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Ο Γιώργος μπροστά σε 2+1  αγκάθια
Μετοννου (και) στο παρελθόν, για οικονομία, εξοπλισμούς αλλά και προεδρική εκλογή
Δύσκολο δίμηνο ξεκινάει ουσιαστικά από τη Δευτέρα για το ΠΑΣΟΚ: Ο Γιώργος Παπανδρέου θα βρεθεί 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά ενώπιος ενωπίω με το καθημερινό του πρόβλημα από τη στιγμή που ανέλαβε 
αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ήτοι της υπεράσπισης πολιτικών και προσώπων των κυβερνήσεων Σημίτη.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 
Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος

Ο;
πως εκμυστηρεύονται συνεργά- 

Ιτες του, τα όσα θα συμβούν σ' 
1 αυτό το δίμηνο, εντός και εκτός 

Βουλής, είναι βέβαιο ότι θα φέρουν τον 
κ. Παπανδρέου να ισορροπεί σε τεντω
μένο σκοινί, μεταξύ της υπεράσπισης ε
νός έργου για το οποίο διατηρεί πολλές 
αντιρρήσεις, και της ταύτισης με πολι
τικές, και πρόσωπα που τις υλοποίησαν, 
με τα οποία αν ήταν στο χέρι του, δεν θα 
ήθελε καμιά σχέση...

Στον προϋπολογισμό
Δύο είναι τα μεγαλύτερα προβλήμα

τα του κ. Παπανδρέου. Το ένα αφορά τη 
συζήτηση επί του προϋπολογισμού και 
το δεύτερο την εξεταστική επιτροπή για 
τους εξοπλισμούς. Στον προϋπολογισμό 
θεωρείται βέβαιο ότι θα τεθεί επί τάπη- 
τος η οικονομική πολιτική των κυβερ
νήσεων Σημίτη. Και μπορεί μέχρι τώρα 
το ΠΑΣΟΚ να οχυρώθηκε πίσω από την 
«επιπόλαιη, πολιτικά αφελή και πολλα- 
πλώς επιζήμια» -  κατά την έκθεση - βόμ
βα από τον εμπειρογνώμονα του ΣΟΕ -  
απογραφή και να απέφυγε έτσι την επί 
της ουσίας συζήτηση. Στη συζήτηση ό
μως που θα γίνει στη Βουλή επί του προ
ϋπολογισμού, τα πράγματα θα είναι δια
φορετικά. Ο κ. Παπανδρέου γνωρίζει ό
τι θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ για 
να αποφύγει να υπερασπιστεί την πο
λιτική των κυβερνήσεων Σημίτη (και ει
δικά της τελευταίας διετίας), την οποία 
-  όπως εκτιμάται στο περιβάλλον του -  
πλήρωσε πολιτικά το ΠΑΣΟΚ στις ε
κλογές του Μαρτίου. Και γνωρίζει επί
σης ότι ο καλύτερος τρόπος για να υ- 
περβεί το εμπόδιο, είναι να παρουσιά

σει ένα δικό του όραμα για την οικονο
μία της χώρας. Ωστόσο, έως τώρα, κάτι 
τέτοιο δεν υπάρχει.

• · · Την προσεχή Τρίτη πρόκειται 
να συνεδριάσει το πολιτικό όργανο των 
συντονιστών. Θα ανέμενε κανείς ότι στην 
ημερήσια διάταξη θα υπήρχε το θέμα 
του καθορισμού της τακτικής που θα α
κολουθηθεί ειδικά στα οικονομικά που 
θα απασχολήσουν πολλαπλώς τη Βου
λή: πλην του προϋπολογισμού, αναμέ
νεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο για 
τον αναπτυξιακό νόμο και το νομο
σχέδιο για τις φορολογικές ρυθμί
σεις. Η οικονομία δεν υπάρχει στην 
ατζέντα. Ίσως τοποθετηθεί αρ
γότερα, σε κάποια συνεδρίαση 
του Νοεμβρίου...

Χρυσή τομή
Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα 

αφορά το έργο της εξεταστικής 
επιτροπής για τους εξοπλισμούς:
Με δύο υπουργούς των κυ
βερνήσεων Σημίτη στον προ
θάλαμο της επιτροπής για ε
ξέταση, ο Γιώργος Παπανδρέ
ου «ψάχνεται» να βρει τη χρυσή 
τομή, μεταξύ τού να έχουν κάποια 
στήριξη και του να μην τους χρεωθεί 
ο ίδιος αποκλειστικά. Οι συνεχείς ανα
φορές του, πότε στο ότι ο ίδιος δεν εί
ναι δικαστής και πότε στο ότι όποιος έ
χει κακοδιαχειριστεί χρήματα του Δη
μοσίου πρέπει να τιμωρηθεί, μπορεί να 
περιέχουν αυτονόητες αλήθειες, όμως 
φανερώνουν άγχος και προσπάθεια α- 
πεγκλωβισμού. Για πόσο θα συνεχιστεί 
αυτό, άγνωστο. Το βέβαιο είναι ότι ο κίν
δυνος να εισπράξει το ΠΑΣΟΚ ολόκλη
ρο το κόστος της υπόθεσης των εξοπλι
σμών, είναι ορατός...
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ε στελέχη, 
επαφές μ ε τους πολίτες

%
ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ με κομματικά στελέχη για θέματα 
οργάνωσης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ έχει από το 
πρωί στην Χαριλάου Τρικούπη ο πρόεδρος του 
κόμματος Γιώργος Παπανδρέου.

Ο κ. Παπανδρέου, συνεχίζοντας τις επαφές 
του με τους πολίτες στο πλαίσιο του 

προσυνεδριακού διαλόγου, θα 
πραγματοποιήσει την ερχόμενη 
εβδομάδα νέες περιοδείες σε περιοχές 
κυρίως του Λεκανοπεδίου, όπου 
αναμένεται να επισκεφτεί και τις 
τοπικές οργανώσεις του κινήματος.
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Γιπ την Παιδεία
Στις σημερινές του συναντήσεις στο 
κόμμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα 
ζητήσει να ενημερωθεί και για θέματα 
Παιδείας, προκειμένου να 

προετοιμαστεί κατάλληλα για την προ 
ημερήσιας διατάξεως συζήτηση που θα 

πραγματοποιηθεί την ερχόμενη 
εβδομάδα στη Βουλή.
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Προβληματισμός για Σημίτη...
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ πρόβλημα για 
τον κ. Γ. Παπανδρέου 
αναδεικνύεται και η 
προεδρική εκλογή: Ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
επαναλαμβάνει συνεχώς 
ότι είναι διατεθειμένος να 
συναινέσει στην ανάδειξη

ενός προέδρου κοινής 
αποδοχής. Οι πολίτες 
μεταφράζουν αυτόματα ότι 
φοβάται τις πρόωρες 
εκλογές, και άρα είναι 
διατεθειμένος να 
συναινέσει σε 
οποιαδήποτε επιλογή 
προκειμένου να τις 
αποφύγει.
Ο ίδιος αρνείται κάτι 
τέτοιο και δηλώνει ότι δεν 
φοβάται τις εκλογές. 
Ωστόσο, το ουσιαστικό 
πρόβλημα για τον πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτό: 
Είναι το να προτείνει ο 
Πρωθυπουργός Κ. 
Καραμανλής υποψήφιο, 
στέλεχος της παράταξης. 
Μια τέτοια επιλογή θα 
προκαλέσει ρήγμα στη 
βάση.

Αν μάλιστα είναι ο πρώην 
Πρωθυπουργός Κ. Σημίτης 
αυτή η επιλογή, το ρήγμα 
θα είναι πολλαπλό και 
δύσκολο να
αντιμετωπιστεί. Γιατί εκτός 
των άλλων, ο κ. 
Παπανδρέου δεν θα έχει 
τη δυνατότητα να πει «όχι». 
Πολλοί μάλιστα 
υποστηρίζουν ότι η 
πιθανότητα επιλογής του 
κ. Σημίτη, είναι ίσως ο 
πραγματικός λόγος που 
κάνει τον πρώην 
πρωθυπουργό να σιωπά 
και να μην υπερασπίζεται 
το έργο των κυβερνήσεών 
του και τους υπουργούς 
του. Και επιπλέον να 
αφήνει αυτό το βαρύ και 
προβληματικό έργο στον 
διάδοχό του...


