Κίνδυνος διάσπασης στο ΠΑΣΟΚ
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Σε διάσπαση θα οδηγηθεί το ΠΑΣΟΚ, αν ο Γιώργος Παπανδρέου δεν ανοίξει ο ίδιος
το θέμα της διαδοχής του στην ηγεσία του κόμματος προειδοποιεί η πλειοψηφία
των κορυφαίων στελεχών της Ιπποκράτους

Ο ίδιος το σκέφτεται: Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του
Real.gr,
δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα πράξει. Στελέχη όπως ο
Χάρης Καστανίδης, που πρόσφατα είχε στο γραφείο του σύσκεψη με 17 βουλευτές, η
ομάδα του Χρήστου Παπουτσή, αλλά και πολλοί στενοί του συνεργάτες του εκτιμούν ότι
πρέπει να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Άλλοι στενοί του συνεργάτες -μεταξύ αυτών
φέρεται να είναι και η Ρεγγίνα Βάρτζελη- αλλά και (όπως αποκάλυψε η Κάτια Μακρή στην
Realnews
της Κυριακής) μέλη της οικογενείας του
πιστεύουν ότι πρέπει να κάνει την υπέρβαση και να κινήσει ο ίδιος τις διαδικασίες.
Βενιζέλος και «τρεις» αναμένουν: Το σύνολο των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ
έχουν αποφασίσει να δώσουν ένα μικρό διάστημα στον Γιώργο Παπανδρέου, ώστε να
κινήσει αυτός τις διαδικασίες. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άλλωστε, διαθέτει ισχυρότατα
ερείσματα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και το κόμμα, ενώ οι υποψήφιοι αρχηγοί θέλουν να
προσεγγίσουν και να κερδίσουν όσους περισσότερους μπορούν από το παπανδρεϊκό μπλοκ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ε. Βενιζέλος διεμήνυσε ότι δεν τον εκφράζει και δεν καλύπτει
την κίνηση του Δ. Λιντζέρη να θέσει θέμα διαδοχής. Θεωρείται πάντως βέβαιον ότι πολλά
κορυφαία στελέχη το επόμενο διάστημα θα θέτουν το θέμα μέσω κατώτερων στελεχών που
επηρεάζουν, ενώ οι τοποθετήσεις Πάγκαλου, Χρυσοχοΐδη (κυρίως) και Παπαϊωάννου
ανοίγουν εκ των πραγμάτων τον ασκό του Αιόλου.
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Τι θα κάνει ο Παπανδρέου: Πολλοί εκτιμούν ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αν και το
προφίλ του έχει ιδιαιτέρως θιγεί και διεθνώς, θα μπορεί να επανεκλεγεί Πρόεδρος της
Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Η εκλογή αυτή, άλλωστε, εκτιμάται ότι θα οριστεί τον Ιανουάριο.
Πως θα γίνει η διαδοχή: Αν ο Γιώργος Παπανδρέου ανοίξει το θέμα της διαδοχής του, η
εκλογή του διαδόχου του θα γίνει τον Δεκέμβριο, με καθολική ψηφοφορία των μελών και
των φίλων της Ιπποκράτους. Το καταστατικό δεν προβλέπει υποχρεωτικά Συνέδριο, το
οποίο, όμως, θα πραγματοποιήσει ο νέος αρχηγός μετά τη διαδοχή του.
Ποιοι οι διάδοχοι: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Ανδρέας Λοβέρδος θεωρείται βέβαιον ότι
θα είναι υποψήφιοι, ενώ το ενδεχόμενο εξετάζει και η Άννα Διαμαντοπούλου. Άγνωστο
προς το παρόν είναι τι θα πράξει η ομάδα Παπουτσή, ενώ θεωρείται βέβαιον ότι οι
λεγόμενοι «προεδρικοί» θα συνταχτούν με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Με τον αντιπρόεδρο της
κυβέρνησης φέρεται να είναι ήδη σε προχωρημένες επαφές ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ
υπενθυμίζεται ότι στην προσέγγιση Παπανδρέου-Βενιζέλου συνέβαλε τα μέγιστα ο
Δημήτρης Ρέππας. Αν το δίπολο για την ηγεσία είναι από τη μια ο Ε. Βενιζέλος και από την
άλλη η «κίνηση των τριών» με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης θα συνταχθεί και ο Γιώργος
Παναγιωτακόπουλος, ο οποίος διαθέτει ισχυρή δύναμη στον κομματικό μηχανισμό και
προειδοποιεί ότι θα διαπραγματευτεί ισχυρά.
Με τους «τρεις» ο Γιώργος Φλωρίδης; Οι πληροφορίες επιμένουν ότι η «κίνηση των
τριών» βρίσκεται σε επαφή με τον Γιώργο Φλωρίδη για τη συγκρότηση ενός ισχυρού
εκσυγχρονιστικού μετώπου εντός του ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζεται ότι με τους «τρεις» έχει
συνταχθεί ο Ηλίας Μόσιαλος, ενώ πολύ κοντά τους βρίσκεται και ο Θεόδωρος Πάγκαλος.
Άγνωστο είναι τι θα πράξει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που με τις τελευταίες τοποθετήσεις
του δείχνει να μην χωράει στο παραπάνω μέτωπο.
Η συντεταγμένη διαδοχή αποκλείει τη διάσπαση; Τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές ναι.
Kαι σε αυτό συμφωνούν όλες οι τάσεις. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η
μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε «Ένωση Κέντρου» ή και η διάσπασή του δύσκολα θα αποφευχθεί,
με ό,τι επιπτώσεις θα έχει για τις άλλες πολιτικές δυνάμεις και κυρίως για τη Νέα
Δημοκρατία η ρευστότητα που θα δημιουργηθεί.
Καλύπτεται η διαφορά Βενιζέλου – Λοβέρδου; Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB
για τη
Real News, την παραίτηση του
Γιώργου Παπανδρέου από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και την άμεση έναρξη των διαδικασιών
ανάδειξης νέου αρχηγού ζητά το 66,8% του συνόλου των ψηφοφόρων και το 58,3% των
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, η μάχη για τον επόμενο
Πρόεδρο θα είναι «κούρσα για δύο». Όσοι επιλέγουν τον Ευάγγελο Βενιζέλο ανέρχονται στο
27,3% , όσοι επιλέγουν τον Ανδρέα Λοβέρδο το 17,3% , ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου με
ποσοστό 2,4% δεν φαίνεται πως μπορεί να μπει στη μάχη τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
Μεταξύ των πράσινων ψηφοφόρων το 33,1 % προτιμά τον Βενιζέλο, το 24,7% τον Λοβέρδο
και το 1,9% την Διαμαντοπούλου, ενώ το 17,5% δηλώνει «κανένας» και το 6,5% «άλλος».
Μεταξύ των αναποφάσιστων ο Ε. Βενιζέλος προηγείται με 19,2% έναντι 18,2% του Α.
Λοβέρδου. Είναι σαφές πως ο χρόνος διεξαγωγής της διαδοχής θα παίξει σημαντικό ρόλο
για την επικράτηση του ενός ή του άλλου δελφίνου. Γρήγορη διαδοχή ευνοεί τον Ευάγγελο
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Βενιζέλο, η καθυστέρησή της τον Ανδρέα Λοβέρδο.
Ποια διαδικασία επιθυμούν οι «δελφίνοι»; Όπως όλα δείχνουν, τον Ευάγγελο Βενιζέλο
θα συνέφερε η εκλογή από Συνέδριο, ένα σώμα που ελέγχεται ευκολότερα, ενώ τον Ανδρέα
Λοβέρδο η εκλογή από τη βάση. Ούτως ή άλλως το Καταστατικό προβλέπει εκλογή με
άμεση ψηφοφορία, κάτι που θα ενισχύσει τον νέο αρχηγό, ο οποίος θα αναλάβει στην πιο
δύσκολη ιστορική στιγμή του ΠΑΣΟΚ.
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