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Το θέµα προκαλεί βαθύ ρήγµα στις σχέσεις του 
πρώην προέδρου µε τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, που 
δεν αποκλείεται να φτάσει το επόµενο διάστηµα 
στα άκρα, καθώς ο τελευταίος δεν φαίνεται διατε-
θειµένος να καλύψει την υπόθεση, αλλά αντιθέτως 
δηλώνει αποφασισµένος να υπάρξει πλήρης διαφά-
νεια. «Αυτή η υπόθεση δεν µπορεί να κρυφτεί, δεν 
µπορώ να σηκώνω τα 
βάρη άλλων, δεν φταίω σε 
τίποτα που κάποιοι έκαναν 
για χρόνια το κοµµάτι τους», 
είπε την Παρασκευή σε 
συνεργάτες του. 

Είναι γεγονός ότι από 
την πρώτη στιγµή που 
απέκτησε µια γενική 
άποψη για τα οικονοµικά 
του κόµµατος, ο κ. Βενι-
ζέλος κατάλαβε ότι «αργά 
ή γρήγορα θα βρει το θέµα 
µπροστά του», όπως έλε-
γαν συνεργάτες του και 
φυσικά ούτε θα µπορού-
σε, ούτε θα έπρεπε να το 
καλύψει, όπως πιθανόν 
θα περίµεναν κάποιοι µε 
βάση πρακτικές του πα-
ρελθόντος. 

Ψύχραιµοι παρατηρη-
τές εκτιµούν ότι τα οικο-
νοµικά του ΠΑΣΟΚ θα 
αποτελέσουν θρυαλλίδα 
εξελίξεων και είναι πολύ 
πιθανό να προκαλέσουν 
ξεκαθάρισµα λογαριασµών, 
αφού είναι ολοκληρωτικό 
το αδιέξοδο που αντιµε-
τωπίζει η νυν ηγεσία σε 
σχέση µε τα όσα παρέλα-
βε και τις µελλοντικές 
υποχρεώσεις που έχει το 
κόµµα, συνεπεία της πρω-
τοφανούς σπατάλης κατά 
την παπανδρεϊκή εποχή. 
«Μην εκπλαγείτε εάν οδηγηθούµε σε πλήρη “απο-
παπανδρεοποίηση” του ΠΑΣΟΚ µε αφορµή αυτό το 
θέµα», έλεγαν έµπειρα στελέχη.

Στο περιβάλλον του κ. Παπανδρέου από την 
άλλη πλευρά επικρατεί αµηχανία και οργή για την 
εξέλιξη των πραγµάτων, ενώ ορισµένοι  συνεργάτες 
του πρώην πρωθυπουργού θεωρούν υπεύθυνο για 
τη διαρροή στοιχείων του πορίσµατος τον κ. Βενι-
ζέλο. ∆ιαβλέπουν δε πρόθεση της Ιπποκράτους να 
ρίξει όλες τις ευθύνες στην προηγούµενη ηγεσία, 

για υποθέσεις που στο παρελθόν όλες οι κοµµατικές 
ηγεσίες χειρίζονταν µε τον ίδιο τρόπο. 

Μάλιστα την ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρώην 
γενικός διευθυντής του Κινήµατος και υπεύθυνος 
για το κοµµατικό ταµείο κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος 
τη διακινούσαν συνεργάτες του κ. Παπανδρέου. Η 
συγκεκριµένη ανακοίνωση ήταν µια πρώτη αντί-

δραση, µε την οποία ο κ. Σπυρόπουλος παρέπεµπε 
στους ελέγχους που κάνει κάθε χρόνο στα κόµµατα 
η αρµόδια επιτροπή της Βουλής, αφήνοντας σαφείς 
αιχµές για την απόφαση της τωρινής ηγεσίας να 
καταφύγει σε ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρείες 
προκειµένου να διαπιστωθεί πώς δηµιουργήθηκε 
το υπέρογκο χρέος του ΠΑΣΟΚ. 

Από την ηγεσία του Κινήµατος ωστόσο διατυπω-
νόταν η δεδοµένη πρόθεση να συζητηθούν όλα τα 
στοιχεία που θα περιέλθουν στα χέρια της, και από 

εκεί τα συλλογικά όργανα να βγάλουν συµπεράσµα-
τα.

Η Ιπποκράτους διευκρινίζει βέβαια επισήµως ότι 
δεν έχει λάβει το πόρισµα των έξι ελεγκτικών εται-
ρειών που εξετάζουν τα στοιχεία, ωστόσο οι πλη-
ροφορίες που κυκλοφορούν για τα ευρήµατα των 
ελέγχων είναι συντριπτικές: δαπάνες χωρίς παρα-

στατικά, τεράστια κόστη 
σε ταξίδια και άλλες πο-
λυτέλειες, διάθεση κον-
δυλίων χωρίς αιτιολογία, 
«χρεώσεις» µόνο σε πρό-
σωπα του κοµµατικού 
µηχανισµού και άλλα 
εντυπωσιακά στοιχεία 
συνθέτουν µια εικόνα 
τουλάχιστον σκανδαλώδη 
και προκλητική.

Επανασχεδιασµός
Σαφείς αποστάσεις από 
επιλογές και λειτουργίες 
της κυβέρνησης παίρνει 
το ΠΑΣΟΚ, υιοθετώντας 
µια διακριτική κριτική 
στάση τόσο προς τον 
πρωθυπουργό κ. Αντώνη 
Σαµαρά όσο και προς 
υπουργούς, ιδίως τον κ. 
Γιάννη Στουρνάρα. Η 
Ιπποκράτους φέρεται 
διατεθειµένη να ακολου-
θήσει ένα ιδιότυπο αντάρ-
τικο προς το Μέγαρο 
Μαξίµου, πιέζοντας µε 
αυτό τον τρόπο ώστε να 
επανακαθοριστούν το 
συντοµότερο η προγραµ-
µατική συµφωνία της 
συγκυβέρνησης, ο τρόπος 
λειτουργίας του σχήµατος, 
αλλά και η παρουσία των 
προσώπων στο Υπουργι-
κό Συµβούλιο. Επί της 

ουσίας το ΠΑΣΟΚ θέλει να γίνει, χωρίς πολλές ανα-
βολές, ο ανασχηµατισµός και να υπάρχει καλύτερη 
ενηµέρωση των κυβερνητικών εταίρων για κρίσιµα 
θέµατα και όχι απλά «ντιρεκτίβες» από το Μέγαρο 
Μαξίµου και το οικονοµικό επιτελείο. Ορισµένα 
κορυφαία στελέχη του δεν κρύβουν µάλιστα τη 
δυσφορία τους για την «απροθυµία» και «ραθυµία» 
που δείχνει έως τώρα ο κ. Σαµαράς στο θέµα των 
κυβερνητικών αλλαγών, παρά τις διακριτικές πλην 
σαφείς οχλήσεις από τον κ. Βενιζέλο.   
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Ανεξέλεγκτη µοιάζει να είναι η κατάσταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ µετά την αποκάλυψη ότι η οικονοµική διαχείριση επί των ηµερών 
του κ. Γιώργου Παπανδρέου και συγκεκριµένα την περίοδο 2004-2010 οδήγησε σε «µαύρη τρύπα» ύψους 115 εκατ. ευρώ! 
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Τα χρέη του κόµµατος, ύψους 115 εκατ. ευρώ,  και  η οικονοµική 
διαχείριση επί  προεδρίας του πρώην πρωθυπουργού 
οδηγούν  σε ρήξη Βενιζέλο - Παπανδρέου
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του πρώην πρωθυπουργού θεωρούν υπεύθυνο για 
τη διαρροή στοιχείων του πορίσµατος τον κ. Βενι-
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