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«Ακαιρη» και «αψυχολόγητη» η παρέμβαση του τέως πρωθυπουργού, υποστηρίζει μεγάλο μέρος της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ

Βεντέτα Σημίτη-Παπανδρέου
Γράφει ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΙ___________________

Τ ο βιβλίο του τέως πρωθυπουργού Κ. Σημί
τη ήταν το μεγάλο πολιτικό γεγονός για 
το Π ΑΣΟ Κ, την εβδομάδα που πέρασε, 

εκτιμούν όλα τα στελέχη του κινήματος.
Αν, όμως, αυτό το γεγονός προσέφερε και 

σε τι μπορεί να συνέβαλε στο κόμμα τους, οι 
γνώμες των ιδίων στελεχών είναι διαμετρικά 
αντίθετες, με την πλειοψηφ ία να θεω ρεί ότι 
μόνο κακό προκάλεσε ο τέως πρωθυπουργός 
στο Π ΑΣΟ Κ.

Κι αυτό, γιατί πέρα από την αναζωπύρωση 
των παλαιών και χρονίζόντων διαφορών και 
διαφωνιών στο κόμμα της αξιωματικής αντι
πολίτευσης, δη μ ιούργη σε επιπλέον και την 
εντύπωση ότι το χάσμα μεταξύ νέου και παλαι
ού Π ΑΣΟ Κ παραμένει αγεφύρωτο.

Αυτό υποστηρίζεται από μεγάλο τμήμα της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Π Α ΣΟ Κ, που 
εκτιμά ότι ήταν «άκαιρη» αλλά και «αψυχολό
γητη» η «τωρινή παρέμβαση Σημίτη» με την 
έκδοση του βιβλίου του.

«Δεν έχει την ιδανική χρονική 
απόσταση αυτό το βιβλίο» παρα
τηρούσε πρώην υπουργός και στε
νός συνεργάτης του κ. Σημίτη κατά 
τα πρώτα χρόνια της πρωθυπουρ
γίας του.

Ο ίδιος αναφέρει ακόμα ότι είχε 
π ρ οσ π α θ ή σ ει να απ οτρέψ ει τον 
τέως πρωθυπουργό από την ενέρ- 
γειά του αυτή, όταν πληροφορή- 
θηκε την πρόθεσή του να συγγρά- 

ψει βιβλίο, αλλά όπως χαρακτηριστικά δηλώ
νει:

«Ηταν τιολλοί εκείνοι ηου τον ενθάρρυναν και 
τον προέτρεηαν».

Ποιοι μπορεί να ήταν αυτοί; Το συμπέρα
σμα ίσως βγαίνει από τις δηλώσεις στις οποί
ες προέβησαν όσοι επαίνεσαν το περιεχόμενο 
του βιβλίου κι εξέφρασαν θαυμασμό για τον 
συγγραφέα, ενώ -κάποιο ι- προέβλεψαν ή άφη
σαν να εννοηθεί ότι «αυτό δεν είναι το τέλος 
Σημίτη αλλά μια νέα αρχή».

Χαρακτηριστικότερη όλων προς τα παρα
πάνω ήταν η σχετική δήλωση του πρώην υπουρ
γού Χρ. Βερελή, την οποία συμμερίστηκαν κι 
άλλα στελέχη του πάλαι ποτέ εκσυγχρονιστι
κού μπλοκ.

Τα στελέχη αυτά ήταν εκείνα, άλλωστε, που 
χαιρέτισαν την πρωτοβουλία του τέως πρωθυ
πουργού και συμμερίστηκαν απολύτως όλες 
τις αναφορές και περιγραφές του για την οκτά
χρονη πρωθυπουργία του.

Ετσι προκλήθηκε νέα αναταραχή και ανα
ζω πύρω ση των παθώ ν στους κόλπους του 
Π ΑΣΟ Κ, σε μία χρονική στιγμή που ο πρόε
δρός του, Γ. Παπανδρέου, επιχειρούσε να «κλεί
σει πληγές» και να παρουσιάσει ότι το κόμμα 
του, ενωμένο και συντεταγμένο, βρίσκεται σε 
ανοδική πορεία.

Η απογοήτευση του Γ. Παπανδρέου, λοι
πόν, ή ενδεχομένως και η αγανάκτησή του, να 
τον ανάγκασαν να προβεί στη δήλωση: «Εγώ 
κοιτάζω μηροοτά, γ ι ’αυτό και με εξέλεξαν».

Ερμηνεύοντας τη δήλωση αυτή, το μόνο 
σαφές συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι

/  Νέος κύκλος 
εσωστρέφειας 
στο ΠΑΙΟΚ

/  Αναζωπυρώθηκαν 
τα μίση και τα πάθη

κάποιοι στο κόμμα κοιτάζουν πίσω. Και πίσω 
από τον Γ. Παπανδρέου δεν είναι άλλος από 
τον κ. Σημίτη και τους υποστηρικτές του.

Κομψή, αναμφίβολα, η αντίδραση του προ
έδρου του Π Α ΣΟ Κ, όχι όμως και η αντίδρα
ση άλλων στελεχών που δημοσίω ς αποδοκί
μασαν τον Κ. Σημίτη, για να προκαλέσουν τη 
δήλωση του τέως πρωθυπουργού «θα συνεχί- 
σω να μιλάω».

«Συντροφικές αντιπαραθέσεις»

Τι άλλο έχει να πει; Θα το δούμε εν καιρώ. 
Το περιεχόμενο του βιβλίου, ωστόσο, έχει ανα
λυθεί με κάθε λεπτομέρεια τις προηγούμενες 
ημέρες και δεν βρήκαμε πρόθυμα στελέχη να 
πουν κάτι περισσότερο.

Εκείνο που λένε, πάντως, είναι ότι «τα απά
νεμα» της παρέμβασης Σημίτη δύσκολα μπο
ρούν να μαζευτούν και δεν αποκλείουν ο νέος 
κύκλος εσωστρέφειας που άρχισε στο κόμμα

Νέα αναταραχή κα ι ανα
ζωπύρωση των παθών προ
κάλεσε ο Κώστας Σημίτης 
με το βιβλίο του σε μια χρο
ν ική  στιγμή που ο πρόε
δρός του, Γ. Παπανδρέου, 
επ ιχειρούσε να «κλείσ ει 
πληγές» και να παρουσιά
σει ότι το κόμμα του, ενω
μένο και συντεταγμένο, βρί
σκεται σε ανοδική πορεία. 
Σ τις  φ ω το γ ρ α φ ίες  σ τιγ
μιότυπα από την παρου
σίαση.

να έχει απρόβλεπτες εξελίξεις. Αυτό θα εξαρ- 
τηθεί βέβαια και από τη διάθεση του Σημίτη 
να συνεχίσει, όπως απείλησε να μιλάει. Διότι, 
αν ερμηνεύτηκε σωστά η δήλωσή του, μάλλον 
αυτά που έχει να πει ο τέως πρωθυπουργός δεν 
θα αφορούν το παρελθόν, διότι αυτό το συμπύ
κνωσε στο βιβλίο του, αλλά το παρόν και το 
μέλλον.

Ενδέχεται δηλαδή να προβαίνει σε κρίσεις 
και παρατηρήσεις για την πορεία του κόμμα
τός του ή ακόμα και να συμβουλεύει και να 
υποδεικνύει τακτικές και στρατηγικές.

Και τη γνώμη του Σημίτη δεν δείχνει να την 
επ ιθυμ εί κανένας στο Π Α ΣΟ Κ , πολύ περισ
σότερο ο Ε. Παπανδρέου, ο οποίος, όπως ανα
φέρουν στενοί του συνεργάτες, δεν θέλει ν’ 
ακούει φωνές του παρελθόντος που έχουν απα
ξιωθεί στη συνείδηση του κόμματος και ανα
ζω πυρώ νουν τις «συντροφικές αντιπαραθέ
σεις», με κίνδυνο η αψιμαχία για το βιβλίο να 
μετατραπεί σε βεντέτα Σημίτη-Παπανδρέου.

Ημερίδα για 
τις συμπράξεις 
ιδιωτικού- 
δημόσιου 
τομέα

Μ ε τη  σ υ μ μ ετο χ ή  
περισσότερων των εκατόν 
πενήντα διοικητών και στε
λεχών των Δημόσιων Επι
χειρήσεω ν Κοινής Ω φ έ
λειας πραγματοποιήθηκε 
την περασμένη Τετάρτη 
στην αίθουσα του ΕΒΕΑ  
η η μερ ίδα  του Κέντρου 
Δημόσιων Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών, με θέμα 
τις συμπράξεις δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα.

Στην ημερίδα, η οποία 
είχε ως κύριους ομιλητές 
τον υφ υπουργό Ο ικονο
μίας και Οικονομικών, Χρή- 
στο Φώλια, τον αντιπρό
εδρο  του Ε Β Ε Α , Γιάννη 
Γρανίτσα, και τον πρόεδρο 
του ΚΕΔΕΟ, πρώην υπουρ
γό, Θεόδωρο Δαμιανό, 
συζητήθηκαν το υπό δια
μόρφωση νομοθεηκό πλαί
σιο για τις συμπράξας δημό- 
σιου-ιδιωτικού τομέα, οι 
διαφαινόμενες θετικές επι
πτώσεις στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας, καθώς 
και στη βελτίωση των παρε
χόμενων κοινωνικών υπη
ρεσιών.

Ο υφυπουργός Οικο
νομίας και Οικονομικών, 
στην παρέμβασή του, περιέ- 
γραψε την οικονομική και 
εθνική διάσταση της μεταρ- 
ρύθμισης, καλώντας, ταυ
τόχρονα, τις διοικήσεις και 
τα στελέχη των ΔΕΚΟ να 
συμβάλουν με πρωτοβου
λίες στην επ ιτυχ ία  της.

Ο κ. Γρανίτσας, από 
την πλευρά του, αφού εξέ- 
φρασε την ικανοποίηση 
του ιδιωτικού τομέα για 
την κυβερνητική πρωτο
βουλία, διαβεβαίωσε ότι ο 
επιχειρηματικός κόσμος 
είναι έτοιμος να προωθή
σει τις συμπράξεις δημό
σιου και ιδιωτικού τομέα, 
με την προϋπόθεση ότι το 
νομοθεηκό πλαίσιο θα είναι 
σαφές και αντιγραφειο- 
κρατικό.

Ο κ. Δαμιανός, παράλ
ληλα, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, κάλεσε όλες 
τις Δημόσιες Επιχειρήσεις 
να ενταχθούν στο ΚΕΔΕΟ, 
προκειμ ένου να ενισχύ- 
σουν τη θέση του ως μέλους 
της Κομισιόν.


