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είχε βγάΑει ο Σημίτης!
/  Για να καλύψει το κρυφό δημόσιο χρέος! ✓  Το με στοιχεία ISIN number GR0118006544 ομόλογο 
αξίας 268 ΔΙΣ. δρχ. (786 εκατ. ευρώ) π σ ιέ  δεν δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα! 
/  Ποιος, κύριε τέως πρωθυπουργέ και Γιάννο, εκθέτει και γελοιοποιεί την Ελλάδα;
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Σελ. 15)



Η σιωπή του κ. Σημίτη...
• ...έχει ημερομηνία λήξης, επισημαίνει συνεργάτης του, παραπέμποντας 
είτε στο ορόσημο του Συνεδρίου είτε στην προεδρική εκλογή
• Πλήθος υπουργών των κυβερνήσεων του παρέλασαν τις τελευταίες 
μέρες από το γραφείο του ·

Ε ντύπωση έχει προκαλέσει στο 
εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η πα- 

ρατεταμένη σιωπή του τέως πρω
θυπουργού Κώστα Σημίτη. 
Ορισμένοι ερμηνεύουν τη σιωπή 
του ως «αναμονή εν όψει της 
προεδρικής εκλογής», ότι δηλαδή 
αποφεύγει την ενεργό ανάμειξη 
στην πολιτική ζωή για «να ενισχύ- 
σειτο προφίλ της υπερκομματικής 
υποψηφιότητας», αν και ο ίδιος 
σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις έχει εκ- 
φράσει την πεποίθηση ότι «δεν έ
χουν καμία βάση τα σενάρια που 
τον φέρουν να πρστείνεχαι από 
τον Κώστα Καραμανλή» για τον 
θώκο του Προέδρου της Δημο
κρατίας.
Άλλοι αποδίδουν τη σιωπή του τέ
ως πρωθυπουργού «στη στάση α
ναμονής» που έχει υιοθετήσει έ
ναντι της ηγεσίας του Γιώργου 
Παπανδρέου και λένε πως «δεν 
μιλάει γιατί αν μιλήσει θα πει π ι
κρά λόγια».
Ωστόσο η δημόσια σιωπή του κ. 
Σημίτη δεν σημαίνει και σιωπή στο 
παρασκήνιο. Ο τέως πρωθυπουρ
γός, σε συνεργασία με τους Θέμε- 
λη, Κοσμίδη, Γιαννίτση, έχει οργα
νώσει ένα αποτελεσματικό δίκτυο 
πληροφοριών και επαφών με στε
λέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και παρά
γοντες της πολιτικής ζωής. Μάλι
στα ο κ. Σωκράτης Κοσμίδης, μό

λις ολοκληρωθεί η θητεία του ως 
βουλευτή, «δεν θα θέσει εκ νέου 
υποψηφιότητα», προκειμένου να 
αφιερώσει όλες τις δυνάμεις του 
στην υπηρεσία του κ. Σημίτη. 
Φαίνεται λοιπόν πως ο τέως πρω
θυπουργός προετοιμάζεται να πα- 
ρέμβει στα πολιτικά πράγματα, κά
τι που μας επιβεβαίωσε στενός 
συνεργάτης του, λέγοντας «η 
σιωπή του έχει ημερομηνία λή
ξης».
Τώρα αν η ημερομηνία λήξης αφο
ρά την προεδρική εκλογή ή το Συ
νέδριο του ΠΑΣΟΚ, ουδείς γνωρί
ζει, πλην ελάχιστων. Πάντως ο κ. 
Σημίτης έχει πυκνώσει εσχάτως 
τις επαφές του με «δυσαρεστημέ- 
να στελέχη του κόμματος», που 
θεωρούν είτε ότι ο κ. Παπανδρέου 
τούς «παραγκωνίζει» είτε ότι επι
διώκει «να χτίσει αρχηγικό κόμ
μα». Μόνο το τελευταίο χρονικό

διάστημα παρέλασαν από το γρα
φείο του κ. Σημίτη, ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος, ο Πέτρος Ευθυμίου, ο 
Νίκος Χριστοδουλάκης, ο Τηλέμα
χος Χυτήρης, ο Χρήστος Βερελής, 
η Βάσω Παπανδρέου και δεκάδες 
άλλα στελέχη, που «εξέφρασαν 
τον προβληματισμό τους για την 
πορεία του κόμματος, την ανππο- 
λττευτική τακτική του Γιώργου Πα
πανδρέου, καθώς και την αποτυχί
α της εκστρατείας εγγραφής νέων 
μελών».
Ο κ. Σημίτης φέρεται να συμμερί
ζεται μέχρις ενός βαθμού την ανη
συχία και τον προβληματισμό των 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο 
«συνιστά υπομονή», καθώς ο ίδιος 
πιστεύει πως «θα ήταν καταστρο
φικό για το κόμμα να αμφισβητη
θεί τώρα η ηγεσία πριν δοκιμαστεί 
στην πράξη».
Εδώ να επισημάνουμε ότι οι πυ

κνές επαφές του κ. Σημίτη εντοπί
στηκαν από το περιβάλλον του 
Γιώργου Παπανδρέου, γι’ αυτό και 
κρίθηκε αναγκαίο «να γίνει μια εφ’ 
όλης της ύλης συζήτηση» ανάμε
σα στους δύο άνδρες, η οποία και 
πραγματοποιήθηκε την περασμένη 
Τετάρτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» 
οι δύο άνδρες κουβέντιασαν τόσο 
τα εσωκομματικά όσο και το ενδε
χόμενο πρόωρων εκλογών.
Οι ίδιες πληροφορίες φέρουν τον 
κ. Σημίτη να διατυπώνει την εκτί
μηση ότι «δεν θα επιδιώξει εκλο
γές ο Καραμανλής, γιατί θα τινάξει 
στον αέρα την οικονομία». Ταυτό
χρονα ο τέως πρωθυπουργός ζή
τησε από τον διάδοχό του «να 
μην απαξιώνεται το έργο των κυ
βερνήσεων ΠΑΣΟΚ» από στελέχη 
της επιρροής του, ενώ διατύπωσε 
και την εκτίμηση πως «θα πυκνώ

σουν τα προβλήματα που αντιμε
τωπίζει η κυβέρνηση Καραμανλή»,
ιδιαίτερα στην οικονομία, λόγω 
«αδυναμίας του οικονομικού επιτε
λείου της κυβέρνησης να διαχειρι
στεί την οικονομία».
Και οι δύο πλευρές υποστήριξαν 
ότι η συνάντηση «έγινε σε καλό 
κλίμα», ωστόσο επιβεβαιώνονται 
και οι πληροφορίες περί «διάστα
σης απόψεων» σε ορισμένα θέμα
τα, κάτι που χαρακτηρίζεται «φυ
σιολογικό».
Πάντως από το γραφείο του κ. Ση
μίτη επισημαίνεται ότι «υπάρχει 
τεράστιο ενδιαφέρον» από MME, 
για συνεντεύξεις με τον τέως πρω
θυπουργό, που προσωρινά παρα
μένουν ανικανοποίητες στο συρτά
ρι του. Κάτι που υποδηλώνει ότι αν 
ανοίξει το στόμα του ο κ. Σημίτης, 
θα το ανοίξει για τα καλά!


