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Διχάζει τη βάση του ΠΑΣΟΚ η «διαγραφή»
Το 50% των ψηφοφόρων του κόμματος θεωρεί ότι αποδυναμώνεται ο Γ. Παπανδρέου, ενώ το 43% δεν θεωρεί απίθανη τη διάσπαση
Του Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο υ  Ζ ο υ λ άΤον πλήρη διχασμό in s  βά- o n s του ΠΑΣΟ Κ φαίνεται ν α  προκαλεί η  προσωπική επ ιλογή του κ . Γ. Παπανδρέου ν α  διαγράψει από τη ν κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του τον πρώ ην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη. Η  πλειοψηφία τω ν ψηφοφόρων Tns αξιωμα τική ς α ν τ ιπ ο λ ίτ ευ σ ή , I μάλιστα, πιστεύει mas η απόφαση του κ . Παπανδρέου ό χι μόνον δ εν  ενισχύει, αλλά αποδυναμώ νει τη θέσ η  του μέσα στο Π Α ΣΟ Κ , ενώ  το 43% εξ αυτών εκφράξει πλέον ανησυχία ακόμη και για τη διάσπαση του κόμματος.Τα αποκαλυπτικά αυτά σ το κ εία  είνα ι τα βασικά συμπεράσματα Tns έκτα- κτηβ τηλεφ ω νικής έρευνας που διεξήγαγε -την Π αρασκευή, αμέσως μετά τη διαγραφή Σημίτη- η P ublic Issue για τη ν «Κ». η οποία επιβεβαιώ νει τον αιφ νιδιασμό και την α μ η χα νία  τω ν ψηφοφόρων του Π Α ΣΟ Κ μετά t is  τελευταίε5 ε ξε λ ίξ ε ι.Σ ε κάθε περίπτω ση όσοι έσπευσαν ήδ η  από την Παρασκευή να  προβλέ- ψ ουν ότι η  απρόσμενη πολιτική πυγμ ή  που επέδειξε ο  κ . Παπανδρέου θα αποτυπωθεί με θετικό τρόπο για τον ίδιο στην κοινή  γνώ μη, δεν φαίνεται να  δικαιώ νονται. Είναι μάλιστα εντυπωσιακό ότι στο σύνολο των ψηιρο-

10 Γνώμη για την απόφαση 
του Γ . Παπανδρέου

Γιο την οηόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να θέσει εκτός Κοινοβου
λευτικής Ομόδος του ΠΑΣΟΚ τον Κώστα Σημίιη, τι γνώμη έχετε; 
Πιστεύετε ότι είναι μια απόφαση μάλλον σωστή ή μάλλον λάθος;

Μάλλον σωστή 32%  Ο

ΔΓ/ΔΑ 22%

Ούτε σωστή - Ούτε λάθος 5% ο
Μάλλον λάθος 41%

(Κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007)

0  Γνώμη για την ενίσχυση 
του Γ . Παπανδρέου

Μετά από αυτή την οηόφαση, πιστεύετε 6η 0 Γιώργος Παπανδρέου 
μάλλον ενισχύεται μέσα στο ΠΑΣΟΚ ή μάλλον δεν ενισχύεταί;

Μάλλον ενισχύεται 29%

ΔΓ/ΔΑ 15%

Ούτε ενισχύεται - 
Ούτε δεν ενισχύεται 6%

Μάλλον δεν ενισχύεται 50%

• -Ο

Ο  Γνώμη για την πιθανότητα 
διάσπασης του Π ΑΣΟ Κ

Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει πιθανότητα διάσπασης σήμερα στο 
ΠΑΣΟΚ, μάλλον ναι ή μάλλον όχι-.

Μάλλον ναι 51%  · -  Ο

ΔΓ/ΔΑ 3%

Εξαρταται/ΔΓ 6%

Μάλλον όχι 40%

— Ο

(Κατά ψήφο.στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007) (Κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007)
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φόρων, ο  κ . Παπανδρέου φαίνεται πλέον ακόμη πιο αποδυναμω μένος, στοιχείο που προφανώς επιβεβαιών ε ι ôoous από τη ν πρώτη στιγμή διαφώνησαν μ ε τη ν απόφασή του επικαλούμενοι το  επ ιχείρ ημα  ότι «πρώην πρωθυπουργοί δεν διαγράφονται από το κόμμα tous».As δούμε όμως τα στοιχεία αναλυτικό: Από το σύνολο των ερωτηθέ- ντω ν μόνον το 32% έκρινε «μάλλον σωστή κίνηση» τη διαγραφή Σημίτη (πίν. 1), ενώ  το 41% την αποδοκίμα- ο ε . Εσφαλμένη τη χαρακτήρισε και

το 41% τω ν ψηφοφόρων του Π Α ΣΟ Κ, με το 40% ωστόσο να πιστεύει το αντίθετο, αναδεικνύοντας έτσι το απολύτως διχαστικό αποτέλεσμα που επέφερε η επιλογή Πα
πανδρέου στη βάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αξιοσημείω το είναι ότι στους ψηφοφόρους της Ν Α  η διαγραφή του κ . Σημίτη αποδοκιμά- οτηκε ακόμη πιο έντονα (52% τη χα-

Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα έγινε από την Public Issue τηλεφωνικά στις 13/6/2008, με προσωπι- _ 
κες συνεντεύξεις σε πανελλαδικό δείγμα 583 ατόμων και σταθμίστηκε, εκ των υ
στέρων ως προς την ψήφο των βουλευτικών εκλογών του 2007.

ρακτήρισαν λάθος, 43%. σωστή), γεγονός που μπορεί να  εξηγηθεί και από τη συμπάθεια μ ε  τη ν οποία ενδε- χςμένω ς εξακολουθεί να  αντιμετω πίζεται ο  πρώην πρωθυπουργός από κάποιους ψηφοφόρους του μεσαίου χώρου.Ακόμη πιο προβληματικά για τον κ. Παπανδρέου είνα ι τα συμπεράσματα της έρευνας που διερεύνησε αν με την επίμαχη απόφασή του ενί- σχυσε τη θέση του στο κόμμα του (πίν. 2). Μ όνον το 29% του συνόλου και το 33% των ψηφοφόρων του

ΠΑΣΟΚ υιοθετεί αυτή την εκτίμησ η, ενώ  αντιθέτω ς το 50% του συνόλου, αλλά και της βάσης του ΠΑΣΟΚ, θεωρεί ότι ο  κ . Παπανδρέου μ ε τη διαγραφή Σημίτη αποδυναμώθηκε ακόμη περισσότερο.Ετσι εξηγείται άλλωστε ότι το 51% της κοινής γνώμης δεν θεω ρεί πλέον ως «απίθανο» το σενάριο της διάσπασης του Π Α ΣΟ Κ  (πίν. 3), ενδεχό μ ενο που χαρακτηρίζει ως πιθανό και το 43% των ψηφοφόρων της αξιω ματικής αντιπολίτευσης, όσοι δηλαδή -παρεμπιπτόντως υπενθυμίζετσι- στήριξαν τον κ . Βενιζέλο στις ενδοκομματικές εκλογές του Νοεμβρίου.Μ εγάλο ενδιαφ έρον, τέλος, παρουσιάζει ένα  ποιοτικό στοιχείο που προέκυ- ψ ε από την «εξέταση» της επιλογής του κ . Παπανδρέου σ ε συνάρτηση με το μορφωτικό επίπεδο των ερω τηθέντω ν. Ο ι έχοντες ανώτερη μόρφωση κατ’ εξοχήν επέκρι- να ν ως εσφαλμένη τη διαγραφή Σ ημίτη (48% τη χαρακτήρισαν λάθος και μόνο 27% σωστή), εν ανπθέσει με τους απόφοιτους δημοτικού οι οποίοι σ ε ποσοστό 37% την επιδοκίμασαν και μόνον 32% τη ν αποδοκίμασαν. Στοιχείο που προφανώς θα προβληματίσει όσους εισηγήθηκαν στον κ . Παπανδρέου την ακραία λύση της διαγραφ ής...
Ενα «δώρο» με κόστος 
για τον Γ. Παπανδρέου
Επίδειξη πυγμής με εσωτερικό εχθρό τον Κ. Σημίτη

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥΕάν κάποιος πριν από 20 χρόνια προέβλεπε ότι τον Κώστα Σημίτη δεν θα τον διέγραφε ο Ανδρέας αλλά ο Γιώργος Παπανδρέου, θα τον θεωρούσαν παραδοξολόγο. Πρώτον, επειδή εκτιμούσαν ότι ο  ιδρυτής του Π ΑΣΟΚ  δεν θα ανεχόταν για πολύ την ιδιότυπη και συχνά προκλητική εσωκομματική αντιπολίτευση, που του» ασκούσε ο μετέπεπα διάδοχός του. Δεύτεροι), επειδή τότε φαινόταν απίθανο ο «αδύναμος πρίγκιπας» να εκλεγεί κάποτε πρόω ρ ος. Και τρίτον, επειδή ο Γιώργος ήταν ιδεολογικοπολιτικά πιο κοντά στον Κ . Σημίτη παρά στον φυσικό του πατέρα.Μπορεί η  διαγραφή να είναι εκ των υστέρων και συμβολική, αλλά δεν παύει να έχει τη σημασία της. Και κυρίως, επειδή προκλήθηκε κατά τρόπο που δεν δικαιώνει τον διαγραφέντα. Στην πραγματικότητα, ο  Κ . Σημίτης προσέφερε ένα πολύτιμο δώρο στον Γ. Παπανδρέου. Του έδωσε την ευκαιρία να αναβιώσει το σενάριο του εσωτερικού εχθρού και να κάνα μια επίδειξη αρχηγικής πυγμής.Προφανώς, ο  πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται κατ' αυτόν τον τρόπο να λύση το πολιτικό του πρόβλημα. Πολώνοντας τα πράγματα, όμως, παίρνει μια γερό ανάσα, τη στιγμή ακριβώς μου τα αρνητικά ρεκόρ, που καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις, έκαναν την αρχηγική καρέκλα του να τρίζει επικίνδυναΑναμφίβολα, η  διαγραφή του πρώην πρωθυ-

πουργού θα κοστίσει πολιτικοεκλογικά στο Π Α ΣΟ Κ Αυτό, όμως, δεν φαίνεται να απασχολεί τον Γ. Παπανδρέου. Παρ’ ό η  τρέφει ακόμα ελπίδες για τις επόμενες εκλογές, η  προσπάθειά του στρέφεται κυρίως στο πώς θα παραμείνει στο τιμόνι του Κινήματος και στην πολύ πιθανή περίπτωση νέας εκλογικής ήττας. Μ ε αιπό το κριτήριο η ρήξη με τον Σημίτη τον εξυπηρέτησε, ί* Η  επιστολή ~iou πρώην πρωθυπουργού δεν εντάσσεται σε κάποιο πολιτικό σχέδιο. Εκμεταλλευόμενος το διάχυτο κλίμα απογοήτευσης, επιχείρησε ανέξοδα να αυτοπροβληθεί σαν ιδεολογικοπολιτικός γκουρού της κεντροαριστεράς και σαν «πατέρας» του Π Α ΣΟ Κ Το ζήτημα του δημοψηφίσματος ήταν μία αφορμή. Εάν ήθελε να ετηστήσει την προσοχή στον πρόεδρο, θα μπορούσε να του πει τη γνώμη του προφορικά ή  με απόρρητη επιστολή.Και βεβαίως, δεν θα χρησιμοποιούσε το πατερναλιστικό και σχεδόν προσβλητικό ύφος που χρησιμοποίησε.Αυτό που δεν κατάλαβε ο Κ  Σημίτης, ήταν ότι ο Γ . Παπανδρέου δεν έχει πια να χάσει τίποτα. Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται Γι' αυτά και αντέδρασε δυναμικά. Εάν ο πρώην πρωθυπουργός είχε κάνει ένα υπεύθυνο και συνολικά πολιτικό διάβημα για την κατολίσθηση του ΠΑΣΟΚ, θα είχε βρει απήχηση ακόμα και στους κομματικούς κυ- ¡ κλους, που παραδοσιακά τον αντιπαθούν. Ο όλος |  χειρισμός του, όμως, προκάλεσε αρνητικά σχόλια Ώ ς σοβαρός καθηγητής και αποτελεσματικός διαχειριστής, ο  Κώστας Σημίτης θεωρήθηκε λυτρωτική λύση για το κόμμα που τον εξέλι ακόμα και από εναπομείναντες πιστούς του. ξε και αρχηγό και πρωθυπουργό.

Εσωκομματικός αμφισβητίας, δελφίνος, αρχηγός, παράγων της ήτταςΗ αλήθεια είναι ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι η καλύτερη για έναν επί οκταετία πρωθυπουργό και πρόεδρο του Κινήματος. Η  πορεία του Κ . Σημίτη προς τη ν κορυφ ή, άλλωστε, ήταν ένας σκληρός μαραθώνιας. Και μόνο το γεγονός ό η  παρέμεινε για πάνω από 20 χρόνια στα ανώτατα κλιμάκια ενός κόμματος, που ο ίδιος θεωρούσε πως δεν τον εξέφραζε, καταδεικνύει ό η  πρόκειται για ένα σκληροτράχηλο και στοχοπροσηλωμένο άτομο. Μπορεί να ένιω θε συχνά αποστροφή και για το κόμμα του και για τους συντρόφους του, αλλά είχε διαβλέψει σωστά ό η  το «πράσινο» όχημα οδηγούσε στην εξουσία. Π ’ αυτό κι όταν ξέσπασε η μεγάλη εσωκομματική κρίση της πρώτης περιόδου του ΠΑΣΟΚ. ο  ίδιος εμμέσως πλην σαφώς εγκατέλειψε τους συντρόφους του tn s Δημοκρατικής Αμυνας.
Συνεπής στις ανπλήφεις τουΑναμφίβολα, η μακρύ πορεία του σ' ένα περιβάλλον, εντός του οποίου ο ίδιος δεν ένιωθε και πολύ άνετα, ετηκα- θόρισε και την ψυχολογία και τη συμπεριφορά του. Εάν από τη φύση του ήταν συγκροτημένος και εσωστρεφής, π θητεία του στο ΠΑΣΟΚ τον κατέστησε κρυψίνοα. Π ρέπει, ωστόσο, να του αναγνωριστεί ό η , παρά tous κατά καιρούς ελιγμούς του, παρέμεινε φορέας πολιτικών αντιλήψεων και δεν εξέπε- σε στην κατηγορία των «πολίτικων υπαλλήλων» Και μάλιστα, με τον τρόπο του κατά βάση παρεμεινε συνεπής με n a αντιλήψεις ταυ.Η  μετάβαση του Κ . Σημίτη από την κατάσταση του πολιτικά ιδιόρρυθμου στην κατάσταση του εσωκομματικού ατφισβητία άρχισε ίο  1987-88, αμέ- σως μετά τη ν παραίτησή του από το υ πουργείο Εθνικός Οικονομίας. Ηταν το βήμα, ρε το οποίο ενέταξε τον εαυ

τό του στη χορεία των δελφίνων.Η  κριτική του προς τον Α . Παπανδρέου, δειλή αλλά συνεπής, εντεινό- ταν όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν και υποχωρούσε όταν η θερμοκρασία ανέβαινε. Η  τακτική Σημίτη ήταν οπλή στη σύλληψη και έμοιαζε με σχοινοβασία: Αμφισβητούσε τον αρχηγό του και επέκτεινε την κριτική του σε πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής για να ανεβάζει n s  μετοχές του στην κοινωνία. Δεν ακολούθησε, όμως, ποτέ γραμμή μετωπικής σύγκρουσης.Εάν ο ιδρυτής τον έδιωχνε από το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να δοκιμάσει την τύχη του στην πολιτική σκηνή με n s δικές του δυνάμεις. Κ ι αυτό δεν το ήθελε με τίποτα, προφανώς, επειδή γνώριζε n s  συνέπειες. Μ ε άλλα λόγια, έπαιζε στο όριο. Ο Κ . Σημίτης δεν διε- γράφη για δύο λόγους: Πρώτον, ο  Λ. Παπανδρέου διαφωνούσε μαζί του και τον αντιπαθούσε, αλλά τον θεωρούσε εκφραστή ενός ρεύματος και ως τέτοιον τον ανεχόταν. Και δεύτερον, γιατί σε κρίσιμες στιγμές οι Γ. Γεννηματάς, Κ . Λαλιώτης και Λ . Τσοχατζάπουλος παρενεβησαν κατευνασηχά στον αρχηγό για να αποτρέψουν τη λήψη πειθαρχικών μέτρων.
Λυτρωτική λύσηΗ  εκλογή του Κ . Σημίτη οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι στο διάστημα 1994-95 ο ασθενής Α . Παπανδρέου. ανεχόμενος τα καμώματα τη ς συζύγου του Δήμητρας, είχε προκαλέσει βάναυσα την κοινή γνώμη. M c τον τρόπο αυτό, είχε κατ' αντιδιαστολή αναγορεύσει τον εσωκομματικό αντίπαλο τοιι σε λυτρωτική λύση. Τα MME είχαν φιλοτεχνήσει συστηματικά και επίμονα το πορτρέτο του σοβαρού καθηγητή και αποτελεσματικού διαχειριστή.

Ως ηγέτης, ο Κ . Σημίτης αντιμετώπισε τα στελέχη με λογική φατρίας και όχ ι με αξιοκρατικά κριτήρια. Στην πραγματικότητα, δεν μπόρεσε ποτέ να υπερβεί τον ρόλο του ομαδάρχη, να αρθεί στο ύψος του αξιώματος του και να συμπερκρερθεί ως πρόεδρος όλου του ΠΑΣΟΚ. Οι αιτίες που τον εξώθησαν στο περιθώριο είνα ι οι ίδιες που τον εκτόξευσαν στην ηγεσία. Το 1996. κέρδισε την εσωκομματική μάχη, λόγω δημοσκοπήσεω ν, επειδή το ΠΑΣΟΚ θεωρούσε άτι αυτός ήταν ο νικηφόρος. Το 2003, το ίδιο κόμμα αξιω- ματούχων τον θεώρησε παράγοντα ήττας. Και τον πίεσε εμμέσως πλην σαφώς να δρομολογήσει τη διαδοχή του. Εάν υποχώρησε δεν το έχανε τόσο επειδή πιέστηκε, όσο επειδή δεν ήθελε να πιει το τπκρό ποτήρι της εκλογικής πανωλεθρίας.Ο  τρόπος που μεθόδευσε τη διαδοχή του είναι αποκαλυπτικός μιας νοοτρο

πίας. Προώθησε με ανακτορικό τρόπο τον Γ. Παπανδρέου στην προεδρία, δίνοντας του το «δακτυλίδι». Δεν ήταν μόνο ότι τον είχε στηρίξει το 1996 στην κρίσιμη μάχη της διαδοχής. Ηταν κυρίως το γεγονός ότι ο  πρωτότοκος του ιδρυτή ήταν μακράν το δημοφιλέστερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.0  θάνατος του πατέρα κατά μια τραγική ειρωνεία λειτούργησε σαν εφαλτήριο για την πολιτική απογείωση του υιού. Αν και ο  Γιώργος δεν ήταν κι ούτε παρουσιαζόταν σαν πολιτική προέκταση του Ανδρέα, η πολιτική κληρονομιά των Παπανδρέου πέρασε σε αυτόν μ’ έναν αδιόρατο αλλά πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Φωτισμένος από την αρχέγονη ακτινοβολία της «δυναστείας», μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ο «Γιωργάκης» απέκτησε στα μάτια της κοινωνίας ανάστημα πολιτικού πρωταγωνιστή. Δεν ήταν πια ο «αδύναμος πρίγκιπας», αλλά ο κληρονόμος.

Σημαντικό ρόλο για τη μεθόδευση της διαδοχής έπαιξε και το γεγονός ότι ο Κ. Σημίτης θεωρούσε πως με τον Γ. Παπανδρέου το ΠΑΣΟΚ δεν θα απομακρυνόταν από τον δρόμο στον οποίο ο ίδιος το είχε στρέψει. Ο διάδοχος δεν επρόκειτο να αναζητήσει μια σύγχρονη εκδοχή της ανδρεοπαπανδρεϊκής πολιτικής. Με άλλα λόγια, προωθώντας τον υιό, έθαβε οριστικά την ιδεολογική κληρονομιά του πατέρα. Η διαδοχή, λοιπόν, ήταν περισσότερο συνέχεια παρά τομή.
Ασφυκτικές πιέσειςΠολύ σύντομα φάνηκε ότι στις σχέσεις των δύο άρχισαν να συσσωρεύονται νέφη. Ο  Κ . Σημίτης ασκούσε ασφυκτικές πιέσεις στον νέο αρχηγό να γίνει απολογητής των πεπραγμένων της οκταετίας, όταν η  λαϊκή ετυμηγορία και η γνώμη των πολπών ήταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εκτός αυτού, ο  πρώην πρωθυπουργός θα ήθελε ο διάδοχός του να τον συμβουλεύεται συστηματικά.Το βιβλίο «Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα» και η ομιλία του συγγραφέα στην εκδήλωση παρουσίασής του. το φθινόπωρο 2005, ήταν ένα εκ- κωφαντικό πολιτικό παρών. Ο  Κ . Σημίτης δεν μεθόδευε την επιστροφή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ηθελε, όμως, να επηρεάζει άμεσα τη χάραξη tn s πολιτικής γραμμής, αλλά και να κατοχυρώσει ρόλο mis εσωκομματικές εξελίξεις.Η διάλεξη του πρώην πρωθυπουργού στην ειδική εκδήλωση του ΟΙ 1ER τον Ιανουάριο 2007 δεν ήταν μόνο μια κριτική στο πολιτικό σύστημα. Ηταν και μια έμμεση κριτική στον τρόπο που ο Γ Παπανδρέου διευθύνει πολιτικά το ΠΑΣΟΚ Εκείνη τη φορά κεντρικός στόχος του δεν ήταν, όπως τις

προηγούμενες, να υπερασπίσει τα πεπραγμένα της ηρωθυπουργικής θητείας του. Ηταν να στείλει το μήνυμα ότι διαθέτει λύσεις για τα προβλήματα της χώρας σε μια εποχή που ο διάδοχός του εμφανιζόταν αναποτελεσματικός, χωρίς πολιτική στρατηγική και προγραμματικό λόγο.
Στήριξη ΒενιζέλουΜετά την εκλογική ήττα του Σεπτεμβρίου 2007, ο Κ . Σημίτης στήριξε αποφασιστικά τον Ευ. Βενιζέλο Το γεγονός. μάλιστα, ό η  ο υποψήφιος για την προεδρία πήγε την επομένη των εκλογών να «φιλήσει το χέρι» του πρώην πρωθυπουργού τον ταύτισε με τον Σημιτισμό. Αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που έχασε τη μάχη για την προεδρίαΗ μεγάλη αντίφαση του «ιστορικού ΠΑΣΟΚ» είναι όη όρθωσε το ανάστημά του για να υπερασπίσει τον Γ. Παπανδρέου. με τον οποίον έχει ελάχιστη σχέση στο ιδεολογικοπολιτικό επίπεδο. Μέσω αυτού, όμως, πήρε μια καθυστερημένη εκδίκηση από τον Σημιτισμό. υποστηρίζοντας ένα όνομα και όχι έναν ηγέτη, τον εκπρόσωπο μιας πολίτικης δυναστείας κι όχι τον εκφραστή μιας πολιτικός στρατηγικής Ετσι εξηγείται το γεγονός ό η  ένας μεγάλος αριθμός στελεχών και μελών υποστήριξε τόσο σθεναρά τον η π η μ ένο αρχηγό, ενώ τον θεωρούσε όχι μόνον ιδεολογικοπολιτικά διαφορετικό, αλλά και ακατάλληλο για ηγέτη.Από εκεί και πέρα, οι σχέσεις του σημερινού προέδρου με τον προηγούμενο πέρασαν οριστικά στη ζώνη της αντιπαλότητας. Η  ρήξη αυτών των ημερών μπορεί να μην ήταν προδιαγεγραμμένη, αλλά το κλίμα ήταν έτοιμο για μια τέτοια εξέλιξη.
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