
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. 3215500 FAX 3233455

ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Ημερομηνία ^ 9  0W· ^

"Λ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Διαγραμμένος από το ΠΑΣΟΚ βουλευτής Καβάλας):

Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

σχυρίζεται πως το «χοντρό» ποντιακό του κεφάλι είναι η 
αιτία που επιμένει στις απόψεις τον, οι οποίες, εκτός του ότι 
τον έδωσαν το χαρακτηρισμό «ταραξίας», ...βοήθησαν στο 
να παραμένει εδώ και οκτώ μήνες διαγραμμένος βουλευτής 

απο την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Οπως και να ’χει, ο 
βουλευτής Καβάλας Ηλίας Παπαδόπονλος, που μαζί με δυο συνα
δέλφους τον, από τον περασμένο Φεβρουάριο, απέκτησαν την «πε
ρίεργη» ιδιότητα των ...«διαγραμμένων βουλευτών» του ΠΑΣΟΚ, 
που όμως παραμένουν μέλη τον (!), σε «συνέντευξή του στην «Ε» 
δεν κρύβει τα λόγια τον και δηλώνει πως: - κάποιοι που υπηρετούν 
στα όργανα του ΠΑΣΟΚ παριστάνουν τους «Ηρακλείς τον στέμ
ματος» - υπάρχουν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ που διακατέχονται από μια 
πρόωρη αλαζονεία της εξουσίας - δεν επιδίωξε καμία συνάντηση με 
τον Α.Παπανδρέου, στη διακριτική ευχέρεια του οποίον αφήνει μια 
συνάντησή τους - τοποθετείται στο «κόψιμο» Γεννήματα, λέγοντας 
πως «ένας ηγέτης θα πρέπει να αισθάνεται μεγαλύτερη άνεση όταν 
περιστοιχίζεται από συνεργάτες σαν τον κ.Γεννηματά».

«Κάποιοι
παριοιάνουν
ιούς
Ηρακλείς
ίου
Σιέμμαιος»

«Ε»: Εδώ και 8 μήνες, ε
σείς και 2 ακόμη συνάδελφοί 
σας τελείτε υπό ένα ιδιότυ
πο καθεστώς, ακόμη και για 
την ελληνική πολιτική σκη
νή. Πώς αισθάνεσθε;

Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 
Το να ασχολούμαστε με ι
διότυπα πράγματι καθεστώ
τα, σε μια περίοδο που ο κ. 
Μητσστάκης και η κυβέρ
νηση της Ν.Δ. δεν είναι ικα
νοί ούτε να ...λουστράρουν 
έπιπλα - και ας με συγχωρέ- 
σσυν οι λουστραδόροι - είναι 
πολυτέλεια και δεν μας το ε
πιτρέπει ο ελληνικός λαός...

«Ε»: Εν τούτοις το καθε
στώς αυτό υπάρχει και φα
ντάζομαι οτι σας δημιούρ
γησε, αλλά και σας δημιουρ
γεί, σοβαρά προβλήματα.

AIL: Πράγματι... Να, σκέ
φτομαι ότι δεν προβάλ
λονται, για παράδειγμα, με 
τον καλύτερο τρόπο τα προ
βλήματα του τόπου μου, α
φού δεν μπορώ να συμμετά- 
σχω σε συζητήσεις επερωτή- 
σεων. Στη Βουλή συζητείται 
το πρόβλημα με τη βιομηχα
νία λιπασμάτων στην Ν. 
Καρβάλη, στην Καβάλα, και 
δεν μπορώ να αυμμετάσχω...

«Ε»: Δεν εννοούσα μόνο 
αυτό, αλλά και προβλήματα 
που θα έχετε με το ίδιο το 
ΠΑΣΟΚ.

AIL: Υπάρχει ένα πρό
βλημα με κάποιους μηχανι
σμούς στην Καβάλα που στο

όνομα της σκοπιμότητας, βα
φτίστηκαν ορθοδοξία και 
μου αποκλείουν τη δυνατό
τητα συμμετοχής σε αντικυ- 
βερνητικές εκδηλώσεις...

«Ε»: Και η αντιμετώπιση 
από τους συναδέλφους σας 
του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή;

ΑΠ.: Η συμπεριφορά τους

ιπο σύνολο είναι συντροφι
κή, όπως και παλιά. Αλ
λωστε καταθέσαμε μαζί και 
προτάσεις νόμων και ερωτή
σεις. Δυστυχώς όμως υπάρ
χουν και κάποιοι λίγοι που ί
σως διακατέχονται από 
πρόωρη αλαζονεία της εξου
σίας, γεγονός που με αφήνει

προσωπικά αδιάφορο, αλλά 
νομίζω ότι είναι ένα θέμα 
του πρέπει να απασχολήσει 
το ΠΑΣΟΚ.

«Ε»: Ανάλογη συμπερι
φορά αντιμετωπίσατε και 
στις επαφές σας με τα όρ
γανα του Κινήματος;

ΑΠ.: Με τα όργανα του

Κινήματος δεν είχα καμμία 
επαφή, αλλά κάποιοι από 
αυτούς που υπηρετούν σε 
αυτά τα όργανα παριστά
νουν τους «Ηρακλείς του 
στέμματος...».

«Ε»: Πολύ γενικόλογα
μιλάμε. Να πούμε κανένα ό
νομα;

All.: Δεν έχει νόημα...
«Ε»: Κύριε Παπαδόπου- 

λε, πέρασαν από τη διαγρα
φή σας 8 μήνες. Συναντήσα
τε από τότε τον Α. Παπαν- 
δρέου;

ΑΠ.: Οχι... Ανήκει στην 
διακριτική ευχέρεια του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ να 
ζητήσει να έχει την άποψή 
μου...

«Ε»: Εσείς, δεν επιδιώ
ξατε κάποια συνάντηση;

ΑΠ.: Οχι...
«Ε»: Πιστεύετε ότι στη 

συνεδρίαση της Κοινοβου
λευτικής Ομάδας, στις 22 
του μηνός, θα έλθει η αποκα
τάστασή σας;

ΑΠ.: Δεν έχω κανένα 
στοιχείο για να ελπίζω ή 
όχι... Πάντως πρέπει να λυ
θεί, γιατί δημιουργείται 
πρόβλημα, που το συναντούν 
κάθε τόσο μπροστά τους τα 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ στις 
συνεντεύξεις τους.

«Ε»: Ας μεταφερθούμε 8 
μήνες πριν και ας συγκρί
νουμε με το σήμερα. Επιμέ
νετε στις απόψεις που εκ-

Με τον Κώστα Σημίτη, στη Βουλή: «Η συμπεριφορά των περισσοτέρων συναδέλφων μου, από 
το ΠΑΣΟΚ, είναι συντροφική», λέει ο βουλευτής Καβάλας

φράσατε και έγιναν αντικεί
μενο της διαγραφής σας;

ΑΠ.: Η πορεία των 
πραγμάτων έδειξε ότι οι α
πόψεις που διατύπωσα βρί
σκουν σήμερα τη δικαίωσή 
τους και από τις πρόσφατες 
δηλώσεις του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ για καλύτερη λει
τουργία της Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας, αλλά και από 
όσα καιρό τώρα λέει για 
σκληρή ολομέτωπη ρήξη με 
την κυβέρνηση. Ηταν ακρι
βώς το θέμα που έθιξα και 
εγώ τότε, εκφράζοντας την 
ανησυχία μου.

«Ε»: Συγγνώμη κ.Παπα- 
δόπουλε, αλλά στην πρό
σφατη απόφαση του κ.Πα- 
πανδρέου για «καλύτερη 
λειτουργία της Κ.Ο.», δεν 
βλέπετε τη σαφή σκοπιμό
τητα «κοψίματος» του Γ. 
Γεν νήματά από τη θέση του 
κοινοβουλευτικού εκπροσώ
που;

ΑΠ.: Για το θέμα Γεν- 
νηματά ήθελα να πω το εξής: 
Θα πρέπει να αισθάνεται 
μεγαλύτερη άνεση ένας ηγέ
της όταν περιστοιχίζεται 
από συνεργάτες και άξια και 
ικανά στελέχη όπως ο Γ.Γεν- 
νηματάς, που έχουν και την 
καθολική σχεδόν αποδοχή 
της κοινωνίας. Οσον τέτοι
ους περισσότερους συνερ
γάτες διαθέτει ένας αρ
χηγός, τόσο το καλύτερο γι’ 
αυτόν. Τίποτε άλλο δεν θα ή
θελα να πω...

«Ε»: Τι περισσότερο να 
πείτε,.Λποδοκιμάξετε την ε
νέργεια, είναι σαφές...

AIL: Μη με βάζετε να δώ
σω την ίδια απάντηση...

«Ε»: Εντάξει, αλλά να 
σας ρωτήσω κάτι άλλο, που 
εχει σχέση με πρόσφατο γε
γονός. Αναφέρομαι στη συ
ζήτηση της Βουλής για την 
αντιμετώπιση της τρομο
κρατίας. Πολλοί είπαν πως 
πρέπει να την ξεχάσουμε ε
κείνη τη συζήτηση που πε
ριείχε τόσες ύβρεις...

ΑΠ.: Δυστυχώς, η εικό
να της'Βουλής καθησύχασε 
τους τρομοκράτες και ανη
σύχησε περισσότερο την ελ
ληνική κοινωνία. Δεν κατα
λαβαίνω, για παράδειγμα, 
γιατί να διώκεται ο κ. Στα- 
μούλος της ΕΑΣ για όσα εί
πε - με τα οποία δεν συμ
φωνώ καθόλου - και να χει
ροκροτείται ο πρωθυπουρ
γός που αποκαλεί «εξοφλη
μένο» τον αρχηγό της αξιω
ματικής αντιπολίτευσης...

«Ε»: Και ο τελευταίος 
τον πρωθυπουργό ψεύτη...

ΑΠ.: Θα συνιστούσα σε ό
λους μας, τον Βάτσλαβ Χά- 
βελ και τις αναφορές που 
κάνει για το πώς εννοεί την 
πολιτική και τους πολιτικούς 
και όπου δεν υπάρχουν ούτε 
ύβρεις, ούτε αλαζονείες, ού
τε τίποτε...

«Ε»: Πάντως κ. ΙΙαπαδό- 
πουλε, βλέποντας όσα συμ
βαίνουν τελευταία στη Ν.Δ. 
με τις διαφωνίες πολλών 
στελεχών της και, εν τού- 
τοις, καμμία διαγραφή, δη- 
μιουργείται η εντύπωση πως 
είναι πιο δημοκρατικό, εσω
τερικά, κόμμα από το ΠΑ
ΣΟΚ.

ΑΠ.: Δεν δικαιούται να ι- 
σχυρισθεί κάτι τέτοιο η Ν.Δ. 
γιατί απλά η ισχνή πλειοψη- 
φία που διαθέτει δεν τις επι
τρέπει διαγραφές. Αυτό εί
ναι όλο...

«Ε»:Κύριε ΙΙαπαδόπου- 
λε, εντέλει στο ΙΙΑΣΟΚ πα
ραμένει «το πνεύμα πρόθυ
μο, αλλά η σάρξ ασθενής»;

ΑΠ.: Είναι άδικο να α
πομονώνεται μια φράση από 
ένα κείμενο 2,5 σελίδων, στο 
οποίο σαφώς φαινόταν τι εν
νοώ...


