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Κι ο Kflnpos έπεσε

Το Ρεύμα κάνει ιον ΚινέζοΠ ιστά στη στρατηγική τπ5 ανα- 
μονή$ παραμένουν τα στελέχη 

που πλαισιώνουν τον Ευ. Βενιζέλο.
Αν εξαιρέσει κανείε τη «διαρ

ροή» από το περιβάλλον του ότι «ο 
Βαγγέληε εξέφραοε στον Παπαν- 
δρέου τη διαφωνία του όταν μίλη
σαν στο τηλέφωνο», τιε δηλώσειε 
Αλ. Παπαδόπουλου και Ε. Νασιώ- 
κα και τιε διαφοροποιήσει κάποι
ων παραγόντων (Κοντογιαννόπου- 
λοε, Παπαντωνίου, Μπίοτηε), τα 
«βαριά» ονόματα του Ρεύματοε ε- 
πέλεξαν την εκκωφαντική σιωπή.

Από τη στιγμή που ξέσπαοε η 
μπόρα, οι Βουλευτέε που στήριξαν 
Βενιζέλο, άρχισαν ένα γύρο επα
φών με οργανώσειε και στελέχη σ ' 
όλη την Ελλάδα με σκοπό να πιά- 
σουν ατμόσφαιρα. Οπωε είπαν στην 
«Κ.Ε.», «το σοκ ήταν μεγάλο και το 
κλίμα μεταξύ των φίλων μαε α

κραίο. Ακούσαμε φράσειε του τύ
που "θα κάνει το ΠΑΣΟΚ Ενωση 
Κέντρου" ή "παρέλαβε μαγαζί γω
νία και θα το κάνει περίπτερο"».

Πράγματι, υπήρξαν εισηγήσειε 
για δυναμικέε αντιδράσειε, που 
προήλθαν κυρίωε από πρόσωπα 
που είχαν συνεργαστεί στενά με τον 
Κ. Σημίτη. Πρυτάνευσε, ωστόσο, η 
άποψη ότι «οι απαντήσειε εν θερμώ 
και υπό το Βάροε του συναισθήμα- 
τοε είναι λάθοε». Σ' αυτό το μήκοε 
κύματοε ήταν και ο ίδιοε ο Ευ. Βενι- 
ζέλοε, ο οποίοε κατέβαλε προσπά- 
θειεε προκειμένου να αποτρέψει «ε- 
κρηκτικέε δηλώσειε». Εκτιμήθηκε 
ότι «η πρωτοβουλία Παπανδρέου

είχε στόχο να προκαλέσει μια τε
χνητή κρίση ώστε να δημιουργη- 
θούν οι συνθήκεε για ξεκαθάρισμα 
λογαριασμών. Δεν πρέπει να πέ
σουμε στην παγίδα, καθώε η αναμέ
τρηση είναι επιθυμητή απ' αυτούε, 
όχι από μαε. Δεν πρέπει, λοιπόν, να 
γίνουμε μέροε τηε σύγκρουσηε».

Η «γραμμή» Βενιζέλου και των 
συνεργατών του έχει τρειε άξονεε:
• Να μην επαναληφθεί το λάθοε 
του Σεπτεμβρίου, όταν δόθηκε η ευ
καιρία στον Γ. Παπανδρέου να α
ποπροσανατολίσει με τη θεωρία 
του «εσωτερικού εχθρού».
• «Να μην σηκώσουμε το γάντι 
που μαε πετάει και να τον αφήσου-

με να εισπράξει τα επίχειρα τηε εηι- 
λογήε του, τονίζονταε σε όλουε 
τουε τόνουε την ανάγκη να μην δια- 
σαλευθεί η συνοχή μαε. 0  Γ. Πα
πανδρέου αε χρεώνεται μόνοε του 
την ευθύνη του διχασμού».
• Να δοθεί χρόνοε στουε ψηφοφό- 
ρουε να αντιληφθούν το μέγεθοε 
του λάθουε του Γιώργου.

Ολα τα παραπάνω, πρακτικά ση
μαίνουν «δουλεύουμε μεθοδικά για 
τη δεύτερη ευκαιρία μαε». Δεν συμ
φωνούν, ωστόσο, όλοι με αυτή χα
λαρή στάση: Οι εκπρόσωποι τηε εκ- 
συγχρονιστικήε πλευράε («ρεύμα 
μέσα στο ρεύμα») πιστεύουν ότι 
«δεν πρέπει να αποκοπούμε από τιε 
διαθέσειε του ακροατηρίου μαε» 
και συμπλήρωναν πωε «η αλληλεγ
γύη είναι ένα νόμισμα με δύο όψειε. 
Αν χτυπηθούμε εμείε, ποιοε θα μαε 
υποστηρίξει;». ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

νόητα και δεν ήταν εύκολο να στοιχει- 
οθετηθεί κατηγορία εναντίον του.
•  Εσχάτως επιχειρήθηκε να φωτο- 
γραφηθεί ως ηθικός αυτουργός των ε
πεισοδίων στη συνδιάσκεψη της 
ΠΑΣΠ ο νεολαίος και μέλος του Πολί
τικου Συμβουλίου Ν. Ανδρουλάκης.

Ομως τα γεγονότα τους πρόλαβαν. 
Με αφορμή την επιστολή Σημίτη στο 
περιβάλλον Παπανδρέου επικράτησε 
η λογική ότι «τρώγοντας», ο αρχηγός, 
το «μεγάλο ψάρι», θα υποχρεώσει τα 
μικρότερα ψαράκια να λουφάξουν.

■  Πράγματι, το κλίμα στο κόμμα και 
στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν ε
δώ και μήνες πολύ βαρύ. Στελέχη και 
βουλευτές που είχαν υποστηρίξει με 
ενθουσιασμό τον Γ. Παπανδρέου την 
11η Νοεμβρίου εμφανίζονταν δυσαρε- 
στημένοι με τις επιδόσεις του και με
τέφεραν τις αγωνιώδεις εκκλήσεις 
(«κάντε κάτι») των ψηφοφόρων τους.
•  Τη συντήρηση αυτής της αρρωστη- 
μένης κατάστασης μέχρι το φθινόπω
ρο «που θα έρχονταν τα νέα γκάλοπ», 
θέλησε να αποτρέψει ο πρόεδρος. 
Από κάποιους, μάλιστα, οπαδούς του 
υποστηρίχτηκε πως «ο Σημίτης είναι 
εύκολη λεία αφού στον κόσμο της πα
ράταξης έχει απαξιωθεί από καιρό».
■  Η επόμενη μέρα για τη διοίκηση 
Παπανδρέου πάντως είναι δύσκολη:
•  Πολλοί κορυφαίοι παράγοντες εκ
φράζουν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις την 
αντίθεσή τους «γιατί δώσαμε ανάσα 
στην κυβέρνηση και αλείψαμε με βού
τυρο το ψωμί του ΣΥΡΙΖΑ».
•  Πρώην υπουργός που δεν έχει συμ
μετοχή στις μάχες χαρακωμάτων ε- 
γκαλεί τον Γ. Παπανδρέου, χωρίς, ω
στόσο, να αθωώνει και τον Κ. Σημίτη: 
«Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λά
θος αλλά και ο πρόεδρος έγκλημα».
■  Επικοινωνιολόγοι ευρέος πολιτικού 
φάσματος δεν αποκλείουν το ενδεχό
μενο να ενισχυθεί το αρχηγικό προφίλ 
του Γ. Παπανδρέου: «Σίγουρα ο Γ. 
Παπανδρέου θα συσπειρώσει τους φα
νατικούς. Αυτοί όμως θα τον ψηφίσουν 
έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι τι θα κά
νουν εκείνοι που κρατούν αποστάσεις 
ή έχουν μεταναστεύσει στην κάλπη του 
ΣΥΡΙΖΑ», σχολιάζουν.

ΑίΙΑοι τρε^  στο στόχαστρο
Οι δηλώσεις αντίδρασης στην απο

πομπή Σημίτη των βουλευτών και πρώ
ην υπουργών Α. Παπαδόπουλου, Ε. 
Νασιώκα και Ν. Αλευρά δημιούργη
σαν έντονο προβληματισμό στη X. 
Τρικούπη την Παρασκευή.
■  Ο Γ. Παπανδρέου βρισκόταν στις 
σεισμόπληκτες περιοχές της Αχάΐας 
και της Ηλείας και οι συνεργάτες του, 
στα κεντρικά γραφεία, ήταν σε διαρκή 
σύσκεψη προσπαθώντας να απαντή
σουν στο εξής δίλημμα: «αφήνουμε τις 
κινήσεις τους ατιμώρητες διατρέχο- 
ντας τον κίνδυνο να πάρουν χαρακτη
ριστικά μεταδοτικής νόσου; Ή  τους α
ποπέμπουμε από την κοινοβουλευτική 
ομάδα και βρισκόμαστε απέναντι στο 
ενδεχόμενο μιας μείζονος κρίσης;»
• Στο δραματικό αυτό δίλημμα υπάρ
χει και μία τρίτη παράμετρος: Κι αν το 
παράδειγμα των «τριών» ακολουθή
σουν κι άλλοι, τι θα γίνει; Θα διαγρά
φουν κι αυτοί; Και πού είναι το όριο;
■  Οι συζητήσεις αυτές διεξάγονταν ε
νώ έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώ
τες δημοσκοπήσεις για την «ιστορία 
Σημίτη». Και δεν ήταν καλές για τον 
πρόεδρο: Η ευρύτερη κοινωνία δεν ε
πιδοκιμάζει την επιλογή του, ενώ το

■ κομματικό ακροατήριο είναι διχασμέ
νο ως προς τις συνέπειες (45%-45%).
■  Το βάρος της κρίσιμης απόφασης 
πέρασε στις πλάτες του αρχηγού...

Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

Γιατί ο HüpYos 
απέπεμψε ιον 
Κόππα Σημίιπ

ταν γραφτό ο Κ. Σημίτης να 
τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής 
ομάδας από τον Γ. Παπανδρέ
ου τον οποίο ο ίδιος είχε επιλέ- 

ξει για να παραδώσει το δαχτυλίδι της 
ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Ετσι, «αυτός 
που έχασε δύο εκλογές έδιωξε αυτόν 
που κέρδισε δύο εκλογές», όπως σχο
λιάζει στέλεχος του κινήματος.
■  Από καιρό «ψάχνονταν» στο περι
βάλλον του Γ. Παπανδρέου για μια κί
νηση αρχηγικής πυγμής, καθώς η θεω
ρία του «εσωτερικού εχθρού» που α

πέδωσε πριν από την 11η Νοεμβρίου 
ήταν διαρκώς παρούσα ως η μόνιμη δι
καιολογία για τα γλίσχρα ποσοστά του 
ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις:
•  Σε πρώτη φάση ως υποψήφιο θύμα 
φιγουράρισε ο Ευ. Βενιζέλος. Ομως ο 
πρώην υπουργός με τη θεαματική ανα
δίπλωσή του στο θέμα της δημιουργίας 
του ομίλου προβληματισμού αφαίρεσε 
από τον Γ. Παπανδρέου το πρόσχημα.
•  Για κάποιο διάστημα έπαιξε και το 
όνομα του Αλ. Παπαδόπουλου, αλλά ο 
ηπειρώτης πολιτικός έλεγε τα αυτό-


