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■ Στελέχη του ΠαΣοΚ ανησυχούν ότι η συνεχήε επανάληψη του αιτήματοβ για πρόωρεβ κάλπεβ ισωβ δυσαρεστήσει τμήμα των ψηφοφόρων

Το ΠαΣοΚ και η στρατηγική των εκλογών
Στην ανάγκη να «αλλάζει πορεία η χώρα με μια νέα κυβέρνηση» επιμένουν στην Ιπποκράτου8

Ρεπορτάζ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ___

Τ ο φάντασμα των εκλογών του 2007 (και 
του εκλογικού αιφνιδιασμού που υπέστη 

το κόμμα) πλανάται πάνω από το ΠαΣοΚ, 
ταυτοχρόνως με τον προβληματισμό για το 
τι θα γίνει στην περίπτωση που αργήσουν 
οι εκλογές καθώς όλος ο σχεδιασμός στη- 
ρίχθηκε στην εκτίμηση περί πρόωρων εκλο
γών. Οι επιτελείς του κ. Γ. Π απανδρέου 
προσπαθούν να μην αφήσουν τίποτα στην 
τύχη, αν και ο τρόπος με τον οποίο κινείται 
ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αιφνιδιάζει τους 
βουλευτές του. Το στοίχημα που έχουν βά
λει στην Ιπποκράτους, είναι η αντικατά
σταση του διλλήματος «υπευθυνότητα ή λαϊ
κισμός, συναίνεση ή εκλογές» που θέτει ο 
κ. Κ. Καραμανλής με το επιχείρημα για «την 
ανάγκη να αλλάξει πορεία η χώρα με μια 
νέα κυβέρνηση», όπως το θέτει ο κ. Πα
πανδρέου.

■ Τα υπέρ και τα κατά
Στο επιτελείο του κ. Παπανδρέου, είναι ανοι
χτή η συζήτηση για τη συχνότητα με την οποία 
θα τίθεται το θέμα των εκλογών. Μια μερί
δα στελεχών, πιστεύει ότι οι εκλογές δεν πρό
κειται να καθυστερήσουν πολύ και ότι η επί
κλησή τους συσπειρώνει τους ψηφοφόρους. 
Επίσης, ότι στερεί από τον κ. Καραμανλή το 
πλεονέκτημα του ατφνιδιασμού αφού θα φα
νεί ότι αναγκάζεται να προχωρήσει πάνω 
στις προτάσεις του ΠαΣοΚ.

Υπάρχουν όμως και άλλα στελέχη που 
εκτιμούν ότι το αίτημα του κόμματος για 
εκλογές έχει καταγραφεί στον κόσμο και 
ότι η συχνή επανάληψη του ίσως συνδαυ
λίσει το αίσθημα ανασφάλειας των πολι
τών από την οικονομική κρίση. Στις δημο
σκοπήσεις καταγράφεται με υψηλά ποσο
στά η δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης απέ
ναντι στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

Ο πρόεδροβ του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου κατά την ομιλία του την περασμένη 
Πέμπτη όπου παρουσίασε τιβ θέσειε του κόμματοε για την «πράσινη ανάπτυξη»

Το στίγμα τηε διακυβέρνησηε

Το πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών
Α νεξαρτήτως του χρόνου των εκλογών, 

το ΠαΣοΚ προετοιμάζει το πρόγραμ
μα των 100 πρώτων ημερών της διακυ
βέρνησής του. Οι συνεργάτες του προέ
δρου του κόμματος, αναγνωρίζουν ότι θα 
παραλάβουν μια δύσκολη κατάσταση, με 
ανύπαρκτη περίοδο χάριτος και επιθυ
μούν, στην περίπτωση που αναλάβουν τη 
διακυβέρνηση, να δώσουν αμέσως ένα 
σαφές στίγμα.

Την ερχόμενη εβδομάδα είναι πιθανόν

να συνεδριάσει για πρώτη φορά και η Κε
ντρική Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, η 
οποία συνεστήθη μεν για τις ευρωεκλο
γές αλλά εύκολα μπορεί να προσαρμόσει 
τη δραστηριότητα της στις ανάγκες εθνι
κών εκλογών. Ούτως ή άλλως, η κατάρ
τιση των ψηφοδελτίων έχει προχωρήσει 
πολύ ενώ οργανώνεται εγκαίρως και η με
ταφορά των ομογενών, τομέας που στις 
εκλογές του 2007 δεν λειτούργησε απο
δοτικά για το κόμμα.

και αυτό δεν το παραβλέπουν στην Ιππο- 
κράτους.

Το γεγονός ότι ο κ. Παπανδρέου απέ
φυγε την περασμένη Πέμπτη έπειτα από τη 
συνάντηση του με τον Πρωθυπουργό να θέ
σει ευθέως θέμα εκλογών, όπως έκανε στο 
Ζάππειο δεν ήταν τυχαίο. Φαίνεται ότι έχει 
επικρατήσει η άποψη να γίνονται στο εξής 
πιο χαλαρές διατυπώσεις, όπως ότι «η χώ
ρα χρειάζεται μια νέα κατεύθυνση και αυ
τό σημαίνει μια νέα κυβέρνηση» που είπε 
έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ή ότι «η χώ
ρα χρειάζεται αλλαγή πορείας. Γι ’ αυτό 
χρειαζόμαστε μια νέα αρχή, μια νέα κυ
βέρνηση που θα προκύψει από εκλογές», 
όπως είπε στη Βουλή την Παρασκευή.

Συνεργάτες του κ. Παπανδρέου επιμένουν 
ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην τακτική του 
κόμματος, «απλώς δεν μπορούμε να λέμε συ
νέχεια "εκλογές"», λένε. Η επίσημη θέση του 
κόμματος είναι ότι «η χώρα βρίσκεται σε προ
εκλογική περίοδο όποτε και αν γίνουν εκλο
γές. Οτι κάνει ο Καραμανλής έχει προε
κλογικό προσανατολισμό. Αν αργήσει να 
προκηρύξει εκλογές απλώς θα μας βρει κα
λύτερα προετοιμασμένους», παρατηρεί κο
ρυφαίο στέλεχος της Ιπποκράτους.

■ Η «Πράσινη Ανάπτυξη»
Ο σχεδιασμός του κόμματος, για τους προ
σεχείς μήνες, προβλέπει καταρχάς την εξει- 
δίκευση των πέντε εθνικών στόχων που έθε
σε ο κ. Παπανδρέου. Επειτα από την «Πρά
σινη Ανάπτυξη» και θα ακολουθήσουν οι 
θέσεις για το Κοινωνικό Κράτος εντός του 
Μαρτίου, την Παιδεία (σχεδιάζεται εθνική 
συνδιάσκεψη πιθανόν εντός του Απριλίου). 
Τα θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, θα αρ
χίσουν να αναπτύσσονται από την ερχόμε
νη εβδομάδα στη Βουλή και η οικονομία 
φυσικά, βρίσκεται συνεχώς στην κορυφή 
της ατζέντας.

■ Οι προσκλήσειε στον πρώην πρωθυπουργό και ο κομματικόε πατριωτισμόε «πράσινων» και «γαλάζιων» στελεχών

Ποιου$ ενοχλούν οι ομιλίες του κ. Σημίτη
Σ ήμερα επισκέπτεται τα Ιωάν

νινα ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κ. 
Γ. Παπανδρέου. Αν τα πράγματα εί
χαν κυλήσει σύμφωνα με το πρό
γραμμα, αυτό το Σαββατοκύριακο 
θα μιλούσε στην πόλη ο πρώην πρω
θυπουργός κ. Κ. Σημίτης (φωτο
γραφία), προσκεκλημένος του Επι
μελητηρίου. Η εκδήλωση αυτή ανα
βλήθηκε στο παρά πέντε, έπειτα από 
διένεξη του προέδρου του Επιμελη
τηρίου κ. Δ. Μπαράτσα (προέρχεται 
από τον χώρο της ΝΔ), ο οποίος εί
χε απευθύνει την πρόσκληση, με μέ
λη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
κυρίως με τον κ. Αθ. Ο ικονόμου 
(πρώην γραμματέα της Νομαρχια
κής Επιτροπής του ΠαΣοΚ στα Ιω
άννινα) που δεν ενέκριναντην πρω
τοβουλία του. Τα ανωτέρω έλαβαν 
χώρα στα μέσα της περασμένης 
εβδομάδας και την Παρασκευή ει
δοποίησαν από το ΠαΣοΚ για την 
επίσκεψη του κ. Παπανδρέου στην 
πόλη. Οι τοπικοί παράγοντες του 
ΠαΣοΚ κάνουν λόγο για «συμπτώ
σεις» και για «προσωπικά κίνητρα», 
το γεγονός όμως προσετέθη στον 
ακήρυκτο πόλεμο μερίδας του κόμ
ματος με τον πρώην πρωθυπουργό,

παρά τη φιλολογία για κινήσεις επα
ναπροσέγγισης Παπανδρέου - Ση
μίτη στο παρασκήνιο.

Οι καλόπιστοι στο ΠαΣοΚ δέχο
νται το επιχείρημα του κ. Οικονόμου 
ότι το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρό
σκληση προς τον κ. Σημίτη από τις 
εφημερίδες και ότι η αντίδρασή του 
στρεφόταν κατά του τρόπου λει
τουργίας του κ. Μπαράτσα και όχι 
κατά του πρώην πρωθυπουργού. 
Ωστόσο ο κ. Οικονόμου είναι έμπει
ρο στέλεχος για να παραβλέπει τις 
προεκτάσεις των ενεργειών του, θε
ωρείται το άτομο που μεταφέρει τη 
«γραμμή» του κόμματος σε όλη την 
Ηπειρο. Εξ ού και η ένταση που δη- 
μιουργήθηκε με τον γραμματέα 
της Νομαρχιακής κ. Χρ. Βού- 
ζα, ο οποίος είχε ενημερωθεί 
από το γραφείο του κ. Σημίτη 
σχετικά με την εκδήλωση και 
είχε επικοινωνήσει με τους 
κκ. I. Ρ α γκ ο ύ σ η  και Ν. 
Αθανασάκη προκειμένου 
να πληροφορηθεί ότι δεν 
υπάρχει «απαγορευτικό» 
για τις ομιλίες του πρώην 
πρω θυπουργού . Ο νυν 
γραμματέας της Νομαρχια

κής κατηγόρησε τον πρώην (αμφό- 
τεροι υποστήριξαν τον κ. Παπαν
δρέου στις εσωκομματικές εκλο
γές) ότι «δηλητηριάζει» το κλίμα, 
ενώ στην πόλη ακούστηκαν και βα
ριές εκφράσεις για «νεοπραιτω- 
ριανούς».

Το ζήτημα στα Ιωάννινα θα ελάμ- 
βανε εκρηκτικές διαστάσεις, αλλά 
η επίσκεψη του κ. Παπανδρέου κά

λυψε τις αντιπαραθέσεις. Δεν πρό
κειται όμως για τοπική ιστορία ή με
μονωμένο περιστατικό. Οπου μιλά
ει ο κ. Σημίτης, δημιουργούνται πα
ρατράγουδα. Στο Ηράκλειο έλαμ- 
ψαν διά της απουσίας τους ο πρώ
ην υφυπουργός Γεωργίας κ. Εμμ. 
Στρατάκης, η πρώην περιφερειάρ
χης κυρία Μαρία Σκραφνάκη και 
ο κ. I. Σκουλάς (ο βουλευτής που 
κατέβαζε τις φωτογραφίες του κ. 
Σημίτη από τα τοπικά γραφεία μπρο
στά στις τηλεοπτικές κάμερες), ο 
οποίος τοποθετήθηκε στα ψηφο
δέλτια του ΠαΣοΚ το 2004 έπειτα 
από προσωπική παρέμβαση του 
πρώην πρωθυπουργού.

Στην Πάτρα, όπου αναφέρθηκε 
στην κρίση, μιλώντας στο Επιμελη
τήριο Αχαΐας εν μέσω κοσμοπλημ
μύρας, συζητήθηκε στο παρασκή
νιο ότι οι «γαλάζιοι» παράγοντες 
των επιμελητηρίων δέχονται πιέσεις 
για να μην προσκαλούν τον κ. Ση
μίτη, ο οποίος ασκεί σκληρή κριτι
κή στην κυβέρνηση. (Στο Επιμελη
τήριο Αχαΐας ο πρόεδρος κ. Τρ. Φω- 
τόπουλος πρόσκειται στο ΠαΣοΚ, 
εξελέγη όμως με τη στήριξη της ΝΔ.) 
Το προηγούμενο διάστημα ορισμέ

να κορυφαία στελέχη του ΠαΣοΚ 
(του «παπανδρεϊκού» κλίματος) απο
δοκιμάστηκαν σε κάποιους νομούς 
από κομματικό ακροατήριο, όταν 
αναφερόμενοι στη διακυβέρνηση 
Σημίτη τη χαρακτήρισαν ως τα «λά
θη της οκταετίας».

Φαίνεται ότι ο καιρός της τυ
φλής κομματικής υποταγής έχει πα- 
ρέλθει (και για τους «πράσινους» 
και για τους «γαλάζιους»). Η οικο
νομική κρίση έχει επιφέρει μεγά
λη αβεβαιότητα στον κόσμο, ο 
οποίος, όπω ς φαίνεται από την 
προσέλευση στις ομιλίες του κ. Ση
μίτη, επιθυμεί να ακούσει σοβαρές 
προσεγγίσεις στο θέμα, πέραν των 
κομματικών κοκορομαχιών. Ετσι 
οι προσκλήσεις δεν λείπουν, ούτε 
από επιμελητήρια ούτε από οργα
νώσεις του ΠαΣοΚ ούτε από πα
νεπιστήμια. Ο κ. Σημίτης θα μιλή
σει στις 23 Μαρτίου για την κρίση 
στο Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά 
στην Κωνσταντινούπολη και στις 
12 Μαίου θα βρίσκεται στις Βρυ
ξέλλες όπου θα συνεδριάζει η Επι
τροπή Σοφών η οποία επεξεργά
στηκε την αναθεωρητική Συνθήκη 
της Λισαβόνας.


