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Νέα αρχή στις σχέσεις των δύο ανδρών σηματοδότησε η συνάντηση της Πέμπτης. Πώς αυτή θα εξελιχθεί, θα φανεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Εβαλαν πάγο στις παρεξηγήσεις 
και «ζεσταίνουν» μια νέα σχέση
Το παρασκήνιο που 
οδήγησε στη συνάντηση 
των δύο ανδρών και τα 
σενάρια για την επόμενη 
μέρα στο ΠΑΣΟΚ

ΤΗΣΦΩΦ* ΣΓΙΩΤΑΚΗ
fofig@pegasus.grΟΤΑΝ ο Γιώργος Παπανδρέου τη- λεφω νούσε την περασμένη Δευτέρα στον Κώστα Σημίτη, οι συνεργάτες του είχαν ήδη προσδιορίσει την ώρα και την ημέρα του ραντεβού.Με πλήρη εχεμύθεια και προσοχή για να μην αναμοχλεύσουν εκρηκτικές λεπτομέρειες του παρελθόντος, είχαν άλλωστε αρχίσει, δέκα μέρες πριν από το κορυφαίο τετ α τετ, την προετοιμασία του. Η εντολή του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ ήταν σαφής. Χωρίς να έχει αποφασίσει τον χρόνο της συνάντησης, είχε ζητήσει την αθόρυβη βολιδοσκόπηση της «άλλης πλευράς». Μια σειρά γεγονότων και εκτιμήσεων, όπως λέγεται, τους ανάγκασε να επισπεύσουν τελικώς την εκδήλωση της πρωτοβουλίας για την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο ανδρών. Τα «μηνύματα» ήταν αρκούντως θετικά και από τους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.Στο έντονο παρασκήνιο συμπε- ριλαμβάνεται και η ... άτυπη συμφωνία να μη γίνει καμία συζήτηση για ό,τι προηγήθηκε και δημιούργησε την «γκρίζα ζώνη» μεταξύ των δύο - όπως και για ρόλους ε-

Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι ο Γ ιώργος ήθελε να 
προλάβει κίνηση του 
Καραμανλή να καλέσει 
τους πρώην 
πρωθυπουργούς στο 
Μέγαρο Μαξίμου

ντός και εκτός Ελλάδας για τον πρώην πρωθυπουργό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έκαναν και «δεύτερες σκέψεις». Για παράδειγμα, προ ημερών, συνεργάτης του Γ. Παπανδρέου σε κλειστή σύσκεψη για την ανάλυση τυχόν κινήσεων Καραμανλή για την οικονομική κρίση (και με στόχο πάντα τον διεμ- βολισμό του ΠΑΣΟΚ) δεν απέκλειαν να ζητήσει με δημόσια πρωτοβουλία από τους πρώην πρωθυπουργούς, τους κ. Μητσοτάκη και Σημίτη, τις προτάσεις τους.Ετερος δε συνεργάτης του κ. Παπανδρέου επέμενε ότι η επαναπροσέγγιση με τον κ. Σημίτη θα μπορούσε να διευκολυνθεί με τη δημιουργία μιας τρόπον τινά «Επιτροπής Σοφών» και τη συμμετοχή του (μαζί με άλλες προσωπικότητες) σ' αυτήν.Από την ανταλλαγή απόψεων (όλο και συχνότερα τελευταίως για το θέμα) κατέληξαν ότι η ιδανική λύση θα ήταν η συνάντηση Παπανδρέου - Σημίτη να επαναφέρει κα- ταρχάς το θετικό κλίμα και η συζήτηση να εστιαστεί στις ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις, στο αδιέξοδο της κυβέρνησης Καραμανλή και στην ευρωπαϊκή προοπτική. Και αυτό έγινε. Πρώην και νυν πρωθυπουργός προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια νέα αφετηρία και να αφήσουν για αργότερα τα «περαιτέρω». «Και οι δύο είχαν κάθε λόγο να τα βρουν», επισημαίνει έμπειρο στέλεχος...-Και μετά τι;Στην επόμενη συνεδρίαση της Κ οινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ ο Κ. Σημίτης θα βρίσκεται το πιθανότερο στην πρώτη σειρά των εδράνων στην αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή.Ο ίδιος θέλει να διατηρήσει την «αυτονομία» που του εξασφαλίζει ο διακριτός ρόλος του πρώην πρωθυπουργού. Κανονίζει σειρά δημόσιων παρεμβάσεων. «Χρειάζεται αλλαγή πορείας», είπε υιοθετώντας φράση του κ. Παπανδρέου και προαναγγέλλοντας ουσιαστικά σφοδρές επιθέσεις εναντίον της κυβέρνησης Καραμανλή.

Σενάρια για Ευρώπη - Προεδρία
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ για 
το ευρωψηφοδέλτιο (όσο και 
της παραμονής του στην Α' 
Πειραιά μετά τις εκλογές), η 
όλη κουβέντα φαίνεται ότι 
δεν έχει βάση.
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ πάντως 
δίνουν έμφαση στις αναφο
ρές περί «της ύπαρξης θεσμι
κών εργαλείων στην Ευρώπη 
για την ενοποίηση» και δεν 
αποκλείουν από τα σενάρια 
ακόμη και την πρόταση για 
τον ρόλο του προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
«θα το δούμε αυτό στο μέλ
λον», ήταν η δήλωση του Γ. 
Παπακωνσταντίνου όταν ρω

τήθηκε για το πού οδηγεί η 
εξομάλυνση των σχέσεων 
του τέως και του νυν αρχηγού 
του ΠΑΣΟΚ.
Αν και ο κ. Σημίτης έσπευσε 
να σβήσει εν τη γενέσειτους 
τα σενάρια για την Προεδρία 
της Δημοκρατίας («όλα με εν
διαφέρουν», είχε απαντήσει 
μειδιώντας μετά τη συνάντη
ση), κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ εκτι
μούν ότι «τίποτα δεν αποκλεί
εται».
Βάζουν όμως τον εξής αστερί
σκο στις προβλέψεις τους.
Εάν -λένε- ο κ. Παπούλιας δεν 
επιθυμείτην επανεκλογή του 
και θεωρώντας δεδομένη την

απόφαση του ΠΑΣΟΚ να προ- 
σφύγει σε εθνικές εκλογές 
προ της εκλογής Προέδρου, 
τότε ο Γ. Παπανδρέου θα έχει 
ένα σοβαρό δίλημμα.
Αν ακολουθήσει το γράμμα 
και το πνεύμα του Συντάγμα
τος για συναινετική εκλογή - 
που σημαίνει ότι, αν έχει ανα- 
λάβει τη διακυβέρνηση, τότε 
θα πρέπει να προτείνει πρό
σωπο από την κεντροδεξιά 
παράταξη.
Οπως έκανε ο Ανδρέας Πα
πανδρέου και ο Κώστας Σημί
της (με τον κ. Κ. Στεφανόπου- 
λο) και ο Κ. Καραμανλής προ- 
τείνοντας τον Κ. Παπούλια...

«ΜΟΝΟ ΚΕΡΔΟΣ»

«Μετρούν» τη συνάντηση
Η ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ. Σημίτη στη συλλογική προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ για την εκλογική νίκη, με τον τρόπο που ο ίδιος θα επιλέγει κάθε φορά, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει νέα δυναμική. Γιατί θεωρείται θετική εξέλιξη για την εικόνα του ΠΑΣΟΚ - και προς την κοινωνία και προς το εσωτερικό με την ενδυνάμωση των αναγκαίων αρμών ενότητας.Πολλοί αναλυτές δε τονίζουν ότι το προφίλ του πρώην πρωθυπουργού συμβάλλει στην «κυβερ- νησιμότητα» που χτίζει με αποτελεσματικό τρόπο από τη ΔΕΘ και μετά η ηγεσία και τα στελέχη.

Αναφέρονται στον «μεσαίο χώρο» και τη διεισδυτικότητα του πρώην πρωθυπουργού, όπως και στη δυνατότητά του να απευθύνεται και να μιλά, όχι μόνο και κυρίως, σε κομματικές εκδηλώσεις (π.χ. σε Επιμελητήρια και σε διάφορα φόρουμ).Στελέχη, εν τω μεταξύ, του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα θετική την εξέλιξη αυτή για το κόμμα τους και προβλέπουν ότι θα ενισχύσει τη συσπείρωση και θα περιορίσει τις διαρροές. «Αρκεί να μη γίνουν λάθη ή νέες παρεξηγήσεις», λέει με νόημα κορυφαίο στέλεχος. «Τα επόμενα βήματα είναι τα κρίσιμα», καταλήγει...
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