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ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ να ελαχιστοποιηθεί το κόστος από τη μη συμ
μετοχή του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ  Σημίτη στα ψηφοδέλ
τια του κόμματος καταβάλλεται στο ΠαΣοΚ Οι συνεργάτες του

κ. Γ. Παπανδρέον αναμένουν με αγωνία τις πρώτες δημοσκο
πήσεις ώστε να απστιμήσουν τις επιπτώσεις αυτής της αιφνι
διαστικής εξέλιξης, καθώς ως την τελευταία σπγμή υπήρχε διά
χυτη η εντύπωση ότι ο κ. Σημίτης προορίζεται για επικεφαλής 
του ψηφοδελτίου Επικράτειας και η Ιπποκράτους δεν τη διέ-

ψευδε. Προς το παρόν οι τόνοι παραμένουν χαμηλοί και από τις 
δύο πλευρές, ώστε εν όψει της κάλπης να μη δοθεί η εντύπωση 
ρήγματος αλλά περισσότερο μιας ασυμφωνίας. Πάντως είναι η 
πρώτη φορά από τη Μεταπολίτευση που πρώην πρωθυπουρ
γός αποκλείεται από τα ψηφοδέλτια της παρατάξεώς του.

0  πρώην πρωθυπουργόε ενοχλήθηκε καθώε θεώρησε ότι η Ιπποκράτουε άφησε πρώτα να καλλιεργηθεί η εντύπωση 
για το Επικρατείαε και στη συνέχεια υπαναχώρησε, αφήνοντάε τον εκτεθειμένο

Γιαιί έμεινε εκιόδ ο κ. Σημίτη*
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ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2009

Το παρασκήνιο των συζητήσεων, ο ρόλθ8 των κκ. Αθανασάκη και Θέμελη 
και οι προτάσεΐ8 για την Α ' Πειραιά και την Α ' Αθηνών

Το ΠαΣοΚ ως την Παρασκευή 
προετοίμαζε μια πανηγυρική εμ

φάνιση του κ. Παπανδρέου στη 
ΔΕΘ, όμως τώρα πολλά δεδομένα 
μπορεί να ανατραπούν. Στη Θεσ
σαλονίκη, το κλίμα μεταξύ των στε
λεχών του ΠαΣοΚ ήταν παγωμένο 
και υπήρχε μεγάλη απροθυμία να 
ανοίξουν συζητήσεις για το θέμα 
που ανέκυψε με τον κ. Σημίτη. Αν και 
τα περισσότερα στελέχη δεν γνώρι
ζαν τίποτε, ο στενός κύκλος των δύο 
ανδρών δεν αιφνιδιάστηκε καθώς 
είχε προηγηθεί παρασκήνιο σχεδόν 
μιας εβδομάδας προτού οδηγηθούν 
στη συγκεκριμένη κατάληξη.

■ Καλό κλίμα
Οι διαβουλεύσεις ξεκίνησαν σε πο
λύ καλό κλίμα την περασμένη Δευ
τέρα μεταξύ του κ. Ν. Αθανασάκη, 
διευθυντή του γραφείου του κ. Πα
πανδρέου, και του κ. Ν. Θέμελη, 
στενού συνεργάτη του κ. Σημίτη, ο 
οποίος εκλήθη στην Ιπποκράτους. 
Την προηγούμενη ημέρα είχε δη- 
μοσιευθεί σε κυριακάτικη εφημε
ρίδα συνέντευξη του προέδρου του 
ΠαΣοΚ που έλεγε ότι θα αναζητη
θεί ο ρόλος που θα τιμά την προ
σφορά του πρώην πρωθυπουργού 
στην παράταξη και στον τόπο. Λί
γες ημέρες νωρίτερα είχε ξεκινήσει 
η φημολογία, και ακολούθησαν δη
μοσιεύματα, ότι ο ρόλος αυτός θα 
είναι η θέση του επικεφαλής σιο 
ψηφοδέλτιο Επικράτειας, χωρίς οι 
συνεργάτες του κ. Παπανδρέου να 
καταβάλουν προσπάθεια να στα
ματήσουν τη δημιουργία ενός κλί
ματος προσμονής.

Στην πρώτη συνάντηση, ο κ. Αθα- 
νασάκης συζήτησε το ενδεχόμενο 
να μην κατέλθει ο κ. Σημίτης υπο
ψήφιος ξανά στην Α’ Πειραιά, ώστε 
να ανανεωθεί το ψηφοδέλτιο και 
να πάψουν οι διαμαρτυρίες των άλ
λων υποψηφίων. Ο κ. Θέμελης με
τέφερε το περιεχόμενο της συνομι
λίας στον πρώην πρωθυπουργό, ο 
οποίος συμφώνησε λέγοντας «δεν 
έχω καμία αντίρρηση. Ο Πειραιάς 
τελείωσε για μένα».

■ Η ανατροπή
Το κλίμα στράβωσε στη συνέχεια, 
όταν ο κ. Αθανασάκης επανήλθε με 
νέα πρόταση για την Α’ Αθήνας. Η 
Ακαδημίας, όπου βρίσκεται το γρα
φείο του πρώην πρωθυπουργού, δή
λωσε αιφνιδιασμένη από την πρό
ταση και από το επιχείρημα ότι ο κ. 
Σημίτης είναι πιο γνωστός στο κοι
νωνικό περιβάλλον της Αθήνας. Ο 
κ. Σημίτης ανιέδρασε. «Λεν είμαι 
περιφερόμενος» είπε στους συ
νεργάτες του, εκτιμώντας ότι η Ιππο- 
κράτους αφού άφησε να καλλιερ
γηθεί η εντύπωση για το Επικράτει
ας στο τέλος υπαναχώρησε, αφή
νοντας τον εκτεθειμένο.

Από την πλευρά της Ιπποκράτους, 
επιμένουν ότι για τον Πειραιά έγινε

Στα ψηφοδέλτια που ανακοινώθηκαν την 
Πέμπτη είχαν αφεθεί κενές δύο θέσεις, 

μία στην Α’ Αθήνας και μία στην Α’ Πειραιά, 
μήπως αλλάξει γνώμη ο κ. Σημίτης. Παραλ- 
λήλως, ξεκίνησε και νέα προσπάθεια να με- 
ταπεισθεί ο πρώην πρωθυπουργός, αυτή τη 
φορά με τη συμμετοχή και του κ. Παπακων
σταντίνου, ο οποίος υπήρξε στενός συνερ
γάτης του κ. Σημίτη. Οι προσπάθειες αυτές 
δεν ευοδώθηκαν. Ο πρώην πρωθυπουργός 
τους διεμήνυσε ότι παραμένει σταθερός στην 
απόφασή του, ότι δεν τρέφει καμία πικρία 
και ότι το σημαντικό για αυτόν είναι να κερ
δίσει το ΠαΣοΚ τις εκλογές.

Το ίδιο βράδυ, ο κ. Αθανασάκης τηλεφώ
νησε στον κ. Θέμελη και του ζήτησε να τη
λεφωνήσει ο κ. Σημίτης στον κ. Παπανδρέ

ου. Το τηλεφώνημα δεν έγινε ποτέ. Επειτα 
από αυτό και οι δύο πλευρές συζήτησαν το 
ενδεχόμενο έκδοσης κοινής ανακοίνωσης, 
και όταν δεν συμφώνησαν, αποφάσισαν να 
εκδώσουν την Παρασκευή το πρωί τις χωρι
στές ανακοινώσεις τους. Από το περιβάλλον 
του πρώην πρωθυπουργού λένε ότι κατά την 
άποψή τους δεν υπήρξε σκοπιμότητα να οδη
γηθεί ο κ. Σημίτης εκτός ψηφοδελτίων, εκτι
μούν όμως ότι έγιναν λάθος χειρισμοί.

Ο κ. Αθανασάκης, ο οποίος είχε αναλά- 
βει το βάρος της διαπραγμάτευσης, δεν φ έ
ρεται πρόθυμος να αναλάβει και την ευθύ
νη για το ναυάγιο, καθώς θεωρεί ότι ο ρό
λος του ήταν περιορισμένος. Οι συνεργάτες 
του προέδρου του ΠαΣοΚ εκτιμούσαν ότι 
το θέμα Σημίτη θα  εκτονωθεί στη Θεσσα-

λονίκη και ότι από την αρχή της εβδομάδας 
θα  επιστρέψουν στην προγραμματισμένη 
ατζέντα τους. Ενδεχομένως η υπόθεση να 
εξελιχθεί τόσο απλά. Ορισμένοι σχολίαζαν 
ότι ο κ. Παπανδρέου έβαλε τον ΣΥΡΙΖΑ στη 
Βουλή. Αλλοι όμως πίστευαν ότι ο πρόεδρος 
του ΠαΣοΚ θα βγει τελικά κερδισμένος από 
την ιστορία και με ενισχυμένο το προφίλ 
του. Πάντως δεν μπορεί να μην παρατηρή
σει κανείς ότι μια κρίσιμη μάζα εκσυγχρο
νιστών έχει εξωθηθεί στις παρυφές του Πα
ΣοΚ, είτε με οικειοθελείς αποχωρήσεις εί
τε με αποκλεισμούς από τα ψηφοδέλτια, με
ταξύ αυτών και όλη η ομάδα της ONE (I. 
Παπαντωνίου, Αλ. Π απαδόπουλος, Ν. Χρι- 
στοδουλάκης, Χρ. Βερελής, Χρ. Πάχιας) 
με τον επικεφαλής της.

Οι τελευταίες επαφές και το ναυάγιο

Ο πρώην πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημίτηε δεν θα είναι τελικά υποψήφιοε σε αυτέβ tis εκλογέε 
καθώε οι συζητήσειε με την Ιπποκράτουε δεν ευοδώθηκαν

απλώς μια αναφορά στην πολιτική 
ατμόσφαιρα και ότι δεν ζητήθηκε 
από τον κ. Σημίτη να μην είναι υπο
ψήφιος σιο λιμάνι. «Αν ήθελε θα 
μπορούσε να κατεβεί στην εκλο
γική του περιφέρεια. Του δώσα
με όμως και την εναλλακτική λύ
ση της Α ’ Αθήνας» λέει υψηλό
βαθμο στέλεχος του ΠαΣοΚ. Ο κ. 
Αθανασάκης δεν ήταν εξουσιοδο
τημένος να διαπραγματευθεί για το 
ψηφοδέλτιο Επικράτειας. Συνερ
γάτες του κ. Παπανδρέου έλεγαν τις 
προηγούμενες ημέρες ότι κανένας 
πρώην πρωθυπουργός δεν συμμε
τείχε σιο ψηφοδέλτιο Επικράτειας 
και ότι συνηθίζεται να κατεβαίνουν 
σε μάχιμα ψηφοδέλτια. Σχολίαζαν

επίσης ότι στην Α’ Αθήνας το Πα
ΣοΚ σημειώνει ένα από τα χειρότε
ρα ποσοστά του και ότι ο κ. Σημί
της ρίχνοντας το βάρος του σε αυ
τή την περιφέρεια θα μπορούσε να 
ανατρέψει την εικόνα. Επίσης, έλε
γαν ότι το Επικράτειας αποτελεί μια 
από τις προνομίες του αρχηγού του 
κόμματος, ότι δεν μπορεί κανένας 
να απαιτεί τη συμμετοχή του σε αυ
τό και ότι συμφωνούν με την άπο
ψη που εκπέμπεται από την ηγεσία 
του κόμματος, ότι ο επικεφαλής του 
θα πρέπει να συμβολίζει το μέλλον.

■ Η συνομιλία
Οι κκ. Παπανδρέου και Σημίτης 
συνομίλησαν απευθείας για πρώ

τη φορά την Τετάρτη, εν όψει της 
συνεδρίασης του Εθνικού Συμ
βουλίου την επομένη κατά την 
οποία θα ανακοινώνονταν τα ψη
φοδέλτια  του ΠαΣοΚ. Η συνομι
λία  έγινε με καλή διάθεση και 
από  τ ις  δύο πλευρές, και σύμ
φωνα με πληροφορίες οι δύο άν- 
δρες αντάλλαξαν απόψεις και για 
άλλα θέματα. Οι συνεργάτες του 
κ. Σημίτη λένε ότι ο πρόεδρος του 
ΠαΣοΚ τού είπε ότι έχει δεσμευ- 
θεί για τις εκλόγιμες θέσεις στο 
ψηφοδέλτιο Επικράτειας. Ο πρώ
ην πρωθυπουργός του απάντησε 
ότι δεν έχει άγχος να θέσει οπωσ
δήποτε υποψηφιότητα στις εκλο
γές, ότι πίστευε πως θα μπορού

σε να βοηθήσει το κόμμα και ότι 
θα  κάνει μια θετική δήλωση για 
το ΠαΣοΚ.

Η εκδοχή της Ιπποκράτους απο- 
τυπώνεται στην επίσημη ανακοί
νωση του εκπροσώπου Τύπου κ. 
Γ. Παπακωνσταντίνου: «Ο πρόε
δρος του ΠαΣοΚ πρότεινε στον 
πρώην Πρωθυπουργό είτε να εξα
κολουθήσει να ηγείται του ψη
φοδελτίου της Α Πειραιά είτε να 
ηγηθεί του ψηφοδελτίου της Α ' 
Αθήνας. Η  πρόταση αυτή δεν έγι
νε αποδεκτή από τον πρώην Πρω
θυπουργό, ο οποίος απάντησε 
ότι, εάν δεν ηγηθεί του ψηφο
δελτίου Επικράτειας δεν επιθυ
μ εί οποιαδήποτε άλλη θέση».


