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Ο πρώην Πρωθυπουργός αποφεύγει συστηματικά να ασκήσει κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο γιατί ήταν κορυφαία 
επιλογή της πολιτικής του πορείας, αλλά γιατί θεωρεί ότι αποτελεί τη μοναδική λύση για το ΠΑΣΟΚ

Μήνυμα Σημίτη: Δ ε ν επιστρέφω
Πίστεόει ότι κακή συγκυρία δεν επίτρεπα στο Π Α ΣΟ Κ να προηγηθείτηρ Ν Α .

Ο Κώστας Σημίτης βρίσκεται εδώ και δέκα ημέρες 
στη Σίφνο. Κάνει τις διακοπές του, διαβάζει βιβλία 
και εφημερίδες και αισθάνεται ιδιαίτερα ευτυχής 
που δεν έχει μπελάδες στο κεφάλι του. Τόσο ευτυ
χής, που την ερχόμενη Πέμπτη θα «μετακομίσει» 
στην Πάρο, όπου θα μείνει έως το τέλος του μηνάς. 
Τι προβλέπει το πρόγραμμα για τη συνέχεια; Κρή
τη, για μιας εβδομάδας διακοπές με τον αδελφό του 
Σπάρο Σημίτη, και μετά Κορακοχώρι για επίβλεψη 
στα αμπέλια και το περιβόλι του κτήματος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΚαι η πολιτική; Αυτή μπορεί να περιμένει. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις, αλλά προτιμά να μην παρεμβαίνει καθόλου. Είναι σίγουρο, υποστηρίζουν πηγές προσκείμενες σ’ αυτόν, ότι «από το φθινόπωρο θα έχει μια εντονότερη παρουσία στη δημόσια ζωή», αλλά μέχρις εκεί. Τίποτε περισσότερο. Πριν φύγει για διακοπές είχε κάνει και πάλι έναν γάρο επαφών με στελέχη του λεγάμενου «εκσυγχρονιστικού ρεύματος». Από την Ακαδημίας 35 πέρασαν αρκετοί από εκείνους που είχαν στελεχώσει τις κυβερνήσεις του, αλλά όχι όλοι.
Ανήσυχος για τα ε 
θνικά. Οι περισσότεροι από όσους τον συνάντησαν, έχουν να λένε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι έντονα προβληματισμένος για την πορεία της χώρας και τον τρόπο διακυβέρνησης που ασκούν ο Κ. Καραμανλής και η Νέα Δημοκρατία. Θεωρεί ότι χάνουμε συνεχώς ευκαιρίες και πως σε διεθνές επίπεδο η χώρα υποχωρεί συνεχώς. Ο Κ. Σημίτης φέρεται να είναι πολύ ανήσυχος για τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα και όπως υποστηρίζουν όσοι τον έχουν συναντήσει, «δεν καταλαβαίνει τι πάνε να κάνουν με την Τουρκία και στο Κυπριακό». Διακρίνει, πάντα κατά τις ίδιες πηγές, «δυο γραμμές στα εθνικά θέματα» και εκτιμά ότι δημιουργείται ένα κενό, το οποίο έως ένα βαθμό εξηγεί την κινητικότητα που αναπτύσσει στον τομέα αυτό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρ. Πα- πούλιας.

«Η Ν.Δ. Βλάπτει τη χώρα», ο πρώην Πρωθυπουργός δεν δίνει λαβή για σχολιασμούς, ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα, και περιορίζεται απλώς στο να επισημάνει ότι η παραμονή της κυβέρνησης της Ν.Δ. στην εξουσία μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει στον τόπο. Και μάλιστα μακροχρόνια.Και το ΠΑΣΟΚ; Ποια θέση είχε στις συζητήσεις του κ. Σημίτη με τα στελέχη του κόμματος που συνάντησε; Όχι κεντρική, όπως θα πίστευε κανείς. Αποτελούσε ένα μέρος των συζητήσεων, αλλά δεν τις μονοπώλησε. Ακόμη κι όταν οι συνομιλητές του έβαζαν με έμφαση το θέμα «τι κάνουμε, πού πάμε», ο
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Αδιαφόρησε για τη συγκέντρωση 
των εκσυγχρονιστών στην ΑνδροΔ εν είναι λίγες οι περιπτώσεις που νοσταλ- γοί του εκσυγχρονισμού, παλαιοί αλλά και νεο- εκσυγχρονιστές, διατυπώνουν ευθέως την άποψη ότι «αν ήταν ο Σημίτης αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Καραμανλής θα είχε πέσει τώρα». Ο Κ. Σημίτης, όσο κι αν τον κολακεύουν κάτι τέτοιες αναφορές, δεν θέλει ούτε να·τις ακούει. Το παράδειγμα του Γερμανού πρώην καγκελαρίου Γκέρχαρ- ντ Σρέντερ, με τον οποίο είχαν παράλληλη διαδρομή και εκείνος τώρα δηλώνει ότι επιστρέφει στην ενεργό πολιτική, δεν φαίνεται να τον συ- γκινεί καθόλου. Επί του παρόντος τουλάχιστον. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την πρόσφατη συνάντηση στην Άνδρο μερικών εκσυγχρονιστών όπου συζητήθηκε το

μέλλον του «ρεύματος» και του ΠΑΣΟΚ, φέρεται να είπε, όταν τον ενημέρωσαν απλώς, «τι τα θέλετε αυτά, τώρα...». Υπάρχει και ένα περιστατικό, που από πολλούς διέφυγε: στην πρόσφατη συνέντευξή της στα «ΝΕΑ», η Άννα Διαμα- ντοπούλου ξεκαθάρισε ότι ο Κ. Σημίτης ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην Ελλάδα. Μια τέτοια δήλωση από ένα στέλεχος όπως η κ. Διαμαντο- πούλου, η οποία διετέλεσε από τα σημαντικότερα στελέχη του «ρεύματος» και στενότατη συνεργάτις του Κ. Σημίτη, είναι προφανές ότι δεν διατυπώθηκε έτσι, χωρίς στόχο.Και ασφαλώς ούτε χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, αν όχι με τον ίδιο τον κ. Σημίτη, τουλάχιστον με το περιβάλλον του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πράγματι

προηγήθηκε συνεννόηση με το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού. Η πρώην υπουργός έλαβε το πράσινο φως να προχωρήσει σε μια δήλωση που εκ πρώτης όψε- ως φαντάζει με φραστική αποστρατεία του πρώην Πρωθυπουργού. Αλλά δεν είναι. Και ως εκ τούτου η δήλωση Διαμαντοπούλου προσλαμβάνει άλλες διαστάσεις. Γιατί ουσιαστικά με το παρασκήνιο που έχει προηγηθεί, μέσω αυτής της δήλωσης ο κ. Σημίτης επιχειρεί να κλείσει τα σενάρια που τον θέλουν να εξετάζει την πιθανότητα επα- νάκαμψής του στο πολιτικό προσκήνιο, από τη θέση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Και στέλνει το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αρχηγό τον Γιώργο Παπανδρέου και με αυτόν θα πορευτεί.

Κ α ν έ ν α βΣ ύμφωνα με την τελευταία δημοσκο- πική έρευνα, η διαφορά ανάμεσα στη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται, αλλά αμφότεροι οι ηγέτες τους κατα- κρη- μνίζο- νται στην απάντηση για τον καταλληλότεροπρωθυπουργό. Ο Καραμανλής χάνει τέσσερις μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση. Ο Παπανδρέου χάνει πέντε και, μαζί, τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις των ερωτηθέ- ντων.Μεταξύ των δύο εγκαθίσταται ο Κανένας, τον οποίο επιλέγει σχεδόν το ένα τρίτο του δείγματος. Σε διάστημα ενός μηνός περίπου, ο Κανένας κερδίζει οκτώ μονάδες. Πρόκειται για εξαιρετική επίδοση. Είναι φανερό ότι ο Κανένας συγκεντρώνει τις προσδοκίες και τις ελ πίδες όλο και περισσότερων ψηφοφόρων.Τι θα συμβεί αν διατηρήσει μέχρι τέλους αυτή τη δυναμική; Δεν αποκλείεται στις επόμενες εκλογές να αποκτήσουμε Κανένα πρωθυπουργό.

ΑΙΧΜΕΣ
----- ♦-----Του ΑΛΕΞΗ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

κ. Σημίτης απέφευγε με πολύ διπλωματικό τρόπο να ανοίξει τη συζήτηση. Όπως κάνει εδώ και πολύ καιρό, ο πρώην Πρωθυπουργός αποφεύγει συστηματικά να ασκήσει κριτική στον Γιώργο Παπανδρέου. Όχι μόνο γιατί ήταν μια κορυφαία επιλογή της πολιτικής του πορείας, αλλά γιατί θεωρεί ότι ο κ. Παπανδρέου αποτελεί τη μοναδική λύση για το ΠΑΣΟΚ. Ακόμη και σε πολύ δικούς του ανθρώπους, που υπήρξαν και υπουργοί των κυβερνήσεών του, ο κ. Σημίτης σύστησε «να στηριχθεί ο Γιώργος». Στους υπόλοιπους έκανε λόγο για την κακή συγκυρία που δεν ε

πιτρέπει στον Γ. Παπανδρέου να προηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας και απέδωσε το όλο κλίμα στην εσωστρέφεια που κατά καιρούς πλήττει το κόμμα.
Δεν τον υπονομεύει. Ο κ. Σημίτης, ο οποίος δεν έχει πάψει στιγμή να βλέπει πολιτικά στελέχη, γνωρίζει ότι οτιδήποτε άλλο -  διαφορετικό -  από αυτά που συστήνει όταν συζητάει, θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αντιηγετική κίνηση. Και είναι αλήθεια ότι και στο περιβάλλον του Γιώργου Παπανδρέου είχαν διατυπωθεί ανησυχίες για το

«τι τελικά σημαίνουν αυτές οι επαφές». Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, το αντίθετο. Στο διάστημα των δυόμισι χρόνων που &  ο Κ. Σημίτης είναι εκτός ηγεσίας ΠΑΣΟΚ, έχει κάνει τρεις μεγάλους γύρους επαφών -  εκτός των σποραδικών. Και τις τρεις φορές, από το περιβάλλον του κ. Παπανδρέου εκ- πορευόταν ο ίδιος προβληματισμός. Αλλά κάθε φορά ο Κ. Σημίτης διαμήνυε, με τρόπο που να μην αφήνει περιθώρια αμφιβολιών, ότι δεν είναι στις προθέσεις του να υπονο- μεύσει τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά να τον στηρίξει. &


