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Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ο ΣΗΜΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
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Τα σχέδια και οι σκέψεΐ5 
του νυν αρχηγού του 
ΠΑΣΟΚ καιτου πρώην 
πρωθυπουργού που 
απάντησαν με μια φωνή 
στιε προκλήσειε 
Παπανδρέου

ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗ
fofig@pegasus.gr

ΕΝΑ ΚΡΥΟ πιάτο, δύο 24ωρα μετά tis θλιβερέε εικόνεε με το γιουχάισμα του Ευ. Βενιζέλου στο Ζάπ- πειο, σέρβιρε στον Γιώργο Παπανδρέου ο ίδιοε ο νυν αρχηγόε του ΠΑΣΟΚ και ο πρώην πρωθυπουργόε, Κώσταε Σημίτηε. Η αντίδραση δεν ήταν τυχαία - ούτε απόλυτα συντονισμένη όμωε, αφού ο Κώσταε Σημίτηε ναι μεν επιχείρησε να «κονιορτοποιήσει» το χαρτί αντεπίθεσηε του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά δεν απέφυγε να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει το κόμμα του. Ο πρώην πρωθυπουργόε δεν είναι διαχρονικά απέναντι στον νυν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Κάθε άλλο.Τον στήριξε σε κρίσιμουε «σταθ- μούε» τηε πολιτικήε του πορείαε και έδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο (και στο τελευταίο βιβλίο του) την «αποστροφή» του στην «αμε- ριμνησία» τηε κυβέρνησηε Παπανδρέου που δεν απέτρεψε τελικά το μνημόνιο. Οσοι μιλούν με τον Κώστα Σημίτη, ξέρουν ότι η σχέση του με τον Ευάγγελο Βενιζέλο έχει περάσει χίλια κύματα, έχει σημάδια καχυποψίαε και εν πολλοίε είναι και... μοιραία καθώε συναντιούνται ξανά μετά από αξιοσημείωτα διαλείμματα. Οταν ήταν πρωθυπουργόε ο Κώσταε Σημίτηε, ελάχιστοι θυμούνται ότι δεν κράτησε αποστάσειε από την πλειοψηφία των αντιδρώ- ντων για τον νόμο Γιαννίτση στο ασφαλιστικό.Το 2007 ο Κώσταε Σημίτηε, που είχε κατά πολλούε δώσει το 2004
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το «δαχτυλίδι» στον Γ. Παπανδρέου, στράφηκε στην προοπτική που εξέφραζε ο Ευ. Βενιζέλοε. Τον συνάντησε την επόμενη μέρα (στο γραφείο του) τηε οδυνηρήε ήτταε του ΠΑΣΟΚ, στιε 16 Σεπτεμβρίου του 2007 και έδειξε ότι θα τον στηρίξει με όλεε τιε δυνάμειε του στην εσωκομματική αναμέτρηση.Από τότε οι σχέσειε τουε πέρασαν πολλά κύματα, ενώ η χώρα βούταγε εν τω μεταξύ στην κρίση και ο Γ. Παπανδρέου αναλάμβανε το τιμόνι τηε διακυβέρνησηε.
Οι στόχοιΠέρυσι τέτοια εποχή, στο Συμπόσιο του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την επέτειο για την 3η του Σεπτέμβρη, ο Κώσταε Σημίτηε «στόλισε» τη ΔΗ- ΜΑΡ που μόλιε είχε αποχωρήσει από την κυβέρνηση συνεργασίαε για τον «αριστερό κομφορμισμό» τηε και εν συνεχεία ήταν από τουε πρώτουε που τάχθηκαν ανοιχτά υπέρ τηε πρωτοβουλίαε των «58».Ο στόχοε ήταν κοινόε και τον είχε επίσηε περιγράφει, νωρίτερα μάλιστα, ο Ευ. Βενιζέλοε καλώνταε όλεε τιε δυνάμειε τηε Κεντροαρι- στεράε για τη συνεργασία και την κοινή κάθοδο στιε εκλογέε. Το εγ-
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χείρημα έκανε «κοιλιά» στη διαδρομή, αλλά δεν έσβησε. Στιε ευ- ρωεκλογέε η «Ελιά» εξασφάλισε ποσοστό τηε τάξηε του 8% - το βράδυ κρίνονταε από το αποτέλεσμα ο Ευ. Βενιζέλοε εξήγγειλε Ιδρυτικό Συνέδριο τηε Δημοκρατικήε Παρά- ταξηε τον Οκτώβρη.Στο Ζάππειο προχθέε το επανέλαβε αν και νωρίτερα ο Κώσταε Σημίτηε έψεξε την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ότι από το περασμένο Συμπόσιο μέχρι σήμερα δεν έγιναν οι αναγκαίεε κινήσειε.
Τα βήματαΕχει συγκεκριμένο πλάνο ο Ευ. Βενιζέλοε ή δίνει χρόνο στον χρόνο συνυπολογίζονταε τιε πολιτικοοι- κονομικέε εξελίξετε στην Ευρώπη και στη χώρα; Εμπιστοι συνεργάτεε του εκτιμούν ότι σήμερα κατά τη διάρκεια τηε συνέντευξηε Τύπο,υ με φόντο τη ΔΕΘ θα προχωρήσει στην ανακοίνωση των επόμενων βημάτων και θα προσδιορίσει το πλαίσιο με τα πολιτικά προτάγματα και το χρονοδιάγραμμα. Είναι δε στα σκαριά η Επιτροπή η οποία θα αναλάβει την καθημερινή παρακολούθηση του Συνεδρίου.Σύμφωνα με πληροφορίεε ο κ.

Βενιζέλοε με το βλέμμα στραμμένο στην τακτική του Γ. Παπανδρέου και τον όρο για τη συμπόρευση να ψηφίζουν όλοι πίσω από το παραβάν ΠΑΣΟΚ, περιέγραψε τιε προθέσειε του και το πλάνο για τουε προσεχείε μήνεε. Συμφωνεί με τον Κ. Σημίτη ότι δεν χρειάζονται διαγραφέε ή αποκλεισμοί, αλλά θέλει καθαρό τοπίο και ανοιχτά χαρτιά για τη συγκατοίκηση, όλων των δυνάμεων, βενιζελικών, παπανδρεικών, ενδιάμεσων και άλλων. Για αυτό και έστειλε σαφή μηνύματα με την ομιλία του στο Ζάππειο - παρότι συνερ- γάτεε του είχαν εισηγηθεί να μην περιοριστεί στην επίθεση, άμεση ή έμμεση, στον Γ. Παπανδρέου.Ο πρώην πρωθυπουργόε, Κώσταε Σημίτηε από την άλλη πλευρά δεν κρύφτηκε σε μισόλογα. Επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Γ. Παπανδρέου για το «λεφτά υπάρχουν» και το κό- στοε που πλήρωσε η χώρα εν συνεχεία, υπενθύμισε τη διαχωρισπκή γραμμή στον λαϊκισμό και σε επεισόδια όπωε στο Ζάππειο εναντίον του Ευ. Βενιζέλου και εν πολλοίε τάχθηκε υπέρ του Συνεδρίου τηε Δημοκρατικήε Παράταξηε, περιγρά- φονταε το προφίλ μιαε μεταρρυθ- μιστικήε προοδευτικήε δύναμηε.Οι προσεκτικοί «αναγνώστεε» τηε ομιλίαε του Κ. Σημίτη αντελή- φθησαν ότι θέλησε να πει πολλέε και πικρέε αλήθειεε, με αποδέκτεε στην κυβέρνηση συνεργασίαε και την παράταξη. «Τράβηξε αυτιά»,

υποστηρίζουν στελέχη που χαρακτηρίζουν εξαιρετικά σημαντική την παρέμβασή του (όπωε ο Οδ. Κων- σταντινόπουλοε και άλλοι κοντά σήμερα στον Ευ. Βενιζέλο).Οι προειδοποιητικέεβολέε όμωε του Κώστα Σημίτη αφορούσαν στα σενάρια που θέλουν να απομακρύνεται το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και να αποφασίζεται γρήγορα λύση για το χρέοε.Ο πρώην πρωθυπουργόε κάθε άλλο παρά αποκλείει τιε πρόωρεε εκλογέε, ακόμη και εντόε των επόμενων δύο μηνών - συζήτηση που θέλει να καταρρίψει η κυβερνητική πλειοψηφία. «Μαε διαβεβαιώνουν ότι εκλογέε δεν πρόκειται να γίνουν σύντομα, αλλά οι ενδείξειε δείχνουν ότι όλα είναι αβέβαια», είπε με νόημα από το αίθριο του Ζαππείου, βάζονταε σε σκέψειε το πολυπληθέε ακροατήριο και όχι μόνο.
ΟιεκλογέεΑνθρωποι που ανταλλάσσουν απόψειε σε τετ-α-τετ με τον πρώην πρωθυπουργό ομολογούν ότι ο κ. Σημίτηε θεωρεί πολύ πιθανή την πρόωρη προσφυγή στην κάλπη, μάλιστα την εξέλιξη αυτή δεν τη συνδέει απαραίτητα με το αν θα βρεθούν οι 180 βουλευτέε για την εκλογή νέου Προέδρου τηε Δημο- κρατίαε.Αίσθηση εν τω μεταξύ προκάλε- σε η αναφορά του στον προβλεπό- μενο χάρτη τηε διαπραγμάτευσηε για το χρέοε. «Η ρύθμιση για το χρέοε θα αργήσει. Θα υπάρξει μια μα- κρά και επίπονη διαπραγμάτευση», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Σημίτηε εξη- γώνταε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα κάνει τιε πρώτεε προτάσειε για να αρχίσουν οι διαβουλεύσειε, δεν έχει ακόμη συσταθεί. Και πρό- σθεσε ότι δεν έχει προφανώε διαμορφωθεί και η άποψη αν θα επι- διωχθεί μια ειδική λύση για την Ελλάδα ή μια λύση εφαρμόσιμη και σε περιπτώσειε άλλων χωρών.Είναι πασιφανέε ότι η επισήμανση του κ. Σημίτη κουμπώνει με την «απόσταση» που περιέγραψε και αφορά στιε γρήγορεε λύσειε ή στιε αυξημένεε προσδοκίεε που καλλιεργήθηκαν για το Παρίσι. Επεσήμα- νε άλλωστε ότι ο έλεγχοε από τουε δανειστέε θα συνεχιστεί για καιρό αν και θα γίνεται εφεξήε με διαφορετικό τρόπο και πρότεινε ανοιχτά στην κυβέρνηση και δη στην παράταξη να μην εγκλωβίζεται στην καθημερινή διαχείριση (π.χ. για τιε δόσειε του ΕΝΦΙΑ) αλλά να δημιουργεί μεγαλύτερο ορίζοντα με τη χάραξη πολιτικών για τη μετά μνημόνιο εποχή.Πολύ απλά, στηρίζει τη μεταρ- ρυθμιστική προσπάθεια που επαγγέλλεται η κυβέρνηση συνεργασίαε, ενώ εκτιμά ότι έτσι οι «μετοχέε» του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν συγκεκριμένη οροφή...
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Στην εκδήλω
ση τηε Τετάρ- 
τηε ο πρώην 
πρωθυπουργόε 
τάχθηκε υπέρ 
του Συνεδρίου 
τηε Δημοκρατι
κήε Παράτα
ξηε, περιγρά- 
φονταε το προ
φίλ μιαε μεταρ- 
ρυθμιστικήε 
προοδευτικήε 
δύναμηε.

Οι προσεκτι
κοί «ανα- 
γνώστεε» 
τηε ομιλίαε 
του Κώστα 
Σημίτη 
αντελήφθη- 
σαν ότι 
θέλησε να 
πειπολλέε 
και πικρέε 
αλήθειεε
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