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0 Inpixns δεν ξεχνά

Λ  Σημίχηε οε ρόλο Μητσοτάκη;» Αυτό ίο  ερώιημα Βασα- 
' '  w  νίζει από ιην Πέμπτη χο Βράδυ in X. Τρικούηη, μεχά χην 
έμφορχη αιχμών ομιλία χου πρώην πρωθυπουργού.

Η ηγεσία χου ΠΑΣΟΚ εμφανίζεχαι Βαθύχαχα ενοχλημένη επει
δή ο Κ. Σημίιηε επέλεξε να ρίξει χα Βέλη χου σε μια δύσκολη στιγ- 
μή για χην ηαράχαξη: «Ανχί για σχήριξη, είχαμε χρικλοποδιέε» λέ
νε συνομιληχέε χου προέδρου. Προοάπχουν μάλισχα οχον πρώην 
πρόεδρο χου κινήμαχοε xis εξήε ασχοχίεε:
• Την περίοδο που χο ΠΑΣΟΚ κάνει μια προσπάθεια να στριμώ- 
ξει χην κυβέρνηση σχα θέμαχα χου αοφαλισχικού και xns διαφά- 
νειαε και να περάοει σχην κοινή γνώμη χην αίσθηση όχι διαθέχει 
εναλλακχική πρόχαση εξουσίαε, auxós ενέχαξε χο κόμμα οχον κύ
κλο xns Kpíons που χαλανίζει χο ηολιχικό ούσχημα.
• Τώρα που η κυβέρνηση έχει περιέλθει σε δυσχερή θέση με χο 
σκάνδαλο Ζαχόπουλου, auxós άφησε υπαινιγμού5 για xis σχέσεΐ5 
xns 6ioíi<nons xns ΓΣΣΕ με χον εργαχολόγο o onoíos εμπλέκεχαι 
σχην ισχορία χου πρώην γραμμαχέα χου υπουργείου Πολιχισμού. 
Υποχρέωσε έχσι χον 
X. Πολυζωγόπουλο 
να ανχιδράσει, με συ
νέπεια η αξιωμαχική 
ανχιπολίχευση να 
πρωχαγωνισχήσει σχα 
μέσα ενημέρωσηε, όχι για xis όποιεε noáixiixés xns πρωτοβουλίεε, 
αλλά για xis εσωχερικέ$ épiôés xns.
• Εμφανίζεχαι μίζεροε και μνησίκαι<05 με óoous ασκούν κριτική 
σχα πεπραγμένα χου. Αν και ο Γ. Παπανδρέου επιχειρεί με συ- 
σχημαχικό χρόπο να χονίοει xis επιχυχίεε χων κυβερνήσεων χου 
ΠΑΣΟΚ, auxós έβγαλε χην εμπάθειά χου, λέγονχαε nus «όχαν ε- 
μεί5 οι ίδιοι αμφισΒηχούμε χα επιχεύγμαχά μα$, γιαχί απορούμε 
που δεν μαε εμπισχεύονχαι οι πολίχε5;». Οπω$ παραχήρησε σχην 
«Κ .Ε .» συνεργάτη χου κ. Παπανδρέου, «φαίνεχαι όχι χον Σημί- 
χη χον απασχολεί περισσόχερο η προσωπική χου πολιχική δικαί
ωσή και λιγόχερο χο καλό χου κόμμαχοε».

Συνεργάχεε χου Κ. Σημίχη δηλώνουν έκπληκχοι με xis διασχά- 
σειε που δίνουν σχη X. Τρικούηη σχην προχχεσινή παρέμβασή χου. 
Λένε: «Ο πρώην πρωθυπουργόε επισήμανε αυχά που διαπισχώ- 
νουν διά γυμνού οφθαλμού οι πολίχε5, αλλά και χα σχελέχη χου 
κόμμαχοε. Την ίδια μέρα ο Μ. ΧρυσοχοΊδηε είπε όχι χο ΠΑΣΟΚ εί
ναι σε κώμα και όχι o éptuxás pas με χην ελληνική κοινωνία έχει 
χελειώσει». Και αναρωχιούνχαι: «Δηλαδή μπορεί évas πρώην υ- 
noupYÓs να μιλάει έχσι xcopís να διαχρέχει χον κίνδυνο να παρε
ξηγηθεί και δεν μπορεί να χο πράξει o ávOpcunos που κυβέρνησε 
χη χώρα επί οκχώ χρόνια;».

Ωσχόσο σχελέχη χου ΠΑΣΟΚ δίνουν μια άλλη ερμηνεία για xis 
προθέσε^χου πρώην πρωθυπουργού: «0  Κ. Σημίχηε έψαχνε και
ρό μια ευκαιρία για να απανχήσει oxous επικριχέε χου. Δεν έχει 
χωνέψει χο γεγονόε όχι χην περίοδο xns εσωκομμαχικήε αναμέ- 
xpnons για χην ηγεσία, auxós και οι πολιχικέε χου ήχαν σχο σχό-

χασχρο χων οπαδών χου σημερινού 
προέδρου. Του χρέωσαν όλα 

χα κακά, ακόμη και χην ήχ- 
χα χου 2007, xcupís να 

ακούσει έναν υπο- 
σχηρικχικό λόγο από 
χον Γ. Παπανδρέου. 
Αποδείχχηκε χώρα 
όχι ο Κ. Σημίχηε έχει 
μνήμη γκαμήλαε».

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Η παρέμβαση 
tou πρώην 
πρωθυπουργού 
αναστατώνει τη 
Χαρ. Τρικούηη

Ποιοε χο περίμενε όχι ο Κ. Σημίχηε θα «έδενε» χην 
υπόθεση Ζαχόπουλου με χη ΓΧΕΕ και θα έκανε χον 
Γ. Πολυζωγόπουλο να τρέχει; 0 «Κινέζοε» δήλωοε 
παρών και σχο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν για τη συνέχεια...


