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Το μετέωρο βήμα του Κ. Σημίτη
ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ. 
ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΙΑ 

TO ΜΕΑΑΟΝ

Η περίπτωση 
του Γ. Παπαντωνίου 
και το ενδεχόμενο 
επιστροφής του 

στο ΠΑΣΟΚ

Του Γιώργου Λακόπουλου

Μεσοβδόμαδα, όπως το συνηθίζει, ο 
πρώην πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης 
παρουσιάζει την προσεχή Τετάρτη σε 
εκδήλωση του προσφιλούς του ΟΠ ΕΚ 
τις θέσεις του με τίτλο «Η πορεία της 
οικονομίας στην Ελλάδα, την Ευρώ
πη και τον κόσμο». Αλλά αυτοί που 
θα πάνε στην αίθουσα «Καρατζά» της 
Εθνικής Τράπεζας θα μετρήσουν πα
ρουσίες. Πόσοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 
θα παραστούν, από ποιες εσωκομμα
τικές συνιστώσες και πώς θα αντιμε
τωπίσει ο ομιλητής στη σημερινή συ
γκυρία το -πρώην (;)- κόμμα του και 
τον κ. Γ. Παπανδρέου;

Στα πολιτικά πηγαδάκια πυκνώνουν 
τις τελευταίες μέρες οι συζητήσεις 
για τη νέα δημόσια εμφάνιση του κ. 
Ση μίτη. Στα 72 του σή μέρα, ο άνθρω
πος που επί οκτώ χρόνια διοικούσε 
ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα της 
χώρας και δημιουργούσε ως πρωθυ
πουργός τις προϋποθέσεις της υστε
ροφημίας του βρίσκεται στο κενό.

Ο  διάδοχός του τον απομάκρυνε 
με υποτιμητικό τρόπο από την Κοινο
βουλευτική Ομάδα, χωρίς καν να τον 
διαγράψει. Σχεδόν όλα τα στελέχη 
του κόμματος που ευεργέτησε στις 
εποχές της παντοδυναμίας του τού 
γύρισαν την πλάτη, με εξαίρεση τον 
κ. Ν . Μπίστη -αν κι αυτός έχει ενστά
σεις- και δυο τρεις άλλους. Στο δρόμο 
τον χαιρετάνε όλο και λιγότεροι και η 
επικαιρότητα σπανίως ασχολείται με 
την τρέχουσα δραστηριότητά του.

Οσοι τον ξέρουν λένε ότι δεν υπάρ
χει χειρότερη τιμωρία για τον κ. Σημί
τη από την αναγκαστική απουσία του 
από το κέντρο των εξελίξεων αυτή 
την περίοδο. Του στοίχισε, για πα
ράδειγμα, που οι συνθήκες δεν του 
επέτρεψαν να παραστεί στην τελευ
ταία συζήτηση που έγινε στη Βουλή 
για την οικονομία. Δεν του άρεσε που 
υποχρεώθηκε να αναβάλει ένα ταξίδι 
του στο εξωτερικό για να μην απουσι
άζει στην ψηφοφορία -που δεν έγινε 
τελικά- για την Προανακριτική Επι
τροπή που ζητούσε το ΠΑΣΟΚ για το 
Βατοπαίδιο, για να μη δώσει αφορμή 
για αρνητικά σχόλια.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα 
άνοιξε πάλι την πόρτα του γραφείου 
του στην οδό Ακαδημίας, οργάνωσε 
κάποιες κοινωνικές εξόδους με ορι
σμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως 
ο κ. Α. Λοβέρδος, και θα γράψει ένα 
νέο βιβλίο, με προφανή επιδίωξη να 
αντιληφθούν στο περιβάλλουν του 
σημερινού αρχηγού του ΠΑΣΟΚ ότι 
είναι «πολύ σκληρός για να πεθάνει». 
Οσοι έχουν πάρει αυτό το μήνυμα δι
ακινούν συγκεκριμένα -αλλά αντιφα
τικά- σενάρια για τους σχεδιασμούς 
και τις προσδοκίες του πρώην πρω
θυπουργού.

Επιθυμίες και προθέσεις
Μια ομάδα στελεχώντου ΠΑΣΟΚ, την 
οποία εξέφρασε πρόσφατα η κυρία 
Αννα Διαμαντοπούλου με δηλώσεις 
της, ζητά να επιστρέφει στην Κοινο
βουλευτική Ομάδα του κόμματος και 
να είναι παρών στην επόμενη εκλο
γική μάχη. Αυτό συνεπάγεται ότι θα 
αναθεωρηθεί η πρόθεση του κ. Πα
πανδρέου να μην τον συμπεριλάβει 
στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Η ιδέα 
να μείνει εκτός Βουλής δεν ενθουσι
άζει στελέχη όπως ο κ. Δημ. Ρέππας 
και ενοχλεί τον πρώην πρωθυπουργό. 
Λέγεται ότι από το περιβάλλον του δι- 
αμηνύθηκε στο Καστρί ότι θα ήταν 
διατεθειμένος να κάνει ένα ακόμη 
βήμα -μετά  το διατακτικό άνοιγμα 
που έκανε κατά την τελευταία εμφά
νισή του στη Λάρισα- εάν επρόκειτο 
να κάνει και από την πλευρά του μια 
κίνηση ο κ. Παπανδρέου. Σ' αυτή την 
περίπτωση η εκδήλωση της προσε

Βόμβα Λοβέρδου για τις εκλογές με λίστα
Με μια μελέτη-βόμβα που 
θα δημοσιευτεί την προσεχή 
εβδομάδα από τις εκδόσεις 
Παπαζήση, ο βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ και διακεκριμένος 
συνταγματολόγος κ. Α. Λοβέρ
δος βάζει φωτιά στα κομματικά 
επιτελεία. Με τη συνδρομή του 
επίσης συνταγματολόγου κ.
Ξεν. Κοντιάδη, ερμηνεύει τις 
προβλέψεις του Συντάγματος 
και την εκλογική νομοθεσία για 
τις πρόωρες εκλογές που προ
κηρύσσονται εντός 18 μηνών 
- και άρα ισχύει η λίστα. Η 
μελέτη -που θα δημοσιευτεί με 
πρόλογο του κ. Δημ. Τσάτσου- 
καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι οι αρχηγοί στην κατάρτιση 
των ψηφοδελτίων δεν μπορούν 
να τροποποιήσουν τη σειρά 
κατάταξης που διαμορφώθηκε 
στις προηγούμενες εκλογές 
που διεξήχθησαν με σταυρό.
Οι δύο επιστήμονες υποστηρί
ζουν ότι αποτελεί παραβίαση 
βασικών κανόνων της συνταγ
ματικής τάξης και του νόμου η

αλλοίωση της σειράς εκλογής 
με την παρεμβολή άλλων 
υποψηφίων. Σε περίπτωση 
που θα συμβεί, η εκλογή όσων 
παρεμβληθούν θα καταπέσει 
στον Αρειο Πάγο, κατά το 
πρότυπο της υπόθεσης που 
οδήγησε εκτός ψηφοδελτίου 
Επικράτειας την κυρία Φώφη 
Γεννηματά. Αυτή η ερμηνεία 
φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση 
τον πρόεδρο του Π ΑΣΟ Κ  κ.
Γ. Παπανδρέου και εν μέρει 
και τον πρωθυπουργό κ. Κ. 
Καραμανλή. Εφόσον δεν έχουν 
την ευχέρεια να προωθήσουν 
μέσω της λίστας στη Βουλή 
πρόσωπα που οι ίδιοι κρίνουν 
απαραίτητα και, από την άλλη, 
δεν μπορούν να αποκόψουν 
βουλευτές με τους οποίους 
έχουν εσωκομματικά προβλή
ματα, πολλοί από τους σχε- 
διασμούς τους ακυρώνονται. 
Αυτό ενδέχεται να μετακινήσει 
το χρόνο των εκλογών σε 
ημερομηνία που δεν θα ισχύει 
η «λίστα».

χούς Τετάρτης μπορεί να αποδειχτεί 
κάτι περισσότερο από μια πολιτική 
ομιλία.

Αυτοκριτική
Το δεύτερο σενάριο θέλει τον κ. Ση
μίτη να ανακοινώνει ο ίδιος το τέλος 
του κοινοβουλευτικού βίου του, για 
να προλάβει κινήσεις που θα τραυμά
τιζαν ακόμη περισσότερο το προφίλ 
του, αλλά να μην εγκαταλείψει τα κοι
νά. Λέγεται μάλιστα ότι τον τελευταίο 
καιρό κάποιοι από τους συνομιλητές 
του τον έχουν ακούσει να κάνειτην αυ
τοκριτική του για ορισμένες επιλογές 
του στο παρελθόν. «Θεωρεί λάθος ότι 
δεν παρέδωσε καιτην πρωθυπουργία 
το 2004 και ότι ταυτίστηκε με τη μία 
πλευρά το 2007» λένε.

Στον πυρήνα αυτού του σεναρίου 
βρίσκεταιτο ενδεχόμενο να αναλάβει 
μελλοντικά αξίωμα στην περίπτωση 
μιας κυβέρνησης συνεργασίας ΠΑ- 
ΣΟΚ-Ν.Δ. Ακούγονταιπολλές ιδέες για 
το ρόλο που θα μπορούσε να αναλά- 
βει, με πιο ενδιαφέρουσα την τοποθέ
τησή του στο υπουργείο Οικονομίας, 
αλλά και ο ρόλος του «πρωθυπουργού 
έκτακτης ανάγκης» θα μπορούσε να 
έχει βάση. Το ενδεχόμενο να επιδιώ
κει ρόλο υποψηφίου για την Προεδρία 
της Δημοκρατίας δεν ισχύει, καθώς ο 
κ. Κάρ. Παπούλιας θα συνεχίσει-αν το 
επιθυμεί- την παρουσία του στο Προ
εδρικό Μέγαρο μετά το 2010.

Πάντως, ορισμένα στελέχη δια
τείνονται ότι ο κ. Σημίτης αποτελεί 
«αγκάθι για το ΠΑΣΟΚ» λόγω του 
ενδεχομένου να προκόψουν στοι
χεία που θα εμπλέκουν στελέχη των 
κυβερνήσεών του με την υπόθεση 
δίθηίθηε. Σ' αυτή την περίπτωση τον 
απασχολεί πώς θα αντιδράσειο κ. Πα

πανδρέου. Γι' αυτό το θέμα ο πρώην 
πρωθυπουργός έκανε μέχρι στιγμής 
μόνο μια αμήχανη δήλωση, με σκοπό 
να αποσυνδέσει το όνομά του από τη 
σχετική φιλολογία.

Και θέμα Γιάννου
Ανάλογη με του κ. Σημίτη είναι και η 
περίπτωση του κ. Γ. Παπαντωνίου. Λέ
γεται ότι οι πιέσεις που ασκούνται από 
διάφορες πλευρές για την επιστροφή 
του πρώην υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας είναι ισχυρές. Ο ίδιος το επιδιώκει 
και το τελευταίο διάστημα έχει ρίξει 
τους τόνους ή μιλάει κολακευτικά για 
τον κ. Γ. Παπανδρέου. Οι δυο άνδρες 
συναντήθηκαν σε κοινωνική εκδήλω
ση πρόσφατα και ο κ. Παπαντωνίου 
άδραξε την ευκαιρία όταν ο κ. Παπαν
δρέου του είπε «πρέπει να τα πούμε» 
κι έκτοτε ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά 
μηνύματα, σύμφωνα με κάποια δη
μοσιεύματα. Υπάρχουν στελέχη που 
σημειώνουν ότι «είναι αδιανόητη η 
επανένταξη του Γιάννου, όπως και του 
Σημίτη, γιατί θα μας ξανασυνδέσει με 
το παρελθόν», ενώ μια πρόσφατη εμ
φάνισή του σε κομματική εκδήλωση 
δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Αλλα 
στελέχη όμως αντιπαραθέτουν ότι «η 
ομάδα που συνδέθηκε με την είσοδο 
της χώρας στην Ο Ν Ε είχε επικεφαλής 
τον Σημίτη και τον Γιάννο και η επι
στροφή τους θα ικανοποιήσει το με
σαίο χώρο που χάσαμε μετά το 2004». 
Από κάποιες πλευρές διατυπώνεται η 
εκτίμηση ότι πολύ δύσκολα θα δεχτεί 
ο κ. Παπανδρέου την επάνοδο του κ. 
Παπαντωνίου και, εφόσον υπάρξει συ
νεννόηση μεταξύ τους, θα υλοποιηθεί 
μετεκλογικά.

glakopoulos@e-tipos.com

Θα γίνου
νε μόδα!
Γ νωρίσα- 
με  τη νέα 
γενιά των 
Ελλήνω ν 
σχεδ ιαστώ ν 
μόδας.
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