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ΤΟ π ρόσω πό ¡ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Οι εκπλήξεις |
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ η Δημοκρατία σε κρί

ση; Δεν έχει ακουστεί τίποτε σχεττ|| 
κό. Αλλά όποιος ενδιαφέρεται μπά|ϊ 
ρεί να πάει την προσεχή Τρίτη στην 
ομιλία του Κ. Σημίτη, στον ΟΠΕΚ, 
μ' αυτό το θέμα. Στοιχήματα για την 
απάντηση δεν θα υπάρξουν. Μπο
ρεί ο τίτλος να είναι απλώς κράχτης 
-  σαν πρωτοσέλιδο εφημερίδας. Εν 
έτει 2007 θα ήταν υπερβολική προ- 
εδοποίηση: Προσέχετε τους γαλα
τάδες! Το πιθανότερο είναι ότι το κε
ρασάκι θα μοιάζει με ένα συγκεκρι
μένο άρθρο του Συντάγματος. Ο Γ. 

Παπανδρέου πήρε πρόσκληση. Την τελευταία φορά 
που πήγε σε ομιλία του Σημίτη, «τα πήρε στο κρα
νίο». Ως χθες δεν είχε ζητήσει να του κρατήσουν θέ
ση στο ακροατήριο. Ισως να σκέφτεται ότι ο προκά- 
τοχός του δεν κάνει τίποτε στην τύχη. Π.χ. του έδω
σε το δακτυλίδι της διαδοχής μόνο αφού σιγουρεύ
τηκε ότι δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να κερδίσει. 
Στο βιβλίο του μετά τις εκλογές του 2004 είχε μια 
έκπληξη: Του καταλόγιζε ότι έχασε γιατί δεν υποστήριξε 
με θέρμη τα επιτεύγματα των ημερών του. Μπορεί 
να του ετοιμάζει τώρα και μια δεύτερη;
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ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν 
έχουν ιδέα. Αλλά είναι μουδιασμένοι. Το κόμμα μαρ
σάρει σε μια δύσκολη στροφή. Θα ήταν πιο καλά να 
μείνει ο τέως πρωθυπουργός έξω από τις εσωκομ
ματικές τριβές για το «16». Θα μείνει; Από τον τίτλο 
της ομιλίας ψυχανεμίζονται τι θα υποστηρίξει: Οτι 
«επί Δεξιάς» έχουμε πρόβλημα Δημοκρατίας! Αρα το 
μόνο που δεν περιμένουν είναι να συμφωνήσει με 
τον Παπανδρέου, που ψηφίζει ό,τι και η Ν.Δ. Στην 
αναθεώρηση, του πάει πιο πολύ η γραμμή του Βενι- 
ζέλου. Αλλωστε στην προηγούμενη ο Γιώργος τον «κρέ
μασε».

I
Η ΣΧΕΣΗ του Σημίτη με το ΠΑΣΟΚ 

των Παπανδρέου ουδέποτε δι
ευκρινίστηκε. Από τον ένα πα
ρέλαβε ένα κόμμα που μετα
κινήθηκε δυο φορές από την 
αντιπολίτευση στην εξουσία.
Στον άλλο παρέδωσε ένα 
κόμμα που διολίσθαινε ρα
γδαία από την εξουσία στην α
ντιπολίτευση. Ενδιαμέσως ι
κανοποιήθηκε η μεγα
λύτερη φιλοδοξία 
που έχει ένας πο
λιτικός. Τον πε
ρασμένο Ιούνιο 
έκλεισε τα 70 
χρόνια  του.
Εκτός από το δι
καίωμα να πα
ρεμβαίνει στην 
πολιτική ζωή, 
κρατάει και τη 
μόνη έδρα του 
ΠΑΣΟΚ στον 
Πειραιά. Για 
να μην πε- 
ριπέσει σ' 
αυτό που έ
λεγε ο Βο- 
ναπάρτης:
«Η δόξα έρ
χεται και 
φεύγει - η 
αφάνεια 
μένει για 
πάντα».


