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Σενάρια επιστροφής στη X. Τρικούπη

Ενα βήμα mo κοντά 
οτο ΠΑΣΟΚ ο Κ. Σημίτης

»  Ο Κ. Σημίτης με την ομιλία του στη Λάρισα έκανε ένα βήμα προς την κα
τεύθυνση της προσέγγισης με τον Γ. Παπανδρέου

»  «Πιστεύω ότι το θέμα 
πρέπει να αρθεί. Πρέπει να 
αρθεί αυτή η θέση, να είναι 
ο Κ. Σημίτης εκτός 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας», 
δήλωσε ο Α. Λοβέρδος

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Λ εν χρειάζονται μεσάζοντες μεταξύ του Γ. Παπανδρέου και του Κ. Σημίτη», είναι το μήνυμα προς τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την ίδια στιγμή που όλο και περισσότεροι στη Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν πως η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα θα έχει συντελεστεί πριν από τις ευρωεκλογές.Χθες ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπακωνσταντίνου, παρά την ικανοποίηση που υπήρχε στη Χαρ. Τρικούπη για την τοποθέτηση του Κώστα Σημίτη στη Λάρισα, τόσο για το συνολικό περιεχόμενο της ομιλίας του όσο και για την εκτός κειμένου στήριξή του στα μέτρα που πρότεινε στη ΔΕΘ  ο κ. Παπανδρέου, αρνήθηκε να κάνει ένα επιπλέον βήμα στην κατεύθυνση της προσέγγισης των δύο αν- δρών. «Εμείς δεν είχαμε καμία απολύτως αμφιβολία ότι με τη χθεσινή του ομιλία ο κ. Σημίτης θα συνέβαλε στον στόχο που έχουμε όλοι μας, που είναι να αλλάξει πορεία αυτή η χώρα. Από κει και πέρα στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει ήδη απαντήσει ο κ. Παπανδρέου. Εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω», ανέφερε ο κ. Παπακωνσταντίνου, προσθέτοντας ότι δεν έχει κάτι νεότερο να πει στο συγκεκριμένο θέμα.
Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ »  «Πιστεύω ότι το θέμα αυτό του Ιουνίου πρέπει να αρθεί. Πρέπει να αρθεί αυτή η θέση, να είναι ο κ. Σημίτης εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτή είναι η πεποίθησή μου και νομίζω ότι αυτό μόνο να δώσει έχει στην παράταξη και στη συσπείρωσή της.Αλλά δεν το ρυθμίζω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν για το καλό και εκτιμώ ότι έγινε εκατέρωθεν μισό βήμα και δύο μισά βήματα είναι ένα ολόκληρο», δήλωσε («9,84») ο κ. Α . Λοβέρδος, ενώ σε ερώτηση αν προ- τίθεται ο ίδιος να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ του προέδρου του Π Α ΣΟ Κ και του πρώην πρωθυπουργού, απάντησε με νόημα:

«Δεν έχω κανένα ειδικό ρόλο να παίξω. Εγώ τον κ. Σημίτη τον βλέπω σταθερά μετά το 2004, ανά ορισμένους μήνεςκαιθατονξαναδώ, αλλά δεν έχω κάποιο ρόλο να παίξω και ούτε θέλω να κάνω τον έξυπνο».Αντιθέτως, ο κ. Π. Μπεγλίτης τήρησε την επίσημη κομματική κατεύθυνση. «Στην πολιτική ο χρόνος λειτουργεί ως βάλσαμο, στην πολιτική ο χρόνος γιατρεύει. Ολοι γινόμαστε σοφότεροι από τις πράξεις μας και από τις αναδράσεις μας σε συγκεκριμένες πολιτικές εμπειρίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.«Πιστεύω ότι ο στόχος είναι κοινός και του Κώστα Σημίτη και του Γ. Παπανδρέου. Ο στόχος είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση από την εξουσία. Ο κοινός στόχος είναι να διατυπωθεί ένα ισχυρό εναλλακηκό σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας. Αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο Ελληνας πολίτης και πιστεύω ότι μέσα από τους κοινούς στόχους θα βρούμε την κοινή πορεία και τον κοινό βηματισμό», τόνισε ο κ. Μπεγλίτης. ΣτηΧαρ. Τ ρικούπη πάντως, ανησυ-

Να κάψει τυχόν ανασχηματισμό της κυβέρνησης πριν αυτός πραγματοποιηθεί, επιχειρεί η Χαρ. Τρικούπη. «Είναι φανερό ότι η ηγεσία της κυβέρνησης σέρνεται και εξαναγκάζεται να κάνει επιλογές τις οποίες δεν πιστεύει. Στους πολίτες προκαλεί θλίψη και μεγαλώνει την οργή τους η εικόνα ενός πρωθυπουργού που άγεται και φέρεται από τις δημοσκοπήσεις. Οι παραιτήσεις, οι ανασχηματισμοί, έτσι κι αλλιώς, γίνονται κατόπιν εορτής», δήλωσε χθες ο γραμματέας

χούν για το ενδεχόμενο διαφορο- πουισεων στο εσωτερικό του κόμματος από ορισμένα ακραία στελέχη, εκπμώντας ότι κάπ τέτοιο θα χαλάσει το καλό κλίμα που οδήγησε το ΠΑΣΟΚ να προηγείται σης δημοσκοπήσεις.
ΣΥΗΕΔΡΙΑΣΗ »  Σύμφωνα με πληροφορίες της «Η» το θέμα συζητήθηκε και σε πρόσφατη συνεδρίαση του «πρωινού καφέ», με τον κ. Παπανδρέου να φέρεται αποφασισμένος να αντιδράσει απέναντι στην εκδήλωση οποιοσδήποτε φαινομένου εσωστρέφειας.Ο πρόεδρος του Π Α ΣΟ Κ  Γ. Παπανδρέου που αναχωρεί την Τρίτη τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνεδρίαση του Προεδρείου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, το βράδυ σήμερα παραθέτει δείπνο στους βουλευτέςτου Γ' Θερινού Τμήματος, την Κυριακή θα περιοδεύσει στη Χαλκίδα, ενώ αναζητά χρόνο να συγκαλέσει προηγουμένως συνεδρίαση και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματός του.

του ΠΑΣΟ Κ Π. Μπεγλίτης. «Το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα, είναι και τα πρόσωπα αλλά είναι μια λογική, είναι μια πολιτική κατεύθυνση, μία λογική και μία αντίληψη για την εξουσία. Και ¥ φοβούμαι ότι αυτή διαπερνά πλέον όλο τον κορμό της Ν.Δ., διαπερνά όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και την έχει αποδεχθεί και ο πρωθυπουργός, άρα ευθύνεται πρωτίστως ο ίδιος γι’ αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπακωνσταντίνου.

«Αγεται και φέρεται ο πρωθυπουργός»

: ίΰϊΙΗΔΜΘΙΟ'


