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0 Σημιτηβ 
έκανε άνω κάτω 

το ΠΑΣΟΚ
«ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ» ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ 

0 ΤΕΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

«Δάχτυλο Βενιζέλου» είδαν οι επιτελείς 
του Γ. Παπανδρέου, «δάχτυλο Αννας» 

διέγνωσαν συνεργάτες του Ευ. Βενιζέλου

Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΥΠΑ
Την ώρα που οι πρωταγωνι
στές αναζητούσαν την άκρη 
του νήματος για να πέσουν οι 
τόνοι -σύμφωνα με τις διακη
ρύξεις τους- ήρθε ο κ. Κ. Σημί
της και το κουβάρι του ΠΑΣΟΚ 
μπλέχτηκε ξανά. Ο τέως πρω
θυπουργός χαρακτήρισε από 
το Λονδίνο, όπου βρίσκεται, τη 
διαδικασία εκλογής προέδρου 
του κόμματος «μη αποδεκτή, 
γιατί δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι 
φίλοι και γιατί θέλουν να ψηφί
σουν, αν θέλουν τον καλύτερο 
ή το χειρότερο για πρόεδρο» 
και προκάλεσε ένα πραγματι
κό γαϊτανάκι αναλύσεων, δη
λώσεων και αντιδηλώσεων. 
Οι λέξεις του μπήκαν στα μι
κροσκόπια των επιτελείων και 
η δίκη προθέσεων ξεκίνησε. Η 
Χαριλάου Τρικούπηείδε«μεθό- 
δευση για να αμφισβητηθεί το 
αποτέλεσμα», η Βουκουρεστί- 
ου μίλησε για «βόμβα κατά της 
συμμετοχής και ως εκ τούτου 
κατά του Βαγγέλη», ενώ όλοι οι 
υπόλοιποι έδιναν ο καθένας τη 
δική του εκδοχή για το «πού το 
πάει ο Σημίτης». Το κυρίαρχο 
σενάριο είναι ότι «διαχωρίζει 
τη θέση του για να παίξει ρόλο 
σε ένα δεύτερο χρόνο αν τα 
πράγματα με Γιώργο και Βαγγέ
λη καταλήξουν σε αδιέξοδο». 
Οσοι κινούνται σε αυτό το μή
κος κύματος συνδέουν τις δη
λώσεις του με την κίνηση της 
κυρίας Αν. Διαμαντοπούλου 
να ζητήσει συνεδρίαση του 
πολιτικού συμβουλίου επί της 
διαδικασίας εκλογής. Συνεργά
τες του πρώην πρωθυπουργού 
αντιμετώπισαν όλο αυτό το θό
ρυβο με ένα χαμόγελο. «Ηταν 
σε μια συζήτηση με φοιτητές 
και οι θέσεις που ανέπτυξε δεν 
είχαν καμία σκοπιμότητα και 
κανένα υπονοούμενο», έλε

γαν χαρακτηριστικά σε όποιον 
επικοινωνούσε μαζί τους. Από 
εκεί και πέρα απέδιδαν τις δι
αστάσεις που πήρε η παρέμ
βασή του από το Λονδίνο στη 
«νευρικότητα του συστήματος 
στην Αθήνα». Ο κ. Κ. Σημίτης 
θεωρεί ότι «το ΠΑΣΟΚ βρίσκε
ται σε κρίση αλλά μέσα από τις 
κρίσεις βρίσκονται οι λύσεις», 
ενώ δεν συμμερίζεται τις ανη
συχίες για διάσπαση και δημι
ουργία νέων κομμάτων. Σε ό,τι 
αφορά στις προσωπικές του 
προθέσεις λέει ότι «ίδρυσα το 
ΠΑΣΟΚ και θα παραμείνω για 
πάντα μέλος του ΠΑΣΟΚ» αλλά 
δεν σχεδιάζει κάποια πρωτο
βουλία για τα εσωκομματικά. 
Οπως ο ίδιος είπε από τη βρε
τανική πρωτεύουσα, «τους 
επόμενους μήνες θα γράφω 
βιβλία και θα δίνω συνεντεύ
ξεις».

Μόλις έγιναν γνωστές αυ
τές οι δηλώσεις ο κ. Γ. Παπαν
δρέου έδωσε εντολή στους 
συνεργάτες του να απαντούν 
με τη φράση «ουδέν σχόλιο». 
Την ίδια φράση επαναλάμ
βαναν και για το αίτημα της 
κυρίας Αν. Διαμαντοπούλου 
να συγκληθεί το πολιτικό συμ
βούλιο και για τη συμφωνία 
Βενιζέλου -  Σκανδαλίδη να 
πραγματοποιηθεί τριμερής 
συνάντηση των υποψήφιων 
προέδρων με τη συμμετοχή 
του γραμματέα του κόμματος 
κ. Ν. Αθανασάκη. Στελέχη που 
υποστηρίζουν τον πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ, πάντως, προχω
ρούσαν ένα ακόμη βήμα. «Για 
όλα αυτά υπάρχουν αποφάσεις 
των αρμόδιων οργάνων και 
καταστατικές πρόνοιες που 
ψηφίστηκαν ομόφωνα», έλε
γαν αφήνοντας υπονοούμενα 
πως «η στάση του Σημίτη είναι 
σε συνεννόηση με τον Βενιζέ-

λο γιατί βλέπουν την ήττα να 
έρχεται»! «Αναλαμβάνουν τις 
ευθύνες τους», ήταν η επωδός 
τους. Χαρακτηριστική αυτών 
των απόψεων ήταν η δήλωση 
του κ. X. Καστανίδη, ο οποίος 
αναρωτήθηκε «μήπως κάποιοι 
ετοιμάζουν το έδαφος για αμ
φισβήτηση του αποτελέσμα
τος».

Αντίθετα οι επιτελείς του κ. 
Ευ. Βενιζέλου θεωρούσαν ότι 
«οι δηλώσεις του Σημίτη ήταν 
επιζήμιες για το εγχείρημα 
της αλλαγής ηγεσίας εφόσον 
απομακρύνουν τον κόσμο από 
τις κάλπες». Τη θέση αυτή εξέ- 
φρασε ουσιαστικά και ο ίδιος ο 
διεκδικητής της προεδρίας δη
λώνοντας από την Ιεράπετρα 
πως «είμαστε υποχρεωμένοι 
να εφαρμόσουμε το ισχύον 
καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, που 
ψηφίστηκε ομόφωνα στο Συ
νέδριο του 2005». «Καλούμε 
την κοινωνία να έρθει, κα
λούμε όλους τους πολίτες να 
πάρουν το ΠΑΣΟΚ στα χέρια 
τους», προσέθεσε δείχνοντας 
την αγωνία που υπάρχει στον 
κύκλο των υποστηρικτών, 
που γνωρίζουν ότι στο στενό 
κομματικό περίγυρο ο κ. Γ. Πα
πανδρέου έχει το προβάδισμα. 
Εις εκ των επιτελών του έκανε 
λόγο για «άδειασμα του Βαγγέ
λη» και άφηνε να εννοηθεί πως 
«ίσως και να υπάρχει συνεννό
ηση με την Αννα»!

Ο τρίτος διεκδικητής της 
ηγεσίας κ. Κ. Σκανδαλίδης πα- 
ρέπεμψε το θέμα του τρόπου 
εκλογής στη συνδιάσκεψη και 
στο συνέδριο που θα ακολου
θήσει την ανάδειξη του νέου 
προέδρου. «Εκεί θα αποφασι- 
στούν οι καταστατικές αλλα
γές με βάση και την εμπειρία 
που θα αποκομίσουμε», είπε 
χαρακτηριστικά ο βουλευτής 
Α  Αθήνας του ΠΑΣΟΚ. «Συμ
φωνώ με τον κ. Σημίτη, αν και 
ήταν συνυπεύθυνος για το σύ
στημα στο οποίο συμφώνησε 
υποκύπτοντας στις επιθυμίες 
του Γ. Παπανδρέου», υπο
γράμμισε ο κ. Γ. Παπαντωνίου, 
ενώ ο κ. Θ. Πάγκαλος πήρε 
αποστάσεις ζητώντας «να πε
ριμένουμε να δούμε πώς θα 
πάει το πράγμα, εγώ δεν είμαι 
απαισιόδοξος».

«Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι φίλοι και γιατί θέλουν να ψηφίσουν, αν θέλουν 
τον καλύτερο ή το χειρότερο για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ», δήλωσε χθες από το 
Λονδίνο ο κ. Κ. Σημίτης προκαλώντας αμηχανία στην Αθήνα. ΕυιτοκίΝ^ι

ι,5 εκαι. ευρώ το κόστος των εκλογών
Μέσα από αμφισβητήσεις και εντάσεις το 
ΠΑΣΟΚ προχωρά τα οργανωτικά θέματα 
τη ςπ η ς Νοεμβρίου με τους κ.κ. Ν. Αθα
νασάκη και Γ. Ανωμερίτη, που σηκώνουν 
το κύριο βάρος, να εκφράζουν την αισιο
δοξία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
θα αγοράσει μεταχειρισμένους υπολογι
στές από την εταιρία Κόμπιουτρον, ενώ 
θα προμηθευτεί το λογισμικό από την 
Κομπιούτερ Στούντιο (είναι η εταιρία που 
συντάσσει τους εκλογικούς καταλόγους) 
και τις γραμμές δικτύου από τον OTE. 
Παράλληλα, προχωρά και η διαδικασία 
ανεύρεσης των χειριστών που θα απασχο
ληθούν την ημέρα της εκλογής με αμοιβή

6ο ευρώ έκαστος. Σε ι ,5 εκατ. ευρώ υπο
λογίζεται το κόστος των εσωκομματικών 
εκλογών. Ο γραμματέας του κόμματος 
όπως και ο επικεφαλής της επιτροπής κα
ταστατικού προχωρούν με τη συναίνεση 
των εκπροσώπων των τριών υποψηφίων 
και δηλώνουν ότι «δεν υπάρχει θέμα αμ
φισβήτησης του αποτελέσματος». «Γιατί», 
εξηγούν, «τα αποτελέσματα δεν θα βγουν 
από τους υπολογιστές, που είναι μόνο 
για την αποφυγή των διπλοψηφιών». Τα 
αποτελέσματα θα βασιστούν στα πρα
κτικά που θα συντάξουν οι εφορευτικές 
επιτροπές, στις οποίες θα συμμετάσχουν 
στελέχη προσκείμενα και στους τρεις 
υποψήφιους προέδρους.


