Αλλοι χτίζουν γέφυρ&$ και άλλοι γκρεμίζουν
Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

χο «οημείο μηδέν» επιστρέφουν οι σχέσειε
Γ. Παπανδρέου-Κ. Σημίτη ύστερα από τιε
αιχμέε που άφησε ο πρώην πρωθυπουργόε
στην ομιλία του την Τετάρτη το βράδυ.
♦ Ολα έδειχναν, τελευταία, ότι το κλίμα ανά
μεσα στουε δύο άνδρεε είχε βελτιωθεί και το
«σύστημα Παπανδρέου» είχε εκτιμήσει δεόντωε τιε δημόσιεε θετικέε αναφορέε του Κ. Ση
μίτη για τιε προτάσειε του ΠΑΣΟΚ, στη Λάρισα,
όπου είχε μιλήσει.
♦ Ωστόσο ήταν αρκετόε ο υπαινιγμόε του τε
λευταίου ότι «οι δυνάμειε τηε αντιπολίτευσηε
δεν αντιστέκονται σθεναρά στον λαϊκισμό τηε
κυβέρνησηε» για να βαρύνει εκ νέου η ατμό
σφαιρα. Οι πάντεε κατάλαβαν ότι η περιγραφή
δεν αφορούσε το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
κυρίωε το ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου.
♦ Επισήμωε, η Χαρ. Τρικούπη αρνείται να πα
ραδεχθεί την επιδείνωση τηε κατάστασηε, ιδιωτικώε, όμωε, στελέχη τηε ηγετικήε ομάδαε
χαρακτηρίζουν προσβλητική την κριτική Σημί
τη «σε μια περίοδο που το κίνημα ανακάμπτει»
και παρατηρούν ότι ο πρώην πρωθυπουργόε
περιορίστηκε οε μια ψυχρή οικονομική ανάλυ
ση, χαρακτηρίζονταε λάθοε να αντιμετωπίζε-
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Σε οριακό σημείο βρίσκονται ξανά
οι σχέσειε Γ. Παπανδρέου-Κ. Σημίτη
ται η διακυβέρνηση Καραμανλή ωε «κυβέρνη
ση λαϊκισμού»: Στοιχεία λαϊκισμού και δημαγωγίαε υπήρχαν και το 2004, και το 2005, ά
ντε και το 2006. Σήμερα είναι μια κυβέρνηση
τηε διαφθοράε και τηε αποτυχίαε».
♦ Η απάντηση από την πλευρά Σημίτη είναι
«έκπληξη για τιε διαστάσειε που δόθηκαν σε
μια απλή αποστροφή τηε ομιλίαε του».
Επί τηε ουσίαε, οι συνεργάτεε του υπογραμ
μίζουν πωε «ο Κ. Σημίτηε δεν είπε κάτι διαφο
ρετικό απ' αυτά που λέει εδώ και χρόνια για
την αμφίβολη αποτελεσματικότητα τηε επιδοματικήε πολιτικήε και τώρα είναι υποχρεωμένοε να καταθέσει τουε ενδοιασμούε του για την
ευστοχία τηε πολιτικήε τηε αύξησηε των δημό
σιων επενδύσεων με δεδομένο το μέγεθοε του
δημόσιου χρέουε και με τα τεράστια ελλείμμα
τα τηε χώραε». θυμίζουν, μάλιστα, κι αυτοί, με
τη σειρά τουε, ότι «ο πρώην πρωθυπουργόε έ
χει δηλώσει ότι θα υπερασπίζεται την παράτα
ξη, αλλά δεν θα απαλλοτριώσει το δικαίωμά
του να τοποθετείται κριτικά όταν δεν συμφω
νεί με ορισμένεε επιλογέε».

♦ Συνομιλητέε του κ. Σημίτη επισημαίνουν επι
πλέον ότι το περιεχόμενο του Βιβλίου, άρα και
η ομιλία του στον ΟΠΕΚ, ήταν γνωστά στην η
γεσία του ΠΑΣΟΚ δύο μέρεε νωρίτερα και με
βάση αυτά υπήρξε υψηλή κομματική εκπροσώ
πηση στην εκδήλωση: 0 γραμματέαε του Εθνι
κού Συμβουλίου, Γ. Ραγκούσηε, ο γραμματέαε
τηε κοινοβουλευτικήε ομάδαε, Δ. Ρέππαε, ο εκπρόσωποε τύπου, Γ. Παπακωνσταντίνου, και
καμιά τριανταριά βουλευτέε όλων των τάσεων.
«Τι πρέπει να υποθέσει κανείε;» αναρωτιού
νται. «Οτι ανακάλυψαν εκ των υστέρων τα δή
θεν επιλήψιμα κομμάτια ή μήπωε εκείνοι που
δεν θέλουν την εκτόνωση πήραν το πάνω χέρι;»
♦ Με βάση αυτήν την εξέλιξη ουδείε μπορεί να
προδικάσει τι θα συμβεί οτο μέλλον, καθώε ο
Γ. Παπανδρέου δεν δείχνει να βιάζεται. Ολα
είναι ανοιχτά: από το να μην είναι υποψήφιοε
στιε εκλογέε ο Κ. Σημίτηε (με απόφαση του
Γιώργου ή και με επιλογή δική του) μέχρι να
του ζητηθεί να μετακομίσει από την Α' Πειραιώε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείαε.
♦ Οι αντίπαλοι τηε επανάκαμψηε Σημίτη δεν
είναι λίγοι στη X. Τρικούπη. Ωστόσο διατυπώ
νεται και ισχυρόε αντίλογοε: «Προσκλητήριο
για πανστρατιά στο κίνημα δεν νοείται με τον
πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ στο περιθώριο».

