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

Του Κ. Π. Π α π α δ ιο χ ο υ

Στοιχεία πολίτικου θρίλερ με πολλές 
διακυμάνσεις είχε το  παρασκήνιο τη ς 
«διαγραφ ής» του  πρώην πρωθυπουρ
γού κ. Κ. Σημίτη από το ν  κ. Γ. Παπαν
δρέου, λ ιγότερο  από π έντε χρόνια μετά 
τη ν  παράδοση του  «δακτυλιδιού» τη ς 
ηγεσίας από το ν  πρώτο, σ το ν  πρόεδρο 
του  ΠΑΣΟΚ.

Το εικοσιτετράωρο που μεσολάβησε 
από το  μεσημέρι τη ς Τετάρτης και τη ν  
παραλαβή τη ς επ ιστολής, με τη ν  οποία 
ο κ. Κ. Σημίτης διαφώνησε δημοσίως με 
τη ν  επιλογή του  ΠΑΣΟΚ να  ζη τή σει δη
μοψήφισμα για  τη  Συνθήκη τη ς Λισσα- 
βώνας, μέχρι τη ν  Πέμπτη, οπ ότε και ο 
κ. Γ- Παπανδρέου του  απάντησε, θέτο- 
ντά ς το ν  ουσιαστικά εκ τός κόμματος, 
χαρακτηρίστηκε από αλλεπάλληλες συ
σκέψ εις σ τη  Χαριλάου Τρικοϋπη, στη  
διάρκεια τω ν  οποίων εξετά στη κε πλή
θος εναλλακτικών σεναρ ίω ν. Από τη ν 
ήπια αντίδραση προς το ν  πρώην πρω
θυπουργό, μέχρι το  πλέον ακραίο, δη
λαδή αυτό τη ς «διαγραφ ής» του , το  ο
ποίο και τελικώ ς υιοθετήθηκε από το ν  
κ. Γ. Παπανδρέου. Το  χρονικό τους έχει 
ω ς εξής:

«Ανάλυση» και σνπδράσεις
Η επ ίδοση τη ς επ ιστολής του  κ. Κ. 

Σημίτη σ το  γραφείο του  προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ και η  ταυτόχρονη δημοσιοποί
ησή τη ς σ τα  MME, γύρω  σ τις  2 το  με
σημέρι τη ς  Τετάρτης σήμανε συναγερ
μό σ τη  Χαριλάου Τρικούπη. Ο προ
γραμματισμένος για  τις  τρ εις «πρω ινός 
καφές», με τη  συμμετοχή τω ν  κ. Ν. 
Αθανασάκη Γ. Ραγκούση, Γ. Παπακων
σ τα ντίνου , Δ . Ρέππα, Φ ιλ  Πετσάλνικου, 
X. Καστανίδη. Π. Μ πεγλίτη και σ τενώ ν 
συ νεργα τώ ν του  κ. Γ. Παπανδρέου, ό
πως ο ι κ. Π. Γερουλάνος και Ρεγγίνα 
Βάρτζελη, είχε ω ς προγραμματισμένο 
αντικείμ ενο τη  στρατηγική του  ΠΑΣΟΚ 
το  επόμενο διάστημ α Ομως αυτή, ω ς ή
τα ν  αναμενόμενο, ουδέποτε συζητήθη
κε. Η σύσκεψη αναλώθηκε σ τη ν «α νά 
λυση » τη ς επ ιστολής του  πρώην πρω
θυπουργού και στους πιθανούς τρό
πους μιας πρώτης αντίδρασης.

Ολοι συμφώνησαν πως η  κίνηση του  
κ. Κ  Σημίτη είχε σαφώς ευρύτερη πολι
τικ ή  στόχευστι από τη  δημόσια κατα
γραφή τη ς διαφωνίας του  με το  δημο
ψήφισμα για  τη  νέα  Συνθήκη τη ς Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης. Βασικά επιχειρήμα
τ α  όλω ν, ή τα ν αφ ' ενός η  επιλογή του 
κ. Κ. Σημίτη να  τη  δημοσιοποιήσει πριν 
καλά καλά παραλήψθει από το  γραφείο 
του  κ. Γ. Παπανδρέου και αφ ' ετέρου το  
ύφος τη ς  και κυρίως η  αποστροφή περί 
«κυβερνήσεων του  πατέρα σου και τω ν  
δυτών μου» που θεωρήθηκε απαξιωτική 
για  το ν  πρόεδρο του  ΠΑΣΟΚ.

Δύο γραμμές
Ομως, ενώ  σ τη ν  «α νά γνω ση » τη ς επι

στολής υπήρξε ομοφωνία σ το ν  τρόπο 
διαχείρισής της, σύμφωνα με πληροφο
ρίες. σύντομ α διαμορφώθηκαν δύο 
γραμμές: Η πρώτη, με κύριους εκφρα
σ τές tous κ. Γ. Ραγκούση και Ν . Αθανα
σάκη, πρότετνε τη ν  επ ιθετική αντιμ ε
τώ π ιση  του  κ. Κ. Σημίτη, με βασικό επ ι
χείρημα ό τι σ ε  διαφορετική περίπτωση 
το  ηγετικό προφίλ του  κ. Γ. Παπανδρέ
ου θα δεχόταν μη αναστρέψ ιμο πλήγμα 
και θα άνοιγε ένας νέος κύκλος αμφι
σβήτησης τω ν  επ ιλογών του  από τους 
βαρώνσης του  ΠΑΣΟΚ. Σ το  ίδιο μήκος 
κύματος κινήθηκαν και ο ι κ. Φ. Πε- 
τσάλιηκος, X. Καστανίδης και Π. Μπε- 
γλίτης. που σημείωσαν πως εά ν ο κ. Γ. 
Παπανδρέου δεν σηκώσει το  γά ντι που 
του  ηέτα ξε ο κ. Κ. Σημίτης, «θα  είνα ι 
καλύτερα να παραδώσει τα  κλειδιά m s 
Χαριλάου Τρικούπη και να  φ ύγει», προ
ειδοπ οιώ ντα ς πως ο πρόεδρος του  
ΠΑΣΟΚ διατρέχει το ν  κίνδυνο μιας ν έ 
ας εσωκομματική* κρίσης το  φθινόπω
ρο  Π ιο μετριοπαθείς υπήρξαν κατά κύ
ριο λόγο ο  κ. Δ . Ρέππας και η κ. Ρεγγίνα 
Βάρτζελη. που τάχθηκαν υπέρ τη ς υπο- 
βάθμισης από τη  Χαριλάου Τρικούπη 
της πρωτοβουλίας Σημίτη, με το  σκε
πτικό ό τι θα έπρεπε να  αποφευχθεί μια 
νέα  κρίση κορυφής σ το  κόμμα τη ς α- 
ξιωμσπκής αντιπολίτευσης. Ομως, ύ
σ τερα  από μαχρά συζήτηση συμφώνη
σα ν να  εκδοθεί μια σκληρή ανακοίνω
ση  καταδίκης του  πρώην πρωθυπουρ
γού από το ν  κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Η θέση tou Κ. Λαλιωτη
Σημειώνεται, πως με τη  λογική τη ς υ

ποβάθμισα! τη ς παρέμβασης Σημίτη 
συντάχθηκε, κατά πληροφορίες, και ο 
κ. Κ. Λαλιώ της -που είχε προστεθεί στη  
σ ύ ν εσ η - καθώς εκτίμησε πω* με δεδο
μένη τη ν «εχθρικό» σ τά ση  συγκεκριμέ
νω ν MME ένα ντι του  κ. Γ. Παπανδρέου 
ο  τελευτα ίος π ιθανότατα θα έβγαινε πτ- 
τημένος από ένα «επ ικσινωνιακό μπρα- 
ντε-φ ερ» με το ν  πρώην πρωθυπουργό

Τελικά, ο  κ. Γ  Π απανδρέου, που βρι
σκ όταν σ ε  ανοιχτή  γραμμή με tous ε
π ιτελείς του , υ ιοθέτησε το  π ρώ το σκε
πτική και έδω σε εντολή  να  υπάρξει 
τη ν Τετάρ τη  το  απόγευμα us πρώ τη α
ντίδραση  η οχληρή ανακοίνωση του  κ  
Γ. Π απακωνσταντίνου, μ έσω  n u  οποι- 
as η  επ ιστολή του  πρώην πρωθυπουρ
γού χα ρακ τη ρ ιζό ταν «α κ α τα νόη τη » 
και β  Χαριλάου Τρικούπη υπενθύμιζε

Ο πρώτος γύρος ανάμεσα στον Γ. Παπανδρέου και τον Κ  Σημίτη έληξε. Ολοι όμως στο ΠΑΣΟΚ ηερψένουν με αγωνία τον δεύτερο, που αργά Λ γρήγορα θα έρθει

Ο «επίλογος» που δεν εστάλη
Το επ ιτελείο του κ. Γ. Παπανδρέου το  πρωί της Πέμπτης ετοίμασε δύο διαφορε
τικά σχέδιο επιστολής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς τον πρώην πρωθυπουργό 
Η αρχή τους ήταν ίδια, αλλά ο «επίλογος» διαφορετικός: Το δεύτερο κείμενο ήταν 
σαφώς πιο ήπιο, και, ηαρόο άφηνε το  ενδεχόμενο της διαγραφής του κ. Κ. Σημίτη 
να  πλανσται, επ ί της ουσίας τοποθετούσε το ν πρώην πρωθυπουργό σε ρόλο «επί
τιμου προέδρου» με σαφώς μεγαλύτερο περιθώριο διατύπωσης γνώμης, κατά το 
πρότυπο του κ. Κ. Μπτσστάκη εντός της Ν Α  Ομως, τελικώς, ο κ. Γ. Παπανδρέου 
εηέλεξε τη  γνωστή επιστολή, μέσω της οποίας έθεσε τον κ  Κ. Σημίτη εκτός 
ΠΑΣΟΚ. Το επίμαχο τμήμα της επιστολής που δεν έστειλε ο κ. Γ. Παπανδρέου 
στον πρώην πρωθυπουργό έχει ω ς εξής:
«Εκτιμώ το  έργο που έχεις προσφέρει στη χώρα. Αναπολώ την εποικοδομητική για 
την Ελλάδα συνεργασία μας, στις κυβερνήσεις σου. Δέχομαι (όμως και) την από
φασή σου να κινηθείς έξω  οπό τη στενή έννοια της κομματικής πειθαρχίας και να 
λειτουργείς με απόλυτη ανεξαρτησία (αυτονομία), και άρα να μην προσμετράσαι 
στις συντεταγμένες δυνάμεις της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Διαφυλόσσοντας 
το  κύρος της συντεταγμένης πλεύσης της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ θα αξιολογούμε πάντα 
τις απόψεις που καταθέτεις. Και προσωπικά θα το  κάνω με ιδιαίτερο σεβασμό
Αυτά συνιστά ελάχιστη υποχρέωσή μου.

πως το  2005 ο  κ. Κ. Enpim s είχε ταχθεί 
υπέρ m s διεξαγω γή* δημοψηφίσματος 
για  το  Ευρωσύνταγμα. Σ τη ν Ιδια σύ
σκεψη συμφωνήθηκε επ ίσης, ο  κ. Γ. 
Παπανδρέου να  καταφέρει ένα  δεύτε
ρο  «πλήγμα» npos το ν  κ. Κ. Σημίτη, 
τη ν  επομένη, μ έσω  tos απαντητικής 
του  επ ιστολής npos το ν  πρώην πρω
θυπουργό.

Η δεύτερη πράξη του  δράματος παί- 
χθηκε το  βράδυ τη ς Τετάρτης, μετά τη ν 
ψηφοφορία για  τη  νέα  Συνθήκη, σ το  
γραφείο του  προέδρου του  ΠΑΣΟΚ στη  
Βουλή.

Στους σταθερούς επ ιτελείς του  κ. Γ. 
Παπανδρέου προστέθηκε και ο κ. Χρ. 
Π απουτσής, κα τ' ορισμένους— αυτο- 
βούλως και κα τ' άλλους επειδή κλήθη
κε λόγω tos επιρροής του  σ ε  μερίδα 
του  κομματικού μηχανισμού του  
ΠΑΣΟΚ. Σ ε κάθε περίπτωση, ο κ. Χρ. 
Π απουτσής έδω σε εν  πολλοίς το ν  τόνο  
σ τη  σύσκεψη, καθώς μαζί με το ν  κ. X  
Καστανίδη τάχθηκαν υπέρ tos «απο
φ ασιστικής» αντιμ ετώ π ισης του  κ. X  
Σημίτη με το  σκεπτικό ά τι ο κ. Γ. Πα
πανδρέου δεν έχει άλλη επιλογή από το  
να  εκκαθαρίσει το  τοπ ίο  πλήρως και ά
μεσα. καθώς θα ή ταν λάθος να  μεταθέ
σ ε ι χρονικά μια κρίση που κάποια σ τιγ
μή θα εκδηλωνόταν εχ  νέου. Από τη ν 
πλευρά του , ο κ. Δ. Ρέππας κατέβαλε 
μια ύστα τη  προσπάθεια να  πέσουν οι 
τόνο ι, αλλά, όπως αποδείχθηκε, χωρίς 
αποτέλεσμ α Π αρότι ο πρόεδρο* του 
ΠΑΣΟΚ δ εν άνο ιξε τα  χαρτιά του. φεύ
γοντας από τη  Βουλή, όλοι οι παριστά- 
μενοι είχαν οντιληφθεί πως είχε πάρει 
τ ις  αποφάσεις του  και αυτές θα ή ταν ι
δια ίτερα σκληρέχ για  το ν  κ. Σημίτη.

Ε τσι, η νέα  σύσκεψη που συγκάλεσε 
ο  κ. Γ. Παπανδρέου το  πρωί tos Πέ
μπτης στη  Χαριλάου Τρατούπη είχε ου
σιαστικά διαδικαστικό χαρακτήρα: Οι 
συνεργάτες του  προέδρου του  ΠΑΣΟΚ 
του  προετοίμασαν εναλλακτικά σχέδια 
τη ς απαντητικής επ ιστολής npos το ν  κ. 
Κ Σημίτη Το «ήπ ιο» (ο ι βασικές του 
παράγραφοι δημοσιεύονται χω ριστά ») 
ουσιαστικά καθιστούσε το ν  κ Κ. Σημί
τη  «επ ίτιμ ο», δηλαδη το ν  αποσυνέδεε

μετά την κοινή μας πορεία».

από τα  ενεργά μέλη tos Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας του  ΠΑΣΟΚ. Το  δεύτερο 
σηματοδοτούσε τη  «διαγραφή» του  α
πό το ν  κ. Γ. Παπανδρέου. Ως γνω στόν, 
ο πρόεδρος του  ΠΑΣΟΚ εηέλεξε να  α- 
ποστείλει το  δεύτερο...

Περψένοντας την απάντηση
Οι υπόλοιπες ώ ρες, μέχρι το  βράδυ 

της Πέμπτης, ό τα ν  ώρες αναμονής tos 
απ άντηση ! Σημίτη, αλλά και προετοι
μασίας tos «επόμενης ημέρας». 0  κ. Γ. 
Παπανδρέου έδω σε εντολή  να  μην υ
πάρξουν επ ιθετικ ές δηλώ σεις κατά 
του  πρώην πρωθυπουργού. Μ άλιστα, 
ο  κ. Γ. Ραγκούσης προχώρησε σ τη ν έκ
δοση  σχετική* εγκυκλίου, προκειμέ- 
νου να μην επαναληφθεί το  «τσ ίρ κ ο » 
τω ν  τηλεπαραθύρων του  περασμένου 
Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, ό τα ν κορυ- 
φ ω νόταν η  μάχη για  τη ν  ηγεσία . Πα
ράλληλα. ο  πρόεδρος του  ΠΑΣΟΚ επ ι
κοινώνησε με το ν  κ. Απ. Κακλαμάνη 
και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώ
που* του  κόμματος κ. Ευάγγ. Βενιζέλο, 
θ . Πάγκαλο και Χρ. Παπουτσή μεταφέ- 
ρ σ ν το ! τη ν άποψη άτι ο  κ. Κ. Σημ ίτη ! 
με τη ν  πρωτοβουλία του  δ εν του  άφη
ν ε  άλλα περιθώρια χειρισμών, πέραν 
tos διαγραφής. Π άντως, η συγκεκριμέ
νη  επιλογή δέχθηκε τα  πυρά κορυφαί
ω ν στελεχώ ν, που επεσήμαιναν πω$ ο  
κ. Γ. Παπανδρέου έδω σε μ έσω  αυτής 
tos επ ικοινωνία* τη  δυ να τότη τα  σ το ν 
κ. Ευάγγ. Β ενιζέλο να  καταγράψει τη ν 
πλήρη διαφωνία του , χωρίς το  κόστος 
να  τη ν  κα ταστήσει γνω σ τή  με δημό
σια δήλωση.

Η «λήξη  συναγερμού» για  τη  Χαριλά
ου Τρικούπη ήλθε λίγο μετά n s οκτώ  
το  βράδυ tos Πέμπτης, ό τα ν από τα  
δελτία  ειδήσεω ν έγ ινε γνω σ τό  το  πε
ριεχόμενο τη * απάντησης Σημίτη σ τη ν 
επ ιστολή Παπανδρέου. Η αυλαία έπ εσε 
με ένα  «ουδόν σχόλιο» από τους συ
νεργάτες του  προέδρου του  ΠΑΣΟΚ. 
Ολοι γνω ρίζουν, όμως, ό τι αργά ή γρή
γορα θα υπάρξει και δεύτερος γύρος, 
καθώς ο  πρώην πρωθυπουργός κατέ
στη σ ε σαφές πως πλέον δεν πρόκειται 
ν ο  σιωπά...

Εξι σενάρια για 
την κίνηση Σημίτη

πως η πορεία του  ΠΑΣΟΚ υπό το ν  κ. Γ. 
Παπανδρέου είνα ι μη-αναστρέψιμη και 
επιθυμούσε να  διαχωρίσει πλήρως τη  
θέση του  από τ ις  περαιτέρω  εξελίξεις.
■  Δεύ τερον, ό τι ο  πρώην πρωθυπουρ
γός έχει «ειδική ευαισθησία» για  τα  θέ
ματα tos Ε.Ε., τρέφ ει ακόμη φιλοδοξίες 
για  κάποιο «ρόλο» στους κόλπους τω ν 
Βρυξελλών, και για  το ν  λόγο αυτό έκρι
ν ε  επιβεβλημένο να  διαφοροποιηθεί α
πό τη  γραμμή Παπανδρέου.
■  Τρίτον, ό τι ο  κ. Κ. Σημίτης είνα ι σφό- 
δρα ενοχλημένος από τη  στάση  in s Χα
ριλάου Τριχούπη σ τη ν  υπόθεση 
Siemens, καθώς κρίσιμες συμβάσεις 
που βρίσκονται σ το  μικροσκόπιο τή ς εν  
εξελ ίξει δικαστικής έρευνας είχαν υπο
γράφει επί κυβερνήσεων του . Κατ’ ορι
σμένες πηγές, μάλιστα, είχε ζη τη θεί το  
ΠΑΣΟΚ να υπεραμυνθεί τω ν  συγκεκρι
μ ένω ν συμβάσεων, αλλά ο κ. Γ. Παπαν
δρέου όχι μόνον δεν το  έπραξε, αλλά α
ντιθ έτω * φ έρετα ι έτοιμος το  αμέσως ε
πόμενο διάστημα να  «θυσιάσει» όποιο 
στέλεχος υπάρχουν ενδείξεις ό τι εμπλέ
κεται σε παράτυπες δοσοληψίες με τη ν 
ετα ιρ εία
■  Τέταρτον, ό τι ο κ. Κ. Σημίτης καλ
λιεργεί από τώ ρα  το  έδαφος ώ σ τε  να  εί
να ι το  2010 ισχυρός υποψήφιος για  τη ν  
Προεδρία tos Δημοκρατίας, εά ν ο  πρω
θυπουργός κ. Κ. Καραμανλής επ ιλέξει 
να  μην π ροτείνει τη ν  ανανέω ση  της 
θη τείας του  κ. Κάρ. Παπούλια. παρότι 
τού το  φ αντά ζει απ ίθανο σ τη ν  παρούσα 
συγκυρία
■  Πέμπτον -απ ό ορκισμένους εχθρούς 
του  πρώην πρωθυπουργού- διακινεί- 
τα ι και η  άποψη ό τι η  κίνηση του  κ. Κ. 
Σημίτη εντά σ σ ετα ι σ ε  ένα  ευρύτερο 
σχεδίασμά «αποσταθεροπ οίησης» του  
κ. Γ  Παπανδρέου. που θα μ ετεξελα θεί 
σ ε  ευθεία αμφισβήτηση τη ς ηγεσίας, 
ακόμη και π ριν από τη  ευρωεκλογές 
του  2009.

Πολιτικό λάθος;
Π άντως, σ το  ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και ο

ρισμένοι που απορρίπτουν άλα τα  παρα
πάνω σενάρια προβάλλοντας ένα έκτο, 
θεωρώντας πως ο  κ. Κ. Σημίτης απλά 
διέπραξε ένα  πολιτικό λάθος, όπως λένε 
ό τι είχε συμβεί, και ό τα ν εμφανίσθηκε 
να  παρεμβαίνει, το ν  περασμένο Σεπτέμ
βριο. σ τη ν κούρσα για  τη ν  ηγεσία, μετα
ξύ  τω ν  κ. Γ. Παπανδρέου και Ευ. Βενιζέ- 
λσυ. Κατά τ ις  συγκεκριμένες πηγές, ο 
πρώην πρωθυπουργός «επ ηρεά ζετα ι» 
τους τελευταίους μήνες από στελέχη, ά 
πω* ο  κ. Β Κοντσγιαννόπουλος και ο κ. 
Ν. Μ πίστης, που του προβάλλουν τη ν ει
κόνα ό τι ο  κ. Γ. Παπανδρέου έχει απα
ξιώ σει πλήρως το  έργο του , και το ν  πα
ρέσυραν τελικώς σ το  γνω στό  σκηνικό 
σύγκρουσης του  τελευταίου διημέρου.

Κ.Π  Π α π αλ ιΟϊο ς

Τα σενάρια

Πολεμικό έχει καταστεί το  σκηνικό σ το  
ΠΑΣΟΚ μετά τη ν  αποπομπή του  κ. Κ. 
Σημίτη, με το ν  κ. Γ. Παπανδρέου να φέ
ρεται αποφασισμένος να  συγκρουσιεί 
όχ ι μόνο σ το  εσωκομματικό πεδίο αλλά, 
σύμφωνα με στενούς του  συνεργάτες, 
και «με εκδοτικά και οικονομικά συμφέ
ροντα » που θα επ ιδιώξουν να  χειραγω
γήσουν τις  εξελίξεις σ το  κόμμα της α
ξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Γ. Πα
πανδρέου απέστειλε τη ν  περασμένη 
Πέμπτη με το ν  πλέον ηχηρά τρόπο το  
μήνυμα άτι δεν θα ανεχθεί διαφοροποι
ήσεις από τη  «γραμμή» του  κόμματος, 
οπότε εά ν αυτές εκδηλωθούν αυτομά
τω ς το  ΠΑΣΟΚ θα εισέρχεται σ το ν α
στερισμό τω ν διαγραφών.

Από τη ν πλευρά του , ο κ. Ευ. Βενιζέ- 
λος τηρεί στάση  αναμονής, καθώς δεν 
επιθυμεί να  υποηέσει σε σφάλματα που 
εκτιμά ό τι το ν  οδήγησαν σ ε  ή ττα  σ τη ν 
αναμέτρηση για  τη ν ηγεσία ή να  δώ σει 
τη  δυνατότητα σ το ν κ. Γ. Παπανδρέου 
να το ν  οδηγήσει εκτός ΠΑΣΟΚ, τουλά
χ ισ τον με τους όρους και σ το ν χρόνο 
που εκείνος επιθυμεί. Π άντως, από τη ν 
επόμενη Τρίτη, ο  κ. Ευ. Β ενιζέλο* και οι 
βουλευτές που το ν  στήριξαν σ τη ν ανα
μέτρηση της lin s  Νοεμβρίου, αναμένε
τα ι να  αρχίσουν να  τοπ οθετούντα ι δη
μοσίως, ασκώντας προσεκτική κριτική 
σ τη ν απόφαση του  κ. Γ. Παπανδρέου να 
διαγράψει το ν  πρώην πρωθυπουργό.

Μ έσα σ το  παραπάνω σκηνικό, διακι- 
νείτα ι σ το  παρασκήνιο και πλήθος σε
ναρίων για  τους λόγους που οδήγησαν 
το ν  κ. Κ. Σημίτη σ τη  μετωπική αντιπα
ράθεση με το ν  κ. Γ. Παπανδρέου. Σε κά
θε περίπτωση, με δεδομένο ά τι ο  πρώην 
πρωθυπουργός κα τέστησε σαφές πως 
θα τοπ οθετείτα ι επ ί τω ν  εξελίξεω ν καθί
στα τα ι εκ τω ν  πραγμάτων σ ε  μια ακόμη 
κρίσιμη μεταβλητή τω ν  περαιτέρω εξε
λίξεω ν εν τό ς του  ΠΑΣΟΚ.

Ουδείς σ το  ΠΑΣΟΚ γνω ρ ίζει τη  στό- 
χευση της παρέμβασης Σημίτη, αλλά ό
λοι θεωρούν πως η «επόμενη ημέρα» 
σ το  κόμμα τη ς αξιωματικής αντιπολί
τευση* είνα ι εντελώ ς διαφορετική. Ολοι 
επ ίσης συνομολογούν, πως ο  πρώην 
πρωθυπουργός δεν κινήθηκε εκτός ε
νός ευρύτερου σχεδιασμού, αλλά αντι- 
θέτω ς η πρωτοβουλία του  υπηρετούσε 
συγκεκριμένες στοχεύσεις.

Ομως, η ομοφωνία τω ν  στελεχώ ν του 
ΠΑΣΟΚ τερμ ατίζετα ι σ’  αυτό ακριβώς το  
σημείο. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένα 
πλήθος σεναρίων, για  tous λόγους που 
ώθησαν το ν  κ. Κ. Σημίτη να  προκαλίση 
τη  μετωπική σύγκρουση με το ν  πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ, η οποία οδήγησε σ τη ν πλή
ρη και οριστική διάρρηξη τω ν  μεταξύ 
tous σχέσεων. Εξι είνα ι τα  βασικότερα: 
■  Π ρώτον, ό τι ο κ. Κ. Σημίτης εκτιμά

Μ εταξύ αυτών που ήθελαν μετριο
πάθεια ήταν και ο  Δ . Ρέππας.

S
Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο  Χρ. Πα
πουτσής.

Υπέρ της επιθετικής αντιμετώπισης 
του κ  Σημίτη τάχθηκαν ο Γ. Ρα
γκούσης και ο  Ν. Αθανασάκης.


