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Μηνύματα 
για αλλαγή 
κλίματος
Τι δείχνουν τα 
γκάλοπ και οι 
αντιδράσεις των 
πολιτών που 
φθάνουν στο 
ΠΑΣΟΚ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ, 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Αλλαγή στο πολιτικό κλίμα διαπιστώνει η Χαριλάου 
Τρικούπη με την αναγγελία και μόνο των θεαματικών 
εξελίξεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Τα μηνύματα ότι η 
αλλαγή είναι πλέον ορατή παντού διασταυρώνονται και από 
τα στοιχεία των πρώτων δημοσκοπήσεων που έχουν στα 
χέρια τους το ΠΑΣΟΚ αλλά και μέσα ενημέρωσης.

Πληροφορίες που δεν 
επιδέχονται αμφισβήτηση 
αναφέρουν ότι δύο τηλεφωνικές 
δημοσκοπήσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί ήδη, μία για 
λογαριασμό της Χαριλάου 
Τρικούπη και μία για 
λογαριασμό μέσου ενημέρωσης, καταγράφουν 
προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ έναντι της Νέας 
Δημοκρατίας στην προοπτική ότι ο Γιώργος 
Παπανδρέου θα ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ.

Κάνοντας βόλτα στο Κατάκολο και 
αποφεύγοντας τις πολιτικές 
δηλώσεις πέρασε τη χθεσινή μέρα 
του ο Κ. Σημίτης. Στη φωτό, από τη 
σαββατιάτικη επίσκεψη του 
Πρωθυπουργού με τη σύζυγό του 
στον Πύργο

Η πρώτη, για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ, δίνει προβάδισμα 
μίας ποσοστιαίας μονάδας υπέρ του κυβερνώντος κόμματος, 
ενώ η δεύτερη, και μεταγενέστερη, ανεβάζει τη διαφορά στο 
1,8%. Πλλες δύο δημοσκοπήσεις με κάλπη - βρίσκονται σε 
εξέλιξη, και τα αποτελέσματά τους θα δημοσιοποιηθούν 
γύρω στις 20 Ιανουάριου.

«Συσπείρωση»

Όμως, το περιβάλλον του Γιώργου Παπανδρέου θεωρεί ότι 
περισσότερο θετικό για το κλίμα και τις αλλαγές που 
επιχειρούνται στο ΠΑΣΟΚ είναι το πλήθος των μηνυμάτων που 
έρχονται από κάθε πλευρά της Ελλάδας και σύμφωνα με τα 
οποία «αλλάζει το κλίμα στη βάση του ΠΑΣΟΚ, εξαφανίζεται η 
ηττοπάθεια». Κατά τις ίδιες πηγές, «όσο θα γίνεται πιο ξεκάθαρο 
ολόκληρο το πλέγμα των αλλαγών τόσο θα βελτιώνεται το κλίμα 
για το ΠΑΣΟΚ». Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και στενοί
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συνεργάτες του Πρωθυπουργού. «Πάμε εξαιρετικά» δήλωσε ο 
Χρ. Πρωτόπαπας στα «ΝΕΑ», ενώ σημαντική για πολλούς 
λόγους θεωρείται η παρέμβαση του υπουργού Μεταφορών Χρ. 
Βερελή, ο οποίος τόνισε (στο Star) ότι «ο Γιώργος Παπανδρέου 
θα είναι μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του προέδρου, και 
έχει καθολική αποδοχή. Το διαπιστώνω ο ίδιος, το διαισθάνομαι, 
το βλέπω. Έρχομαι από την επαρχία και είδα ότι υπάρχει πλέον 
συσπείρωση, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικότατα».

Σε σχέση με τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων τώρα, τον 
Πρωθυπουργό Κ. Σημίτη και τον υπουργό Εξωτερικών Ε. 
Παπανδρέου, ο πρώτος πέρασε τη χθεσινή μέρα κάνοντας βόλτα 
στο Κατάκολο (και αποφεύγοντας τις πολιτικές δηλώσεις). Ο 
δεύτερος ήταν στο γραφείο του, συσκεπτόμενος με τους στενούς 
συνεργάτες του. Ο κ. Παπανδρέου προετοιμάστηκε τόσο για τη 
συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κ. Σημίτη αύριο το απόγευμα - 
συνάντηση που δεν θα είναι καθόλου τυπική. Οι πληροφορίες 
αναφέρουν ότι στη διάρκεια της συνάντησης αυτής θα 
ξεκαθαριστούν μια σειρά ζητήματα που έχουν σχέση όχι μόνο με 
την ομαλή διαδοχή αλλά και με το μέλλον του Ειώργου 
Παπανδρέου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Όπως έγινε γνωστό, 
υπάρχει προβληματισμός στο περιβάλλον του κ. Παπανδρέου 
για το αν στο έκτακτο συνέδριο που θα συγκληθεί θα ζητήσει 
και την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής (και κατά συνέπεια 
νέου Εκτελεστικού Ε ραφείου και νέου γραμματέα της Κεντρικής 
Επιτροπής) ή θα προτιμήσει, για λόγους πίεσης χρόνου, να 
πορευτεί στις εκλογές με την παρούσα κομματική ηγεσία και να 
προχωρήσει μετά τις εκλογές στις αλλαγές που επιθυμεί.

Το εκλογικό σώμα

Ένα άλλο ζήτημα που προβληματίζει τον κ. Παπανδρέου, αλλά 
δεν αναμένεται να συζητηθεί στην αυριανή συνάντηση Σημίτη - 
Παπανδρέου, είναι το ποια θα είναι η σύνθεση του εκλογικού 
σώματος στο οποίο θα προσφύγει ο υποψήφιος νέος αρχηγός του 
ΠΑΣΟΚ προκειμένου να εκλεγεί. Υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα, 
από το να ψηφίσουν όσοι ήταν μέλη του ΠΑΣΟΚ από 1974 ως 
σήμερα μέχρι το να ψηφίσουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους 
εκλογικούς καταλόγους τώρα - μόλις 135.000 άτομα μετά την 
τελευταία εκκαθάριση.

Ο κ. Παπανδρέου - ο οποίος θα απευθυνθεί, με βαρυσήμαντο 
λόγο του, στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα 
συγκληθεί την Πέμπτη το απόγευμα - τάσσεται υπέρ της όσο το 
δυνατόν πιο ανοιχτής συμμετοχής. Ο κ. Παπανδρέου θα 
υποδειχθεί ως υποψήφιος πρόεδρος από τον ίδιο τον κ. Σημίτη 
στην Κεντρική Επιτροπή, κι αυτό θα επισφραγίσει τη γενική 
άποψη ότι ο ίδιος εγγυάται τη διαδικασία για την ομαλή διαδοχή 
στο ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα, μένει αδιευκρίνιστο το πώς ο 
Πρωθυπουργός Κ. Σημίτης θα αυτοπροσδιορίσει τον ρόλο του

2



ΤΑ ΝΕΑ -  5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004

ως τυπικά «υπηρεσιακού» Πρωθυπουργού ως τις εκλογές.

Με Στεφανόπουλο

Στο μεταξύ, πλήθος εικασίων κυκλοφόρησαν σε σχέση με τη 
μεθαυριανή επίσκεψη του κ. Σημίτη στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλο, τον οποίο θα ενημερώσει για τις 
αλλαγές στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ άλλων, κι ότι 
ενδεχομένως να υποβάλει την παραίτησή του και από τη θέση 
του Πρωθυπουργού ή ότι προτίθεται να ζητήσει πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες - εντός του Φεβρουάριου. Ο υφυπουργός 
Τύπου Τηλ. Χυτήρης δήλωσε (στο Mega) ότι δεν υφίσταται ούτε 
το ένα ούτε το άλλο ενδεχόμενο.

Αναζωπύρωση στα σενάρια για την Κομισιόν

Επανήλθε στο προσκήνιο - μέσω Ιταλίας - η ευρωπαϊκή 
«προοπτική» του κ. Σημίτη. Δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου 
ανέφεραν χθες ότι ο Ρομάνο Πρόντι θα ηγηθεί του 
κεντροαριστερού συνασπισμού της «Ελιάς». Δημοσκόπηση, 
μάλιστα, του περιοδικού «Εσπρέσο» δείχνει ότι το 48,8% των 
Ιταλών θα ψήφιζε υπέρ του Πρόντι (ενώ μόνο το 32,2% υπέρ 
του Μπερλουσκόνι), εάν ο σημερινός πρόεδρος της Επιτροπής 
κατέβαινε στις ευρωεκλογές του Μάΐου ως επικεφαλής της 
κεντροαριστερής αντιπολίτευσης εναντίον του Μπερλουσκόνι.
Για να γίνει ωστόσο κάτι τέτοιο, θα πρέπει ο Πρόντι να 
παραιτηθεί από τη θέση του - η θητεία του στην Επιτροπή λήγει 
τον Ιούνιο. Η εκτίμηση αυτή αναζωπύρωσε τις σκέψεις ότι ο Κ. 
Σημίτης ενδέχεται να κληθεί να καλύψει, έστω για έξι μήνες, τη 
θέση του Ρομάνο Πρόντι στην ηγεσία της Κομισιόν.
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