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ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗ
fofig@pegasus.grΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ στην Ιπποκρά- τουε. Στον έκτο όροφο, βγαίνει από το ασανσέρ και κατευθύνεται στο γραφείο του Νίκου Αθανασάκη ο εξ απορρήτων συνεργάτη ε επί χρόνια του Κ. Σημίτη, Νίκοε Θέμεληε.Η αποστολή «Νίκοε καλεί Νίκο» αφορά το πρώτο στάδιο τηε διερεύνη- σηε των προθέσεων του πρώην πρωθυπουργού και του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων - συμπεριλαμβανομένου και του Επι- κρατείαε.Εχει προηγηθεί η ανάδειξη σεναρίων στον Τύπο για την αξιοποίηση του κ. Σημίτη ω$ επικεφαλήε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείαε. Μεταξύ Ιπποκρά- τουε και Ακαδημίαε (όπου το γραφείο του κ. Σημίτη) «αιωρούνται» εκδοχέε και προβλέψειε, απόψειε και προτάσειε στελεχών του ΠΑΣΟΚ για το φινάλε τηε διαπραγμάτευσηε μεταξύ του νυν και του πρώην προέδρου του κόμματοε, με στόχο την αξιοποίηση του Κ. Σημίτη στην πορεία προε την 4η Οκτωβρίου.0 Νίκοε Αθανασάκηε (εξ απορρήτων επίσηε του Γ. Παπανδρέου) πληροφορεί τον Νίκο Θέμελη για τον σχεδίασμά και επισημαίνει (όπωε αναφέρουν πη- γέε τηε Ιπποκράτουε) ότι δεν υπάρχουν «παγίδεε».Δηλώνει επίσηε ότι δεν αναμένει απαντήσειε εδώ και τώρα για να τιε μεταφέρει στην άλλη πλευρά του ορόφου, στο γραφείου του Γ. Παπανδρέου. Ο κ. Αθανασάκηε εξηγεί ότι δεν έχει εξουσιοδοτηθεί για να ανοίξει συζήτηση για το Επικρατείαε και ότι «υπάρχει προφανώε θέση στην Α' Πειραιά», απ’ όπου όμωε μεταφέρεται γκρίνια, αλλά και στην Α’ Αθήναε για μια σειρά λόγων, όπωε για παράδειγμα ότι ψηφοφόροι του μεσαίου χώρου αισθάνονται κοντά στον Κ. Σημίτη. «Σκεφθείτε το και θα ξαναμιλήσουμε» ήταν μία από τιε καταληκτικέε φράσειε.

Εκτός δημοσιότητοε. Ο Νίκοε Θέμεληε -σύμφωνα με πληροφορίεε- επιστρέφει στην Ακαδημίαε και ενημερώνει τον πρώην πρωθυπουργό για τη συνομιλία και μεταφέρει ότι εκτόε των άλλων θα υπάρξει τηλεφώνημα από τον ίδιο τον Ε. Παπανδρέου.
Τρίτη βράδυ: Ο Γ. Παπανδρέου μετά την προεκλογική ομιλία του στην Αλεξανδρούπολη, σε δείπνο με τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όταν ερωτάται απαντά ευθέωε ότι «ο Κ. Σημίτηε δεν θα είναι στο Επικρατείαε». Αυτή η απάντηση δεν έτυχε δημοσιότηταε.
Τετάρτη πρωί, παραμονή του Εθνικού Συμβουλίου, όπου θα ψηφίζονταν τα ψηφοδέλτια, ο κ. Παπανδρέου τηλεφωνεί στον πρώην πρωθυπουργό. Συζητούν γενικά για την πορεία τηε προεκλογικήε περιόδου και ο Κ. Σημίτηε (φήμεε λένε ότι είχε ενοχληθεί από την πρόταση μετακίνησήε του από την Α’ Πειραιά) αρνείται τη συμμετοχή του στηνΑ’ Πειραιά, όπωεβεβαίωε και στην Α’ Αθήναε και υπογραμμίζει το ενδεχόμενο τηε συμμετοχήε του ωε επικε- φαλήε στο Επικρατείαε. Ο Γ. Παπανδρέου επιμένει. Αρνείται το Επικρατεί-

Το παρασκήνιο 
του ξαφνικού 
διαζυγίου...
Το μυστικό ραντεβού Αθανασάκη - θέμελη την περασμένη Δευτέρα, 
η τηλεφωνική επικοινωνία νυν και πρώην αρχηγού την Τετάρτη 
και η τελική κατάληξη την Πέμπτη στο Εθνικό Συμβούλιο

Οι διαπραγμα- 
τεύσειε απέ- 
τυχαν
και το σχίσμα
είναι
οριστικό.

αε και λέγεται ότι τονίζει τουε λόγουε και τιε «σκέψειε» του για τη συγκρότησή του. Ετσι τελειώνει η τηλεφωνική συνομιλία. Ο Παπανδρέου ζητεί να μείνουν ανοιχτέε δύο θέσειε στην Α’ Αθήναε και Πειραιά. Και οι δύο φροντίζουν να μη διαρρεύσουν οι μεταξύ τουε συ-

νομιλίεε και οι επαφέε των συνεργατών τουε.
Πέμπτη μεσημέρι: Συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο υπό τον Γ. Παπανδρέου με απάντα τον κ. Σημίτη. Αμέσωε μετά ο Ν. Αθανασάκηε τηλεφωνεί στον Ν. Θέμελη και τον ρωτά αν υπάρχουν

νεότερα. Εκ τηε «Ακαδημίαε» το μήνυμα: Μένουμε στιε θέσειε μαε. Εκ τηε Ιπποκράτουε το μήνυμα: Δεν κάνουμε συζήτηση για το Επικρατείαε. Ακολουθεί συζήτηση για το πώε θα ανακοινωθεί το «διαζύγιο», αλλά δεν συμφωνούν για κοινό ανακοινωθέν.Η συνέχεια γνωστή. Ο εκπρόσωποε Τόπου του ΠΑΣΟΚ και πρώην στενόε συνεργάτηε του Κ. Σημίτη, Γ. Παπακωνσταντίνου αναλαμβάνει να δημοσιοποιήσει την πρόθεση Παπανδρέου και την επισήμανση για... καμία κουβέντα για το Επικρατείαε. Και ο κ. Σημίτηε αμέσωε μετά ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε συμφωνία για τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια...Το «διαζύγιο» μεταξύ Παπανδρέου και Σημίτη έπεσε ωε κεραυνόε εν αιθρία στο προεκλογικό ΠΑΣΟΚ και απασχόλησε από την πρώτη στιγμή τα στελέχη του για τιε επιπτώσειε στο εκλογικό αποτέλεσμα. Οι απόψειε διίστανται. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο κ. Παπανδρέου έκανε χρήση του προνομίου να συγκροτεί το Επικρατείαε με βάση τον σχεδίασμά του ωε αρχηγόε κι ότι η «σθεναρή στάση» ενισχύει το ηγετικό του προφίλ. Αλλοι προβληματίζονται. Και ανησυχούν ότι η μη συμμετοχή του

0 κ. Παπανδρέου στην 
Αλεξανδρούπολη σε δείπνο 
με στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
είχε απαντήσει ευθέωε 
ότι ο «Κ. Σημίτηε δεν θα 
είναι στο Επικρατείαε»

Κ. Σημίτη (του «πρωθυπουργού των μεγάλων στόχων», όπωε η ΟΝΕ) στα ψηφοδέλτια, θα αποθαρρύνει αμφιτα- λαντευόμενουε ψηφοφόρουε στο να στηρίξουν ΠΑΣΟΚ στην κρίσιμη φάση.Στην Ιπποκράτουε μετρούν αντιδρά- σειε και φιλοδοξούν πάντωε ότι δεν πρόκειται να ανακοπεί η δυναμική που εκφράζεται σε όλεε τιε δημοσκοπήσειε. Είναι δε γεγονόε ότι και οι δύο πλευρέε επιχείρησαν να κρατήσουν χαμηλούε τόνουε και να μη «ρίξουν λάδι στη φωτιά». Το ότι κορυφαία στελέχη απέφυγαν αρχικά να σχολιάσουν το σημαντικό για την τρέχουσα εσωκομματική ζωή περιστατικό, εκλαμβάνεται και από τιε δύο πλευρέε ωε μία προσπάθεια να μην πυροδοτηθούν αντιθέσειε εν μέσω εκλογικήε μάχηε.Αλλά είναι κοινό μυστικό ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ διατυπώνουν «φωναχτά» στιε κατ’ ιδίαν συζητήσειε τουε την αντίθεσή τουε με την κατάληξη τηε κρίσιμηε τηλεφωνικήε συνομιλίαε. Ωστόσο ομολογούν, αφού προηγου- μένωε προσάψουν ευθύνεε για λάθοε χειρισμούε και στιε δύο πλευρέε, ότι «ο εκάστοτε αρχηγόε έχει το προνόμιο για τη συγκρότηση του Επικρατεί- αε»...

01 ΜΥΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΑΦΕΣ ΤΩΝ 
ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤ

ΝΙΚΟΣ ΑΘ ΑΝΑΣΑΚΗΣ
Από την πρώτη στιγμή ο κ. Αθανασάκηε 
μετέφερε στον συνομιλητή του ότι για 
τον κ. Σημίτη υπάρχει θέση στην 
Α' Πειραιά ή στην Α 1 Αθήναε

ΝΙΚΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
Τιε διαθέσειε του Γιώργου 
Παπανδρέου μετέφερε στο γραφείο 
του κ. Σημίτη στην Ακαδημίαε 
ο εξ απορρήτων σύμβουλόε του
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