
O Σημίτη δεν ξεχνά

Σημίτηβ οε póño Μηισοιάκη;» Αυτό ιο ερώτημα Βασα- 
' '  V /  νίζει από την Πέμπτη το βράδυ τη X. Τρικούπη, μετά την 
έμφορτη αιχμών ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται βαθύτατα ενοχλημένη επει
δή ο Κ. Σημίτηε επέλεξε να ρίξει τα Βέλη του σε μια δύσκολη στιγ
μή για την παράταξη: «Αντί για στήριξη, είχαμε τρικλοποδιέε» λέ
νε συνομιλητέε του προέδρου. Προσάπτουν μάλιστα στον πρώην 
πρόεδρο του κινήματοε tis εξήε αστοχίεε:
• Την περίοδο που το ΠΑΣΟΚ κάνει μια προσπάθεια να στριμώ- 
ξει την κυβέρνηση στα θέματα του ασφαλιστικού και τηε διαφά- 
νειαε και να περάσει στην κοινή γνώμη την αίσθηση ότι διαθέτει 
εναλλακτική πρόταση εξουσίαε, αυτόε ενέταξε το κόμμα στον κύ
κλο τηε κρίσηε που ταλανίζει το πολιτικό σύστημα.
• Τώρα που η κυβέρνηση έχει περιέλθει σε δυσχερή θέση με το 
σκάνδαλο Ζαχόπουλου, αυτόε άφησε υπαινιγμούε για tis σχέσειε 
τηε διοίκησηε τηε ΓΣΣΕ με τον εργατολόγο ο οποίοε εμπλέκεται 
στην ιστορία του πρώην γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού. 
Υποχρέωσε έτσι τον 
X. Πολυζωγόπουλο 
να αντιδράσει, με συ
νέπεια η αξιωματική 
αντιπολίτευση να 
πρωταγωνιστήσει στα 
μέσα ενημέρωσηε, όχι για τιε όποιεε πολιτικέε τηε ηρωτοΒουλίεε, 
αλλά για τιε εσωτερικέε έριδέε τηε.
• Εμφανίζεται μίζεροε και μνησίκακοε με όσουε ασκούν κριτική 
στα πεπραγμένα του. Αν και ο Γ. Παπανδρέου επιχειρεί με συ
στηματικό τρόπο να τονίσει τιε επιτυχίεε των κυβερνήσεων του 
ΠΑΣΟΚ, αυτόε έβγαλε την εμπάθειά του, λέγονταε πωε «όταν ε- 
μείε οι ίδιοι αμφισβητούμε τα επιτεύγματά μαε, γιατί απορούμε 
που δεν μαε εμπιστεύονται οι πολίτεε;». Οπωε παρατήρησε στην 
«Κ .Ε .» συνεργάτηε του κ. Παπανδρέου, «φαίνεται ότι τον Σημί
τη τον απασχολεί περισσότερο η προσωπική του πολιτική δικαί
ωσή και λιγότερο το καλό του κόμματοε».

Συνεργάτεε του Κ. Σημίτη δηλώνουν έκπληκτοι με τιε διαστά- 
οειε που δίνουν οτη X. Τρικούπη στην προχτεσινή παρέμβασή του. 
Λένε: «Ο πρώην πρωθυπουργόε επισήμανε αυτά που διαπιστώ
νουν διά γυμνού οφθαλμού οι πολίτεε, αλλά και τα στελέχη του 
κόμματοε. Την ίδια μέρα ο Μ. ΧρυσοχοΤδηε είπε ότι το ΠΑΣΟΚ εί
ναι σε κώμα και ότι ο έρωτάε μαε με την ελληνική κοινωνία έχει 
τελειώσει». Και αναρωτιούνται: «Δηλαδή μπορεί έναε πρώην υ- 
πουργόε να μιλάει έτσι χωρίε να διατρέχει τον κίνδυνο να παρε
ξηγηθεί και δεν μπορεί να το πράξει ο άνθρωποε που κυβέρνησε 
τη χώρα επί οκτώ χρόνια;».

Ωστόσο οτελέχη του ΠΑΣΟΚ δίνουν μια άλλη ερμηνεία για τιε 
προθέσειε του πρώην πρωθυπουργού: «Ο Κ. Σημίτηε έψαχνε και
ρό μια ευκαιρία για να απαντήσει οτουε επικριτέε του. Δεν έχει 
χωνέψει το γεγονόε ότι την περίοδο τηε εσωκομματικήε αναμέ- 
τρησηε για την ηγεσία, αυτόε και οι πολιτικέε του ήταν στο στό

χαστρο των οπαδών του σημερινού 
προέδρου. Του χρέωσαν όλα 

τα κακά, ακόμη και την ήτ
τα του 2007, χωρίε να 

ακούσει έναν υπο
στηρικτικό λόγο από 
τον Γ. Παπανδρέου. 
Αποδείχτηκε τώρα 
ότι ο Κ. Σημίτηε έχει 
μνήμη γκαμήλαε».

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Η παρέμβαση 
ίου πρώην 
πρωθυπουργού 
αναστατώνει τη 
Χαρ. Τρικούπη

Ποιοε το περίμενε ότι ο Κ. Σημίτηε θα «έδενε» την 
υπόθεση Ζαχόπουλου με τη ΓΣΕΕ και θα έκανε τον 
Γ. Πολυζωγόπουλο να τρέχει; 0 «Κινέζοε» δήλωσε 
παρών και στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν για τη συνέχεια...

Totopas είναι
Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

Ο ταν τις δεκαετίες του 
’70 και του ’80 η αρι
στερά διαμαρτυρόταν 
ότι το ΠΑΣΟΚ λεηλα

τούσε τις ιδέες της και το α
κροατήριό της, ο Ανδρέας α
παντούσε ότι «το ΠΑΣΟΚ εί
ναι η δυνατότητα της αριστε
ρός να κυβερνά».

Σήμερα οι ρόλοι έχουν α
ναστραφεί: Ο λεηλατούμε
νος χώρος είναι η σοσιαλδη
μοκρατία και η ηγεσία της έ
χει κάθε λόγο να ανησυχεί.

Βλέποντας ένα σημαντικό 
τμήμα των «πράσινων» ψη
φοφόρων να στρέφεται προς 
τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ α
ντιδρά με μία μεγάλη γκάμα 
σπασμωδικών σχολίων: από 
τη δήλωση του Γ. Παπανδρέ
ου «εμείς είμαστε η αριστε
ρά» και τους αφορισμοΰς 
Πάγκαλου περί σουπερμάρ

κετ, μέχρι την προειδοποίη
ση Μπεγλίτη προς τον ΣΥΝ 
ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τα 
χειμερινά ανάκτορα».

Κι όμως, τα πράγματα 
μπορεί να μην είναι τόσο ά
σχημα για το ΠΑΣΟΚ, σύμ
φωνα τουλάχιστον με μία ο
μάδα «αισιόδοξων» συνερ- 
γατιόν του Γ. Παπανδρέου.

Ιδού τι αντιτείνουν στα ευ
ρήματα των γκάλοπ και στην 
ατμόσφαιρα που έχει δημι
ουργήσει η εκλογή Τσίπρα 
στην ηγεσία του ΣΥΝ:

Ψυχραιμία παιδιά
■  Το 60% των οπαδών του 
κινήματος που προσεγγίζουν 
την κάλπη της ανανεωτικής 
αριστερός δεν το κάνουν 
γιατί συμφωνούν με τις θέ
σεις της, αλλά γιατί είναι θυ
μωμένοι με το ΠΑΣΟΚ.

Πρόκειται για συγκυρια
κούς ψηφοφόρους, οι οποίοι 
με τους κατάλληλους χειρι

σμούς μπορεί να · 
ψουν στην κοίτη το> 

Βεβαίως, θα ήτ 
λάθος να πιστέν 
αυτό θα γίνει 
θέσεις στο 
ΣΥΝ:'«ο !■ 

ο Τσίπρο 
έρχεται 
φούς ιτ 
και από 
λιτικής ηγε 
«Κ.Ε.» ο Ν. 
μιλητής του ι 
•  Στο ίδιο κ 
που κρατούν α,. 
πό την πολεμική 
της ηγεσίας, παρατ 

«Το ΠΑΣΟΚ στο 
θόν οριοθετούσε με 
νεια τις σχέσεις του κο 
τ’ αριστερά και προς τ 
ξιά, διατηρώντας την ε 
ρεια να απλώνεται αμ 
πλευρά. Αυτή τη δυνατότη 
την έχει χάσει, και η ηγεσι 
δεν είναι άμοιρη ευθυνών»


