
Τρικυμία μετά a s  δηλώ σ ει Σημίαι για πιν εκλογή προέδρουΑ να τα ρ ά ζει στο ΠαΣοΚ προκάλεσε η διαφωνία του κ. Κ. Σημίτη για τη διαδικασία εκλογήε προέδρου στο ΠαΣοΚ από μέλη και φίλουε. Η πλευρά του κ. Γ. Παπανδρέου απέφυγε με επιμονή να σχολιάσει την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΠαΣοΚ. Αντιθέτωε ο κ. Ευ. Βενιζέλοε από την Κρήτη όπου βρίσκεται σε περιοδεία σχολίασε ότι μια τέτοια ανοιχτή και μαζική διαδικασία αποτελεί επί τηε ουσίαε πρόκριμα για τιε βουλευτικέε εκλογέε, οι οποίεε κατά την εκτίμησή του θα γίνουν σύντομα. Την πρότασή του να ψηφίζουν μόνο τα μέλη στην εκλογή πρόεδρου του ΠαΣοΚ, την οποία κατέθεσε και στην πρόσφατη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, επανέφερε χθεε από τη Λάρισα και ο κ. Κ. Σκανδαλίδηε. Ωστόσο αυτή τη φορά είπε ότι θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που έχει συμφωνηθεί ομοφώνωε.Την Τρίτη το βράδυ ο κ. Σημίτηε μιλώνταε στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Λονδίνου (ΙΣ>Ε) με θέμα «Η δημοκρατία σε κρίση. Μαθήματα από την ελληνική εμπειρία» είπε ότι κατά τη γνώμη του δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η διαδικασία που ισχύει τώρα στην εκλογή του αρχηγού του Π α ΣοΚ . «Στην Ευρώπη» συμπλήρωσε, «με μία εΕαίρεση, ο αρχηγός και 
ο πρόεδρος ενός κόμματος εκλέγεται από το

συνέδριο του κόμματος. Στη Γαλλία ψήφισαν 
μόνο τα μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος. 
Στο ΠαΣοΚ ο αρχηγός του εκλέγεται τώρα με 
τη συμμετοχή των μελών και φίλων του κόμ
ματος. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να διαχωρί
σ ε ι  τα μέλη από τους φίλους, και καθώς ο 
καθένας μπορεί να ψηφί
σει δεν είναι βέβαιο αν  
ορισμένοι από αυτούς που 
ψηφίζουν ενδιαφέρονται 
να εκλεγεί ο καλύτερος ή ο χειρότερος Οπο- 
ψήφιος». Είπε ακόμη ότι δεν υπάρχουν δυνα- τότητεε και προοπτικέε για ένα νέο κόμμα με- ταΕύ τηε ΝΔ και του ΠαΣοΚ. «Οι προσπάθειες 
στο παρελθόν για ένα νέο κόμμα από τον Κ. 
Στεφανόπουλο, τον Α. Σαμαρά, τον Γ. Αρσέ- 
νη, τον Δ. Τσοβόλα απέτυχαν. Οι Ελληνες πι
στεύουν ότι τα πολλά κόμματα δημιουργούν πο
λιτική αστάθεια και μόνο η πλειοψηφία που 
συγκεντρώνουν τα δύο μεγάλα κόμματα εΕα- 
σφαλίζει πολιτική σταθερότητα».Συνεργάτεε του κ. Σημίτη, ο οποίοε μίλησε για τιε εΕελίΕειε και τιε προοπτικέε τηε ΕΕ στο κολέγιο τηε Αγίαε Αικατερίνηε στο Πανεπιστήμιο τηε ΟΕφόρδηε, διευκρίνιζαν ότι ο πρώην πρωθυπουργόε έκανε μια θεσμική παρατήρηση χωρίε υπονοούμενα ή κρυφά νοήματα, μιλώ- νταε σε ένα φοιτητικό ακροατήριο. Ωστόσο στην

Αθήνα προκλήθηκε καταιγίδα και διακινήθη- καν διάφορα σενάρια σχετικά με τιε επιδιώΕειε και τα μελλοντικά σχέδια του κ. Σημίτη. Αν και οι σχέσειε του κ. Σημίτη με τον κ. Παπανδρέου το τελευταίο διάστημα δεν βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο, από αυτή την πλευρά και αν εν ο χ λ ή θ η κ α ν  δεν το έδειΕαν. Αντιθέτωε, η πλευρά Βενιζέλου δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά τηε εκτι- μώνταε ότι η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού δυναμιτίζει την προσπάθειά τουε να κινητοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερουε πο- λίτεε για την 11η Νοεμβρίου, κυρίωε όσουε βρίσκονται εκτόε κομματικού μηχανισμού από όπου αντλούν δυνάμειε.Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κ. Βενιζέλοε από την Ιεράπετρα. «Είδα τις δηλώσεις που έκανε 
ο κ. Σημίτης στο Λονδίνο. Εφαρμόζουμε το 
καταστατικό μας, είμαστε υποχρεωμένοι να 
εφαρμόσουμε το ισχύον καταστατικό του 
ΠαΣοΚ που ψηφίστηκε ομόφωνα στο Συνέ
δριο του 2005. Πρόκειται ουσιαστικά για την 
πρώτη εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, της 
τόσο ανοιχτής, της τόσο μαζικής. Θέλουμε να 
αντλήσουμε από αυτήν κοινωνική και πολι
τική δύναμη» είπε. Προσέθεσε επίσηε ότι αυτό που κρίνεται στιε 11 Νοεμβρίου «είναι κα

τά βάθος το αποτέλεσμα των επόμενων βου
λευτικών εκλογών. Αρα έχει πάρα πολύ με
γάλη σημασία να στείλουμε μήνυμα νίκης» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο καταστατικό από το τακτικό συνέδριο που θα ακολουθήσει την εκλογή του προέδρου του ΠαΣοΚ.ΕΕάλλου χθεε ο κ. Α. Λοβέρδοε εκ μέρουε τηε επικοινωνιακήε ομάδαε που στηρίζει τον κ. Βενιζέλο εΕέδωσε μια αιχμηρή δήλωση με αφορμή την απάντηση που έδωσε ο κ. Π απανδρέου σε ερώτηση μελών τηε Νεολαίαε ΠαΣοΚ στην Αχαΐα γιατί δεν προχώρησε σε εσωτερικό δημοψ ήφ ισμα για το άρθρο 16: 
«Δεν έγινε αντιληπτό ότι υπήρχε πρόβλη
μα...». «Στο ΠαΣοΚ πολλοί είχαμε αντιληφθεί 
την κρίση που προκαλούσε η θέση μας για το 
άρθρο Ί  6. Προτείναμε πολιτικές και διαδι
καστικές διεΕόδους που δεν έγιναν δεκτές» επισήμανε ο κ. Λοβέρδοε. Σε άλλο σημείο τηε δήλωσήε του εΕέφρασε τη συμφωνία του «ρεύ- ματοε» με την πρόταση του κ. Κ. Σκανδαλίδη για τη συνάντηση των τριών υποψήφιων προέδρων με τον Γραμματέα του Εθνικού Σ υ μ βουλίου κ. Ν. Αθανασάκη, με στόχο μια κοινή προσπάθεια για να αποφευχθούν νέεε εντά- σειε και απρέπειεε στην πορεία προε την 11η Νοεμβρίου.
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