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Χτύπησε πάλι στο κέντρο
Tns ΚΑΤΙΑΣ ΜΑΚΡΗ

Ο Κ. Σημίιπε από την Πέμπτη και μετά δεν 
άλλαξε σε τίποτα το πρόγραμμά του -με 

εξαίρεση το γεγονόε ότι, ανήμερα τηε δια- 
γραφήε του, δεν πήρε το δίωρο μεσημεριανό 
του ύπνο, όπωε συνηθίζει τα τελευταία χρό
νια. Το ίδιο βράδυ πήγε στο Μ έγαρο Μουσι- 
κήε και την επομένη αναχώρησε για ένα τριή
μερο ηρεμίαε μετά από τη θύελλα...

Ούτε και στο μέλλον, όμωε, πρόκειται να 
αλλάξει κάτι: Η δημιουργία του Ιδρύματοε 
«Κ. Σημίτηε» προ
χω ρεί (θα στεγα
στεί στο γραφείο 
τηε οδού Ακαδη- 
μίαε 3 5 ), ο ίδιοε 
γράφει και σβήνει 
την ομιλία του για 
τιε 4  Ιουλίου στην 
κεντρική πλατεία 
του Πύργου με θέ
μα «Δημοκρατία 
και διαφορετικότη
τα» (ειρω νεία : ο 
πρώην πρωθυ- 
ηουργόε είχε στεί
λει πρόσκληση 
οτον Γ. Παπανδρέ- 
ου), ενώ προγραμ
ματίζει από τώρα 
τη φθινοπωρινή 
δράση του Ομίλου 
Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό τηε 
Κοινωνίαε, που είχε συστήσει πριν ακόμη γί
νει πρωθυπουργόε. Αλλω στε, ούτε στην απα
ντητική επιστολή του προε τον Γ. Παπανδρέ- 
ου έκρυψε τιε προθέοειε του: «Σχετικά με τα 
όοα προτείνειε, κάνε ό,τι νομίζειε. Εγώ θα 
πράττω αυτό που μου επιβάλλει η συνείδησή 
μου και αυτό που κρίνω ωε καλό για τη χώ 
ρα», του έγραψε ο πρώην πρωθυπουργόε.

Οσοι ξέρουν καλά τον πρώην πρωθυπουρ
γό και την ορθολογική του σκέψη, θεωρούν 
πωε στο βάθοε του μυαλού του εξετά 
ζονται πολλά σενάρια, με πιο α
κραίο τη δημιουργία ενόε νέου 
φορέα του οποίου, ωστόσο, δεν 
θα ηγείται ο ίδιοε, ούτε κάηοιοε 
από τουε πρωτοκλασάτουε που 
φ ιλοδοξούν να καταλάβουν τη 
Χαρ. Τρικούπη κι όχι να 
δραπετεύσουν απ' αυτή.

Πιστεύει, ά λλω 
στε, ότι η ελληνική 
κοινω νία έχει α
νάγκη από ένα 
εγχείρημα του 
μεσαίου χώ
ρου, το οποίο 
δεν θα παλι
νω δεί μεταξύ 
δεξιάε και αρι- 
στεράε (όπωε 
θεω ρεί ότι κά
νει ο Γιώργοε), 
θα έχει σημαία 
του τον μετα-εκ- 
συγχρονισμό και θα 
απαρτίζεται από στε
λέχη που μπορούν 
να υπηρετήσουν αυ
τό το στόχο, όπωε το 
έκαναν στην πρώτη 
δική του διακυβέρ

νηση πολλοί (νέοι τότε και άφθαρτοι), όπωε 
ο Δημ. Ρέππαε, ο Ανδρ. Λοβέρδοε, ο Π. Ευ
θυμίου ή η Μ ιλένα Αποστολάκη.

«Δεν θα έβλεπε καθόλου άσχημα ένα τέ 
τοιο βήμα, το οποίο αρχικά δεν θα δ ιεκδ ι- 
κούσε διψήφιο ποσοστό, αλλά θα κατέγραφε 
μία σαφή παρουσία», υποστηρίζουν κάποιο 
συνομιλητέε του πρώην πρωθυπουργού.

Οι συνεργάτεε του, ωστόσο, το αποκλείουν, 
καταγγέλλονταε μάλιστα αυτέε τιε πληροφο- 
ρίεε ω ε προβοκατόρικεε.

Οσο κι αν μοιάζει παράξενο, τα δραματικά 
γεγονότα τω ν τελευτα ίω ν ημερών ξεκίνησαν 
από ένα τυχαίο γεγονόε: Πήρε μια γραμμα- 

τέαε τον Κ. Σημίτη 
(όπωε μεταφέρει τα 
γεγονότα ο ίδιοε) 
για να τον ενημε
ρώσει σχετικά με 
τη συλλογή υπο
γραφώ ν τω ν βου
λευτώ ν υπέρ του 
δημοψηφίσματοε 
για την ευρωσυν- 
θήκη. Εκείνοε θεώ 
ρησε προσβλητικό 
να μαθαίνει τη θέση 
του κόμματοε με 
αυτόν τον τρόπο κι 
εξέφρασε αμέσωε 
τη διαφω νία του 
και επί τηε ουσίαε 
με την επιστολή.

Τι ήθελε, όμωε, 
να πετύχει ο Κ. Ση- 

μίτηε με μία σκληρή επιστολή σε πρώτη ανά
γνωση «δι* ασήμαντον αφορμή;».

«Να θέσει όλα τα κορυφαία στελέχη προ 
τω ν ευθυνώ ν τουε. θ εω ρ εί πωε ο Γιώργοε 
δεν κάνει και με τον Βαγγέλη έχει απομα
κρυνθεί, θεω ρώ νταε πωε κι αυτόε έχει ξεπε- 
ραστεί από τιε εξελ ίξε ιε . Ηταν, λοιπόν, ένα 
SOS, κάτι σαν ένα μήνυμα για το ΠΑΣΟΚ πριν 
είναι πολύ αργά», ερμηνεύει την πρωτοβου
λία του έναε τακτικόε συνομιλητήε του.

Τον τελευτα ίο  καιρό ο πρώην πρωθυπουρ
γόε είχε (ψ ιλο)απομονωθεί στουε στε- 

νούε του συνεργάτεε, όπωε ο Ν. Χρι- 
στοδουλάκηε, ο Β. Κοντογιαννό- 

πουλοε, ο Τ. Γιαννίτσηε, ο Χρ. Ρο- 
ζάκηε, ο Γ. Στουρνάραε και μερι

κοί ακόμη. Αυτό, όμωε, δεν σή- 
μαινε ότι ε ίχε  αδρανοποιηθεί: 

Το κείμενο τω ν « 1 5» , στο 
Βήμα», για την ο ικονο
μία ήταν τηε εγκρίσεώε 
του. Το άρθρο του ιδίου 
στην «Κ .Ε .» για την 
κο ινω νική συνοχή επί 
τω ν ημερών του εκ ε ί

νοε το ε ίχ ε  προ
γραμματίσει. Και η 
έκκληση του Β. 
Κοντογιαννόπου- 
λου, την περασμέ

νη Κυριακή, να πα
ραιτηθεί ο Γ. Πα- 
πανδρέου, προφα- 
νώε δεν έγινε εν α- 
γνοία του. Ολα αυτά 
αντιμετωπίστηκαν 
ω ε «προειδοποιητι- 
κέε βολέε» από τη 
Χαρ. Τρικούπη. Η 
επιστολή του Κ. Ση
μίτη απλώε επιτά
χυνε τιε εξελ ίξε ιε ...

«θα λέω την άποψή μου»
Μ  ιώ θω  απελευθερωμένοε». Ετσι, 
M i  π ερ ιέγρ α ψ εσ ιη ν« Κ .Ε .» ο Κ . Ση- 

μίτηε την ψυχολογική κατάστασή του με
τά την αποπομπή του από την κοινοβου
λευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ: «Πριν είχα 
κάποιεε ηθικέε δεσμεύσειε και όταν δια
φωνούσα, δεν το έλεγα δημοσίωε. Τώρα, 
θα λέω  την άποψή μου ελεύθερα με μο
ναδική έγνοια την παράταξη».

Σ ε όσουε περίμεναν να υποβάλει την 
παραίτησή του από βουλευτήε ο Κ. Σημί- 
τηε παρέπεμψε στην παλαιό του δήλωση: 
«Είμαι συνιδρυτήε του ΠΑΣΟΚ».

Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

Η  Ευρώπη είναι η μοι
ραία λέξη που σκιάζει 
τις σχέσεις του Κ. Ση
μίτη με τους Παπαν- 

δρέου εδώ και 30 χρόνια:
•  Μια αφίσα που κυκλοφό
ρησε με δική του ευθύνη το 
1977, με σύνθημα «Οχι στην 
Ευρώπη των μονοπωλίων, 
ναι στην Ευρώπη των λαών», 
τον οδήγησε εκτός Εκτελε
στικού Γ ραφείου.
•  Σήμερα η δημόσια διαφω
νία του πρώην πρωθυπουρ
γού με τη γραμμή Γ. Παπαν- 
δρέου περί δημοψηφίσματος 
για την Ευρωσυνθήκη τον έ
θεσε εκτός κοινοβουλευτι
κής ομάδας του κόμματος.

Τότε ήταν η εποχή τού 
«ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο 
συνδικάτο», ενώ τώρα είναι 
η εποχή που στο ΠΑΣΟΚ α
ναζητούν εσωτερικούς ε
χθρούς για να εξηγήσουν την 
πολιτική τους καχεξία.

Λίγα είναι τα διαλείμματα 
ειρηνικής συνύπαρξης ανά
μεσα στους δύο πόλους, πολ
λές οι περίοδοι εντάσεων.

Κρατάει χρόνια...
•  Το 1975 ο Κ. Σημίτης γλί
τωσε την τελευταία στιγμή τη 
διαγραφή, γιατί αν και συ
ντάχθηκε με τα στελέχη της 
«Δημοκρατικής Αμυνας» ε
ναντίον των τότε διοικητικών 
πρακτικών του Ανδρέα δεν 
τα ακολούθησε στο δρόμο 
της φυγής. Σιώπησε και για 
κάποιο διάστημα ιδιώτευσε. 
•  Τα απόνερα «της κρίσης 
της αφίσας» έμειναν μέχρι 
το 1981. Ο Α. Παπανδρέου 
τον έκοψε από τα ψηφοδέλ
τια, αλλά του εμπιστεύθηκε 
το υπουργείο Γεωργίας στην 
πρώτη κυβέρνησή του.
•  Το 1985 το ΠΑΣΟΚ νίκη
σε στις εκλογές με σύνθημα 
«Ερχονται καλύτερες μέρες» 
και ο Α. Παπανδρέου κάλε- 
σε τον Κ. Σημίτη να βάλει τά
ξη στην οικονομία ύστερα α
πό τους πειραματισμούς της 
πρώτης τετραετίας.

Υστερα από δύο χρόνια, 
όμως, ο αρχηγός αναφώνησε 
το πολυσυζητημένο «Τσοβό- 
λα δώστα όλα».

Ο Κ. Σημίτης παραιτήθη
κε, λέγοντας ανοιχτά στη 
Βουλή ότι «αν δεν συνεχιστεί 
η σταθεροποιητική πολιτική, 
θα πάνε χαμένες οι θυσίες, 
θα είναι σαν να χτίζουμε 
στην άμμο».
•  Ακολούθησε ένα διάστη
μα αποχής («διέσχισα την 
πολιτική έρημό μου» έχει πει 
ο ίδιος) και το 1989, με την υ
πόθεση Κοσκωτά να δηλητη
ριάζει την πολιτική ζωή, έκα
νε μία δήλωση που ενόχλησε 
πολλούς: «Υπάρχει σκανδα
λολογία, αλλά υπάρχει και 
σκάνδαλο». Ο πανίσχυρος 
κομματικός μηχανισμός τον

έβαλε στο στόχαστρο, αλλά 
στις εκλογές τον στήριζαν με 
καθημερινή παρουσία στις 
γειτονιές του Πειραιά ο Γ. 
Γεννηματάς και η Μελίνα 
Μερκούρη. Βγήκε πρώτος.
•  Το 1991 ίδρυσε τον Ομιλο 
Προβληματισμού για τον 
Εκσυγχρονισμό (ΟΠΕΚ), 
που ήταν το όχημα για την έ
φοδό του προς την εξουσία.
•  Το 1993, μετά τη «δεξιά 
παρένθεση Μητσοτάκη», το
ποθετήθηκε υπουργός Βιο
μηχανίας και Εμπορίου. 
Αλλά ένα χρόνο μετά παραι
τήθηκε γιατί τον «άδειασε» 
και πάλι ο Α. Παπανδρέου 
από τη ΔΕΘ για το Θέμα των 
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.
•  Εκτός κυβέρνησης, αλλά 
εντός του Εκτελεστικού Γ ρα
φείου, στην κρίσιμη κομματι
κή συνδιάσκεψη που έγινε 
στο Περιστέρι τον Μάιο του 
1995, απευθυνόμενος στον 
Α. Παπανδρέου, του είπε: 
«Είμαι συνιδρυτής του 
ΠΑΣΟΚ, δεν μπορείς ν’ α
ντιμετωπίζεις τα μέλη του 
Εκτελεστικού Γραφείου σαν 
να είναι υπάλληλοί σου».

•  Λίγους μήνες μετά, συ
γκροτήθηκε η «Ομάδα των 
4»: Οι Θ. Πάγκαλος, Β. Πα
πανδρέου, Π. Αυγερινός και 
Κ. Σημίτης (η παρέα θα ήταν 
πενταμελής αν δεν υπαναχω
ρούσε στο «παρά πέντε» ο Κ. 
Λαλιώτης) αποφάσισαν να 
Θέσουν Θέμα διαδοχής. Με 
πρόταση τότε του Θ. Πάγκα
λου το προβάδισμα δόθηκε 
στον Κ. Σημίτη.
•  Τον Ιανουάριο του 1996 με 
τον Α. Παπανδρέου στο 
«Ωνάσειο» ο Κ. Σημίτης πέ
τυχε να εκλεγεί πρωθυπουρ
γός από την κοινοβουλευτική 
ομάδα. Μερικούς μήνες αρ
γότερα και μερικές μέρες 
μετά το θάνατο του Α. Πα
πανδρέου εξελέγη και πρόε
δρος του κόμματος. Και στις 
δύο αναμετρήσεις ο Γ. Πα
πανδρέου τάχθηκε με τον Κ. 
Σημίτη. Η συμβολή του γιου 
του ιδρυτή στην επικράτηση 
Σημίτη ήταν αποφασιστική: 
Η πρωθυπουργία κρίθηκε 
για τρεις ψήφους και η προε
δρία του κόμματος για μερι
κές δεκάδες.
•  Την περίοδο της οκταετίας
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ΠΑΣΟΚ. Η μοναχική πορεία ίου Κ. Σημίτη 
οιο Κίνημα του Ανιρέα και η κόντρα του 

με το κόμμα που επιθυμεί τώρα ο Γιώργοε

(1996-2004) ο Γ. Παπανδρέ- 
. ου κατείχε περίβλεπτες κυ
βερνητικές θέσεις (αναπλη
ρωτής υπουργός Εξωτερι
κών και μετά υπουργός Εξω
τερικών), οι σχέσεις τους ή
ταν ειδυλλιακές και λίγο 
πριν από τις εκλογές του 
2004 ο Κ. Σημίτης του παρέ
δωσε το δαχτυλίδι της διαδο
χής, το οποίο, πολΰ αργότε
ρα, ο Γιώργος το βρήκε «θα
μπό». Οι φήμες ότι υπήρξε 
συμφωνία μεταξύ των δύο 
ανδρών από το 1996 για «βε
λούδινη μετάβαση» δεν επι
βεβαιώθηκαν μέχρι σήμερα 
από καμία πλευρά.
• Η ατμόσφαιρα βάρυνε το 
διάστημα 2004-2007, καθώς 
ο Κ. Σημίτης κατηγορούσε 
τον Γ. Παπανδρέου ότι δεν υ
περασπιζόταν επαρκώς το 
έργο των κυβερνήσεων στις 
οποίες συμμετείχε κι αυτός.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

πράγματι είχε μια αντιφατική 
στάση: από την αποθέωση 
πέρναγε στη δαιμονοποίηση 
και επέτρεπε σε συνεργάτες 
του να μιλούν για «καταστρο
φική οκταετία για τη χώρα 
και για το κόμμα».
•  Παραμονές των εκλογών 
του 2007 από τη Χαρ. Τρι- 
κούπη διέρρευσε ότι «πρό
θεση του Γιώργου είναι, αν 
κερδίσουμε τις εκλογές, να 
αξιοποιηθεί ο Σημίτης σε κυ
βερνητικό πόστο».

Ολα αυτά ερήμην του πρώ
ην πρωθυπουργού. Τη μέρα 
της μεγάλης συγκέντρωσης 
του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα, οι 
δύο πολιτικοί αντήλλαξαν 
στο τηλέφωνο βαριά λόγια. 
Ο Κ. Σημίτης διέψευσε δη
μοσίως τις φήμες περί υ
πουργοποίησής του και απεί
λησε να μην ανέβει στην εξέ
δρα. Τελικώς, τα προσχήμα
τα κρατήθηκαν.

•  Την επομένη της ήττας ο Κ. 
Σημίτης δεν έκρυψε την προ
τίμησή του στον Ευ. Βενιζέ- 
λο. Ηταν η σταγόνα που ξε
χείλισε το ποτήρι. Εκτοτε οι 
δύο άνδρες μίλαγαν μόνο ό
ταν συναντιόνταν τυχαία 
στους διαδρόμους της Βου
λής. Ο Γ. Παπανδρέου και οι 
οπαδοί του αποδομούσαν 
συστηματικώς την περίοδο 
Σημίτη, χρεώνοντάς της και 
την ήττα του 2004 και την ήτ
τα του 2007, ενώ ο Κ. Σημίτης 
απείχε επιδεικτικά από συ
νέδρια, συνδιασκέψεις και 
συνεδριάσεις του Εθνικού 
Συμβουλίου, μην αντέχοντας 
να ακούσει ανθρώπους που 
ευεργέτησε να τον εγκαλούν 
για όλα τα στραβά του 
ΠΑΣΟΚ και της χώρας.
■  Ηταν ζήτημα χρόνου να ε- 
πέλθει η ρήξη. Ο Γ. Παπαν
δρέου δεν μπόρεσε να χωνέ
ψει την επιλογή Σημίτη να 
συνταχθεί με την πλευρά του 
Ευ. Βενιζέλου και ο Κ. Σημί
της μάλλον έχει μετανιώσει 
για την απόφαση να παρα- 
δώσει το κόμμα στον Γ. Πα
πανδρέου, το 2004.

Το ηγετικό του 
προφίλ θέλει 
νο βελτιώσει 

μέσω τηε 
Σοσιαλιστικήε 

Διεθνούε ο 
Γ. Παπανδρέου

Φιλικό με διεθνείε
Σ οσιαλιστικό «group therapy» εν Αθηναίε στο τέλοε Ιουνίου, 

με οικοδεοπότη τον Γ. Παπανδρέου!
Αυτό το χαρακτήρα θα έχει η 23η Σύνοδοε τηε Σοοιαλιστικήε 

Δ ιεθνούε στη διάρκεια τηε οποίαε 700 προσωπικότητεε τηε Σο- 
σιαλδημοκρατίαε θα συζητήσουν για τη διεθνή οικονομία και θα 
επανεκλέξουν στην ηγεσία τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Κάτι που θα 
ενισχύσει το προφίλ του και εκτόε τω ν συνόρων.

Οι προετοιμασίεε είναι πυρετώδειε, και οι επαφέε μεταξύ Αθή- 
ναε (Χαρ.Τρικούπη) και Λονδίνου (έδραε τηε Σοοιαλιστικήε Δ ιε
θνούε) καθημερινέε. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια στην κυβέρνηση, κι 
έτσι τα διαδικαστικά θέματα, όπωε η ασφάλεια τω ν ηγετών που 
θα καταφτάσουν από 1 60  χώ ρεε για τη σύνοδο στο Λαγονήσι, ε ί
ναι αρκετά για να πονοκεφαλιάσουν τουε υπεύθυνουε.
■  Αποδοχή τηε πρόσκλησηε έχουν ήδη κάνει ο αυστριακόε κα- 
γκελάριοε Αλ. Γκουζενμπάουερ (ο οποίοε θα ταξιδέψει για Αθή
να αμέσωε μετά το Euro), ο σλοβάκοε πρωθυπουργόε Γ. Γιάνοα, 
ο Βούλγαροε Σ. Στάνισεφ ,ο Σέρβοε Μπ. Τάνιιιε, ο πρώην πρόε- 
δροε τηε Χ ιλήε Ρ. Λάγκοε και πολλοί ακόμη.

Η Σεγκολέν Ρουαγιάλ δεν είναι ακόμη βέβαιο αν θα έρθει (το 
κόμμα τηε θα επιλέξει τα στελέχη τηε γαλλικήε αντιπροσωπείαε), 
ενώ στην Ελλάδα θα φτάσουν έω ε κινέζοι αντιπρόσωποι -μ ε  τη 
διαδικασία τω ν παρατηρητών- αλλά και στελέχη του αμερικανι
κού Δημοκρατικού Κόμματοε, στο οποίο τελευταία έχει κάνει πολ
λά ανοίγματα ο Γ. Παπανδρέου. 0  πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ, άλλω 
στε,, ετοιμάζει τιε βαλίτσεε του και για το συνέδριό τουε τον Αυ- 
γούστο, όπου και θα δοθεί επίσημα το χρίσμα στον Μπ. Ομπάμα. 
■  Η μόνη δυσκολία τηε Σοοιαλιστικήε Διεθνούε δεν είναι φυσι
κά η διαμονή τω ν προσκεκλημένων. Το σημαντικότερο είναι η 
διαχείριση ευαίσθητων πολιτικών θεμάτων όπωε η εκπροσώπη
ση του Σοσιαλιστικού Κόμματοε του X. θάτσι, πρωθυπουργού του 
Κοσσυφοπεδίου. Α λλά  και του κόμματοε του Τουρκοκύπριου Μ. 
Α λί Ταλάχ, το οποίο βρίσκεται στον προθάλαμο τηε Σοοιαλιοτι- 
κήε Διεθνούε. Γιατί τουε κάλεσαν; Οι συνεργάτεε του προέδρου 
εξηγούν: «Από τη στιγμή που θεσμικά ανήκουν ή βρίσκονται στιε 
παρυφέε τηε οργάνωσηε είναι καλύτερα τα προβλήματα να συ
ζητιούνται ανοικτά, παρά να τα βάζουμε κάτω απ' το χαλί».

0  ίδιοε ο Γ. Παπανδρέου, πάντωε, φαίνεται πωε έχει προετοι
μάσει το έδαφοε με ένα τηλεφω νικό μαραθώνιο στουε ηγέτεε, τό 
σο για το θέμα του ΚοσόΒου όσο και για το Κυπριακό.
■  Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι βαρύ και ελεύθεροε χρό- 
νοε δεν θα μείνει στουε συνέδρουε για Βόλτεε στην Αθήνα. Στη 
Χαρ. Τρικούπη αναζητούν τρόπο να γίνει μια εκδήλωση στον αρ
χαιολογικό χώρο του Σουνίου -  αν και ο αριθμόε τουε (πάνω α
πό 7 0 0  άτομα) είναι μάλλον απαγορευτικόε για μετακινήσειε. 
Οσο για το κόστοε του συνεδρίου; Το (μεγαλύτερο) ποσό επιβα
ρύνει τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Το ΠΑΣΟΚ θα εκταμιεύσει (υπο
λογίζουν) λίγα, ενώ μετά τη σφοδρή αντίδραση του Σ Υ Ρ ΙΖ Α  και 
του ΚΚΕ (λιγότερο του Λ Α Ο Σ ) είναι δύσκολο να δεχτούν την χο
ρηγία τηε νομαρχίαε Αθηνώ ν, που προσέφερε το ποσό τω ν 
5 0 0 .0 0 0  ευρώ για την εκδήλωση. ΚΑΤΙΑ ΜΑΚΡΗ


