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Του Γ. ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΚΗΝΙΚΟ κλιμακούμενης πολιτικής έντα
σης αναμένεται να διαμορφωθεί από την 
προσεχή εβδομάδα της Διακαινησίμου, 
με την αξιωματική αντιπολίτευση να υψώ
νει τους τόνους και την κυβέρνηση να ανα
ζητεί εναγωνίως διέξοδο από την κρίση 
που προκάλεσαν οι καταγγελίες και οι 
αντιπαραθέσεις των τελευταίων εβδομά
δων. Στη Ρηγίλλης ακονίζουν τα μαχαί
ρια τους για παρατεταμένη επίθεση με 
αιχμή την κατάθεση πρότασης για τη σύ
σταση Εξεταστικής Επιτροπής για το Χρη

ματιστήριο και την απόπειρα να ανοίξουν 
νέα μέτωπα κυρίως στις ΔΕΚΟ, πάντα με 
κοινό παρονομαστή τη «διαφθορά». Σε 
ανάλογους τόνους θα αντιδράσουν το Μέ
γαρο Μαξίμου και η Χαριλάου Τρικούπη, 
με βασική επιδίωξη να περιχαρακώσουν 
κατ’ αρχήν τον χώρο του ΠαΣοΚ. Σε αυ
τές τις συνθήκες το πολιτικό κλίμα θα λά
βει πολωτικά χαρακτηριστικά, ενώ στα 
επιτελεία και των δύο μεγάλων κομμάτων 
επικρατεί προβληματισμός για το ενδε
χόμενο να υπάρξουν «αιφνιδιασμοί» που 
θα περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τα 
πράγματα.

■ Καθώδ το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει ο Πρωθυπουργόβ 
αρνείται να πάρει πρωτοβουλίεε προτού «καθήσει ο κουρνιαχτόβ»

Τι σχεδιάζει 
ο κ. Σημίτης
Επί τάπητοδ ο ανασχηματισμοί, οι αλλαγέδ
στο μοντέλο διακυβέρνησή και ο εκλογικοί νόμοδ
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«Ο Σημίτηβ δεν αποφασίζει ποτέ υπό πίεση» λένε παράγοντεε 
που συζητούν καθημερινά με τον Πρωθυπουργό

οντος της Ευρωπαϊκής Ενω
σης, προσφέρεται για άμεσες 
θεαματικές αλλαγές. Κατά πά
σα πιθανότητα θα παρατείνει 
τις πασχαλινές διακοπές του 
ως την Πέμπτη, ενώ στις 5 
Μαΐου θα παρασιεί στη Βου
λή για να μιλήσει σιη σύνοδο 
των Επιτροπών Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων των 25 χωρών-με- 
λώντης Ενωσης. Την επομένη 
θα αναχωρήσει για τετραήμε
ρη περιοδεία στις Βαλτικές 
χώρες. Οταν επιστρέφει, στις 
10 Μαΐου, θα πρέπει να απο
φασίσει οριστικά αν θα συ- 
γκαλέσει την Κεντρική Επι
τροπή του ΠαΣοΚ. Πριν από 
αυτό είναι ευλόγως απίθανο 
να προχωρήσει σε κινήσεις 
όπως η αλλαγή του κυβερνη
τικού σχήματος.

Εν τω μεταξύ θα ολοκλη
ρώσει τη μελέτη των -  έγγρα
φων -  προτάσεων που ο ίδιος 
ζήτησε από έναν κύκλο υπουρ-

ΕΙΣΗ ΓΗ ΣΕΙΣ

Πότε θα συγκληθεί η ΚΕ
Σχετικά με τη σύγκληση της ΚΕ υπάρχουν αντι- 
κρουόμενες προσεγγίσεις. Η ανεπίσημη αναγγελία 
για τις 16 Μαΐου έγινε κυρίως για να ανασχεθεί, εν 
τη γενέσει της, μια κίνηση συλλογής υπογραφών 
στην οποία πρωτοστατούσε ο πρώην υπουργός κ. 
Θ. Πάγκαλος και το τελευταίο που θα επιθυμούσε 
η ηγεσία του Κινήματος είναι να διαφανεί ότι «σύ
ρεται» σε μια συνεδρίαση κάτω από αυτές τις συν
θήκες. Η ΚΕ θα συνέλθει εφόσον διασφαλισθούν οι 
προϋποθέσεις ευρύτερων εσωκομματικών συγκλί
σεων και αυτό θα εξαρτηθεί κυρίως από τη στάση 
που θα τηρήσει η «ιστορική ηγεσία». Ο κ. Α. Τσο- 
χατζόπονλος, ο κ. Γ. Παπανδρέου, η κυρία Βάσω 
Παπανδρέον και ο κ. Σκανδαλίδης προέβησαν σε 
λιτές δηλώσεις γενικού περιεχομένου, ενώ ο κ. Αα- 
λιώτης παίρνει αποστάσεις. Το ίδιο κάνουν και νε
ότερα στελέχη, όπως οι κκ. Μ. Χρυσοχοΐδης, Εν. 
Βενιζέλος, I. Πατταντωνίου κ.ά. που αποφεύγουν 
οποιαδήποτε εμπλοκή και κρατούν κλειστά τα χαρ
τιά τους.

γών ή τις οποίες έστειλαν άλ
λα στελέχη αυτοβούλως σιο 
Μέγαρο Μαξίμου. Από τις πλη
ροφορίες του «Βήματος» προ
κύπτει ότι αυτές οι προτάσεις 
συμπίπτουν σε γενικές γραμ
μές στην ανάγκη για ανάληψη 
συγκεκριμένων πρωτοβου
λιών. Παράγοντες που απο
λαύουν της εμπιστοσύνης του 
Πρωθυπουργού, όπως ο Γραμ- 
ματέας του Υπουργικού Συμ
βουλίου κ. Σ. Κοσμίδης, κυ
βερνητικά στελέχη με αρμο
διότητα νομοθετικής πρωτο
βουλίας, όπως ο υπουργός 
Εσωτερικών κ. Κ. Σκανδαλί
δης, καθώς επίσης ο Πρόε
δρος της Βουλής κ. Απ. Κα- 
κλαμάνης και ο Γραμματέας 
της ΚΕ κ. Κ. Λαλιώτης, ειση- 
γούνται πάνω-κάτω τα ίδια 
πράγματα: αλλαγές προσώπων 
στην κυβέρνηση αλλά και στο 
Κίνημα, αλλαγή του «μοντέ
λου διακυβέρνησης» με τον

ΒΟΥΛΗ

Η  πρωτοβουλία για την Εξεταστική Επιτροπή

Στο κυβερνητικό στρατό
πεδο η αμηχανία είναι εμ

φανής. «Βρισκόμαστε σε δει
νή θέση» επισημαίνει στο 
«Βήμα» κορυφαίος κομματι
κός παράγων. Και στο εσω
τερικό της ΝΔ όμως και πα
ρά τις στομφώδεις δηλώσεις 
καταγράφεται υφέρπουσα 
ανησυχία για ενδεχόμενη με
ταφορά της «χρηματιστηρια
κής κρίσης» και στον δικό 
της χώρο, όπως άλλωστε ανα
μένεται να επιδιώξει το Πα
ΣοΚ. Ολα αυτά προοιωνίζο
νται υψηλές πολιτικές θερ
μοκρασίες το προσεχές θέ
ρος, που ούτως ή άλλως θα 
διαρρεύσει σε προεκλογική 
ατμόσφαιρα.

Σε αυτές τις συνθήκες και 
παρά τις εισηγήσεις που δέ
χεται από πολλές πλευρές για 
«αντεπίθεση τώρα» ο πρω
θυπουργός κ. Κ. Σημίτης δεν 
προτίθεται να αναλάβει κα
μία πρωτοβουλία, τουλάχι
στον για το προσεχές 15ήμε- 
ρο, πλην της τοποθέτησης νέ
ου υφυπουργού Δημόσιας Τά
ξης εντός των ημερών. «Αν 
δεν υπάρξει κάποιο απρόο
πτο που θα τον υποχρεώσει 
να πράξει διαφορετικά», κα
τά την έκφραση πολύ στενού 
συνεργάτη του, ο κ. Σημίτης 
θα αναμείνει να κλείσει ο κύ
κλος που άνοιξε η αντιπαρά
θεση κυβερνητικών στελεχών 
με την εφημερίδα «Αυριανή» 
και τον εκδότη της κ. Γ. Κου- 
ρή, να εξελιχθεί η δικαστική 
διερεύνηση που ο ίδιος επε- 
δίωξε και κατόπιν θα ανα
κοινώσει -  «με ψυχραιμία» -  
τις αποφάσεις του για την έξο
δο από την κρίση που επέφε
ραν σιο κυβερνητικό στρατό
πεδο οι καταγγελίες των τε
λευταίων ημερών.

«Ο Σημίτης δεν αποφασί
ζει ποτέ υπό πίεση και εκ πε- 
ποιθήσεως θα περιμένει να 
κατακαθήσει ο κουρνιαχτός» 
δηλώνει μετά λόγου γνώσεως 
παράγων που συνομιλεί κα
θημερινά μαζί του. Αλλωστε 
ούτε το πρόγραμμα των υπο- 
χρεώσεών του, ως προεδρεύ-

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ση
μίτης  εδέχθη εισήγηση να ζητήσει ο 
ίδιος από τη Βουλή τη σύσταση Εξε
ταστικής Επιτροπής και να προλά
βει τη ΝΔ που προετοιμάζεται να κα
ταθέσει ανάλογη πρόταση. Η ιδέα 
απερρίφθη, προς το παρόν τουλάχι
στον, και σύμφωνα με στενό συνερ
γάτη του, υπόψη του οποίου ετέθη, 
«δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, το 
θέμα του Χρηματιστηρίου το έχου
με συζητήσει ήδη στη Βουλή και 
έληξε». Ωστόσο για ορισμένα στε
λέχη η ενασχόληση της Βουλής με 
τις υποθέσεις που βρίσκονται στην 
επικαιρότητα προεξοφλήθηκε από 
τη στιγμή που επισήμως η κυβέρνη
ση -  διά του υπουργού Δικαιοσύνης 
κ. Φ. Πετσάλνικου που έλαβε σχε
τική ρητή εντολή από τον Πρωθυ
πουργό -  «παρεκάλεσε» τον εισαγ
γελέα του Αρείου Πάγου κ. Ευ. Κρου- 
σταλάκη να «επιληφ θεί στο πλαί
σιο των αρμοδιοτήτων του και κα
τά την κρίση του». Να επιληφθεί ποι
ου πράγματος; «Των δημοσιευμά
των των τελευταίων ημερώ ν που

έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον  
της κοινής γνώμης». Ο υπουργός 
αναφέρει ειδικώς την «Αυριανή», της 
οποίας τα δημοσιεύματα αφορούν 
βουλευτές και μέλη της κυβέρνησης. 
Αν όλα αυτά συνδυασθούν με την 
παρ. 2 του άρθρου 86 του Συντάγ
ματος που αναφέρει ότι «δίωξη, ανά
κριση, προανάκριση ή προκαταρ
κτική εξέταση κατά προσώπων για 
αδικήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 (σ.σ: ποινικά αδική
ματα υπουργών και υφυπουργών) δεν 
επιτρέπετα ι χω ρίς προηγούμενη  
απόφαση της Βουλής», είναι ισχυ
ρή η πιθανότητα να φθάσει το θέμα 
εκ των πραγμάτων στη Βουλή.

Επί της ουσίας όσων είδαν το φως 
της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέ
ρες στη μία και μοναδική δήλωσή 
του ο Πρωθυπουργός πήρε τις απο
στάσεις του από όλους και από όλα 
και κάθε άλλο παρά προσυπέγραψε 
την εκτίμηση ορισμένων στελεχών 
ότι «στόχος είναι ο ίδιος ο Σημί
της και το ΠαΣοΚ». Αντιθέτως, ο 
Πρωθυπουργός αναφερόμενος στο

«κακό κλίμα μ ε  καταγγελίες-κατη- 
γορίες που αφορούν επιχειρηματι
κά συμφέροντα και εμπλέκουν με  
τον έναν ή τον άλλον τρόπο πολι
τικά πρόσωπα» τόνισε ότι «η κυ
βέρνηση υπερασπίζεται σ ε  κάθε 
περίπτωση τη νομιμότητα και τη 
διαφάνεια», προεξόφλησε ότι «δεν 
θα καλύψουμε, δεν  θα συμβιβα- 
σθούμε», μετέφερε στη Δικαιοσύνη 
την ευθύνη «να κρίνει τις όποιες  
καταγγελίες για τον οιονδήποτε» 
και δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι 
«τα πολιτικά πρόσωπα κρίνονται 
κάθε ημέρα για το ήθος και τη δη
μ ό σ ια  σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά  το υς  από  
όλους μας». Σαφέστερη προειδο
ποίηση ότι δεν προτίθεται να απο
δεχθεί τη λογική της «συλλογικής 
ευθύνης» δεν θα μπορούσε να υπάρ
ξει και αυτό πρέπει να συνδυασθεί 
με την παντελή απουσία του επίση
μου ΠαΣοΚ, τη σιωπή των περισσο
τέρων εκ των κορυφαίων στελεχών 
του και την επίμονη δήλωση του κ. 
Λαλιώτη «διαφάνεια παντού και για 
όλους».

σχηματισμό ολιγομελούς κυ
βέρνησης και νομοθετικές 
πρωτοβουλίες θεσμικού και 
πολιτικού χαρακτήρα, όπως 
είναι η θέσπιση «ηλεκτρονι
κού πόθεν έσχες» για τα πο
λιτικά πρόσωπα και η ανανέ
ωση της συζήτησης για τον 
εκλογικό νόμο. Για όλα αυτά 
ο Πρωθυπουργός θα αποφα
σίσει κατά τρόπο που δεν θα 
δείχνει ότι αντιδρά υπό την 
πίεση των πραγμάτων.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τον 
ανασχηματισμό ούτως ή άλ
λως ο κ. Σημίτης είχε προα
ναγγείλει εμμέσως ότι σχέδια
ζε «φρεσκάρισμα» της κυβέρ
νησης το αργότερο ως τις αρ
χές Ιουλίου. Τώρα δέχεται ει
σηγήσεις από κορυφαία στε
λέχη -  μεταξύ των οποίων και 
ο Γραμματέας της ΚΕ -  να τον 
επισπεύσει και πάντως να μην 
αναμένει τη λήξη της ελληνι
κής προεδρίας. Αυτό που αλ
λάζει τώρα είναι το είδος των 
αλλαγών που θα επιφέρει, ανε
ξαρτήτως της χρονικής στιγ
μής που θα επιλέξει. Οι θέσεις 
των υπουργών Τύπου και Επι
κράτειας συνιστούν εκ των 
πραγμάτων την αφετηρία των 
προβληματισμών του Πρωθυ
πουργού για τη νέα κυβέρνη
ση που θα επωμισθεί το βάρος 
της εξόδου από το τούνελ.

Πολλοί στο ΠαΣοΚ εκτι
μούν επίσης ότι στις παρού
σες συνθήκες ενισχύεται ο ρό
λος της «παλιάς φρουράς» εις 
βάρος ενός κύκλου προσώ
πων που συνιστούσαν τον 
«σημιτικό πυρήνα» του πά
λαι ποτέ «εκσυγχρονιστικού 
μπλοκ» και επρόκειτο να πρω
ταγωνιστήσουν στο διάστημα 
ως τις προσεχείς εκλογές, τις 
οποίες ο κ. Σημίτης τοποθέ
τησε εκ νέου στην άνοιξη του 
2004. Ενας πρόσθετος λόγος 
είναι και η αναθέρμανση των 
ιδεών για την υποψηφιότητά 
του για τη θέση του προέδρου 
της επόμενης Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, για τη συντήρηση 
της οποίας απαιτείται η πα
ρουσία του ως εν ενεργεία 
πρωθυπουργού.



■ Για ευρύτερο σχέδιο με στόχο την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό κάνουν λόγο στο Μέγαρο ΜαΕ'ιμου

Καζάνι που βράζει το ΠαΣοΚ
Η  υποβόσκουσα εκρηκτική κατάσταση στο εσω τερικό του κόμματο8 ανησυχεί τον κ. Σημίτη

Του Π. ΛΑΜΨΙΑ

Οσοι περιμένουν εν θερμώ αντίδραση 
του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη για 

τα γεγονότα των ημερών θα απογοητευθούν» 
διαβεβαίωναν «Το Βήμα» στενοί συνεργάτες 
του, οι οποίοι'είναι σε θέση να γνωρίζουν τα 
σχέδια του Μεγάρου Μαξίμου. Μπορεί η κυ
βέρνηση και το ΠαΣοΚ να μοιάζουν με καζά
νι που βράζει και όλοι να εισηγούνται γενικώς 
πρωτοβουλίες ώστε να ανατραπεί το ζοφερό 
κλίμα, ουδείς ωστόσο είναι σε θέση να προσ
διορίσει με ακρίβεια τις επόμενες κινήσεις.

Με βάση όλες τις πληροφορίες από τους 
ανθρώπους που βρίσκονται πολύ κοντά στον 
Πρωθυπουργό προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν

πρόκειται να γίνουν δραματικές κινήσεις (π.χ., 
ανασχηματισμός ή αποκεφαλισμός στελεχών) 
τις επόμενες εβδομάδες. Απολύτως αρνητικός 
είναι ο κ. Σημίτης και με τις προτάσεις που 
διατυπώνει η ΝΔ για τη σύσταση Εξεταστικής 
Επιτροπής. «Δεν θα παίξουμε το παιχνίδι της 
Δεξιάς και των υποβολέων της» δηλώνει κο
ρυφαίος θεσμικός και κομματικός παράγων ο 
οποίος γνωρίζει την πολιτική και διαδικασπ- 
κή σκοπιμότητα αναλογών ενεργειών. Αντιθέ- 
τως, φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος η πάγια τα
κτική του κ. Σημίτη σύμφωνα με την οποία 
«πρέπει πρώτα να καθήσει η σκόνη και με
τά να ληφθούν αποφάσεις και να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες».

Στο Μέγαρο Μαξίμου πάντως θεωρούν ότι

όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο δεκαπεν
θήμερο θα έχουν και συνέχεια καθώς δεν πρό
κειται για μια προσπάθεια εξόντωσης κάποι
ων υπουργών ή στελεχών του ΠαΣοΚ αλλά για 
ευρύτερο σχέδιο με στόχο την κυβέρνηση και 
τον Πρωθυπουργό. «Δεν θα πέσουμε στην πα
γίδα» εξηγούσε στο «Βήμα» υψηλόβαθμος κυ
βερνητικός παράγων, ο οποίος θεώρεί ότι «γί
νεται προσπάθεια να εκβιασθούν πολιτικές 
εξελίξεις με ανατροπή του σκηνικού». Στην 
ίδια εκτίμηση έχουν καταλήξει και οι συνερ
γάτες του κ. Σημίτη γι’ αυτό και συνισιούν «ψυ
χραιμία μέχρι να ξετυλιχθεί όλο το κουβάρι της 
υπόθεσης». Τρεις υπουργοί με τους οποίους 
συνομίλησε τις τελευταίες ημέρες ο Πρωθυ
πουργός διαβεβαίωναν σε όλους τους τόνους:

«Η στρατηγική του Σημίτη δεν έχει αλλάξει. 
Παραμένει σταθερός στην επιλογή του να 
οδηγήσει εκ νέου το ΠαΣοΚ στην εκλογική 
μάχη την άνοιξη του 2004 και δεν πρόκειται 
να μεταβάλει στάση. Πρωτίστως δεν πρό
κειται να αποδεχθεί ρόλο από εξωθεσμικούς 
παράγοντες που επιδιώκουν να του καθορί
σουν αποφάσεις και σχεδιαομούς».

Αυτό που θέλει να αποφύγει ο κ. Σημίτης 
είναι να μεταβληθεί αυτό το πρόβλημα σε εσω
κομματική κρίση και γι’ αυτό θα συζητήσει 
αναλυτικά με όλα τα κορυφαία στελέχη του 
κόμματος και της κυβέρνησης ώστε να υπάρ
ξει μια ενιαία στάση και να ελεγχθούν οι υπο- 
βόσκουσες εκρηκτικές διαθέσεις που υπάρ
χουν στο ΠαΣοΚ.

Θα στηρίζω τον ^Διαφάνεια πανιού ^  Δεν θα εμπλακούμε στον ΖΖ Με ανθρωποθυσΐεβ δεν ^  Ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν ^Οκ,Σημίπκδενθα
κ. Σημίτη ο» το τέλος ΖΖ καιγιαόλουβ ΖΖ πόλεμο συμφερόντων  ̂ λύνεται το πρόβλημα Ζ$ πολλά θέματα ΖΖ υποκύψει σε πιέσει

Η κρίση προβληματίζει τα κορυφαία στελέχηΟ ρισμένοι ερμήνευσαν τα γεγο
νότα ως μια έμμεση αλλά σα

φή πίεση και προς τον υπουργό Εξω
τερικών κ. Γ. Παπανδρέου ώστε να 
αναλάβει εκείνος πρόωρες πρωτο
βουλίες. Ο κ. Παπανδρέου όμως 
φρόντισε εγκαίρως να διαμηνύσει 
προς πάσα κατεύθυνση ότι απε- 
χθάνεται ακόμη και τις σκέψεις εκεί
νων που τον θέλουν να δημιουργεί 
συνθήκες κρίσης για να διευκολύ
νει τη δική του πορεία στην κούρσα 
της διαδοχής. Ο υπουργός Εξωτε
ρικών μάλιστα έλεγε προχθές: «Δεν 
θα υποκύψω σε εκβιασμούς κα- 
νενός. Δεν θα παίξω κανένα παι
χνίδι εις βάρος της δημοκρατικής 
παράταξης. Στηρίζω τον Σημίτη 
και θα παραμείνω σε αυτή τη στά
ση μέχρι τέλους». Ο κ. Παπανδρέ
ου πιστεύει, όπως εξηγούσαν συ
νεργάτες του, ότι χρειάζεται επιθε
τική πολιτική από την κυβέρνηση 
και το κόμμα ώστε να μην ανοίγει η 
όρεξη σε όσους επιδιώκουν να συν
θλίψουν και να δηλητηριάσουν το 
εσωτερικό κλίμα στο ΠαΣοΚ.

Ο Γραμματέας της Κεντρικής Επι
τροπής του κόμματος κ. Κ. Λαλιώτης 
φέρεται να εισηγήθηκε στον Πρω
θυπουργό επιθετική στάση ώστε να 
αποκαλυφθεί ότι πίσω από τις σκο
πιμότητες των επιθέσεων βρίσκονται 
παράγοντες που καθοδηγούνται και 
σχετίζονται με τη ΝΔ. Οσο για την 
ουσία των καταγγελιών, επιμένει στη 
γραμμή της αποκάλυψης των πάντων 
με το σύνθημα «Διαφάνεια παντού

και για όλους» με δημοσίευση του 
«πόθεν έσχες» όλων των πολιτικών 
μετά το 1974 ώστε να καταστεί πλή
ρης η εικόνα για τον πολιτικό κόσμο. 
Ο κ. Λαλιώτης αποδίδει σε κακοή- 
θειες την έρπουσα φημολογία που 
τον ήθελε να βρίσκεται πίσω ή έστω 
να αποδέχεται μέρος των επιθέσεων 
εναντίον των συντρόφων του στο Πα
ΣοΚ και υπενθύμισε ότι εκείνος έχει 
μιλήσει για τη χαμένη αλληλεγγύη 
μεταξύ των στελεχών του ΠαΣοΚ.

Για την ανάγκη εσωτερικής συζή

τησης σε κόμμα και κυβέρνηση ώστε 
να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και 
να χαραχθεί κοινή γραμμή πλεύσης 
μιλάει η υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κυρία 
Βάσω Παπανδρέου, η οποία εκτι
μά: «Ασφαλώς και υπάρχουν θέμα
τα που οφείλουμε να αντιμετωπί
σουμε αλλά δεν πρόκειται να εμπλα
κούμε στον πόλεμο συμφερόντων. 
Ας συζητήσουμε μεταξύ μας και θα 
βρούμε τις λύσεις». Η κυρία Πα
πανδρέου αποδίδει την έναρξη των 
συγκρούσεων σε επιχειρηματικό πό

λεμο αλλά θεωρεί ότι «η συνέχεια 
οφείλεται σε αξιοποίηση του κλί
ματος που δημιουργήθηκε με προ
φανή στόχο παραγόντων εκτός Πα
ΣοΚ να προκαλέσουν ανακατατά
ξεις στο πολιτικό σκηνικό». Η ίδια 
πάντως αφήνει να εννοηθεί ότι σε 
αυτόν τον χορό μπήκαν και ορισμέ
νοι από το εσωτερικό του κόμματος 
που θέλουν επίσης ανατροπές ή νο
μίζουν πως βρήκαν την ευκαιρία για 
να ξεκαθαρίσουν εσωκομματικούς 
λογαριασμούς.

Για ανάγκη εσωτερικής ενότητας 
και αλληλεγγύης στο ΠαΣοΚ και στην 
κυβέρνηση κάνει λόγο ο υπουργός 
Αμυνας κ. I. Παπαντωνίου, ο οποί
ος παραμένει σταθερά ταυτισμένος 
με τη γραμμή του Πρωθυπουργού και 
συνισιά: «Ψυχραιμία και προσήλω
ση στους μεγάλους στόχους της χώ
ρας. Τα υπόλοιπα έρχονται και πα
ρέρχονται, ο λαός θα μας κρίνει από 
το αν θα επιτύχουμε αυτά που του 
έχουμε υποοχεθεί και αν θα τον πεί
θουμε για τη συνέχεια». Ο κ. Πα- 
πανιωνίου παραδέχεται βεβαίως ότι 
η σκανδαλολογία τραυματίζει την ει
κόνα της κυβέρνησης και του Πα
ΣοΚ αλλά δεν πιστεύει ότι η κατά
σταση αντιμετωπίζεται με δραματι
κές πρωτοβουλίες και ανθρωποθυ
σίες.

Ο υπουργός Πολιτισμού κ. Ευ. Βε- 
νιζέλος αναγνωρίζει ότι πρόκειται 
για μια δύσκολη περίοδο και θεω
ρεί ότι η δήλωση του κ. Σημίτη (έγι
νε την περασμένη Δευτέρα κατά την 
αναχώρησή του για το Ελσίνκι) κα
λύπτει πλήρως το θέμα και με βάση 
αυτήν πρέπει να «τρέξουν» οι εξελί
ξεις. Ο κι Βενιζέλος πιστεύει ότι η 
ένταση των ημερών, εκτός από πρό
βλημα, είναι και μια ευκαιρία για να 
ξεκαθαρίσουν πολλά θέματα. Με αι
σιοδοξία αντιμετωπίζει την κατά
σταση ο υπουργός Παιδείας κ. Π. 
Ευθυμίου, ο οποίος φέρεται να μι
λάει για σύγχυση όσων πιστεύουν ότι 
ο Πρωθυπουργός θα υποκύψει σε 
υποδείξεις και πιέσεις.

ΧΡ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

«Προσέξτε ποτοι συντονίζουν την επίθεση»
Για σχέδιο που έχει στόχο τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση 
επιμένει με δηλώσεις του στο «Βήμα» ο υπουργός Τύπου κ. Χρ.
Πρωτόπατιας (φωτογραφία) και τονίζει: «Θα αποδειχθεί σύντο
μα ότι πρόκειται για σχέδιο. Προσέξτε πάντως ποιοι συντονί
ζουν τα βήματά τους με όλη αυτή την ιστορία της επίθεσης». Ο 
κ. Πρωτόπαπας δεν συνδέει τις επιθέσεις που δέχθηκε ο ίδιος και 
άλλα στελέχη της κυβέρνησης και του ΠαΣοΚ με συντροφικά μα- 
χαιρώματα αλλά αφήνει την πικρία του για ορισμένους λέγοντας:
«Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πίσω σύντροφοί μου. Δεν είναι σω
στό όμως ορισμένα στελέχη να συνδιαλέγονται με τον κ. Κου- 
ρή τις παραμονές των επιθέσεων και εκείνος να τους εκθέτει 
αδίκως διαδίδοντας ότι δήθεν θα τον στηρίξουν στην προσπά- 
θειά του για το ΠαΣοΚ»!

Για την επιλογή των στελεχών που βάλλονται ο υπουργός Τύ
που θεωρεί ότι έγινε επειδή «ανήκουν σε μια γενιά που στήριξε 
ανεπιφύλακτα τον κ. Σημίτη» αλλά ταυτοχρόνως εκτιμά ότι «θα 
υπάρξει και συνέχεια με άλλα στελέχη που έχουν παρόμοια πο
λιτικά χαρακτηριστικά».


