ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ μέτρηση σιο ΠΑΣΟΚ, που επαναφέρει στη συζήτηση «ξεχασμένα» θέματα και σπεύδει να κλείσει
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Γιώργος: Αλλάζει σελίδα η 1
Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ
Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

χρόνος μειράει
αντίστροφα nñéov
και για to ΠΑΣΟΚ
που κΑείνει ιις τεΠευταίες εκκρεμόιηιές του
με σημαντικότερη αυτή
ιης ανακοίνωσης των
ψηφοδεΑτίων ία επόμενα
24ωρα και που επιχειρεί
να επαναφέρει στην nofliπκή συζήιηοη δέματα,
εν ποΑΑοίς ξεχασμένα,
που όμως έχουν πΑήξει
oto παρεΑδόνιην
κυβέρνηση ιης Ν.Δ.

Ο

Στο ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται
βέβαιοι ότι οι ημερομηνίες που
παίζουν είναι μόνο η 16η και η
23η Σεπτεμβρίου και μιλάνε
για πανικό του πρωθυπουργού.
Ο Γ. Παπανδρε'ου χθες έστει
λε ένα μήνυμα αισιοδοξίας
στους πολίτες αλλά και στους
ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, α
φού το πρώτο στοίχη μα που πρέπει να κερδίσει είναι να πιι
ψουν οι οπαδοί του αλλά και οι
αναποφάσιστοι ψηφοφόροι ότι
το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει
τις εκλογές και έχει πρόγραμμα
να κυβερνήσει τη χώρα. Για τον
λόγο αυτόν είπε χθες από την
Παναγία Σουμελά ότι είπε ότι
σύντομα αλλάζει σελίδα η Ελλά
δα και μαζί με τον Ελληνα και
την Ελληνίδα «δημιουργούμε
την Ελλάδα της σιγουριάς, της
ελπίδας και της προοπτικής».

«Λόγω πανικού»
Σήμερα συνεδριάζει η γραμ
ματεία της εκλογικής επιτρο-

«Δημιουργούμε
την Ελλάδα
της σιγουριάς,
της ελπίδας
και της
προοπτικής»,
δήλωσε χθες
στην Ημαθία,
όπου
παραβρέθηκε
στον
γιορτασμό της
Παναγίας
Σουμελά, ο Γ.
Παπανδρέου
(εδώ με τον
γραμματέα
της Ν.Δ. Λ.
Ζαγορίτη)

πής, που αποφασίζει και την η
μερομηνία συνεδρίασης του
Εθνικού Συμβουλίου που θα ε
γκρίνει τα ψηφοδέλτια. Η συνε
δρίαση, που ίσως γίνει αύριο η
μέσα στο Σαββατοκύριακο, α
ναμένεται να έχει πανηγυρικό
χαρακτήρα και θα σημάνει την
επίσημη έναρξη της προεκλογι
κής περιόδου για το ΠΑΣΟΚ,
με δεδομένο ότι αύριο ο Κ. Κα
ραμανλής επισκέπτεται τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κά
ρολο Παπούλια για να προτεί
νει πρόωρες εκλογές.
Στο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ό
τι ο Κ. Καραμανλής επιλέγει τη
σύντομη προεκλογική περίοδο
λόγω πανικού όχι μόνο για το
σκάνδαλο των ομολόγων αλλά
και για σειρά άλλα θέματα, που
φοβάται ότι θα ανοίξουν στην
πορεία και θα έχουν σχέση με
την οικονομική πολιτική της κυ

βέρνησης, το οικογενειακό εισό
δημα, τα κυβερνητικά σκάνδαλα,
τις ανεκπλήρωτες προεκλογικές
του υποσχέσεις, τις απαιτήσεις
της Μόργκαν για ασυλία κ.ά.
«Ολοι οι Ελληνες νιώθουν ό
τι έχουμε έναν πρωθυπουργό
και μια κυβέρνηση που βρίσκο
νται σε θέση αδυναμίας, σε" κα
θεστώς πανικού και προφανώς
σε μια απόπειρα συγκάλυψης
των έργων και των ημερών
τους», δήλωσε χθες ο Πέτρος
Ευθυμίου και τόνισε ότι η μόνη
υγιής λύσης είναι οι εκλογές και
δεν έχει καμμιά σημασία πότε ο
πρωθυπουργός θα επιλέξει την
ημερομηνία της ήττας του.

«Από τις 2 Φεβρουάριου»
«Εμείς ως ΠΑΣΟΚ ζητάμε
πρόωρες εκλογές από τις 2 Φε
βρουάριου και λέμε και τους

λόγους. Αλήθεια, η κυβέρνηση
γιατί κάνει τώρα εκλογές, αφού
λέει ότι όλα πάνε καλά στη χώ
ρα με την πολιτική της;», έλε
γαν χθες στη Χαριλάου Τρικούπη και διατύπωναν και τα
αλλα ερωτήματα:
- Ποιο είναι το πρόγραμμα
της Ν.Δ. για τη νέα τετραετία;
Εμείς έχουμε πει τι θα κάνουμε,
αυτή πότε θα το ανακοινώσει;
- Γιατί 3,5 χρόνια δεν πήρε ού
τε ένα μέτρο υπέρ των πολλών
αλλά ευνόησε μόνο τους λίγους;
- Τι έχει κάνει με τον βασικό
μέτοχο και τους «νταβατζήδες;».
- Ποιες απαντήσεις έχει δώ
σει και γιατί δεν έχει αναλάβει
τις ευθύνες της για το σκάνδα
λο με τα ομόλογα, τις υποκλο
πές, τις απαγωγές των Πακιστανών, το σκάνδαλο με τις
πρόσφατες αναβαθμολογήσεις
στις πανελλαδικές εξετάσεις;

ΕκπληΕη με εκλογικό εκπρόσωπο τον δήμαρχο Πάρου
φαινόμενο ο Γιώργος Πα
Σ υνηθισμένο
πανδρέου να κάνει εκπλήξεις, όταν κα
λείται να επιλέξει πρόσωπα σε κομματικές
θέσεις, ανεξαρτήτως αν πολλές φορές δεν
του βγαίνουν τα πρόσωπα, δεν θα μπορού
σε να ξεφύγει και τώρα από τη συνήθεια.
Ορισε εκπρόσωπο του κόμματος για την
προεκλογική περίοδο τον δήμαρχο Πά
ρου Γιάννη Ραγκούση, το όνομα του οποί
ου δεν είχε ακουσθεί ποτέ για τον ρόλο.
Πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο, μόλις
42 ετών, ο οποίος εξελέγη δήμαρχος το
2002 με 54,5% και επανεξελέγη το 2006 με
ποσοστό 67,7%.
Λόγω του ότι δεν έχει εμπειρία από την
κεντρική πολιτική σκηνή, εκφράζονται ε
πιφυλάξεις από στελέχη αν θα τα καταφέ
ρει σε ένα ρόλο, που είναι στην πρώτη
γραμμή της στην προεκλογικής περιόδου.
Στη Χαριλάου Τρικούπη, όμως, εκφρά
ζουν αισιοδοξία ότι είναι αρκετά έμπειρος
για να τα καταφέρει, ενώ ταυτόχρονα εί
ναι επιτυχημένος δήμαρχος, με σημαντική
δράση στον χώρο του, πολύ καλές σπου
δές, άφθαρτος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

Τον δήμαρχο
Πάρου
Γιάννη
Ραγκούση
όρισε ο Γ.
Παπανδρέου
εκπρόσωπο
Τύπου του
ΠΑΣΟΚ,
μετά την
προεκλογική
περίοδο

από την εποχή που ήταν στη νεολαία.
Π αρ’ ότι δεν έχει αναγνωρισιμότητα, εί
ναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ από χρόνια, κα
θώς το 1994 είχε εκλεγεί μέλος της Κεντρι
κής Επιτροπής και είχε αναπτύξει σημα
ντική δράση στη νεολαία του ΠΑΣΟΚ ως
γραμματέας των ΑΕΙ, γραμματέας των
Διεθνών Σχέσεων, όταν η Νεολαία
ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε στη Σοσιαλιστική Διε

θνή Νεολαίας, ενώ εκπροσώπησε για πολ
λά χρόνια την ΠΑΣΠ στο Πρυτανικό Συμ
βούλιο και στη Σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς
και στο Κ.Σ. της ΦΕΑΠΘ και της ΕΦΕΕ.
Επίσης είχε εργασθεί ως γενικός διευθυ
ντής του Κέντρου Ερευνών για Θέματα
Ισότητας (1994-1995), ως ειδικός σύμβου
λος του Ελληνα επιτρόπου της Ε.Ε. Χρ.
Παπουτσή (1995-1998), ενώ από το 1999
μετακόμισε μόνιμα στην Πάρο και άνοιξε
εστιατόριο «Γκούντις».
Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμή
ματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης με βαθμό άριστα και κάτο
χος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του
Πανεπιστημίου Σάσεξ της Μ. Βρετανίας
στην Οικονομική Ανάπτυξη. Είναι παντρε
μένος με την Κατερίνα Ρούσσου και πατέ
ρας τριών παιδιών.
Ο κ. Ραγκούσης μετά την ανακοίνωση
δήλωσε από την Πάρο ότι ο ορισμός του
στη θέση του εκπροσώπου αποτελεί μεγά
λη τιμή για τον ίδιο, την Πάρο, τις Κυκλά
δες και όλη την ελληνική περιφέρεια.

όσο έτοιμο είναι το ΠΑΣΟ Κ για τις εκλογές; Αν
ρωτήσει κάποιος τα στελέχη της Χαριλάου
Τρικούπη, θα πάρει την απάντηση ότι είναι πανέτοιμο,
από τις 2 Φεβρουάριου που ζήτησε εκλογές.
Αν βγει όμως από την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη
50 και ρωτήσει άλλα στελέχη, θα πάρει άλλη
απάντηση. Οτι το Π ΑΣΟ Κ δεν κέρδισε ποτέ το
συγκριτικό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να
αποκτήσει, τουλάχιστον σε επίπεδο εκλογικής
προετοιμασίας, μετά το αίτημά του για εκλογές, στις 2
Φεβρουάριου. Δεν προετοιμάστηκε οργανωτικά,
επικοινωνιακά και πολιτικά για εκλογές. Και όχι μόνο
αυτό, λένε κορυφαία στελέχη του κόμματος, αλλά
κάποιοι μόλις πρόσφατα πίστευαν ότι δεν θα κάνει
εκλογές ο Καραμανλής μετά τις καταστροφικές
πυρκαγιές και τώρα τρέχουν. Την πάτησαν όπως ο
βοσκός με το λύκο στο γνωστό παραμύθι.
Ανεξαρτήτως αυτών η πραγματικότητα λέει τα εξής:
Το Π ΑΣΟ Κ δεν έχει ακόμα ανακοινώσει τα
ψηφοδέλτιά του. Η απάντηση της Χαριλάου
Τρικούπη είναι πως κατά το 9 0 % είναι έτοιμα,
οι υποψήφιοι έχουν ειδοποιηθεί λίγο-πολύ και
ότι εν πάση περιπτώσει κανένα άλλο κόμμα
δεν τα ανακοίνωσε, «γιατί να το κάνουμε εμείς και
γιατί ασχολείστε
μετά δικά μας».
Ομως η Ν.Δ. δεν
καίγεται για τα
ψηφοδέλτιά της γιατί
ποντάρει αλλού. Εχει το
ψυχολογικό
πλεονέκτημα ότι
προηγείται, έστω
οριακά, έχει το
πλεονέκτημα ότι είναι
κυβέρνηση, οπότε κάνει
παιχνίδι με άλλα (παροχές, εξαγγελίες κ.λπ.)...
Ο αρχικός σχεδιασμός του ΠΑΣΟ Κ έλεγε ότι τα
ψηφοδέλτια θα ανακοινώνονταν περί τα τέλη Ιουνίου
ούτως ώστε να αξιοποιηθεί όλο το καλοκαίρι.
Αργότερα, ανεπισήμως πάντα, η ανακοίνωση
μετατέθηκε για τα μέσα Ιουλίου. Μετά ανακοινώθηκε
ότι θα δημοσιοποιηθούν στις αρχές Αυγούστου
ύστερα από συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Με
αφορμή τις πυρκαγιές αναβλήθηκε και πάλι.
Δικαιολογία; Η Ελλάδα καίγεται και εμείς θα
ασχολούμαστε με τα ψηφοδέλτια, δεν είναι σωστό.
Τώρα συζητιέται το εδεχόμενο για εκλογές στις 16
Σεπτεμβρίου και το ΠΑΣΟ Κ ψάχνει ακόμα
υποψήφιους, έστω και οριακά.
Δεν πραγματοποίησε ποτέ τα περιφερειακά
συνέδρια για διάλογο επί τους προγράμματος -ένα
πρόγραμμα που εξαφανίστηκε- και για να πλαισιωθεί
με προτάσεις για τα προβλήματα κάθε περιφέρειας.
Ηταν να γίνουν από τον Ιούνιο και μετά, αλλά δεν έγιναν
ποτέ. Ούτε ένα... Πάλι οι πυρκαγιές φταίνε;
Προ διμήνου ο Γ. Παπανδρέου ζήτησε τις
παραιτήσεις των γραμματέων των τομέων του
κόμματος. Τις πήρε αλλά ποτέ δεν ορίστηκαν νέοι
γραμματείς, με αποτέλεσμα το ΠΑΣΟ Κ να είναι σε
προεκλογική περίοδο και να είναι χωρίς π.χ.
γραμματέα Οργανωτικού.
Δεν όρισε ακόμα τις νομαρχιακές επιτροπές
εκλογικού αγώνα, που θα έβαζαν σε κάποια τάξη
την κομματική οργάνωση στην περιφέρεια.
Μόλις προχθές συζητήθηκε για πρώτη φορά το θέμα
αλλά απόφαση δεν ελήφθη. Και αν σκεφτεί κανείς ότι
με τη νέα οργανωτική δομή του κόμματος, που
αποφασίστηκε στο συνέδριο του 2005, δεν υπάρχουν
πια νομαρχιακές επιτροπές στους νομούς, οι
νομαρχιακές εκλογικού αγώνα θα ήταν αυτές που θα
μάζευαν κάπως σε τοπικό επίπεδο το... μαγαζί. Ομως
ακόμα αναζητούνται κι αυτές.
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Το ΠΑΣΟΚ και
ο μύθος με
το βοσκό
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sokos@enet.gr
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