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«Δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η ψηφοφορία από μέλη και φίλους» είπε ο τέως πρωθυπουργός

Αμφισβητεί τη διαδικασία ο Σημίτης

0  Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Σημίτης σε παλαιότερη συνεδρίαση οργάνου του ΠΑΣΟΚ.
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Υ πό το βάρος της δραματικής διαπίστωσης της Άννας 
Διαμαντοπούλου ότι «το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο από
σπασμα» την εμφύλια σύγκρουση που έχει ξεσπάσει 

στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήρθε να επιδει
νώσει η παρέμβαση του τέως πρωθυπουργού Κώστα Σημί
τη, ο οποίος με «δηλώσεις» του από το Λονδίνο αμφισβή
τησε εκ προοιμίου την ορθότητα της εκλογικής διαδικα

σίας της 11ης Νοεμβρίου.
Επισήμως το επιτελείο του Γιώργου 

Παπανδρέου δεν προέβη σε καμία δημό
σια απάντηση στις ενστάσεις που διατύ
πωσε ο τέως πρωθυπουργός αναφορικά με 
το εκλεκτορικό σώμα (μέλη και φίλοι) που 
θα κληθεί να ψηφίσει το νέο πρόεδρο του 
κόμματος, ωστόσο η παρέμβαση του Κώστα 
Σημίτη θεωρήθηκε «ύποπτη» από πηγές 
προσκείμενες στον αρχηγό της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης. Πηγές προσκείμενες 
στο περιβάλλον του Γιώργου Παπανδρέου 
σε επικοινωνία τους με την «Απογευματι
νή» δεν έκρυβαν την ενόχλησή τους για την 

παρέμβαση του τέως πρωθυπουργού. «Είναι τραγικό αυτό 
που κάνει. Κυρίως για τον εαυτό του» έλεγαν χαρακτηρι
στικά, υπογραμμίζοντας με νόημα: «Έρχεται τώρα και ζητά
ει λογαριασμό για μια καταταστατική αλλαγή που, ως γνω
στόν, έγινε επί των ημερών του. Ο Σημίτης ήταν πρόεδρος 
όταν αποφασίστηκε να ψηφίζουν οι φίλοι και τα μέλη του 
ΠΑΣΟΚ για την ηγεσία του κόμματος. Είναι προφανές πως 
το 2004 δεν έφερε αντιρρήσεις επειδή ήθελε άρον- άρον να 
εγκαταλείψει την ηγεσία του κόμματος επειδή έβλεπε πως 
θα έχανε με 10 μονάδες από τον Κώστα Καραμανλή».

Ο κ. Σημίτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση Ελλή
νων ανταποκριτών μετά το τέλος διάλεξής του στη Σχολή 
Οικονομικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), ανέφερε χαρα
κτηριστικά για τη διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού στο 
ΠΑΣΟΚ:

«Στην Ευρώπη, με μια εξαίρεση, ο αρχηγός και ο πρό
εδρος ενός κόμματος εκλέγεται από το συνέδριο του κόμ
ματος. Στο ΠΑΣΟΚ ο αρχηγός του εκλέγεται τώρα με τη 
συμμετοχή των μελών και φίλων του κόμματος. Αλλά είναι 
πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις τους φίλους από τα μέλη του 
κόμματος και δεν ξέρεις εάν αυτοί που ψηφίζουν έχουν το 
ενδιαφέρον να εκλεγεί ο καλύτερος ή ο χειρότερος υπο
ψήφιος. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η διαδικασία δεν μπο

ρεί να είναι αποδεκτή» είπε ο κ. Σημίτης στο Λονδίνο, απα
ντώντας σε σχετικές ερωτήσεις Ελλήνων ανταποκριτών μετά 
το τέλος διάλεξής του στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών 
του Λονδίνου (LSE).

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του τέως πρωθυ
πουργού ο Ευάγγελος Βενιζέλος αρκέστηκε απλώς να σημει
ώσει πως αυτή τη διαδικασία προβλέπει το καταστατικό.

Πάντως, στους κόλπους των υποστηρικτών του Ευάγ
γελου Βενιζέλου η παρέμβαση Σημίτη προκάλεσε αντι- 
κρουόμενες αντιδράσεις. Αρκετοί ήταν εκείνοι που θεώ
ρησαν πως με την ενέργειά του απαξίωσε τη διαδικασία 
εκλογής νέου αρχηγού και μπορεί να αποθαρρύνει τον κόσμο 
που ήθελε να πάει στις κάλπες για να ψηφίσει.

Για άλλους, η παρέμβαση Σημίτη ενδεχομένως να απο
δειχτεί επωφελής σε περίπτωση που η πλευρά Παπαν
δρέου, έχοντας τη δύναμη των μηχανισμών, επιχειρήσει να

«μαγειρέψει» το εκλογικό αποτέλεσμα της 11ης Νοεμβρί
ου.

Την αγωνία της για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της 
εκλογικής διαδικασίας της 11ης Νοεμβρίου τονίζει και η 
Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία περιγράφοντας χθες το 
απόγευμα σε εκδήλωση του περιοδικού «Μεταρρύθμιση» 
την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο ΠΑΣΟΚ ανέ
φερε: «Μετά τα όσα διημείφθησαν αυτές τις μέρες, μου 
έρχεται στο νου παραλλαγμένος ο τίτλος του βιβλίου του 
Ανδρέα Παπανδρέου “Το ΠΑΣΟΚ στο απόσπασμα”. Δια- 
φαίνεται λοιπόν ότι το πρώτο κυρίαρχο ζητούμενο είναι η 
12η Νοεμβρίου να βρει ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο. Τα όσα αφε
λή ακούγονται για διάσπαση και ιδεολογική καθαρότητα, 
η οποία προσφέρεται μονομερώς, οδηγούν σ' έναν κατα
κερματισμό που αποσυνθέτει τον χώρο της κεντροαριστε
ράς και συρρικνώνει την απήχησή της».

«Ερχεται τώρα και 
ζητάει λογαριασμό για 
μια καταταστατική 
αλλαγή που, ως 
γνωστόν, έγινε επί των 
ημερών του»  
απάντησαν μέσω της 
«Α» συνεργάτες του 
Γιώργου Παπανδρέου

Συρρίκνωση του ΠΑΣΟΚ υπό τον Γιώργο προβλέπει ο Βερελής

0  βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρίστος Βερελής.

Σαφείς υπαινιγμούς πως ο Γιώρ
γος Παπανδρέου με τη στάση που 
ακολουθεί οδηγεί το ΠΑΣΟΚ σε 
συρρίκνωση άφησε χθες ο στενός 
συνεργάτης του Ευάγγελου Βενι
ζέλου Χρίστος Βερελής, φτάνο
ντας στο σημείο να τον παρομοιά
σει με τον τελευταίο ηγέτη της Ένω
σης Κέντρου Ιωάννη Ζίγδη. «Ο κ. 
Παπανδρέου εάν θέλει να αποτε
λεί έναν απ’ τους πόλους ενότητας, 
θα πρέπει ταχέως, ευθέως και απε- 
ριφράστως να εγκαταλείψει όλα τα 
υπαινικτικά περί διαγραφών. Δεν 
το έχει κάνει μέχρι τώρα, παρότι 
προεκλίθη επανειλημμένα από συνα

δέλφους σας. Δεύτερον, δεν είναι 
δυνατόν να αντιμετωπίζουμε τον 
πολιτικό λόγο και την πολιτική άπο
ψη ως θέμα το οποίο εμπίπτει στη 
συνωμοσία ή στην υπονόμευση. 
Αυτό το λέω, διότι αλίμονο το 2007 
να λειτουργούμε με όρους Ένωσης 
Κέντρου Ιωάννη Ζίγδη, ο οποίος 
τον τελευταίο που διέγραψε ήταν 
ο οδηγός του -όπω ς λέει και το 
σχετικό πολιτικό ανέκδοτο- και 
επειδή δεν ήξερε να οδηγεί, πήγαι
νε με τα πόδια. Αυτό δεν πρέπει να 
το κάνουμε. Λίγες μέρες είναι, ας 
υπάρξει αυτοσυγκράτηση», ανέ
φερε χαρακτηριστικά ο Χρίστος

Βερελής στο ραδιόφωνο της NET.
Πάντως, ο π ρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ, που περιοδεύει από προ
χθές στη Δυτική Ελλάδα, με δηλώ
σεις του από το Αγρίνιο επανέλα
βε την πρόθεσή του να προχωρή
σει σε ρήξεις μετά τη 12η Νοεμ
βρίου, καταγγέλλοντας αυτή τη φορά 
πως τα εξωθεσμικά κέντρα που το 
προηγούμενο διάστημα προσπά
θησαν να χειραγωγήσουν τις εξελί
ξεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ 
τώρα προσπαθούν να το διαλύσουν.

«Όσοι μέχρι σήμερα προσπά
θησαν να χειραγωγήσουν το ΠΑΣΟΚ 
φαίνεται όπ τώρα στρέφουν τις ελπί

δες τους στη διάλυσή του. Για αυτό 
και αναπαράγουν εικόνες που δεν 
είναι αντιπροσωπευτικές της πραγ
ματικότητας, πληγώνουν όμως τους 
φίλους μας και απαξιώνουν την πολι
τική σημασία του διακυβεύματος 
της 11ης Νοεμβρίου. Δεν θα τους 
κάνουμε το χατίρι, θα τους στενο
χωρήσουμε, θα μείνουμε πιστοί σης 
αξίες και την ιστορική κληρονομιά 
του Κινήματος μας. Στέλνουμε το 
μήνυμα ότι δεν θα υποκύψουμε σε 
εξωθεσμικά κέντρα, δεν θα συμβι
βαστούμε μαζί τους και το ΠΑΣΟΚ 
ήταν και θα παραμείνει Κίνημα και 
έκφραση λαού», είπε.
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