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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2 0 0 9

ΑΠΟΨΗ

Του Π Α Ν Α Γ Η
Γ Α Λ ΙΑ Τ Σ Α Τ Ο Υ

ΛΑΘΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Γιατί ισχύουν οι νόμοι; Γιατί οι πολί
τες δεν ενεργούν παράνομα όταν ο
αστυφύλακας δεν είναι μπροστά;
Τέτοιου είδους ανησυχίες προφα
νώς δεν έχουν στην κυβέρνηση.
Κακώς. Γιατί αν είχαν, ενδεχομέ
νως να μπορούσαν να χειριστούν
καλύτερα αυτό που συμβαίνει στη
χώρα τους τελευταίους μήνες. Η
ουσία της έννομης τάξης βρί
σκεται στη νομιμοφροσύνη του
πολίτη, στη δέσμευση την οποία
αισθάνεται ώστε να συμπεριφέρεται σύμφωνα με το νόμο. Καμία
καταστολή δεν μπορεί να ελέγξει
τα πράγματα, ανοιπολίτες αποφα
σίσουν να μην υπακούουν στους
νόμους. Τότε μιλάμε για επανα
στατική κατάσταση, η οποία όμως

Παράνομοι και
εγκληματίες δεν έχουν
στόχο να ανατρέψουν
το πολίτευμα
πάντα δημιουργεί νέο δίκαιο.
Δεν ζούμε αυτό ακριβώ ς το
τελευταίο διάστημα στη χώρα
μας. Κάποιοι, οι οποίοι για όποι
ους λόγους θεωρούν ότι οι νόμοι
δεν τους δεσμεύουν, επιδίδονται
σε παράνομες και εγκληματικές
πράξεις επειδή έχουν καταλήξει
στο συμπέρασμα ότι οι Αρχές είναι
ανίκανες να τους συλλάβουν. Δεν
έχουν στόχο να ανατρέψουν το πο
λίτευμα, ούτε να δημιουργήσουν
νέο δίκαιο.
Πρόκειται για ένα ιδιότυπο
καθεστώς ανομίας. Σε αυτές τις
συνθήκες, η αποκατάσταση της
τάξης είναι μια επίπονη αποδει
κτική διαδικασία, μέσα από συ
γκεκριμένες συλλήψεις την ώρα
της καταστροφής και συλλογή
επαρκών στοιχείων για τη Δικαι
οσύνη. Η Αστυνομία όμω ς και
προπάντων η κυβέρνηση προσδί
δουν επαναστατικές διαστάσεις σε
αυτό που συμβαίνει και επιχειρούν
να το αντιμετωπίσουν με ενίσχυ
ση της καταστολής, περισσότερες
κάμερες, ποινικοποίηση της κου
κούλας και ομάδες προστασίας
του κέντρου (!) - σαν κάτι καθε
στώτα στη Λατινική Αμερική που
προσπαθούν να ελέγξουν το προε
δρικό μέγαρο καιτο ραδιοφωνικό
σταθμό. Ψυχραιμία, κύριοι...

Μακριά κι αγαπημένοι (;)
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟν ΚΑΙ Κ. ΣΗΜ ΙΤΗΣ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι έχουν πολιτικές διαφορές, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός
δεν θέλει «ρόλους και αξιώματα που θα τον περιορίσουν». Του γ. καμπουράκη
Ο Γ. Παπανδρέου δεν περιλαμβάνει
τον Κ. Σημίτη στα σχέδιά του και
από την πλευρά του ο πρώην πρω
θυπουργός δεν επιθυμεί την ενεργό
συμμετοχή στο Π ΑΣΟ Κ του διαδό
χου του.
Λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση
των δύο στη Βουλή και αφού «έκα
τσε» η -επικοινωνιακή κυρίω ς- σκό
νη, οι πληροφορίες που έρχονται
από το επιτελείο του προέδρου του
Π ΑΣΟ Κ επιμένουν πως Γ. Παπαν
δρέου και Κ. Σημίτης ναι μεν είπαν
«καθαρές κουβέντες» την περασμέ
νη Πέμπτη, αλλά από πουθενά δεν
προκύπτει ότι υπήρξε ουσιαστική
προσέγγιση μεταξύ τους.
Ο Γ. Παπανδρέου θεω ρεί επαρ
κές ω ς προς τους εκλογικούς του
στόχους το αποτέλεσμα της συ
νάντησης και ότι δόθηκε η εικόνα
στην κοινή γνώμη ότι ξεπεράστηκε
η κρίση μεταξύ τους. Μ ε άλλα λό

για εκτιμά πως «δεν χρειάζεται τον
Σημίτη για να κερδίσει τις εκλογές»,
αν και τον βοηθά η εικόνα συμπόρευσης μαζί του στην προσπάθειά
του να «πατήσει» στο μεσαίο χώρο.
Δεν επιθυμεί όμω ς «να ξαναμπεί ο
Σημίτης στο κάδρο του ΠΑΣΟΚ» κυ
ρίως επειδή έχουν βασικές πολιτικές
διαφορές.
Υπό αυτό το πρίσμα συζήτηση στο
κενό φαίνεται ότι αποτελούν και οι...
πληροφορίες περί βολιδοσκόπησης
του Λ. Παπαδήμου από τον πρόεδρο
του ΠΑΣΟΚ για τη θέση του υπουρ
γού Οικονομικών, αν βέβαια το κόμ
μα του κερδίσει τις εκλογές. Πολύ
περισσότερο που στη συνάντηση
της Φρανκφούρτης επ ιβεβαιώ θη
κε ότι Παπανδρέου και Παπαδήμος
μιλούν διαφορετική γλώσσα στον
-κ ρ ίσ ιμ ο - τομέα της οικονομίας.
Επιστρέφοντας στο θέμα Σημίτη,
λοιπόν, απώτερος και ρεαλιστικός

στόχος του Γ. Παπανδρέου είναι να
μην παρουσιαστούν «διχογνωμίες
κορυφής στο ΠΑΣΟΚ» που θα απα
σχολήσουν την πολιτική επικαιρότητα μέχρι τις εκλογές.
Από την πλευρά του ο Κ. Σημίτης
ναι μεν μετά τη συνάντηση ήταν

Στο κενό τα σενάρια

αξιοποίησης
Παπαδήμου. Τι
σκέφτεται για Λαλιώτη
«σφίγγα» και παρέπεμπε για περαι
τέρω πληροφορίες στον Γ. Παπα
κωνσταντίνου, επιβεβαιώνεταιόμως
από τακτικούς συνομιλητές του ότι
δεν επιθυμεί ρόλους και αξιώματα
«που θα τον δεσμεύσουν και θα τον
περιορίσουν».
Ο Γ. Παπανδρέου φέρεται να μην

είναι «ζεστός» και απέναντι στο εν
δεχόμενο περαιτέρω αξιοποίησης
του Κ. Λαλιώτη, ο οποίος πάντως
βρίσκεται καθημερινά στο γραφείο
του στον 20 όροφο των νέων γρα
φείων του κόμματος.
Ο π ω ς μεταφέρουν συνεργάτες
του κ. Παπανδρέου, πολύ δύσκολα
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επανα
φέρει τον κ. Λαλιώτη στη θέση του
επικεφαλής της προεκλογικής εκ
στρατείας, θέση που είχε στις εκλο
γές του 2 0 0 4 και του 2007.
Ολα αυτά βεβαίω ς αφορούν το
σήμερα και θα επαναπροσδιορι
στούν τον κατάλληλο χρόνο και με
βάση τις ανάγκες της πολιτικής συ
γκυρίας. Εξάλλου, όπως λένε εκεί
νοι που γνωρίζουν καλά τον Γ. Πα
πανδρέου (για να τονίσουν το πόσο
απρόβλεπτος είναι), «με τον Γιώργο
παίζεις ι, 2, X και πάλι μπορείς να
χάσεις...».

