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MEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

το ψηφοδέλτιο επικρα- 
I TEias ins Ν.Δ. τέσσεριε 

θέοειε φαίνονταν «κλειδω- 
μένεε» cós την Παρασκευή το 

βράδυ: Ο Μ. ΕΒερτ επικεφαλήε, με tous Γ. Σουφλιά, 
Δ. Σιούφα και Μαριέττα Γιαννάκου να ακολουθούν.

Για την πέμπτη θέοη (η οποία θα μεταφραστεί σε έ
δρα αν το ποσοστό τηε Ν.Δ. δεν υποχωρήσει πολύ) 
γίνεται πραγματική μάχπ: Φαβορί εθεωρείτο ο γενι- 
kós διευθυντήε τηε Ν.Δ. Μ. Δασκαλάκηε, ενώ συζη- 
τείται και το όνομα του καθηγητή Χρ. Ζερεφού. Ομωε 
εκλόγιμη θέση θέλει και... ο Ευ. Αντώναροε, προκα- 
λώνταε αντιδράσειε, οι οποίεε μάλιστα εντάθηκαν 
και μετά tis πληροφορίεε για τη λίστα Επικρατεία5 
που ετοιμάζει ο Γ. Παπανδρέου: «Το ΠΑΙΟΚ θα εμ
φανιστεί με Παπαδήμο, Αλιβιζάτο και Κοτζιά και ε- 
μείε με ΕΒερτ και Αντώναρο;», αναρωτιούνται.

Η μη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στο Επικρατείαε

των αντιπάλων δημιούργησε ανάμεικτα συναισθήμα
τα: Αλλοι θεωρούν ότι έτσι αδυνατίζει η επιρροή του 
Γ. Παπανδρέου στον μεσαίο χώρο, όμωε οι περισσό
τεροι στη Ν.Δ. υποστηρίζουν ότι αυτό λειτουργεί αρ
νητικά για τον Κ. Καραμανλή, καθώε τονώνει τα η
γετικά χαρακτηριστικά του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ:

«Η εικόνα που περνάει στην κοινή γνώμη είναι ότι 
ο έναε τολμάει να αποκλείει έναν πρώην πρωθυ
πουργό, ενώ ο άλλοε δεν τολμάει να πει όχι σε έναν 
άνθρωπο με ολοκληρωμένο πολιτικό κύκλο και εμ
φανή προβλήματα υγείαε», σημειώνουν.

Την ύστατη ώρα υπάρχουν πιέσειε να γίνουν ηρο- 
τάσειε σε πρόσωπα ευρύτερη$ αποδοχήε και να απο
κλειστεί ο Μ. ΕΒερτ, όμωε δεν φαίνεται εύκολο. Επί- 
σηε έγιναν εισηγήσεΐ5 στον Κ. Καραμανλή να προ
χωρήσει σε «αποκεφαλισμούΒ» από τιε λίστεε για να 
κερδίσει κάποιο από το χαμένο έδαφοε.

Δ. ΤΣΙΟΔΡΑΣ

Υ πόθεση του Γ.
Παπανδρέου 

και μόνο είναι η κα
τάρτιση του ψηφο

δελτίου Επικρατείαε του ΠΑΣΟΚ, το ο
ποίο θα ανακοινωθεί μετά την ομιλία του 
στη ΔΕΘ, χωρίε να αποκλείεται και το εν
δεχόμενο εξάντληση$ του συνταγματικού 
ορίου, την Τετάρτη. Επιδίωξη είναι, μέσω 
των 12 «πράσινων» υποψηφίων επικρα
τείτε, να εμπλουτιστεί η κοινοβουλευτική 
ομάδα του κινήματοε, αλλά και να επιση- 
μανθεί η μεγάλη διαφορά μεταξύ των επι
λογών τηε Ιπποκράτουε και τπ5 Ρηγίλληε. 
Αλλωστε ήδη τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ κρι
τικάρουν τα ονόματα που ακούγονται για 
τη γαλάζια λίστα αε «ομάδα αδυνάμων 
που προέρχεται και βλέπει προετο χθε$».

0 μόνοε υποψήφιοε που έχει, επίσημα, 
«κλειδώσει» σε εκλόγιμη θέση τηε λίστα5 
(μάλλον στην τέταρτη) είναι ο γραμματέ- 
αε του κόμματοε Γ. Ραγκούσηε, ενώ σε 
πέντε Θέσεΐ5 θα τοποθετηθούν υποψήφιεε 
γένου$ θηλυκού, ώστε να συμπληρωθεί η 
συμμετοχή των γυναικών στο ποσοστό 
που επιτάσσει ο νόμοε.

ΕπικεφαλήΒ φέρεται να είναι ο Λουκάε 
Παπαδήμοε, αντιπρόεδρο5 τηε Ευρωπαϊ- 
κήε Κεντρικήε Τράπεζαε, ενώ βεβαία θε
ωρείται η συμμετοχή του καθηγητή του 
Συνταγματικού Δικαίου Ν. Αλιβιζάτου. 
Ακούγονται, επίση5, τα ονόματα του κα
θηγητή Ν. Κοτζιά, εηικεφαλήε του 
ΙΣΤΑΜΕ, και του ευρωπαίου διαμεσολα
βητή Νικηφ. Διαμαντούρου.

ΝΤ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ

Ηταν πάντα μια σχέση δύσκολη
Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

Ρωγμή uious 
ψηφοφόροι^ 
ίου ΠΑΣΟΚ ο 
anoKfleiopós 

του Κ. Σημίτη

Η μη συμμετοχή Σημίτη σας λίστες 
του ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον σημα
ντικότερο κρίκο σε μια αλυσίδα 
«κοψιμάτων» μ’ ένα κοινό στοι

χείο: την αντίθεση των «εκτός» με τη 
σημερινή ηγεσία του κόμματος.

Οι περισσότεροι από τους «πράσι
νους» που είτε έμειναν «εθελουσίως» ε
κτός συνδυασμών (Αλ. Παπαδόπουλος, 
Ν. Χριστοδουλάκης), είτε δεν ορίσθη
καν υποψήφιοι με απόφαση του αρχη
γού (Βερελής, Πάχτας, Νεονάκης, 
Τζιόλας, Φωτιάδης, Παπαντωνίου), α
νήκουν στο εκσυγχρονιστικό ρεύμα και 
στην εσωκομματική αναμέτρηση είχαν 
στηρίξει τον Ευ. Βενιζέλο.
■  Τις διαβουλεύσεις για την υποψηφιό
τητα Σημίτη έκαναν ο Ν. Αθανασάκης 
για λογαριασμό του κ. Παπανδρέου και 
ο Ν. Θέμελης εκ μέρους του κ. Σημίτη, 
με φόντο τα όσα είπε ο πρόεδρος του 
κινήματος για τον Κ. Σημίτη στη συνέ
ντευξή του στην «Κ.Ε.» (6-9-2009): 
«Μην έχετε αμφιβολία ότι οι όποιες α
ποφάσεις πάρει και πάρουμε συλλογι
κά θα τιμούν την προσφορά του».
• ΟΝ. Αθανασάκης,ωστόσο, είπε στον 
συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού 
ότι «ο πρόεδρος θέλει να ανανεώσει το 
ψηφοδέλτιο της Α' Πειραιώς και έτσι ο 
Κ. Σημίτης θα τον διευκόλυνε μετακι
νούμενος στην Α' Αθηνών».

Η απάντηση; «Ο πρόεδρος δεν ενδια- 
φέρεται για την Α' Αθηνών και θέλει να 
παραμείνει στην περιφέρειάτου, την Α' 
Πειραιώς». Ο Ν. Θέμελης εξέφρασε 
στον συνομιλητή του μάλιστα και την α
πορία του: «Αφού ο Γιώργος δεν τον 
θέλει επικεφαλής στη λίστα Επικράτει
ας, τότε γιατί το κόμμα άφησε να σέρ
νεται η σχετική φημολογία επί μέρες;». 
• Την Τρίτη μίλησαν τηλεφωνικώς Πα- 
πανδρέου-Σημίτης και ο πρώτος επανέ
λαβε στο συνομιλητή του ότι τον θέλει 
στην Α' Αθηνών και ότι δεν μπορεί να 
τον βάλει στη λίστα Επικράτειας γιατί, 
όπως είπε, έχει υποσχεθεί όλες τις ε
κλόγιμες θέσεις του ψηφοδελτίου.

• Σε επόμενη επικοινωνία Αθανασά- 
κη-Θέμελη και ενώ το κλίμα είχε ψυ- 
χρανθεί, η Ιπποκράτους δέχθηκε την Α' 
Πειραιώς, αλλά τα περιθώρια ανταπό
κρισης είχαν εξαντληθεί. Το βράδυ της 
Πέμπτης ο πρώην και ο νυν πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ συμφώνησαν ότι δεν υ
πάρχουν περιθώρια συμφωνίας...
■  Το ερώτημα που απασχολεί τον κό
σμο του ΠΑΣΟΚ είναι γιατί αυτή η εξέ
λιξη και οι γνώμες διχάζονται:
• Παράγοντες των εκσυγχρονιστών (ο 
ίδιος ο Κ. Σημίτης δεν έχει διατυπώσει 
τη γνώμη του) μιλούν για «εκδικητική 
αλαζονεία» και για «σύνδρομο του 
’96». Οτι, δηλαδή, ο Γ. Παπανδρέου δεν 
έχει ξεχάσει την προτίμηση του πρώην 
πρωθυπουργού στον Ευ. Βενιζέλο. Κι 
ακόμη, ότι στο περιβάλλον υπάρχουν 
στελέχη που έχασαν την κομματική ε
ξουσία από τους εκσυγχρονιστές το 
1996 και τώρα αναζητούν ρεβάνς.

Επ ικ ίν δ υ ν η  σκιά
Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως η εξέλιξη 

υπονομεύει το κυβερνητικό έργο του 
ΠΑΣΟΚ το οποίο υπηρέτησε κι ο ίδιος 
ο Γ. Παπανδρέου, εμποδίζει τη δυνατό
τητά του να έχει εκλογικά κέρδη από το 
μεσαίο χώρο και θαμπώνει με αυταρχι- 
κότητα το προφίλ του αρχηγού.
• Η Ιπποκράτους απαντά ότι όλα τα 
παραπάνω στερούνται βάσης, καθώς 
πολλά στελέχη του εκσυγχρονιστικού 
μπλοκ έχουν ήδη αξιοποιηθεί από τον 
πρόεδρο. «Πού κολλάνε, λοιπόν, οι ι
σχυρισμοί περί αποκλεισμών;» αναρω
τιούνται. «Ο Παπανδρέου ήθελε τον Κ. 
Σημίτη στους συνδυασμούς, αλλά εκεί
νος απαιτούσε την πρώτη θέση στο Επι
κράτειας και μόνον».
■ Το ζητούμενο τώρα είναι αν η υπόθε
ση αυτή στοιχίσει εκλογικά στο 
ΠΑΣΟΚ, αν και οι δυο πλευρές δηλώ
νουν ότι δεν θα επανέλθουν στο θέμα 
μέχρι τις κάλπες. Μετά, όμως; Το απο
τέλεσμα της 4ης Οκτωβρίου θα απαντή
σει προφανώς και σ’ αυτό το ερώτημα.


