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Το εγχείρημα... στράβωσε
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελιά στη σκιά του Σημίτη
Αρχισαν οι γκρίνιες για το «καπέΗωμα» της πρωτοβουλίας των «58» για την Κεντροαριστερά
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Τ ο εγχείρημα της Ελιάς αλά ελληνικά, απ' 
το εμβρυακό του κιόλας στάδιο, έφερε 
στην επιφάνεια όλεςτιςπαθογένειεςπου 

κρατούντα τελευταία χρόνια κατακερματισμέ
νη την Κεντροαριστερά. Ενώ υπήρξε πραγματι
κό ενδιαφέρον και αθρόα συμμετοχή πολιτών 
στο διαδίκτυο μετά τις ανακοινώσεις της πε
ρασμένης Δευτέρας, σε επίπεδο «επώνυμων» 
και ιστορικών στελεχών κυριάρχησε η αμοι
βαία καχυποψία περί αηόπειρας.«καπελώμα- 
τος». Στο επίκεντρο τέτοιου είδους αντιδράσε
ων βρέθηκε η παρέμβαση του πρώην πρωθυ
πουργού Κώστα Σημίτη υπέρ του εγχειρήμα
τος που προκάλεσε πλήθος σχολίων.

Η συγγραφέαςΣώτηΤριανταφύλλου, μία εκ 
των58 που υπογράφουντο κείμενο-πρόσκληση 
για την ανασυγκρότηση της Αριστερός εξέφρα- 
σε δημόσια αυτό το συναίσθημα, λέγονταςότι 
ο Κ. Σημίτης«βιάστηκε να στηρίξει το εγχείρη
μα» και ότι «κάπως το καπέλωσε». Η πραγμα
τικότητα είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός δι
ευκόλυνε μετιςκινήσειςτου όσους σκέφτονται 
έτσι. Από τους 58, περίπου οι 20 είναι στενοί 
πολιτικοί και προσωπικοί του φίλοι, θεωρού-

Επίσημκ συναντήσει με 
τον Ευάγγελο ΒενιζεΑο 
και τον Φώιη ΚουβέΑη θα 
ζητήσουν οι εκπρόσωποι 
τπξ «Κίνησή ιων 58»

νται δικοί του άνθρωποι. Ηταν ο πρώτος πο
λιτικός με βαρύτητα που τοποθετήθηκε δημο
σίως υπέρ του κειμένου, και μάλιστα μετά την 
ομιλία του -στην παρουσίαση του βιβλίου του 
π ρώην π ροέδρου της Κυ πρια κήςΔη μοκρατίας 
Γιώργου Βασιλείου- που άνοιγε καθαρά μέτω
πα προς την εθνικιστική δεξιά και την αντιμνη- 
μονιακή αντιπολίτευση, ενώ περιείχε και προ
γραμματικά στοιχεία.

Επίσης την ίδια βδομάδα που έπεσε ο σπό
ρος της Ελιάς ο Κ. Σημίτης -που είχε μία πο
λύ φειδωλή δημόσια παρουσία τα τελευταία 
χρόνια- έκανε ένα σερί δημόσιων εμφανίσε
ων. Από το βιβλίο του Γ. Βασιλείου, στο βιβλίο 
του Δπμήτρη Ψυχογιού και την Πέμπτη στο βι
βλίο του Τάσου Γιανίτση, συνοδευόμενοςαπό 
πολλούς που είτε υπογράφουν το κείμενο, εί
τε ενδιαφέρονται για την προσπάθεια. Οι φή
μες ότι η Κεντροαριστερά είναι ένα όχημα για 
να επανακάμψει στο προσκήνιο και να διεκδι- 
κήσει ακόμη και την Προεδρία της Δημοκρα
τίας, το 2015, δεν άργησαν να απλωθούν στα 
πρωτοσέλιδα του Τύπου. «Αυτά είναι αστειότη
τες. Να δώσει μια ώθηση στο εγχείρημα ήθε
λε απλώς», λένε οι συνεργάτες του. Αλλά, απ' 
ό,τι φαίνεται, είναι απ' τους ελάχιστους που 
το πιστεύουν.

Η παρέμβαση ΒενιζέΑου
Και στο ΠΑΣΟΚ η παρέμβαση Σημίτη ηροκά- 
λεσε τελικά αμηχανία, αν και ο Ευάγγελος Βε-, 
νιζέλος ήταν απόλυτος γνώστης των προθέσε-

χνει τη σκιά του στο εγχείρημα. Παραδόξως τις 
αποστάσεις από την κίνηση τις πήραν πρώτοι 
κάποιοι εξέχοντες σημιτικοί, οι οποίοι από την 
πλευρά τουςδεν έκρυψαν την καχυποψία τους 
απέναντι στην πρωτοβουλία. Ετσι, ο Τ. Γιαννί- 
τσης δεν υπέγραψε το κείμενο, ενώ χρειάστη
κε «σπρώξιμο» απ' τον πρώην πρωθυπουργό 
για να βγει στα M M E  υπέρ της κίνησης, ενώ ο 
Βασίλης Ράπανος, που πολλοί θεωρούσαν δε
δομένο, δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η 
πραγματική έκπληξη, πάντως ήρθεαπό την άλ
λη πλευρά, αυτή του λαϊκού ΠΑΣΟΚ.

Η ιδρυτική συνέλευση
Στο εσωτερικό των «58» πάντως διαπιστώνεται 
αμφίσημη διάθεση απέναντι στους προβεβλη
μένους πολιτικούς με διαδρομή χρόνων. Και 
αυτό το εξέφρασε η Σ. Τριανταφύλλου με τη 
φράση «είναι δώρονάδωρον να μας υποστηρί
ξουν πολιτικοί τόσο φθαρμένοι από τον χρόνο 
και όσα έχουν ή δεν έχουν προσφέρει».

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, στο εσω
τερικό της πρωτοβουλίας είχαν γίνει διάφορες 
σκέψεις σε σχέση με τον Γιώργο Παπανδρέου, 
τον οποίο κάποιοι ήθελαν να βάλουν από την 
αρχή απέναντι. Πρυτάνευσε, ωστόσο, η αντί
ληψη ότι Κεντροαριστερά χωρίς τους παπαν- 
δρεϊκούςδεν μπορεί να οικοδομηθεί. Ντιμπέ- 
ιτ στο εσωτερικό της πρωτοβουλίας υπήρξε, 
πάντως και για τον Βενιζέλο, και εδώ κάποιοι 
ήθελαν να αποφύγουν κάθε συγχρωτισμό. Κι 
αυτό βεβαίως θεωρήθηκε αδύνατο.

Τελικά αυτό που συμφωνήθηκε είναι ότι η 
πρωτοβουλία θα προχωρήσει αυτόνομα, αλλά 
θεσμικά. Τιςεπόμενες ημέρεςθα ζητηθούν επί
σημες συναντήσεις αντιπροσωπείας των «58» 
μετουςεπικεφαλήςτου ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλο και 
ΔΗ M AP Φώτη Κουβέλη. Ο Ευ. Βενιζέλος είναι 
απολύτως θετικός (κι αυτή θα είναι η εισήγη
σή του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτρο
πής που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρί
ου), ενώ ο Φ. Κουβέληςαντιδρά, έχονταςόμως 
πολλέςδιαφορετικές φωνές στο εσωτερικό του. 
Η Ιδρυτική Συνέλευση προγραμματίζεται για 
τις αρχές του 2014, ενώ το θέμα της ηγεσίας 
δεν τους απασχολεί ακόμα. Ούτως ή άλλως ο 
επικεφαλής της Ελιάς θα εκλεγεί από τη βάση, 
και όποιος τρέφει φιλοδοξίες είναι ευπρόσδε- 
κτοςνα θέσει υποψηφιότητα.

ών του. Οι ψίθυροι, παρ' όλα αυτά, ανάγκα
σαν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί 
απολογητικός την Τετάρτη, στο μι'νι «πράσινο» 
υπουργικό: «Δεν θέλουμε κανείς από εμάς να 
καπελώσει την προσπάθεια».

Κι αυτό ήταν και μια απάντηση στους πα- 
πανδρεϊκούς, τους οποίους ξάφνιασε το δυ
ναμικό «μπάσιμο» Σημίτη. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες, οι συνεργάτες του πρώην προέ
δρου επικοινώνησαν με τη Χαριλάου Τρικού- 
πη, για να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει. Τους 
καθησύχασαν ότι κανείς δεν πάει να υπερκα
λύψει κανέναν.

Στο εσωτερικό των «58» το θέμα προκάλεσε 
μεγάλη συζήτηση. Παρά την αντίδραση τηςΣ. 
Τριανταφύλλου, σε γενικές γραμμές η στήρι
ξη Σημίτη κρίθηκε θετική, και όπως πρεσβεύ
ουν πολλοί, έδωσε επικοινωνιακή ώθηση στην 
πρωτοβουλία και μια «ηχηρή πολιτική στήρι
ξη» που την είχε ανάγκη στο ξεκίνημά της. Ως 
εκεί όμως. Ολοι θεωρούν τώρα ότι ο Κ. Σημί
της θα πρέπει να κάνει πίσω, ώστε να μη ρί-

η άποψη
tou ΒΑΣΙΛΗ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Αμαρτ^ωϋό παρελθόν, 
αβέβαιο μέΜον
Η ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ της εκλογικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ 
έχει δημιουργήσει ένα αδιαμφισβήτητο κενό στην Κεντροαριστερά, 
και οι ψηφοφόροι που κατά παράδοση ανήκουν σε αυτόν τον πολιτι
κό χώρο αναζητούν κάτι νέο, άφθαρτο και χωρίς ευκαιριακά συνθή
ματα που θα τους εμπνεύσει. Ομως, η απόπειρα των «58» να δημι- 

ουργήσουν ένα κίνημα στα πρότυπα της ιταλικής Ελιάς εμφανίζεται 
κατώτερη των περιστάσεων και όλα δείχνουν ότι οδηγείται σε απο
τυχία, γιατί κυρίως στηρίζεται σε πολιτικούς «σκελετούς» ενός αμαρ
τωλού παρελθόντος, το οποίο ο ελληνικός λαός πληρώνει ακριβά 
μέχρι σήμερα και θέλει να ξεχάσει. Τη χαριστική βολή στην προσπά
θεια και στις όποιες καλές προθέσεις υπάρχουν έδωσε η προκλη
τική παρουσία προσώπων τα οποία εκτίμησαν ότι βρήκαν τη χρυσή 
ευκαιρία που αναζητούσαν εδώ και καιρό για να επιστρέφουν ως 
«σωτήρες» στο πολιτικό σκηνικό, αν και το έργο τους αξιολογήθηκε 
από τους ψηφοφόρους, που τους έστειλαν σπίτι τους.
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