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Πιέσεις Βενιζέλου σε Παπανδρέου
για να ξεκαθαρίσει τη θέση του

Να μονιμοποιηθεί
η συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ 

Στην περίπτωΣη που δεν καταληξουν Σε ενα 
modus vivendi ολα τα ενδεχομενα Στο παΣοκ είναί ανοίχτα

ΣυναντηΣη με τον μπεντζαμίν νετανίαχου 
είχε ο προεδροΣ τηΣ νδ αντωνηΣ ΣαμαραΣ

Πίεση στον κ. Γ. Παπανδρέ-
ου προκειμένου να ξεκα-
θαρίσει η κατάσταση στο 

ΠαΣοΚ αναμένεται να ασκήσει 
ο κ. Ευ. Βενιζέλος, στη συνάντη-
ση που θα έχουν οι δυο τους. 
Το ραντεβού, εκτός απροόπτου  
χθες  Τετάρτη  εκτιμάται ότι θα 
αποτελέσει απαρχή εξελίξεων 
τόσο για το ΠαΣοΚ όσο και για 
την κυβέρνηση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 
αντιπρόεδρος και υπουργός Οι-
κονομικών, δύο ημέρες έπειτα 
από τη συνέντευξη Τύπου που 
έδωσε όπου δήλωσε ότι είναι 
εξουθενωμένος εξαιτίας της με-
γάλης πίεσης αλλά και ότι δεν 
είναι δικό του θέμα να λάβει νέα 
μέτρα αλλά απόφαση της κυβέρ-
νησης, προτίθεται να ανοίξει 
όλα τα θέματα στη συζήτηση με 
τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ. Ο κ. 
Βενιζέλος, πιστεύει ότι αυτή τη 
στιγμή δίνει έναν άνισο αγώνα, 
καθώς ο ίδιος πρέπει να ασχο-
λείται νύχτα μέρα με τη στήριξη 
της οικονομίας και την πορεία 
του PSI και την ίδια ώρα οι υπό-
λοιποι διεκδικητές της ηγεσίας 
του ΠαΣοΚ βρίσκονται σε προε-
κλογική εκστρατεία, έχοντας με-
γαλύτερη άνεση χρόνου. 

Η φθορά πλέον είναι μεγά-
λη για όλους, τα ποσοστά του 
ΠαΣοΚ βρίσκονται σε ιστορικά 
χαμηλά επίπεδα, και θα είναι 
δύσκολο ακόμα και για έναν νέο 
αρχηγό να ανακτήσει το χαμένο 
έδαφος. Ιδίως για κάποιον που 
θα έχει αναγκαστεί λίγο νωρί-
τερα να εξαγγείλει νέα μέτρα 
εξαιτίας των αστοχιών του προ-
ϋπολογισμού και της μεγάλης 
ύφεσης.  Οι δημοσκοπήσεις που 

δείχνουν δημοφιλέστερο τον 
κ.Α. Λοβέρδο έχουν προκαλέσει 
εκνευρισμό στον υπουργό Οικο-
νομικών. Αλλά και το ενδεχόμε-
νο να μην είναι ο κ. Βενιζέλος 
υποψήφιος στην εσωκομματική 
κούρσα επειδή δεν θα μπορεί να 
«παγώσει» ούτε για λίγες ημέρες 
τις διαπραγματεύσεις για το PSI, 
προκάλεσε αναταραχή στο Πα-
ΣοΚ. Ο κ. Βενιζέλος, μολονότι 
δεν έχει μιλήσει δημοσίως, σε 
ιδιωτικές συζητήσεις του τάσσε-
ται κατά της δυαρχίας στο Πα-
ΣοΚ. Πιστεύει ότι θα πρέπει να 
γίνει διάλογος σε κάποιο όργα-
νο του κόμματος, είναι δύσκολο 
όμως να αρνηθεί εκλογές από τη 
βάση γιατί το έχουν ζητήσει σχε-
δόν όλοι οι κορυφαίοι. Επίσης, 
δεν είναι βέβαιο πως θα αντιμε-
τωπίσει μια πιθανή δέσμευση 
του κ. Παπανδρέου ότι έπειτα 
από τις βουλευτικές εκλογές θα 
αποχωρήσει από την προεδρία 
του ΠαΣοΚ.  

Η στάση του κ. Παπανδρέ-
ου, είναι το μεγάλο ερώτημα, 
καθώς ουδείς πέραν ορισμέ-
νων πολύ στενών συνεργατών 
του  γνωρίζει τις προθέσεις του.  
Στην περίπτωση πάντως που οι 
κ.κ. Παπανδρέου και Βενιζέλος 
δεν καταλήξουν σε ένα modus 
vivendi όλα τα ενδεχόμενα είναι 
ανοιχτά. Οι κραδασμοί τυχόν 
αποχώρησης του κ. Βενιζέλου 
θα είναι ισχυροί και για το Πα-
ΣοΚ και για την κυβέρνηση. Στο 
μεταξύ έχει ξεκινήσει ένα ιδιότυ-
πο μπρα ντε φερ ανάμεσα στην 
ομάδα των τεσσάρων και στον κ. 
Βενιζέλο. Προχθες συναντήθη-
καν οι Α. Λοβέρδος,  Άννα Δια-
μαντοπούλου και Ι. Ραγκούσης 

και επιβεβαίωσαν ότι θα τηρή-
σουν κοινή στάση απέναντι στα 
πιθανά σενάρια των εσωκομμα-
τικών εξελίξεων που αναμένουν 
ότι θα ξεδιπλώσει τις επόμενες 
ημέρες ο κ. Παπανδρέου.  Οι 
τρεις υπουργοί συνέπεσαν επί-
σης στην εκτίμηση ότι οι εκλογές 
θα πρέπει να καθυστερήσουν 
ώς ότου ολοκληρώσει το έργο 
της η κυβέρνηση Παπαδήμου, 
η οποία δεν πρέπει να θιγεί με 
κανέναν τρόπο. Ωστόσο εκφρά-
στηκε προβληματισμός  για την 
τοποθέτηση του κ. Βενιζέλου ότι 
αν υπάρξει περίπτωση λήψης 
νέων μέτρων δεν είναι δική του 
υπόθεση αλλά θα είναι είτε από-
φαση όλης της κυβέρνησης είτε 
μιας νέας κυβέρνησης με νωπή 
εντολή.         

Πηγές από την ομάδα αυτή, 
σχολίαζαν ότι οι απόψεις που 
διατυπώθηκαν στη συνάντηση 
αυτή δεν είχαν στόχο τον κ. Βε-
νιζέλο. Πάντως, από την πλευ-
ρά του υπουργού Οικονομικών 
υπήρξε ενόχληση έως και βιτρι-
ολική αντιμετώπιση των διαρρο-
ών που έγιναν μετά από τη συνά-
ντηση, ενώ και από την «τρόικα» 
διατυπώνεται έντονη καχυποψία 
ακόμα και ευθεία αμφισβήτηση 
των αποτελεσμάτων που έφερε ο 
κ. Βενιζέλος στην οικονομία.         

Από την πλευρά του κ. Πα-
πανδρέου δεν έχει γίνει γνωστό 
με ποιά ατζέντα θα προσέλθει 
στη συνάντηση με τον κ. Βενι-
ζέλο. Φαίνεται πάντως ότι έχει 
λάβει κάποιες αποφάσεις για τις 
επόμενες κινήσεις του, και έτσι 
αναμένεται να συνεδριάσει τη 
Δευτέρα το Πολιτικό Συμβούλιο 
του ΠαΣοΚ.  

Η σχέση της Ελλάδας με το Ισ-
ραήλ είναι μακροπρόθεσμη 
στρατηγικού χαρακτήρα και 

όχι ευκαιριακή, υπογράμμισε ο πρό-
εδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, ο 
οποίος βρίσκεται στη χώρα από την 
Τρίτη σε διήμερη επίσημη επίσκεψη. 
Ο πρόεδρος της ΝΔ συναντήθηκε με 
τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετα-
νιάχου αλλά και τον Πατριάρχη Ιερο-
σολύμων Θεόφιλο. 

Στη συνάντηση του με τον Ισραη-
λινό πρωθυπουργό κυριάρχησαν τα 
θέματα οικονομικής συνεργασίας. 
Επιπλέον συναντήθηκε με τον Πα-
τριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, ενώ 
επισκέφθηκε τον Πανάγιο Τάφο και 
το Μνημείο του Ολοκαυτώματος. Στις 
δηλώσεις του ο κ.Σαμαράς επισήμα-
νε ότι «σε μια στιγμή μεγάλης δοκιμα-
σίας για τον Ελληνικό λαό, βρίσκο-
μαι εδώ και παίρνω πρωτοβουλίες 
που θα βοηθήσουν τη χώρα». Όπως 
διευκρίνισε «μιλάω για οικονομική 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα: ενέρ-
γεια, ΑΟΖ, τουρισμό, γεωργία, αμυ-
ντική συνεργασία, αλλά, βεβαίως, 

και στην προσέλκυση ισραηλινών 
επενδύσεων στην Ελλάδα». «Στόχος 
μας», κατέληξε λέγοντας «είναι μία 
–όχι ευκαιριακή- αλλά μακροπρόθε-
σμη και στρατηγικού χαρακτήρα συ-
νεργασία των δύο χωρών μας. Είμαι 
πολύ ικανοποιημένος, γιατί οι συνο-
μιλίες μου εδώ είναι ουσιαστικές και 
θα αποδώσουν».

Χθες Τετάρτη ο Αντ.Σαμαράς επρό-
κειτο να συναντήσει τον αντιπρόεδρο 
της κυβέρνησης και υπουργό Στρατι-
ωτικών Υποθέσεων Μοσέ Γιαλόν 
καθώς άλλωστε η στρατιωτική συ-
νεργασία των δύο χωρών έχει ανα-
βαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια. Επρόκειτο να γίνει ακόμη 
δεκτός από τον πρόεδρο του Ισραήλ 
Σιμόν Περες και να επισκεφθεί την 
Κνεσέτ, το Κοινοβούλιο της χώρας.

Ο πρόεδρος της ΝΔ συνοδεύεται 
από τον τομεάρχη Εξωτερικών Πάνο 
Παναγιωτόπουλο, τον σύμβουλό του 
για τα οικονομικά Χρύσανθο Λαζαρί-
δη, τον διπλωματικό του σύμβουλο 
Ανδρέα Ψυχάρη και τον αναπληρω-
τή εκπρόσωπο Γιώργο Μουρούτη.

ΠΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Ν.Ν.Ο.

“ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”

“KAFENES DINING”
ANOIΞΑΜΕ 

από ΤΡΙΤΗ μέχρι ΚΥΡΙΑΚΗ
• Κάθε Πέμπτη Βραδιά Ταβέρνας με ζωντανή μουσική

• Κάθε Παρασκευή και Σάββατο πλούσιο μουσικό λαϊκό πρόγραμμα
• Ανοιχτά για μεσημεριανό και βραδινό φαγητό

• Η αίθουσα διατίθεται για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση

Για κρατήσεις  τηλ: 9560 7345 ή 9557 7580
08843


