ότι το πρόβλημα του 
ΠαΣοΚ ήταν ο Σημίτης. Ούτε καν ο ίδιος 
ο Παπανδρέου. Απόδειξη ότι οι παρα- 
τρεχάμενοί του απέδιδαν ιδιαίτερη ση
μασία όχι στα όσα είπε ο Σημίτης αλλά 
«στο ύφος της επιστολής». «Ποιος εί
ναι αυτός που μιλάει έτσι σιον Αρχηγό!».

Η ακόμη πιο πικρή αλήθεια είναι ότι 
το πρόβλημα του ΠαΣοΚ το ξέρου

με όλοι. Το καταγράφουμε καθημερι
νά. Το ζούμε σας συζητήσεις και στις 
συναναστροφές μας. Το βλέπουν και 
εκείνοι που κάνουν πως δεν το βλέπουν. 
Ακόμη και αν διαγράφει ολόκληρη η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα μαζί με τους

ΓΝΩΜΗ
Ανοιίε το κουτί Πανδώρας

Του I. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

πεθαμένους, δεν πρόκειται να 
αλλάξει τίποτα. Το ΠαΣοΚ θα 
περιμένει στωικά τη μοίρα του, 
σας επόμενες εκλογές.

Αυτό όμως που προβλημα
τίζει περισσότερο είναι οι ανα
δράσεις του προέδρου του. Με 
αφάνταστη ευκολία κόβει τη 
μία μετά την άλλη όλες α ς  γέ
φυρες που θα επέστρεφαν το 
ΠαΣοΚ στην εξουσία. Με αφάνταστη 
ευκολία υποθηκεύει το ίδιο του το εγ
χείρημα. Μοιάζει με μια παράλογη φυ
γή προς το πουθενά, μια φυγή χωρίς 
σχέδιο και χωρίς σύνεση, αλλά με ανυ
πολόγιστες συνέπειες.

Προσωπικά δεν μου αρέσουν τα ψυ
χογραφήματα στην πολιτική αλλά έχω 
όλο και περισσότερο την αίσθηση όα, 
από α ς  16 Σεπτεμβρίου και μετά, ο Γ. 
Παπανδρέου ανπδρά συνεχώς σαν να 
αμφισβητείται η νομιμότητα της ηγε
σίας του. Αλλά τέτοιο ζήτημα δεν τέθη
κε ποτέ, από κανέναν, και πάντως όχι 
μετά την επανεκλογή του. Αυτό που εν

δεχομένως τίθεται είναι ένα ζή
τημα ικανότητας.

Η διαφορά είναι ουσιασα- 
κή: η νομιμότητα μπορεί να 
επιβληθεί ακόμη και μ ε πει
θαρχικά ή διοικητικά μέτρα. 
Αναθέτως, η ικανότητα ούτε 
εξαγγέλλεται, ούτε επιβάλλε
ται. Η ικανότητα προκύπτει 
από τις επιδόσεις κάθε πολι

τικού. Αν ενώνει την παράταξή του, αν 
υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, αν ανπ- 
μετωπίζει αποτελεσματικά τους αντι
πάλους του, αν παράγει πολιτική, αν 
εμπνέει τον κόσμο, αν κερδίζει εκλο
γές... Για αυτά κρίνεται ο πρόεδρος του 
ΠαΣοΚ, όπως κάθε πρόεδρος. Σε ποια 
θεωρεί άραγε ότι επιδίδεται επιτυχώς;

Τ ο θέμα είναι όπ η (ηθελημένη ή αθέ
λητη...) σύγχυση της νομιμότητας με την 
ικανότητα έχει δημιουργήσει ένα εκρη
κτικό μείγμα Ηδη, από το περασμένο φθι
νόπωρο, το ΠαΣοΚ πορεύεται σιη βάση 
μιας πολιτικής παραδοξότητας: μια εσω
κομματική διαδικασία ακύρωσε ένα γε

νικό εκλογικό αποτέλεσμα. Η παραδο- 
ξότητα αυτή δεν διασκεδάζεται εύκολα, 
ούτε προσπερνιέται αδιάφορα, την κα
ταγράφουν σταθερά οι δημοσκοπήσεις.

Α κόμη και έτσι, όμως, ο πρόεδρος 
του ΠαΣοΚ είχε μια δεύτερη ευκαι

ρία. Τη χρησιμοποίησε κυρίως για να 
μετατρέψει μια μεγάλη παράταξη σε ένα 
προσωπικό στοίχημα. Ενα προσωπικό 
στοίχημα το οποίο επιπροσθέτως δεν 
δείχνει να συγκινεί κανέναν και, πάντως, 
όχι τους ψηφοφόρους.

Αποτέλεσμα; Ο ίδιος και οι περί αυ
τόν βλέπουν παντού συνωμοσίες. Αι
σθάνονται μόνοι εναντίον όλων. Σε 
αυτές τις συνθήκες, και πολύ άργησαν 
να διαγράψουν τον Σημίτη. Το «μικρό 
ΠαΣοΚ» που οικοδομείται δεν έχει κα
μία σχέση μαζί του.

Θυμάμαι μια συνέντευξη με τον πρώ
ην πρωθυπουργό. Ηταν το 1993, ζώντος 
του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον είχα ρω
τήσει για τους <χαρισματικούς ηγέτες», 
με μια διάθεση να τον τσιγκλίσω. Είχε 
απαντήσει:
-  Το πρόβλημα δεν είναι οι χαρισμα
τικοί ηγέτες. Το πρόβλημα είναι όταν 
τους χαρισματικούς ηγέτες προσπα
θούν να υποδυθούν μη χαρισματικοί 
άνθρωποι.
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Η  σύγκρουση Π απανδρέου -  Σημίτη και το δράμα του ΠαΣοΚ
Συνέχεια από τη σελ. Α4

είπε για το δημοψήφισμα, την κα
τάλαβε όμ ω ς η γρα μ μ α τέα ς η 
οποία του τηλεφώνησε και του ζή
τησε να βάλει την υπογραφή του 
στο κείμενο με το αίτημα για δη
μοψήφισμα, όπως έκανε με τους 
υπόλοιπους βουλευτές του ΠαΣοΚ.

I
Πότε ξεχείλισε 
ίο ποτήρι

Ο πρώην πρωθυπουργός επικοι
νώνησε αμέσως με τον κ. Ρέππα 
και εκείνος του επιβεβαίωσε τη 
θέση του κόμματος, προσθέτοντας: 
«Υπάρχει η υπογρα φ ή  σου το 
2005, άρα θεωρείται δεδομένη  
και τώρα». Το ποτήρι ξεχείλισε για 
τον κ. Σημίτη. Σύμφωνα με συ
νεργάτες του δεν ήταν μόνο μια 
αίσθηση ότι δεν υπολογίζουν τη 
διαφωνία του αλλά και η πεποί
θηση ότι μια τέτοια κίνηση θα εξέ
θετε το ΠαΣοΚ στα μάτια της ευ
ρωπαϊκής οικογένειας, όπου όλοι 
(πλην της Ιρλανδίας) αποδέχτηκαν 
την κύρωση της Συνθήκης από τα 
Κοινοβούλιά τους.

Ο κ. Σημίτης, σύμφωνα με το 
περιβάλλον του, συμφώνησε το 
2005 με το δημοψήφισμα για το 
Ευρωσύνταγμα, μια αναθεωρητική 
Συνθήκη όμως είναι άλλης τάξεως 
ζήτημα. Επίσης δεν αντιλαμβάνε
ται την πολιτική λογική της επικύ
ρωσης της Συνθήκης και του, εκ 
των υστέρων, δημοψηφίσματος, 
για την ενημέρωση των πολιτών. 
Απόρροια όλων αυτών υπήρξε η 
επιστολή που απηύθυνε, το ύφος 
της οποίας, όπως αναφέρουν συ
νεργάτες του, ήταν «το σύνηθες 
ύφος Σημίτη» και δεν υπήρχε πρό
θεση προσβολής του κ. Παπαν
δρέου -  βεβαίως όλοι το εξέλα
βαν ως ιδιαιτέρως υποτιμητικό. 
Πολλοί θυμήθηκαν ανάλογες το
ποθετήσεις του κ. Σημίτη απέναντι 
στο\  Ανδρέα Παπανδρέου, ιδίως 
το «είμαι συνιδρυτής του ΠαΣοΚ» 
που του είπε το 1995 στην πανελ
λαδική συνδιάσκεψη του κόμμα
τος ή το «αδύναμος διευθυντής 
ορχήστρας».

I Τι φοβήθηκε η 
Χαριλάου Τρικούπη

Η Χαριλάου Τρικούπη, όπως συμ
βαίνει πολύ συχνά, «διάβασε» δια
φορετικά τα γεγονότα, θεώρησε 
την παρέμβαση Σημίτη προάγγε- 
λο πολιτικών εξελίξεων. Το κλίμα 
που επικρατεί μεταξύ των συνερ
γατών του κ. Παπανδρέου είναι 
όμοιο με αυτό που περιέγραφε ο 
Γουίνστον Τσόρτσιλ για το κόμμα 
των Τόρηδων: «Tory party is no 
m ore a party, i t ’s  a constan t 
conspiracy» -  δεν είναι πλέον κόμ
μα, είναι μια διαρκής συνωμοσία. 
Τους τελευταίους μήνες, παρά το 
γεγονός ότι η εσωκομματική αντι
πολίτευση δεν αμφισβητεί τις επι
λογές της ηγεσίας, καταγράφεται 
ακόμη και η πιο αμυδρή απόχρω
ση δ ιαφ ω νίας. «Παπανδρεϊκά» 
στελέχη θεω ρούν ότι τελευταία 
πλήθαιναν οι φήμες που έφταναν 
στα αφτιά τους για σενάρια ανα
τροπής του προέδρου του ΠαΣοΚ 
ακόμη και για ίδρυση νέου κόμ
ματος προς το φθινόπωρο. Τις τε
λευταίες ημέρες καταμέτρησαν: 
την επιθετικότητα των εκσυγχρο
νιστών σε διάφ ορες εσωτερικές 
συσκέψεις, ένα κείμενο για την

Ο κ. Ευ. Βενιζέλοδ στο περιθώριο συνεδρίασπε τπε Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε του ΠαΣοΚ

Η θέση του κ. Βενιζέλου 
και οι επόμενέ κινήσει του

Τ ις πρώτες ώρες μετά την επιστολή «διαγραφής» 
του κ. Σημίτη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ο 

κ. Ευ. Βενιζέλος (και το περιβάλλον του) δέχθηκε 
ισχυρές πιέσεις από διάφορους κομματικούς παρά
γοντες να βγει και να κάνει δήλωση στήριξηςτου πρώ
ην πρωθυπουργού. Ο κ. Βενιζέλος το απέφυγε -  «αυ
τή τη φορά δεν πήγαμε στο Ζάππειο», σχολίαζε χα
ριτολογώντας ένας από τους τακτικούς συνομιλητές 
του. Το κλίμα καχυποψίας που υπάρχει ευνοούσε σκέ
ψεις ότι πολλοί θα ήθελαν να καεί και ο Βενιζέλος με 
αφορμή τη σύγκρουση κορυφής στο ΠαΣοΚ. Επίσης, 
οι κατηγορίες για υπονόμευση του προέδρου του Πα
ΣοΚ δεν έχουν σβήσει από τη μνήμη του ίδιου αλλά 
και όσων τον στήριξαν στην εσωκομματική αναμέ
τρηση και δεν επιθυμούσε με μια άκαιρη, βιαστική 
κίνηση να δώσει την εντύπωση ότι υπήρχε κάποιου εί
δους προσυνεννόηση με τον κ. Σημίτη ή ότι δρουν πε
ρίπου ως ομάδα. «Ο Βαγγέλης αισθάνεται τις ευθύ
νες που έχει, δεν δείχνει σπονδή. Θα διαμορφώσει 
ο ίδιος τον συγχρονισμό του με  τις εξελίξεις» επι
σημαίνει συνεργάτης του.

Είναι χαρακτηρισπκό το γεγονός ότι τη διαφωνία 
που εξέφρασε στον κ. Γ. Παπανδρέου, όταν ο τελευ
ταίος τηλεφώνησε στους τρεις κοινοβουλευτικούς εκ
προσώπους για να τους ενημερώσει για την απόφα
σή του, τη διέρρευσε μέσω άλλων διαύλων και όχι 
από το σύστημα ενημέρωσης του «ρεύματος». Μια 
επιλογή που δείχνει ότι στοχεύει να καταστεί συνο
μιλητής της πλειοψηφίαςτου κόμματος και όχι μειο- 
ψηφικών κομματιών του. Το θέμα βεβαίως δεν είναι 
τι επιθυμεί ο ίδιος, αλλά αν θα τον αποδεχθούν ως 
εγγυητή της ενότητας και τα άλλα κορυφαία στελέχη,

ιδίως όσα διατηρούν προσωπικές φιλοδοξίες. Το γε
γονός ότι οι δημοσκοπήσεις τον αναδεικνύουν ως τη 
μοναδική ρεζέρβα του ΠαΣοΚ αυτή τη στιγμή μικρή 
ανακούφιση θα πρέπει να του προσφέρει σε ένα τό
σο ρευστό σκηνικό. Αλλωστε η σχέση του με τον κ. Ση
μίτη δεν ήταν τόσο αρμονική όσο φαντάζονται πολ
λοί εξαιτίας του τρόπου που κινήθηκε στις εσωτερι
κές εκλογές.

Στελέχη του περιβάλλοντος του παραδέχονταν ότι 
αν η κυρία Αννα Δταμαντοπούλου, ανπ για τη δή
λωση ισορροπίας που έκανε, στήριζε ανοιχτά τον πρώ
ην πρωθυπουργό, τότε θα έβαζε σε δίλημμα τους εκ
συγχρονιστές, πιθανόν να διασπούσε το «ρεύμα» και 
θα έπαιρνε μαζί της μεγάλο κομμάτι του ΠαΣοΚ. Η 
κυρία Διαμαντοπούλου προφανώς εκτίμησε διαφο
ρετικά την κατάσταση.

Δημόσια δήλωση δεν έκανε ο κ. Βενιζέλος, ωστό
σο έχει ξεκινήσει σειρά επαφών με στελέχη του κόμ
ματος και την Πέμπτη το βράδυ δείπνησε με τους πιο 
στενούς συνομιλητές του (Α. Λοβέρδος, Γ. Φλωρί- 
δης, Χρ. Βερελής, I. Δατσέρης, Μιλένα Αποστολά- 
κη, Ελένη Κούρκουλα) δίνοντας σήμα ότι «είμαστε 
εδώ». Τα στελέχη αυτά δεν αποκλείουν το ενδεχόμε
νο απρόβλεπτων εξελίξεων, εκτιμούν όμως ότι «δεν 
υπάρχει θεσμικός τρόπος να τεθεί ξανά θέμα ηγε
σίας στο ΠαΣοΚ» και ότι η σπγμή επιβάλλει σύνεση. 
Η εκτίμησή τους είναι ότι θα πρέπει να επιτρέψουν στα 
πράγματα να ωριμάσουν. Η κατάσταση όμως είναι 
πιθανόν να αποκτήσει δική της δυναμική και οι σχε- 
διασμοί να ανατραπούν, οπότε οι «βενιζελικοί» βρί
σκονται σε κόκκινο συναγερμό, όπως και το υπόλοι
πο ΠαΣοΚ.

ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις 
με τις υπογραφές 15 εκσυγχρονι
στών στο «Βήμα της Κυριακής», 
τη δήλωση του κ. Β. Κοντογιαν- 
νόπουλου ο οποίος ζητούσε από 
τον κ. Παπανδρέου να διευκολύ
νει τις εξελίξεις, αποχωρώντας 
από την ηγεσία, τη δημοσιοποίη
ση της είδησης για το Ιδρυμα που 
ετοιμάζει ο κ. Σημίτης.

Ο κόλαφο* των 
δημοσκοπήσεων

Η επιστολή του πρώην πρω θυ
πουργού -  την ημέρα που δημοσι
εύτηκε η μέτρηση της ΜΗΒ, μια δη- 
μοσκόπηση-κόλαση για το ΠαΣοΚ 
-  αποτέλεσε τη συγκολλητική ου
σία για να «δεθούν» τα παραπάνω 
με το σενάριο ότι προετοιμάζεται 
το έδαφος για την ανατροπή του 
προέδρου του ΠαΣοΚ. «Δεν μπο
ρ ε ί ο Παπανδρέου να ζει κάθε μέ

ρα μ ε  το άγχος τι θα του ξημε
ρώσει το πρωί» σχολίαζαν συνερ
γάτες του. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ 
δεχόταν εισηγήσεις να αποκόψει 
ένα μεγάλο κεφάλι, π.χ. Πάγκαλο 
ή Βενιζέλο, προκειμένου να ενι- 
σχύσει το ηγετικό προφίλ του -  ου- 
δείς φανταζόταν όμως ότι το κε
φάλι αυτό θα ήταν του κ. Σημίτη -  
ενώ επανήλθαν ακόμη και οι προ
τάσεις για διάλυση του ΠαΣοΚ και 
ίδρυση ενός νέου κόμματος με τη 
σφραγίδα του κ. Παπανδρέου. Την 
υποψία ότι ο πρώην πρωθυπουρ
γός πιέζει την κατάσταση ώστε να 
επιτύχει μια διαγραφή την οποία 
θα χρεωθεί ο κ. Παπανδρέου, ώστε 
να ανοίξει ο δρόμος για σύμπηξη 
νέου κόμματος και διάσπαση του 
ΠαΣοΚ, εξέφραζαν στελέχη που 
βρίσκονται κοντά στη Χαριλάου 
Τρικούπη, μολονότι οι συνεργάτες 
του κ. Σημίτη επέμεναν ότι «δεν 
έχει καμία διάθεση επιστροφής,

1
«Ο εχθρό* 
πίσω μαβ»

Η ψυχολογία του κ. Παπανδρέου 
διαφαίνεται από ένα αστείο που 
έκανε προ ημερών στη Βουλή. Μι
λούσε στα έδρανα με έναν βου
λευτή του και όταν αυτός φυλά
χτηκε για να μην τους ακούσει «ο 
εχθρός», όπως είπε, ήτοι οι βου
λευτές της ΝΔ, του απάντησε: «Αυ
το ί είναι πολιτικοί αντίπαλοι. Ο 
εχθρός βρίσκεται πίσω μας», εν
νοώντας τους «πράσινους» βου
λευτές. Την Τετάρτη το βράδυ, 
πριν από την ψηφοφορία για την

1
Η απόφαση 
δίχασε

ο κύκλος του ως πρωθυπουργού 
έχει κλείσει. Βεβαίως διεκδικεί 
το δικαίωμά του, ως ενεργός πο
λίτης, να τοποθετείται σε θέματα 
που θεωρεί κρίσιμα. Αλλά τα πε
ρ ί  νέου κόμματος είναι ανυπό
στατα».

«Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς» 
εξηγούσαν σε υψηλούς τόνους οι 
συνεργάτες του κ. Παπανδρέου. 
«Πρέπει να τον αφήσουν να κά
νει τη δουλειά του, χωρίς κλε
φ τοπόλεμο. Και τότε βεβαίως 
να κρ ιθεί από αυτήν». Η «δια
γραφή» του κ. Σημίτη ωστόσο 
αποτελεί κίνηση μεγάλου ρίσκου. 
Από την πρώτη στιγμή έγινε φ α 
νερό ότι δίχασε βαθιά το ΠαΣοΚ 
ως τον τελευταίο ψηφοφόρο του. 
Στην «παπανδρεϊκή» ομάδα κυ
ριαρχεί η εκτίμηση ότι ο πρόε
δρος του ΠαΣοΚ θα βγει εν τέλει 
ενισχυμένος. «Επειδή ο Γιώργος 
διέθετε συναινετικό προφίλ, πολ
λ ο ί π ίστεψ αν ότι μπορούν να 
αγνοούν την εξουσία του» ισχυ
ρίζονταν. «Τώρα μ π ο ρεί να μην  
αποδέχονται την απόφασή του, 
δεν θα τον υποτιμούν όμως και 
ως αντίπαλο» προσέθεταν. Αλλοι 
εκτιμούσαν πως αν δεν έκανε μια 
τέτοια μεγάλη κίνηση ο κ. Π α
πανδρέου «δεν θα έφτανε ούτε 
ως τις εκλογές».

Από την άλλη πλευρά η σ ύ
γκρουσή του με τον κ. Σημίτη απε
λευθερώνει δυνάμεις και δεν εί
ναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι 
θα αποτελέσει τον καταλύτη ώστε 
να συσπειρωθούν δυνάμεις γύρω 
από τον πρώην πρωθυπουργό και 
να επισπευσθούν εξελίξεις. Τα γκά
λοπ θα παίξουν και αυτά τον ρό
λο τους. Οι αντιδράσεις των στε
λεχώ ν της «μη παπανδρεϊκής» 
όχθης είναι χαρακτηριστικές του 
κλίματος που δ ιαμορφ ώ νετα ι: 
«Πλήγωσε την παράταξη». «Αι
σθανόμαστε θιγμένοι και προ
σβεβλημένοι. Πρώτη φορά δη- 
μιουργούνται συνθήκες για εσω
κομματικό μίσος». «Πήρε διαζύ
γιο μ ε  ό,τι τον έκανε επικεφα
λής μιας μεγάλης παράταξης». 
«Δεν έχουμε λόγο να μείνουμε  
στο ΠαΣοΚ των παλικαράδων. 
Θα το πληρώσει αυτό ο Παπαν
δρέου στις εκλογές» ανέφεραν 
σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις δ ιάφο
ρα στελέχη.

κύρωση της Συνθήκης της Λισα
βόνας, συζήτησε επί μακράν με 
τους στενούς συνεργάτες του για 
το περιεχόμενο της απαντητικής 
επιστολής του, κυρίως αν η ποι
νή για τον πρώην πρωθυπουργό 
θα ήταν διαγραφή από το κόμμα 
ή από την Κοινοβουλευτική Ομά
δα. Οι συμμετέχοντες μετέδιδαν 
στους συνομιλητές τους την α ί
σθηση ότι ο κ. Παπανδρέου ήταν 
πολύ εκνευρισμένος («έξαλλος» 
έλεγαν ορισμένοι) με τον κ. Σημί
τη και ότι χειρίζεται το θέμα ο 
ίδιος προσωπικά. Τα έμπιστα αυ
τά στελέχη έλαβαν το πρωί της Πέ
μπτης, στα e-mail τους, το σχέδιο 
της απαντητικής επιστολής προς 
τον κ. Σημίτη, με ώρα αποστολής 
3.50 τα ξημερώματα. Η επιστολή 
αυτή πάντως δεν ήταν προϊόν θυ
μού, ήταν πολύ προσεκτικά γραμ
μένη, χω ρίς προσωπικές αιχμές, 
αλλά ιδιαιτέρως σκληρή και με 
διάθεση ταπείνωσης του πρώην 
πρωθυπουργού. Ο γραμματέας του 
Ε θνικού Συμβουλίου κ. 1. Ρα- 
γκούσης την έδω σε στη δημο
σιότητα αφού πρώτα επιβεβαίω
σε ότι την έλαβε το γραφείο του 
κ. Σημίτη. Το περιεχόμενό της σο- 
κάρισε το ΠαΣοΚ.
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Ρεπορτάζ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

«ΔΕΝ ΕΧΩ καμία πρόθεση να ιδρύσω νέο 
κόμμα, αλλά δεν πρόκειται επίσης να σν- 
νεχίσω να σιωπώ. Τέρμα η σιωπή». Με 
αυτή τη φράση ο κ. Κώστας Σημίτης προσ
διορίζει την πολιτική του δραστηριότητα,

τις προθέσεις και τις στοχεύσεις του για το 
μέλλον. Την Παρασκευή το πρωί η ατμό
σφ α ιρα  στο γραφ είο  του πρώην πρωθυ
πουργού επί της οδού Ακαδημίας ήταν φορ
τισμένη. Για πρώτη φ ορά  μετά το 2004 κυ
ριαρχούσε ένα κλίμα έντονης πολιτικής 
δραστηριοποίησης. Στελέχη του κόμματος,

φ ίλοι και απλοί πολίτες α π’ όλη την Ελλά
δα  τηλεφωνούσαν για  να  εκφράσουν τη 
στήριξή τους, καθώ ς και την αποδοκιμα
σία της απόφασης του κ. Γιώργου Παπαν- 
δρέου. Ω ς το μεσημέρι γίνονταν διαρκώ ς 
συναντήσεις και συζητήσεις νυν και πρώ
ην συνεργατών του κ. Σημίτη, ο ι οπο ίο ι

προσέρχονταν αυθορμήτως. Κοινή ήταν η 
εκτίμηση ότι το μέλλον κρύβει εκπλήξεις, 
ότι από εδώ  και στο εξής τα πράγματα θα 
λέγονται με το όνομά τους και ότι οι εξε
λίξεις θα  βοηθήσουν το ΠαΣοΚ να ξεπε- 
ράσει την παρατεταμένη κρίση την οποία 
διέρχεται τα τελευταία χρόνια.

■ 0 πρώην πρωθυπουργόε θα εκφράζει στο εΕήβ ανοικτά τιε απόψείθ του για το ΠαΣοΚ και την Κεντροαριστερά

«Τέρμα η σιωπή» λέει ο κ. Σημίτη*
Δηλώσει βουλευτών κατά ms αποπομπή*

Α πό το πρωί της Παρασκευής ομάδα βουλευ
τών εξέφρασε δημοσίως τη διαφω νία της με 

την αποπομπή Σημίτη. Πέραν της παρασκηνια- 
κής παρέμβασης Βενιζέλου και των δημοσίων δη
λώσεων του κ. Ν. Μπίστη, ο πρώτος βουλευτής 
που δημοσιοποίησε την αντίθεσή του ήταν ο κ. 
Αλ. Π απαδόπουλος, ο οποίος σε γραπτή δήλω
σή του τόνισε: «Με τον κ. Κ. Σημίτη έχω κατά 
το παρελθόν διαφωνήσει και συγκρουστεί. Θε
ωρώ όμως ότι στις προηγμένες δημοκρατίες οι

πρω θυπουργοί αποτελούν μέρος των θεσμών 
και της ιστορίας τους και δεν διαγράφονται». 
Δηλώσεις σε αντίστοιχο πνεύμα είχαν κάνει ως 
το μεσημέρι του Σαββάτου η κυρία Σούλα Με- 
ρεντίτη και οι κκ. Εκτ. Ν ασιώ κας και Ν. Αλευ
ράς. Από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη έγι
νε γνωστό από την πρώτη στιγμή ότι το κλίμα για 
όλους τους διαφωνούντες είναι πολύ βαρύ. Κά
ποιοι σημείωναν ότι δεν πρέπει να αποκλείονται 
εξελίξεις τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ο ίδιος ο κ. Σημίτης δεν έδειχνε 
κανένα ίχνος πικρίας για τις 

πρόσφατες εξελίξεις. Οσοι τον συ
νάντησαν βεβαιώνουν ότι ήταν ευ- 
διάθετος, συγκροτημένος και ανα
ζωογονημένος. Προφανώς εξαι- 
τίας της απόφασής του να δώσει, 
όπως λέγεται «τέλος στη σιωπή». 
Εκτιμάται ότι κατά κάποιον τρόπο 
ο κ. Παπανδρέου έδωσε με τις απο
φάσεις του αυτόματη απάντηση σε 
ένα δίλημμα που απασχολούσε αρ
κετό καιρό τον κ. Σημίτη: Αν θα 
έπρεπε να αναλάβει πρωτοβουλίες 
ή αν θα συνέχιζε να παρακολουθεί 
τη φθορά και την απαξίωση του 
ΠαΣοΚ χωρίς να λαμβάνει θέση. Ο 
πρώην Πρωθυπουργός εκφράζει 
πλέον ανοικτά και με σαφήνεια την 
πεποίθηση ότι διαθέτει σαφή άπο
ψη για το ΠαΣοΚ και την Κεντρο
αριστερά, την οποία αισθάνεται το 
χρέος να διατυπώσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. 
Σημίτης είπε σε συνομιλητές του ότι 
«καμία διαγραφή δεν λύνει τα προ
βλήματα» και ότι «οι διαγραφές δί
νουν μια αυταπάτη εξουσίας». Κα
τά τον πρώην πρωθυπουργό «η πο
λιτική πυγμή και υπεροχή έρχεται 
μόνο μέσα από ιδέες και προ
γράμματα, μέσα από τη δημιουρ
γική συμβολή».

Η αμφισβήτηση της ηγεσίας του 
κ. Παπανδρέου δεν αποτελεί στό
χο του κ. Σημίτη. Ο πρώην πρωθυ
πουργός επισημαίνει κατηγορημα
τικά ότι δεν τον ενδιαφέρει σε κα-

Ρεπορτάζ AIT. ΚΩΒΑΙΟΣ

Θα βοηθήσω τον νέο πρό
εδρ ο  και το Π αΣοΚ να 

αξιοποιήσουν την πείρα και τη 
δουλειά της οκταετίας. Θα συμ
βάλω στη διαμόρφωση των θέ
σεων μας. Θα είμαι παρών στη 
δύσκολη αλλά συναρπαστική πο
ρεία της χώρας προς τα εμπρός». 
Αυτά έλεγε ο κ. Κ. Σημίτης στο 
έκτακτο συνέδριο του ΠαΣοΚ στις 
6 Φεβρουάριου 2004, έναν μήνα 
πριν από τις εκλογές του Μαρτί
ου, με τις οποίες το κόμμα απο
μακρύνθηκε από την κυβέρνηση. 
Οι φράσεις αυτές σήμερα φαντά
ζουν σαν να προέρχονται από πο
λύ μακρινή εποχή. Ηδη γράφτηκε 
ο επίλογος μιας πολιτικής σχέσης 
για την οποία λίγοι πίστευαν ότι 
θα κατέληγε σε αυτό το σημείο και 
με τόσο δραματικό τρόπο. Κάποιοι 
μίλησαν για τελικό ξεκαθάρισππ 
άλλοι μίλησαν για λάθος -  πολύ 
περισσότεροι όμως αγωνιούν για 
το μέλλον. Παρά ταύτα ενδείξεις 
και αφορμές υπήρξαν πολλές κα
τά τη διάρκεια της τελευταίας τε
τραετίας και μάλιστα από νωρίς. 

«Γιώργο, προχώρα, άλλαξέ τα

μία περίπτωση η επιστροφή του 
στην ηγεσία του ΠαΣοΚ. Τονίζει, 
ωστόσο, ότι οι αλλαγές στα κόμ
ματα γίνονται μέσα από την κατά
θεση πολιτικών θέσεων και προ
τάσεων και όχι μέσα από την αντι
παράθεση προσώπων. «Ο κόσμος» 
λέει «θέλει θέσεις και παρεμβά
σεις». Και προσθέτει με νόημα: «Τα 
υπόλοιπα γίνονται μόνα τους».

Η πρώτη προγραμματισμένη δη
μόσια παρέμβαση του κ. Σημίτη 
αναμένεται να γίνει στις 4 Ιουλίου 
όταν θα μιλήσει σε εκδήλωση του 
ΟΠΕΚ στον Πύργο για την «Προο
δευτική Διακυβέρνηση». Ωστόσο,

όλα» ήταν το σύνθημα που κυ
ριάρχησε όταν ο κ. Γ. Π α π α ν
δ ρ έο υ  ανέλαβε την ηγεσία του 
ΠαΣοΚ. Η προσπάθεια αυτή πε- 
οιελάμβανε κατά περιόδους και 
την αποσιώπηση του κυβερνητι
κού έργου της οκταετίας Σημίτη. 
Λίγο μετά την ήττα στις εκλογές 
του Μ αρτίου ο πρώ ην πρ ω θυ
πουργός διεμήνυσε πρώτη φορά 
στον κ. Παπανδρέου την ενόχλη
σή του για το γεγονός ότι το έργο

η «ολική επαναφορά» Σημίτη στην 
ενεργό πολιτική δράση με καίριες 
παρεμβάσεις για το μέλλον του Πα
ΣοΚ και την επιρροή του στην ελ
ληνική κοινωνία θα γίνει μέσα από 
τη δράση του Ιδρύματος Κωνστα
ντίνου Σημίτη. Εξαρχής -  δηλαδή 
από τη σύστασή του προ ενός έτους 
-  δεν είχε σχεδιαστεί ως ένα ίδρυ
μα το οποίο θα είχε αποκλειστικό 
στόχο την ιστορική αποτίμηση της 
οκταετίας 1996-2004. Πρόκειται, 
αντίθετα, για ένα κέντρο προβλη
ματισμού με στόχο τη συζήτηση και 
τη διαμόρφωση θέσεων για μια σύγ
χρονη Κεντροαριστερά στις συν-

των κυβερνήσεών του δεν προ
βλήθηκε επαρκώς και με τον εν- 
δεδειγμένο τρόπο.

Πολλοί ωστόσο τοποθετούν την 
πρώτη κρίση στις μεταξύ τους σχέ
σεις λίγο νωρίτερα, στις αρχές του 
2004, και με αφορμή την «υπό
θεση Πάχτα». Ο κ. Παπανδρέου 
είχε τότε αποκλείσει από τα ψη
φοδέλτια δέκα βουλευτές και το 
ίδιο συνέβη -  για άλλους λόγους 
-  με τον κ. Μ. Ν εονάκη, στενό

θήκες που επικρατούν στη σημερι
νή ενωμένη Ευρώπη.

Σε συζητήσεις με συνεργάτες του 
που έγιναν πριν από τις τελευταίες 
εξελίξεις ο κ. Σημίτης είχε τονίσει 
ότι «οι παγκόσμιες αλλαγές έχουν 
επηρεάσει βασικές παραμέτρους 
της δημοκρατικής σοσιαλιστικής 
επιχειρηματολογίας» και ότι το ερώ
τημα για τις απαιτούμενες προ
σαρμογές πολιτικών είναι σήμερα 
ισχυρό και πιεσπκό. Από τις απα
ντήσεις στο ερώτημα αυτό εξαρτά- 
ται η έξοδος της δημοκρατικής πα
ράταξης, αλλά και της ίδιας της χώ
ρας από την κρίση των τελευταίων

συνεργάτη του κ. Σημίτη. Εκείνες 
οι αποφάσεις του κ. Παπανδρέου 
κρίθηκαν από  στελέχη του εκ
συγχρονιστικού μπλοκ ως «σπα
σμωδικές». Κάποιοι μάλιστα τις 
θεώρησαν ενδεικτικές της τάσης 
απομάκρυνσης του προέδρου του 
Π αΣοΚ  α π ό  την  κυβερνητική  
οκταετία.

Η κρίση μεταξύ των δύο κορυ- 
φώθηκε στον δρόμο προς τις εκλο
γές του 2007 και μετά την ήττα σε

Το të.\os μιαδ oxèons
Το χρονικό ms pnEns Παπανδρέου - Σημίτη

ετών. «Ενα από τα προβλήματα της 
χώρας» λέει ο κ. Σημίτης «είναι ότι 
η συνείδηση της ανάγκης για πρω
τοβουλίες δεν είναι ανεπτυγμένη. 
Είναι διαδεδομένη η στάση εφη
συχασμού και μιας αδικαιολόγη
της πεποίθησης σε αυτόματες δια
δικασίες που μας σώζουν πάντα. 
Αντίθετα, η χώρα πρέπει να κυ
ριαρχήσει τις εξελίξεις και να αντι
μετω πίσει μ ε  συνεχείς πρωτο
βουλίες τα προβλήματα».

«Συνεχείς πρωτοβουλίες» λοι
πόν, με τις οποίες ο κ. Σημίτης φέ
ρεται έτοιμος να επιχειρήσει τον 
«εκσυγχρονισμό του εκσυγχρονι
σμού». «Ο εκσυγχρονισμός» λέει 
«είναι, όπως είχε λεχθεί και άλλο
τε, μια συνεχής διαδικασία. Αυτή 
η διαδικασία χρειάζεται ιδέες, συ
ζητήσεις, δημόσιο διάλογο». Στο 
πλαίσιο αυτό «το ίδρυμα πρόκειται 
να είναι μοχλός δημοσίου διαλό
γου, να τροφοδοτήσει την κριτική 
σκέψη, να κινητοποιήσει την κοι
νωνία».

Κατά συνέπεια, όπως εκτιμούν 
πολλά στελέχη του ΠαΣοΚ, η απά
ντηση Σημίτη στη διαγραφή Πα
πανδρέου θα ε ίνα ι«βαθύτατα πο
λιτική», θα εξελιχθεί σε βάθος χρό
νου και δεν αποκλείεται να αποτε- 
λέσει τον καταλύτη εξελίξεων που 
«θα λυτρώσουν τη δημοκρατική 
παράταξη από τα δεσμά μιας προ
κλητικής, προσβλητικής και πρω
τοφανούς φεουδαρχικής αντίλη
ψης για την πολιτική».

αυτές. Λίγες ημέρες πριν από τις 
16 Σεπτεμβρίου δημιουργήθηκε 
έντονη φημολογία περί του αν ο 
κ. Παπανδρέου σκόπευε να αξιο- 
ποιήσει τον κ. Σημίτη έπειτα από 
ενδεχόμενη νίκη.

Την ημέρα της κεντρικής προ
εκλογικής συγκέντρωσης ο πρώ
ην πρωθυπουργός ζήτησε να μην 
εμπλέκεται το όνομά του σε τέ
τοιες συζητήσεις. Παρά ταύτα ο 
κ. Παπανδρέου τον κάλεσε να ανε
βεί στην εξέδρα μετά το πέρας της 
ομιλίας του.

Ακολούθησε η ήττα και η εσω
κομματική σύγκρουση. Ενα από 
τα εντονότερα επεισόδια είχε ση
μειωθεί στη συνεδρίαση της Κοι
νοβουλευτικής Ο μάδας στις 26 
Σεπτεμβρίου. Ο κ. Παπανδρέου 
είχε ζητήσει άτυπη ψ ήφο εμπι
στοσύνης, προκαλώντας έντονες 
αντιδράσεις από την πλευρά του 
κ. Σημίτη και από τον κ. Βενιζέ- 
λο. Το περιβάλλον του πρώην πρω
θυπουργού εν τω μεταξύ είχε ήδη 
εκφράσει την έντονη ενόχλησή 
του, εκτιμώντας ότι επιχειρήθηκε 
να φορτωθούν τα αίτια της ήττας 
κατά το πλείστον στην οκταετή 
διακυβέρνησή του.
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Ρεπορτάζ Λ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ των τελευταίων δημο
σκοπήσεω ν κατέλαβε το ΠαΣοΚ, το 
οποίο διαπιστώνει εν μέσω κλίματος γε- 
νικευμένης απαισιοδοξίας και κοινω
νικής δυσφορίας των πολιτών να μην

καρπώνεται τις προτιμήσεις τους. Τα 
ποιοτικά στοιχεία των ερευνών προκα- 
λούν ανησυχία και προβληματισμό στο 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
το οποίο αντιλαμβάνεται την απογοή
τευση της κοινής γνώμης -  εξαιτίας των 
δραματικών οικονομικών δεικτών με

αιχμή τις ισχυρές πληθωριστικές πιέ
σεις και την ακρίβεια αλλά και την ανε
πάρκεια της κυβέρνησης να αντιμετω
πίσει το πρόβλημα -  να στρέφεται και 
προς το ίδιο. Ο φόβος όλων στο ΠαΣοΚ 
είναι πλέον μήπως ο εφιάλτης των δη
μοσκοπήσεων μετατραπεί σε εφιάλτη

των επερχόμενων εκλογών, στις οποίες 
θα κριθούν τα δύο μεγάλα κόμματα 
εξουσίας κατά κύριο λόγο ως προς την 
ικανότητά τους και την εμπιστοσύνη που 
εμπνέουν προς τους πολίτες για την επί
λυση των εκρηκτικών οικονομικών προ
βλημάτων τους.

Ο διπλός εφιάλτης για το ΠαΣοΚ
Οι δημοσκοπήσεις και το ενδεχόμενο εκλογών τρομοκρατούν τη X. Τρικούττη

ΤΙ Δ Ε ΙΧ Ν Ο Υ Ν ESΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΦ ΥΓΜ Ο Μ ΕΤΡΗ ΣΕ ΙΣ Μ ΕΤΑ  ΤΗΝ Α Π Ο Π Ο Μ Π Η  ΣΗΜ ΙΤΗ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ

ΝΔ ΠαΣοΚ ΚΚΕ ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΟΣ
M RB 3 2 ,2 2 9 ,3 7 ,0 1 2 ,1 4 ,1

GPO 3 0 ,8 2 7 ,3 7 ,1 1 2 ,9 5 ,0

R A S S 3 3 ,3 3 0 ,1 6 ,5 1 3 ,8 4 ,4

Public Issue 3 5 ,0 3 1 ,5 8 ,0 1 7 ,5 4 ,5

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. Καραμανλήs  Γ. Π απανδρέου Κανέναε από t o u s  δύο

M RB 3 8 ,8 2 3 ,8 2 8 ,2

GPO 4 8 ,9 2 4 ,6 2 5 ,6

R A S S 5 4 ,0 2 7 ,8 1 7 ,2

Public Issue 4 0 ,0 2 5 ,0 3 3 ,0

Τ α εκρηκτικά οικονομικά προβλήματα τείνουν να 
αναδειχθούν σε καταλύτη των εξελίξεων σιο πο

λιτικό σκηνικό καθώς το μεν κυβερνών κόμμα, αν και 
διατηρεί σταθερό προβάδισμα έναντι του ΠαΣοΚ, 
εμφανίζει κάμψη στα ποσοστά του και εισπράττει 
την αποδοκιμασία των πολιτών κυρίως ως προς το 
μείζον θέμα της ακρίβειας και της ξέφρενης κούρ
σας των ανατιμήσεων καθώς και την αδυναμία αντι
μετώπισης του φαινομένου, το δε κόμμα της αξιω
ματικής αντιπολίτευσης παρά το ζοφερό οικονομι
κό κλίμα δεν μπορεί να υποσκελίσει τη ΝΔ και να 
κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ετσι ο δι- 
κομματισμός εμφανίζει εκ νέου σημάδια κάμψης 
έπειτα από ένα «διάλειμμα» που του επεφύλαξαν οι 
δημοσκοπήσεις του Απριλίου, κυρίως λόγω των εξε
λίξεων σιο Σκοπιανό και τους χειρισμούς των δύο 
μεγάλων κομμάτων οι οποίοι ενέπνευσαν σε μερίδα 
πολιτών πρόσκαιρη «σιγουριά».

Οι τέσσερις πρόσφατες έρευνες της κοινής γνώ
μης (των εταιρειών MRB, GPO, RASS και Public Issue) 
καταγράφουν σταθερή απόσταση μεταξύ των δύο 
μεγάλων κομμάτων η οποία κατά μέσο όρο κινείται 
σιο 3,2% (αναλυτικότερα η MRB δίνει 2,9%, η GPO

3,5%, η RASS 3,2% και η Public Issue 3,5%). Το στα
θερό προβάδισμα ανήκει στη ΝΔ η οποία ωστόσο 
εμφανίζει κάμψη στην πρόθεση ψήφου έναντι των 
προηγούμενων δημοσκοπήσεων, αν και η «ψαλίδα» 
σε σχέση με το ΠαΣοΚ διατηρείται σταθερά ανοιχτή, 
καταγράφοντας: για την MRB 32,2% ένανο 29,3% του 
ΠαΣοΚ και αντισιοίχως για την GPO 30,8% έναντι 
27,3%, για την RASS 33,3% έναντι 30,1% και, τέ
λος, για την Public Issue 35% έναντι 31,5%. Ετσι ου- 
δείς εκ των δύο πόλων κατορθώνει να διασφαλίσει 
αυτοδυναμία (με τον πήχη στο 41,5%), κάτι το οποίο 
επιβεβαιώνει τους φόβους όσων διαβλέπουν το εν
δεχόμενο αδυναμίας σχηματισμού αυτοδύναμης κυ
βέρνησης σ πς προσεχείς εκλογές.

Ανάλογη με την πρόθεση ψήφου είναι και η εικό
να ως προς την καταλληλότητα για την πρωθυπουρ
γία μεταξύ των κκ. Κ. Καραμανλή και Γ. Παπαν
δρέου, όπου ο πρώτος χάνει δυνάμεις αλλά δεν κερ
δίζει ο δεύτερος. Ετσι ο Πρωθυπουργός πρώτη φο
ρά εμφανίζεται να εισπράττει την έλλειψη εμπιστο
σύνης των πολιτών, αλλά παράλληλα καταγράφεται 
και η μειωμένη προσδοκία προς τον κ. Παπανδρέου, 
ενώ η αποδοκιμασία και των δύο είναι υψηλή.

ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ

ΝΔ 

ΠαΣοΚ 

ΚΚΕ 7,3 

ΣΥΡΙΖΑ (ΣΥΝ) 10,5 

ΛΑΟΣ 5,1 

Αλλο 3,2 

Α κυρο-Λ ευκό , 8,9

Δεν θα ψήφιζαν I  2,8
Δεν έχουν ■  α  ι  

αποφασίσει '■  ’

ΔΑ 2,6

Πηγή: Metron Analysis

Α ρνητικές είναι οι πρώτες αντί- 
δράσεις της κοινής γνώμης 

στην α π ό φ α σ η  του κ. Π α π α ν
δρέου  να «διαγράψει» από την 
Κοινοβουλευτική Ο μάδα τον κ. 
Σημίτη, η ψαλίδα  με τη ΝΔ έχει 
ανοίξει, ενώ οι ψ ηφ οφ όρο ι του 
ΠαΣοΚ εμφανίζονται βαθιά  δ ι
χασμένοι. Τα στοιχεία της έρευ
νας που πραγματοποίησε η Metron 
Analysis για λογαριασμό του ΑΝΤΙ 
είναι αποκαλυπτικά: η απόφαση 
του κ. Παπανδρέου να θέσει εκτός 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον 
κ. Σημίτη επικροτείται από το 37% 
του εκλογικού σώματος, ενώ κα- 
τακρίνεται από το 41%. Οι ψ η
φοφ όροι του ΠαΣοΚ είναι διχα
σμένοι: το 44% συμφωνεί με τον 
κ. Παπανδρέου και το 42% δ ια 
φωνεί. Περισσότεροι από τους μι- 
σούς ερωτηθέντες (53%) πιστεύ
ουν ότι η κίνηση αυτή θα μειώσει

Συμφωνείτε ή
διαφωνείτε με την απόφαση 
του κ. Παπανδρέου να θέσει 
εκτόε τηβ ΚΟ τον κ. Σημίτη;

ΣΥΝΟΛΟ

¡S

Συμφωνώ 3 7 %

Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 
(αυθόρμητα) 1 0 %

Διαφωνώ 4 1 %

i  Δ Γ/ΔΑ 1 2 %

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ
ΠαΣοΚ

Συμφωνώ 4 4 %

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ 

(αυθόρμητα) 5 %

Διαφωνώ 4 2 %  

ΔΓ/ΔΑ 9 %

το ηγετικό προφίλ του προέδρου 
του ΠαΣοΚ έναντι του 38% που 
εκτιμά ότι θα το ενισχύσει. Στους 
ψηφοφόρους του ΠαΣοΚ η ανα
λογία αλλάζει: 46% δηλώνει ότι 
θα μειώσει το προφίλ του κ. Πα
πανδρέου και 47% ότι θα το ενι- 
σχύσει. Επίσης, ενώ στο σύνολο 
της κο ινής γνώ μης το 55% π ι
στεύει ότι θα μειωθεί η επιρροή 
του ΠαΣοΚ, οι ψ ηφ οφ όροι του 
κόμματος εμφανίζονται απολύ
τως διχασμένοι: 45% απαντά ότι 
θα μειω θεί και 45% ότι θα ενι- 
σχυθεί. Παρά ταύτα, ο κ. Παπαν
δρ έο υ  προηγείτα ι στις θετικές 
γνώμες με 71% έναντι 49,3% που 
συγκεντρώνει ο κ. Σημίτης. Η δια
φ ορά  ΠαΣοΚ και ΝΔ βρίσκεται 
σ τις 5 ,5  π ο σ ο σ τια ίες  μ ο νά δες 
(24,5% και 30% αντισιοίχως) από 
4,1 μονάδες που ήταν στην προη
γούμενη μέτρηση τον Απρίλιο.

ΓΝΩΜΗ
Δεν υπάρχει λόγος να κρύβονται στο 

ΠαΣοΚ πίσω από τα δάχτυλά τους: 
φωναχτά μερικοί (λίγοι) και κρυφά άλλοι 
(αρκετοί) λένε ξανά ότι το Κίνημα έχει 
πρόβλημα ηγεσίας. Επικαλούνται τις πει
σματικές δημοσκοπήσεις που επιβεβαι
ώνουν κάθε φορά το αποτέλεσμα των 
εκλογών της 16 του Σεπτέμβρη· καθώς 
και τις αντιφατικές πολιτικές της «Χαρι
λάου Τρικούπη» που θεωρούν ότι εκ
φράζουν αμηχανία και όχι αυτοπεποί
θηση. Πώς αλλιώς να ερμηνευτεί, ανά
μεσα σε πολλά άλλα, προσθέτουν, το 
απρόσμενο και τάχα μου δημοκρατικό 
αίτημα οργάνωσης δημοψηφίσματος για 
τη Συνθήκη της Λισαβόνας που δεν είναι 
Σύνταγμα; Η σταλινικής νοοτροπίας «τι
μωρία» του Κώστα Σημίτη από τον Γ. Π. 
ή το καθυστερημένο κατ σήμερα πτα κού- 
φτο εκλογτκό «ερωτικό» πάθος για τον 
μεταλλαγμένο Συνασπισμό;

O ai)icipxi(j|iós ms anomxias
Του ΡΙΧΑΡΔΟΥ ΣΩΜΕΡΙΤΗ

Φυσικά, δεν είναι ο Γιώργος 
Παπανδρέου μόνος υπεύθυνος 
για την κακοδαιμονία της Κε
ντροαριστεράς. Δεν φταίει μό
νον αυτός για ένα «συνέδριο» 
που δεν συγκλόνισε και δεν 
έπεισε γιατί δεν περιελάμβανε 
τίποτε το συγκλονισπκό και το 
πειστικό. Ναι, είναι αρχηγικά 
τα κόμματα σιη χώρα μας (κι 
ας είναι λειψοί οι αρχηγοί), αλ
λά τα όσα άλλα ηγετικά στελέχη π  προ
τείνουν; Ο Βενιζέλος προσέχει, ο Πά
γκαλος παραθυριάζει και μερικές φορές 
το διασκεδάζει, οι περισσότεροι άλλοι

τα λένε ψιθυριστά μέσα σπς πα
ρέες τους. Ο μόνος τελικά που 
εκφράζεται σοβαρά και προ
σεκτικά πάνω στα πιο σημα
ντικά θέματα (όπως προχθές για 
την Ευρώπη) αλλά του απαντούν 
με αυταρχικό θράσος είναι ο 
Κώστας Σημίτης. Κι αυτό τα λέ
ει όλα: ναι, ο χρόνος και έτρε- 
ξε και τρέχει. Για όλους φυσι
κά. Αλλά ο ευρωπαίος άνθρω

πος του εκσυγχρονισμού παραμένει ση
μείο αναφοράς.

Εστω και θεωρητικά υπάρχει στο Πα
ΣοΚ διάδοχη κατάσταση; Σκληρό το ερώ

τημα ασφαλώς. Αλλά αληθινό. Για δύο 
βασικούς λόγους. Ο πρώτος: πλην της 
καμαρίλας δεν υπάρχει στο κίνημα πραγ
ματική και... ειρηνική διαδικασία ανά
δειξης ηγεσιών. Και ο δεύτερος: οι κομ-. 
ματικές οργανώσεις έχουν -  από καιρό... 
-  μετατραπεί σε αρένες ίντριγκας. Από
δειξη; Οι νοθείες που διαπιστώθηκαν 
σπς πρόσφατες κομματικές εκλογές.

Ο αρχηγός του ΠαΣοΚ και η σημερι
νή του υποτελής ηγεσία πρέπει 

ασφαλώς κάτι να κάνουν. Να βρουν τις 
πέντε ή δέκα ξεκάθαρες απαντήσεις στα 
προβλήματα που απασχολούν δραματι
κά όλους τους πολίτες και να οργανώ
σουν τη μάχη. Το προσπαθούν από το 
2004. Απέτυχαν. Αυτή είναι η αλήθεια. 
Κάνουν όμως ότι δεν τη βλέπουν. Κι ας 
τη βλέπουν τόσοι πολίτες που τους εγκα
ταλείπουν.


