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Μυστικά δείπνα, φανεροί στόχοι
Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

ινήσεις οι οποίες-παραπέμπσυν σε εντατική προετοιμασία 
;ί,η" για σκληρή εκλογική αναμέτρηση γίνονται στην αξιωμα

τική αντιπολίτευση. Στόχος τη; ηγεσίας του ΓΊΛΣΟΚ είναι 
η κάλυψη του ελλείμματος «κυβερνησιμότητας» και η ε

γκατάστασή του στον μεσαίο χοίρο τιυν ψηφοφορίαν.
Το τελευταίο διάστημα, τόσο ο Γ. Παπανδρέου όσο και κο

ρυφαία στελε'χη της πλειοψηφίας (Λουκά Κατσε'λη, Μ. Χρυσο- 
χοΐδης, Αννα Διαμαντοποΰλου, Βάσω Παπανδρέου) συμμετέ
χουν σε δείπνα με ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες της χώ- 
ρας για ανταλλαγή απόψεων και αλληλοενημέρωση.
■  Πριν από δυο-τρία χρόνια, όπως παραδέχονται συνεργάτες 
του αρχηγού, «τους καλοΰσαμε να τους παρουσιάσουμε τίς θέ
σεις μας για την οικονομία και είτε αδιαφορούσαν, είτε προ
σέρχονταν από υποχρέωση ενώ κάποιοι μας απέφυγαν».

Οπως επισημαίνει στην «Κ.Ε.» η υπεύθυνη του τομέα Παι
δείας, Αννα Διαμαντοπούλου, «τότε ήμασταν ένα κόμμα χωρίς 

συνοχή, με ανοιχτές πληγές από την 
εσωκομματική σύρραξη, που φάντα
ζε ανήμπορο να προσφέρει εναλλα
κτική λύση». Τώρα, όμως, το κλίμα 
είναι εντελώς διαφορετικό.

Μερικές από τις συναντήσεις έ
χουν θεσμικό χαρακτήρα, αφού ορ
γανώνονται από τους καθ’ ύλην αρ
μόδιους τομεάρχες και άλλες είναι 
πιο χαλαρές με τη συμμετοχή στελε- 
χιόν του κινήματος που διατηρούν 
σχέσεις με πρόσωπα της αγοράς από 

την περίοδο που ήταν υπουργοί (Αλ. Παπαδόπουλος, Χρ. Βε- 
ρελής, Γ. Παπαντωνίου). Η εικόνα που σχηματίζουν για τις α
πόψεις των επιχειρηματιών στα «πράσινα δείπνα» είναι η εξής:
• Σχεδόν όλοι δηλώνουν βαθύτατα δυσαρεστημένοι από τις πο
λιτικές της κυβέρνησης και περιγράφουν με μελανά χρώματα 
την κατάσταση στην οικονομία με τους χειρισμούς της Ν.Δ.
• Η δυσπιστία τους για τις δυνατότητες του ΠΑΣΟΚ να βάλει 
τη χώρα σε τροχιά ανάκαμψης είναι παρούσα, αν και αναγνω
ρίζουν ότι σήμερα έχει το προβάδισμα για νίκη στις κάλπες.
■  Αυτός, όμως, ο συγχρωτισμός της ηγετικής ομάδας του 
ΠΑΣΟΚ με το μεγάλο κεφάλαιο έχει και παρενέργειες στο ε
σωτερικό της παράταξης. Παράγοντες που είχαν υποστηρίξει 
τον Γ. Παπανδρέου στη μάχη για την ηγεσία θυμίζουν ότι «ε
κείνη την περίοδο είχαμε κάνει σημαία μας τη μάχη κατά της 
διαπλοκής και των εξωθεσμικών κέντρων. Οφείλουμε να είμα
στε πολύ προσεκτικοί, γιατί οι πολίτες είναι δικαιολογημένα 
καχύποπτοι», παρατηρεί πριόην υπουργός.
■  Τις αιτιάσεις ανακρούει ο γραμματέας του Εθνικού Συμβου
λίου, Γ. Ραγκούσης, που συνοδέυσε τον Γ. Παπανδρέου στο πε
ρίφημο δείπνο της Εκάλης: «Είμαστε υποχρεωμένοι να βλέ
πουμε τους επιχειρηματίες προκειμένου να αποκτήσουμε αντί
ληψη για το τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά. Χρειαζόμα
στε πρώτογενή πληροφόρηση. Ο Γ. Παπανδρε'ου δεν λέει στους 
επιχειρηματίες αυτά που θέλουν ν' ακούσουν, περιγράφει τις 
προτάσεις μας και επιμένει στο θέμα των καθαριόν σχέσεων».
■  Ωστόσο, από τις συναντήσεις προκύπτει και ένα άλλο θέμα, 
το οποίο δε}ΐ τίθεται ρητά από τους συνδαιτυμόνες του κ. Πα
πανδρέου, αλλά διαφαίνεται από τα συμφραζόμενα και έχει να 
κάνει με τον κίνδυνο της ακυβερνησίας σε περίπτωση μη αυτο
δυναμίας. Προβάλλοντας την ένταση της οικονομικής κρίσης 
και τις παθογένειες της πολιτικής ζωής, πολλοί από τους αν
θρώπους της αγοράς, για να αποφευχθούν οι αλλεπάλληλες ε
κλογές τάσσονται υπέρ της συνεννόησης των δύο κομμάτων, ε
ξουσίας, ώστε να υπάρξει σταθερότητα και να εμπεδωθεί κλίμα 
εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Το αίτημα διατυπώνεται με ερώ
τηση: «Δεν μπορείτε να τα βρείτε;»
Η  Σ το ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι αυτό το ζήτημα θα «παίξει» σοβα
ρά το επόμενο διάστημα και με τη βοήθεια των γκάλοπ, που δί
νουν μεγάλα ποσοστά αποδοχής, αναμένουν ότι «θα ασκηθεί 
πίεση προκειμένου να μετακινηθούμε από την πάγια στάση 
μας», όπως ομολογεί στην «Κ.Ε.» σύμβουλος του Γ. Παπανδρέ
ου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πάντως, όπως βεβαιώνουν συνερ
γάτες του, δεν προτίθεται να αλλάξει γνώμη. Θα επιμείνει στον 
στόχο της αυτοδυναμίας. Τα υπόλοιπα μετά την κάλπη.

ΠΑΣΟΚ. Ανοιγμα 
σε παράγονιεε 
ins αγοράε, που 
ανιχνεύουν την 
«επόμενη μέρα»

Μαζί δείχνουν καλύτερα
Τι επιδίωξε ο 

Γ. Παπανδρέου, 
τι κέρδισε από 

ιη συνάντηση 
ο Κ. Σημίιηε

Τ ρειε ήιαν οι παράγοντεε 
που οδήγησαν στο ραντε

βού Παπανδρέου-Σημίτη, ένα 
γεγονόε που έχει μεγαλύτερη 
αξία ακριβώε διότι συνέβη, 
παρά για το περιεχόμενο του:

Β Το ζήτημα τηε επιστροφήε 
του πρώην πρωθυπουρ

γού έθεταν συχνά με δημόσιεε 
παρεμβάσειε τουε κορυφαία 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Μπροστά οτον κίνδυνο νέ
ων εσωκομματικών τριβών, ο 
Γ. Παπανδρέου έκανε το πρώ
το Βήμα ώστε να δώσει την ε
ντύπωση πανστρατιάε.

Οι επικοινωνιοίΐόγοι του 
κόμματοε υποστηρίζουν 

ότι για να διευρύνει το 
ΠΑΣΟΚ τη διαφορά του από 
τη Ν.Δ. και να πλησιάσει το 
στόχο τηε αυτοδυναμίαε πρέ

πει να διασκεδάσει την περιρ- 
ρέουσα αίσθηση ότι δεν είναι 
έτοιμο να κυβερνήσει. Εκτιμά- 
ται ότι στο πεδίο αυτό η πα
ρουσία Σημίτη θα βοηθήσει.

Παιχνίδι κέντρου

0 Η κινητικότητα στο δεξιό 
φάσμα του πολιτικού συ- 

στήματοε (ΑΑΟΣ-Ν.Δ.) αφή
νει ακάλυπτο τον περίφημο 
μεσαίο χώρο, ο οποίοε, όπωε 
τόνιζε στην «Κ .Ε .» πρώην υ- 
πουργόε, «δίνει σημασία στο 
διαχειριστικό ήθοε και στην α
ποτελεσματικότατα τηε διακυ- 
βέρνησηε, όπου η Ν.Δ. έχει 
πολύ χαμηλέε επιδόσειε».

Στη X . Τρικούπη, μετά και 
την επίθεση Καρατζαφέρη 
οτον Γ. Παπανδρέου επιση
μαίνουν πωε «αν πάμε στιε ε-

περχόμενεε αναμετρήοειε με 
αντίπαλα ζευγάρια Καραμαν- 
λήε-Καρατζαφέρηε από τη μία 
και Παπανδρέου-Σημίτηε από 
την άλλη, μόνο το ΠΑΣΟΚδεν 
θα βγει χαμένο, θα περάσου
με από το δικομματισμό στο 
διπολισμό και θα συμπιέσου
με ακόμη περισσότερο το ε
κλογικό σώμα τηε αριστεράε, 
μέροε του οποίου δυσφορεί με 
τιε διχαστικέε καταστάσειε 
οτον Σ Υ Ρ ΙΖ Α ».

Για τέ σ σ ε ρ α  θέσειε
Το πώε και το πού θα εντα

χθεί ο Κ. Σημίτηε είναι, προε 
το παρόν, άγνωστο. Και οι δύο 
πλευρέε ισχυρίζονται ότι δεν 
κουβεντιάστηκε τέτοιο θέμα.

Αναγκαστικά, όμωε, θα τιε 
απασχολήσει σε κάποια φάση. 
Οι εκδοχέε είναι αρκετέε:

Β Να τοποθετηθεί επικεφα- 
λήε στο ευρωψηφοδέλιιο, 

κάτι που ο Κ. Σημίτηε θα μπο
ρούσε να συζητήσει μόνο σε 
συνδυασμό με πρόταση των 
ευρωπαίων Σοσιαλιστών για 
τη θέση του προέδρου του Ευ
ρωκοινοβουλίου.

Αλλωστε, όπωε έλεγαν στε
λέχη που υπηρέτησαν τιε κυ- 
βερνήσειε Σημίτη και αργότε
ρα τάχθηκαν με το μέροε του 
Γ. Παπανδρέου, «δέκα πρώην 
πρωθυπουργοί έχουν περάσει 
από τα έδρανα του Ευρωκοι
νοβουλίου» (Ροκάρ, Ρα- 
σμούνσεν, Ντενάν κ.ά.).

0 Να είναι ξανά υποψήφιοε 
στην Α ' Πειραιά«. Σενά

ριο που συγκεντρώνει τιε λι- 
γότερεε πιθανότητεε.

Β Επικεφαλήε στη λίστα ε- 
πικρατείαε του ΠΑΣΟΚ. 

Αν το θελήσει ο Κ. Σημίτηε, 
δύσκολα θα μπορεί να του το 
αρνηθεί ο Γ. Παπανδρέου.

0 Υποψήφιοε για την προε
δρία ms Δημοκρατίαε.

0 Γ. Παπανδρέου έχει δε
σμευτεί να υποστηρίξει τον Κ. 
Παπούλια και μόνο κάτω από 
εξαιρετικέε συνθήκεε μπορεί 
να μεταβάλει άποψη. Α λλω 
στε, δεν μπορεί να το εγγυηθεί 
γιατί απαιτούνται και οι ψήφοι 
άλλων κομμάτων.
■  Συνεργάτεε και των δύο αν- 
δρών ανέφεραν ότι από την ε
παφή βγήκαν αμφότεροι κερ
δισμένοι: 0 Γ. Παπανδρέου 
γιατί πήρε από τον Κ. Σημίτη 
τη δήλωση ότι «η χώρα χρει- 
άζειαι οΠΠογπ nopsicts", ενι- 
σχύονχαε ιην εκσχραχεία ίου 
για πρόωρεε εκλογέε! Και ο 
πρώην πρωθυπουργόε γιατί ε
ξασφάλισε τη σύμφωνη γνώ
μη του συνομιλητή του ότι 
μπορεί να συνεχίσει να μιλάει 
σε ευρύτερα ακροατήρια για 
πράγματα που εκείνοε θεωρεί 
σημαντικά. Τ. ΠΑΠΠΑΣ


