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Άνοιξε παράθυρο το «μπράβο» Σημίτη
«Είναι σαφές ότι υπάρχει διάθεση ομαλοποίησης» δηλώνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ

«Ουδέν νεώτερον» είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Χαριλάου Τρικούπη για 
τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη σε σχέση με το ενδεχόμενο 
επιστροφής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βούλα Κεχαγιά______

Παράγοντες του ΠΑΣΟΚ εξέφραζαν 
χθες την ικανοποίησή τους για το 
άνοιγμα που έκανε ο Κώστας Ση

μίτης με την ομιλία του στη Λάρισα, χαι
ρετίζοντας τα οικονομικά μέτρα που ανα
κοίνωσε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ωστόσο 
άφηναν να γίνει κατανοητό ότι προς το πα
ρόν δεν υπάρχει καμία απόφαση τόσο για 
συνάντηση τω ν δύο ανδρών όσο και για 
την επανάκαμψη του πρώην πρωθυπουρ
γού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

[ΑΙΧΜΕΣ]

Ανατροπή
Του Γιώργου ΒέΑτσου

Όλα έχουν ένα τέλος. Και 
δεν με εκπλήσσει ότι και 
η λεοπάρδαλη πεθαίνει με 
τις κηλίδες της.

ότι του υπαγορεύεται να επιδιώξει μία ε
παφή με τον  πρώην πρωθυπουργό. Πά
ντως, τα ίδια στελέχη προσέθεταν πως «εί
ναι σαφές ότι υπάρχει διάθεση ομαλοποί
ησης, που δείχνει ότι πέρα από τα προ
σωπικά και οι δύο επιδιώκουν το καλό της 
παράταξης» και τόνιζαν ότι οι κινήσεις για 
το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι 
σχέσεις τω ν δύο πολιτικών θα πρέπει να 
γίνουν στον κατάλληλο χρόνο.

Την ίδια ώρα, πάντως, υπάρχουν συ
νεργάτες του κ. Παπανδρέου που του ει- 
σηγούνται να κρατήσει «παγωμένο» το θέ
μα Σημίτη και να μην προχωρήσει, τουλά
χιστον επί του παρόντος, σε καμία κίνηση 
προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουρ
γού. Τα συγκεκριμένα στελέχη υποστηρί-

«Αυτές οι κινήσεις 
δημιουργούν ένα κα
λύτερο κλίμα, ωστόσο 
όσο θα ακούγεται ότι 
επίκειται συνάντηση 
Παπανδρέου - Σημίτη 
δεν θα γίνει τίποτα» 
σχολίαζαν χθες υψη
λόβαθμα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας 
ότι ο πρόεδρος του Κι
νήματος δεν επιθυμεί 
να δείξει στην παρού
σα φάση ότι πιέζεται 
από δημοσιεύματα ή

ζουν ότι αυτή τη στιγμή η επιστροφή Ση
μίτη δεν είναι «το  κρίσιμο διακύβευμα για 
το  ΠΑΣΟΚ».

Δύο ακόμα ομιλίες
Από την πλευρά του κ. Σημίτη, στενοί 

συνεργάτες του επισημαίνουν ότι τόσο ο 
πρόεδρος του Κινήματος στη ΔΕΘ όσο και 
ο πρώην πρωθυπουργός «είπαν τα αυτο
νόητα», ωστόσο παραδέχονται ότι «είναι 
άδηλο το  μέλλον» σχετικά με την επιστρο
φή του κ. Σημίτη στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Προσθέτουν μάλιστα 
ότι ο Κ. Σημίτης «θα κάνει αυτό που επι
βάλλει η συνείδησή του, θα εξακολουθή
σει να στηρίζει τις θέσεις και τα πιστεύω 
του», κάτι που θα πράξει και στις επόμε
νες δύο εμφανίσεις του, στην Κύπρο σε εκ
δήλωση του ΟΠΕΚ στις 9 Οκτωβρίου και 
στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 16 Οκτωβρίου. 
Πάντως σχολίαζαν, χαριτολογώντας, πως 
τόσο ο κ. Σημίτης όσο και ο κ. Παπανδρέ
ου «είναι μεγάλα παιδιά» και ότι δεν χρει
άζονται μεσολαβητές για να αποκαταστα
θούν οι μεταξύ τους σχέσεις, προσθέτο
ντας ότι «ο  χρόνος είναι ο καλύτερος για
τρός».

θετικά βήματα
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύ

που του Κινήματος Γιώργος Παπακων
σταντίνου απάντησε χθες ότι «δεν είχαμε 
καμία αμφιβολία ότι με την ομιλία του θα 
συνέβαλλε στην προσπάθειά μας να αλ
λάξει πορεία η χώρα», ωστόσο επανέλαβε 
ότι «δεν υπάρχει κάτι νεώτερο να σας πού
με» όταν ρωτήθηκε σχετικώς με το ενδε
χόμενο επανάκαμψης του κ. Σημίτη στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Επι
καλέστηκε εκ νέου μάλιστα τη δήλωση του 
κ. Παπανδρέου ότι «όλοι δουλεύουμε με 
τον ίδιο στόχο» και ανέφερε ότι «δεν έχει 
υπόψη του» επικοινωνία μεταξύ τω ν δύο 
ανδρών, κάτι που επιβεβαιώνεται και από 
την πλευρά Σημίτη.

«Είμαστε έτοιμοι για εκλογές»
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιώργος Χρ.
Παπαχρήστος gpapachiistDS@dolnet.gr

ΕΤΟΙΜΟ για εκλογές δηλώνει 
το ΠΑΣΟΚ, αν και εξαρτά τη διε
ξαγωγή τους με την εκκαθάριση 
των υποθέσεων που βρίσκονται 
στο επίκεντρο της επικαιρότη- 
τας. Παρ' ότι το κόμμα της α- 
ξιωμαπκής αντιπολίτευσης κρα- 
τάει πολύ χαμηλούς τόνους, α
ναφορικά με το προβάδισμα που 
πήρε στις δημοσκοπήσεις ένα
ντι της κυβερνητικής παράταξης, 
εν τούτοις δεν διστάζει να υπο
γραμμίσει προς κάθε κατεύθυν
ση ότι «εμείς σε κάθε περίπτω
ση είμαστε έτοιμοι». Η σχετική 
δήλωση έγινε από τον εκπρό
σωπο Τύπου του κόμματος Γ. Πα
πακωνσταντίνου, και έχει α
σφαλώς τη σημασία της, καθώς 
στη Χαρ. Τρικούπη διαμορφώ
νονται πλέον απόψεις ότι τα α
διέξοδα που αντιμετωπίζει η κυ

βέρνηση είναι τέτοια που ενδέ
χεται να οδηγήσουν τον κ. Κ. Κα
ραμανλή στην προκήρυξη πρό
ω ρω ν εκλογών. Το επίσημο 
ΠΑΣΟΚ θεωρεί -  ειδικά μετά τα 
όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 
24ωρα στην πολιτική σκηνή -  ό
τι ενδέχεται σύντομα να πυρο- 
δοτηθούν τέτοιες εξελίξεις στο 
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας 
που να καταστήσουν αναπό
φευκτη την πρόωρη προσφυγή 
στις κάλπες. Το κόμμα της αξιω
ματικής αντιπολίτευσης στις αλ
λεπάλληλες αναλύσεις της κα
τάστασης που έχει κάνει, κατα
λήγει στο συμπέρασμα ότι η κα
τάσταση στο εσωτερικό της Ν.Δ. 
είναι οριακή και οι πολύ λεπτές 
ισορροπίες που επικρατούν εί
ναι πολύ πιθανόν να ανατραπούν, 
ακόμη και από τυχαία γεγονότα.

Κατά τις ίδιες αναλύσεις, ο 
κ. Καραμανλής είναι ουσιαστι
κά όμηρος της ισχνής κοινο

βουλευτικής πλειοψηφίας που 
διαθέτει, και η οποία είναι τόσο 
εύθραυστη που μπορεί να δια
λυθεί σε πρώτη ευκαιρία. Μάλι
στα, όπως αναφέρουν έγκυρες 
πηγές, το αδιέξοδο του κ. Κα
ραμανλή είναι τέτοιο, ώστε μπο
ρεί να ανατρέψει και τον βασι
κό του σχεδίασμά που είναι «δί
δυμες» εκλογές (εθνικές εκλο
γές και εκλογές γ ια  το  
Ευρωκοινοβούλιο) την άνοιξη 
του 2009.

Αναφερόμενος δε στην προ
οπτική της συνεργασίας με τον 
ΣΥΡΙΖΑ, κράτησε και πάλι χα
μηλούς τόνους: «Θα διεκδική- 
σουμε, είπε, την αυτοδυναμία, 
θα διεκδικήσουμε την ευρύτερη 
δυνατή νίκη. Παράλληλα, έχου
με ανοίξει μία πρόταση διαλό
γου με τις γύρω μας πολιτικές 
δυνάμεις. Αυτήν τη στιγμή, α
νταπόκριση δεν βρίσκουμε. Και 
θα μείνω εκεί».

■  Στενοί συνεργάτες του
Κώστα Σημίτη επισημαί
νουν ότι τόσο ο πρόε
δρος του Κινήματος στη 
ΔΕΘ όσο και ο πρώην 
πρωθυπουργός (με την 
ομιλία του στη Λάρισα, 
φωτό) «είπαν τα αυτο
νόητα». Ωστόσο παρα
δέχονται ότι «είναι άδη
λο το μέλλον» σχετικά με 
την επιστροφή του στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του ΠΑΣΟΚ

ίο μέλλον ιικ1
Πελοπόννησου
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