
Δεν άρεσε ο... συγγραφέας Σημίτης
Ο Γιώργος ενοχλήθηκε από τη μετάθεση των ευθυνών για την ήττα στις εκλογές
Την ενόχληση του Γιώργου Παπανδρέου προκάλεσαν όσα ο πρώην 
Πρωθυπουργός Κ. Σημίτης περιγράφει στο βιβλίο του «για το πώς χάθηκαν
οι εκλογές».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος_____________________

Α ν και επισήμως η Χαριλάου Τρικούτιη κατέβαλε προ
σπάθεια να μην υπάρξει σχολιασμός των όσων ο κ. 
Σημίτης αναφέρει σχετικά με τις αιτίες που προκά

λεσαν την ήττα στις εκλογές του 2004, εντούτοις πληροφο
ρίες από έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ είναι ενοχλημένος από την προσπάθεια που γίνε
ται για μετάθεση των ευθυνών. Οι ίδιες πηγές μάλιστα προ
χώρησαν ένα βήμα περισσότερο διατυπώνοντας την άπο
ψη ότι «είναι εκτός πραγματικότητας η εκτίμηση που δια

ΤΑ ΤΟ ΥΡΚ ΙΚ Α  Μ ΕΣΑ  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Α Σ Η Σ
ηρόβαλαν με έντονο τρόπο την περιγραφή της «νύχτας των Ιμιών» 

και ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι Έλληνες επιτελείς δεν ενημέρωσαν 

έγκαιρα και με πραγματικά στοιχεία τον τότε Πρωθυπουργό

τυπώνει ο κ. Σημίτης στο βιβλίο του ότι εκλογές χάθηκαν 
την προεκλογική περίοδο. Είναι κατανοητό γιατί το κάνει, 

αλλά όλοι στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν, και ασφαλώς και 
ο ίδιος, ότι οι εκλογές είχαν χαθεί πολύ πριν από 
την προεκλογική περίοδο. Και όχι βεβαίως τη υ- 
παιτιότητιτου Γιώργου Παπανδρέου, ο αγώνας 
του οποίου μάλιστα είχε, τηρουμένων των ανα
λογιών, ηρωικό χαρακτήρα, αν αναλογιστεί κα

νείς σε τι κατάσταση παρέλαβε το ΠΑΣΟΚ».

θα παραστεί στην παρουσίαση
Ο κ. Παπανδρέου πάντως δεν πρό

κειται να δημοσιοποιήσει την ενόχλησή 
του, και όπως δήλωσε στα «ΝΕΑ» ο εκ
πρόσωπος Τύπου του κόμματος Νικ. 
Αθανασάκης, «είναι στο πρόγραμμά 
του να παραστεί στη μεθαυριανή εκ
δήλωση, δεν έχει αλλάξει κάτι». Ο κ. 
Αθανασάκης απέφυγε επίσης να σχο
λιάσει επισήμως το περιεχόμενο του 
βιβλίου του κ. Σημίτη, ειδικά κατά το 
σκέλος που αφορά την αλλαγή ηγεσίας 

στο ΠΑΣΟΚ. Περιορίστηκε μόνο να επι- 
σημάνει ως γενικό σχόλιο ότι «επιμέρους 
απόψεις για το πώς εξελίχθηκαν τα γε
γονότα μπορεί να υπάρχουν, και ο κα
θένας έχει τις απόψεις του». Όμως, ό-
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πως τόνισε, «δεν έχουμε κανέναν λόγο τώρα να ενσωμα
τώσουμε το όλο θέμα στις εσωκομματικές διεργασίες». 
Ό ταν του ζητήθηκε να αναφέρει πώς αντιμετωπίζει το 
ΠΑΣΟΚ το θέμα του βιβλίου του κ. Σημίτη, απάντησε «ου
δέτερα».

Πάντως δημόσιες αντιδράσεις αναφορικά με το περιε
χόμενο του βιβλίου του κ. Σημίτη προήλθαν από την Τουρ
κία και την Εκκλησία. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης πρό
βολον με έντονο τρόπο την περιγραφή της «νύχτας των 
Ιμίων» και ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι Έλληνες επιτελείς 
δεν ενημέρωσαν έγκαιρα και με πραγματικά στοιχεία τον 
τότε Πρωθυπουργό για την ελληνοτουρκική κρίση. Τα τουρ
κικά κανάλια πρόβαλαν το σχετικό θέμα υπό τον τίτλο «Το 
ελληνικό φιάσκο». Στο πλαίσιο αυτό από ορισμένες πηγές 
κυβερνητικής προέλευσης υποστηριζόταν ότι «ήταν άστοχη 
η δημοσιοποίηση τόσο απόρρητων πληροφοριών» και χα
ρακτήριζαν «πρόωρο» γεγονός την έκδοση.

Ο άμεσα εμπλεκόμενος στην κρίση των Ιμίων τότε αρ
χηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Λυμπέρης δήλωσε ότι θα απαντή
σει γραπτώς με ανακοίνωσή του για το θέμα, επιφυλασ
σόμενος να διαβάσει το σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου.

Χριστόδουλος: «Το σπίτι μας...»
Από πλευράς Εκκλησίας, συνεργάτες του Αρχιεπισκό

που Χριστόδουλου ανέφεραν ότι ενο 
χλήθηκε από όσα γράφει ο κ. Σημί
της για το θέμα των ταυτοτήτων, και 
ειδικότερα για την αναφορά ότι η Εκ
κλησία επιχείρησε μέσα από την κρί
ση τω ν  ταυ τοτή των «να εγκαθι- 
δρύσει μια ιδεολογική επο- 
πτεία επί της πολιτικής ε
ξουσίας». Επισήμως ο κ. 
Χριστόδουλος αναφέρ
θηκε έμμεσα σε όσα γρά
φει ο κ. Σημίτης, τονίζο
ντας από το Μεσολόγγι 
όπου βρισκόταν για την 
ενθρόνιση του τοπικού 
μητροπολίτη ότι «μας κα
τηγορούν ότι έχουμε ταυ
τιστεί με το έθνος. Αυτό 
το έθνος το αγαπάμε για
τί σ' αυτό ανήκουμε. Δεν 
θα αφήσουμε να γκρεμι
στεί το σπίτι μας, γιατί ά
μα πέσει θα μας πλακώσει 
όλους».

«Λεν ασχολείστε με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας»
ΚΡΙΤΙΚΗ, αλλά και θετικά μηνύματα αποκό
μισαν τα περίπου 5.000 στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
που πραγματοποίησαν εξορμήσεις το Σάββα
το, στο πλαίσιο της ημέρας ενημέρωσης για 
την ακρίβεια. Τα στελέχη αυτά που πλαισίω
σαν τα περίπου 500 κλιμάκια που είχε οργα
νώσει το κόμμα, πραγματοποίησαν επισκέ
ψεις σε λαϊκές αγορές, σε σούπερ μάρκετ, σε 
μεγάλα καταστήματα, αλλά και τοπικές αγο
ρές, θα υποβάλουν εκθέσεις στον τομέα ορ
γανωτικής πολιτικής του κόμματος.

«Πήγε καλά»
Η κεντρική ιδέα αυτής της πρωτοβουλίας 

ήταν «να αποδείξει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει θέσεις, 
προτάσεις και πολιτικές, και τις αναδεικνύει», 
και έτσι όπως εξελίχθηκε η «επιχείρηση» η βα
σική εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι «πήγε κα
λά». Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μοίραζαν μπρο
σούρες με τις θέσεις του κόμματος, συζητού-

Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η
αλλά και θετικά μηνύματα από 

την εξόρμηση 5 . 0 0 0  στελεχών 

του Π Α Σ Ο Κ  σ ε όλη την Ελλάδα

σαν με τους πολίτες, ζητούσαν τη γνώμη τους 
«για την κατάσταση», τους ανέλυαν τις θέσεις 
του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και σε πολλές πε
ριπτώσεις άνοιγαν μαζί τους συζήτηση για άλ
λα «εκτός ημερήσιας διάταξης» θέματα, όπως 
η οικονομική κατάσταση, η ανεργία, η καθη
μερινότητα.

Στο πλαίσιο αυτής της «διεύρυνσης» δεν 
ήταν λίγοι οι πολίτες που άσκησαν κριτική στο 
κόμμα για το είδος της αντιπολίτευσης που α
σκεί. Υποστηρίχθηκε ότι «δεν ασχολείται με 
τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας»,

ενώ κριτική υπήρξε τόσο για απουσία από το 
πλευρό των πολιτών στους 20 μήνες της δια
κυβέρνησης της χώρας από τη Ν.Δ. όσο και 
για όψιμη πρόθεση να ασχοληθεί με την α
κρίβεια, αλλά και τα γενικότερα προβλήματα 
τω ν πολιτών. Υπήρξαν περιπτώσεις, ειδικά 
στα μεγάλα αστικά κέντρα, που η κριτική στα 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ υπερέβη κάποια όρια, αλ
λά αυτές ήταν οι εξαιρέσεις. Σε γενικές γραμ
μές οι πολίτες υποδέχθηκαν θετικά την πρω
τοβουλία του ΠΑΣΟΚ να μεταδώσει τις θέσεις 
του για την ακρίβεια στην αγορά.

Μαζική δημόσια πρωτοβουλία
Για τη Χαρ. Τρικούπη πάντως θεωρούν ως 

το πιο σημαντικό στοιχείο ότι για πρώτη φο
ρά το ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε μια τόσο μαζική 
δημόσια πρωτοβουλία, βγάζοντας σχεδόν ό
λα τα κορυφαία του στελέχη στον δρόμο να 
μιλήσουν από κοντά με τους πολίτες. Και ε

τοιμάζονται ήδη για την επόμενη φορά που 
θα γίνει κάτι ανάλογο, με διαφορετικό θέμα. 
Είναι πολύ πιθανόν πρωτοβουλία αυτού του 
μεγέθους να πραγματοποιηθεί τον επόμενο 
μήνα, με αφορμή τη συζήτηση του προϋπο
λογισμού του 2006 και με θέμα την κατάστα
ση της οικονομίας της χώρας.

Στο ενδιάμεσο, οι περιφερειακές οργανώ
σεις του κόμματος έλαβαν εντολή από τον το 
μέα οργανωτικής πολιτικής να προχωρήσουν 
στην οργάνωση εκδηλώσεων με ομιλητές κο
ρυφαία στελέχη και θεματολογία σχετική με 
τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για 
παράδειγμα, η Νομαρχιακή Επιτροπή Α’ Αθή
νας οργανώνει ανοικτές εκδηλώσεις στα επτά 
νομαρχιακά διαμερίσματα τη Αθήνας με θέμα 
«20 μήνες Ν.Δ. με ανεργία, λιτότητα, διαφθο
ρά...». Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιη
θεί απόψε (στις 7 μ.μ.) στο πολιτιστικό κέντρο 
της Γκράβας με ομιλητή τον Κ. Σκανδαλίδη.


