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Στην πιο κρίσιμη φάση της εσωκομματικής αναμέτρησης στο ΠΑΣΟΚ, ο πρό
εδρός του, Γιώργος Παπανδρέου, ανοίγει τα χαρτιά του στον «ΚτΕ». Προα
ναγγέλλει τομές σε πρόσωπα και πολιτικές, που θα διασφαλίζουν την ουσια
στική ενότητα στο κόμμα του. Εκτοξεύει βολές κατά των αντιπάλων του, κά

νοντας ευθέως λόγο για υπονομευτική στάση τους κατά την προεκλογική πε
ρίοδο. Δηλώνει ότι θα μείνει πιστός στην εντολή της 11ης Νοεμβρίου, μιλά 
για «νέο συμβόλαιο» με τον λαό και ιχνογραφεί τα χαρακτηριστικά μιας νέ
ας Αριστερός, ανοιχτής στις σύγχρονες προκλήσεις και τις συνεργασίες.

«Τέρμα οτη διαχείριση αξιωμάτων 
χωρίς αρχές, στόχους και αξίες»
Στον Ν ίκο  Φ ελεκη

Η  Ζητάτε την επανεκλογή σας, λέγοντας ότι τώρα θα τα 
αλλάξετε, όντως, όλα. Γιατί να σας πιστέψουν;
Ζητώ να εκλεγώ με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, συγκεκρι
μένες θέσεις, συγκεκριμένους λόγους. Και αυτή είναι η δια
φορά. Μια νέα αρχή. Το επαναλαμβάνω: Δεν ζητώ λευκή ε
πιταγή. Ζητώ μια καθαρή εντολή, με σαφές περιεχόμενο. 
Το περιεχόμενο δεν θα δεσμεύει μόνο εμένα, αλλά το σύνολο 
του κινήματος. Θα είναι η βάση της συλλογικής μας λει
τουργίας. Το προσδιόρισα κατά τη διάρκεια των εργασιών του 
Εθνικού Συμβουλίου. Θα ’χω την ευκαιρία πιο αναλυτικά 
και ακόμα περισσότερο πολιτικά, όσο και οργανωτικά, να το 
διατυπώσω στην Εθνική Συνδιάσκεψη, που έχει προγραμ
ματιστεί για τις 2-4 Νοεμβρίου.

Ε !  Θα αλλάξετε και τον εαυτό σας; Μπορείτε αλήθεια 
να αλλάξετε;
Το έχω πει. Έμαθα. Άλλαξα. Αποφάσισα. Και αποφάσισα κυ
ρίως να πω όλη την αλήθεια. Να πούμε όλοι όλη την αλή
θεια. Η αλήθεια είναι προϋπόθεση της νέας ενότητάς μας. 
Μιας ουσιαστικής ενότητας που είναι προϋπόθεση της νίκης. 
Νίκης ενός αλλαγμένου και νέου ΠΑΣΟΚ. Αυτό το ΠΑΣΟΚ 
θα πείσει τους πολίτες. Μια δύναμη ευθύνης και ανατροπής. 
Που δεν είναι μακριά από τον πολίτη, που δεν ασχολείται 
με τα μικροσυμφέροντα και τις καρέκλες -όπως κάνει η Δ ε
ξιά-, αλλά που θα ασκεί εξουσία με γνώμονα τα συμφέρο
ντα του λαού. Που αποδεικνύει ότι νοιαζόμαστε καθημερι
νά για τον πολίτη στην πατρίδα μας.

0  Τι ακριβώς προτίθεστε να αλλάξετε; Πρόσωπα; Δομές; 
Πολιτικές;
Αλλάζουμε τις σχέσεις εξουσίας και βάζουμε την κοινωνία 
στο επίκεντρο. Όποιος δεν υπηρετεί αυτό, θα βρεθεί στο 
περιθώριο της δικιάς μας πολιτικής. Η νέα συλλογικότητα, 
η νέα αρχή, θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και την αξιο
κρατία. Μακριά από προσωπικές στρατηγικές. Τέρμα οι συμ
βιβασμοί και τα στρογγυλέματα που βοηθούν εκείνους που 
θέλουν τις καρέκλες και τίποτα άλλο. Απελευθερώνουμε τις 
πραγματικές κοινωνικές δυνάμεις που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ...

Β  Δηλαδή;
Το κίνημα λαού που έχει ευρύτερα και κοινά συμφέροντα. 
Που διεκδικεί δημόσια αγαθά και ένα νέο μοντέλο ανάπτυ
ξης. Που δεν αποτελεί ένα πελατειακό άθροισμα μηχανι
σμών. Τέρμα στη διαχείριση αξιωμάτων χωρίς αρχές, στόχους 
και αξίες. Χωρίς ευαισθησία στα πραγματικά προβλήματα των 
συμπολιτών μας.

0  Μπορεί οι αλλαγές να φτάσουν μέχρι και στην επα
νίδρυση του ΠΑΣΟΚ;
Αυτός είναι ο ουσιαστικός στόχος. Είναι ανάγκη να γίνει το 
ΠΑΣΟΚ ο σημαιοφόρος της αυτονομίας και των αλλαγών 
του πολιτικού συστήματος. Το κομματικό μας σύστημα δεν 
μπορεί να ποδηγετείται από συμφέροντα. Δεν μπορεί να αι
σθάνεται ο πολίτης ότι δεν έχει φωνή, επειδή τον πνίγουν 
τα μεγάλα και ισχυρά κέντρα εξουσίας. Είμαστε ένα λαϊκό 
και δημοκρατικό κίνημα που εκπροσωπεί τα πλατιά στρώ
ματα του μέσου Έλληνα πολίτη. Αυτούς αντιπροσωπεύου
με. Ό ταν δεν το κάνουμε μοιάζουμε με κατεστημένο. Αυτό 
μας απαξιώνει και μας αποξενώνει. Αυτό ζητώ να αλλάξου
με με την επανίδρυσή μας.

0  Μήπως χρειάζεται και μια «νέα διακήρυξη»; Δεν εί
ναι ξεπερασμένη η 3η του Σεπτέμβρη; Μήπως χρειάζε
ται μια νέα μορφή αυτοοργάνωσης;
Όλα αυτά χρειάζεται να γίνουν και θα γίνουν. Η 3η Σε
πτέμβρη υπήρξε οδηγός μας. Είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο 
που σφράγισε την πορεία μας. Χρειάζεται ένα νέο «συμβόλαιο 
με τον λαό».

Στην Εθνική Συνδιάσκεψη και αργότερα στο συνέδριό 
μας θα επικυρώσουμε τη νέα Διακήρυξη που αντι
στοιχεί στο σήμερα και κυρίως στο μέλλον του 
ΠΑΣΟΚ και της Ελλάδας. Σε αυτήν θα υπάρχει 
και η νέα μορφή και δομή της οργάνωσης και το 
προσκλητήριο για να το πετύχουμε.

0 Οι δημοσκοπήσεις, πάντως, φαίνεται ότι αλ
λάζουν υπέρ σας. Πού το αποδίδετε; Στη δική σας 
τακτική; Στα λάθη των (του ) αντιπάλων σας; Στο 
ένστικτο αυτοσυντήρησης του ΠΑΣΟΚ;
Ο φίλος και το μέλος αξιολογούν ποιες εί- 
ναι οι πραγματικές προϋποθέσεις για να 
ξαναβρεθεί το ΠΑΣΟΚ στην τροχιά της νί
κης και της εξουσίας. Η μεγάλη διαφο
ρά της Κεντροαριστεράς από την Κε
ντροδεξιά είναι ότι δεν θέλει την εξουσία 
για την εξουσία. Δεν μας ενδιαφέρουν οι 
εξουσίες και οι καρέκλες.
Υπηρετούμε, και υπηρετώ, τις μεγάλες 
κοινωνικές αλλαγές. Ένα νέο όραμα για

9 Το ΠΑΣΟΚ πρέπει 
να απαλλαγεί από τα 
καθεστωτικά χαρακτη
ριστικά του και να γίνει

ο η μαι οφορος ι η ς 
αυτονομίας και των 
αλλαγών του πολιτικού 
συστήματος Η  ■

το μέλλον. Η αντίληψη για την εξουσία 
και η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δεν 
είναι μονόδρομος. Χρειαζόμαστε ένα νέο 
μοντέλο διακυβέρνησης. Που αξιοποιεί ό
λες τις δυνάμεις της κοινωνίας.
Που δεν περιθωριοποιεί τους αδύναμους. 
Που δεν μπλοκάρει τους δυναμικούς και 
δημιουργικούς ανθρώπους. Που τους ε
νώνει σε μια κοινή προσπάθεια. Που μας 
κάνει ικανούς να αντιμετωπίσουμε τα και
νούργια και δύσκολα της παγκόσμιας οι
κονομίας. Που αναδεικνύει τις καλύτε
ρες πτυχές μας, τις δυνατότητες και τα 
πλεονεκτήματά μας. Που διασφαλίζει 
μια κοινωνία συνοχής και συνάμα δη
μιουργίας. Δεν είναι μονόδρομος η 
υποταγή του κράτους στη διευθέ
τηση των μεγάλων συμφερόντων 
και στην εξυπηρέτηση πελατει
ακών σχέσεων και κομματικών 
σκοπιμοτήτων.

0  Έ παιζε μήπως ρόλο 
και ο χρόνος για να γεί
ρει η πλάστιγγα υπέρ 
σας;
Ο χρόνος δίνει τη δυ
νατότητα στους πολίτες 
να εντοπίσουν με μεγα
λύτερη ακρίβεια και δι
καιοσύνη τις προσωπικές ευ-

ψ Μ  V

θύνες του καθενός. Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι αντιλαμβά
νονται πως τα ζητήματα που καλούμαστε να λύσου

με ως ΠΑΣΟΚ δεν είναι προσωπικά, αλλά πολιτι
κά και στρατηγικά. Στο κάτω κάτω, το μεγάλο λά

θος αυτών που εσείς ονομάζετε αντιπάλους μου 
% ήταν ότι θέλησαν να περάσουν το μήνυμα πως 

*1 η πολιτική είναι μια προσωπική υπόθεση. Ο κό
σμος, λοιπόν, πιστεύω ότι συνειδητοποιεί δύο 
κυρίως πράγματα...

Ποια;
Πρώτον, ότι δεν υπάρχει πιο 

συντηρητική αντίληψη της 
πολιτικής από αυτήν που 
τη μετατρέπει σε τηλε
οπτικό θέαμα, επικοι- 
νωνιακό ζήτημα και 

προσωπικό ανταγω
νισμό.
Και δεύτερον, ότι το 
ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί 
να ξαναγίνει νικη
φόρο χωρίς να αλ
λάξει σε βάθος τις 
πολιτικές και τις 
πρακτικές του. Χω
ρίς να απαλλαγεί α
πό τα καθεστωτικά 
χαρακτηριστικά του 

και να ξανασυνδεθεί 
με τις μεγάλες προσ

δοκίες της κοινωνίας 
των πολιτών και τις ανά

γκες των μεσαίων και λαϊ
κών στρωμάτων.
Η κρίση του ΠΑΣΟΚ είναι σε 
τελική ανάλυση κρίση ο
λόκληρου του πολιτικού 
συστήματος.
Και η ριζική αντιμετώπιση 

αυτής της κρίσης θα αλλάξει 
ουσιαστικά το πολιτικό σκηνικό 
στην Ελλάδα. Αυτό θα το πετύ
χουμε. Είμαστε δύναμη αλλα
γής.

0  Αυτό νομίζετε ότι θέλει 
ο κόσμος από εσάς;
Ο κόσμος θέλει ένα ΠΑΣΟΚ 
που να αποδεικνύει καθημε
ρινά ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. 
Και αυτό εγώ υπηρετώ. Θα 
ανοίξουμε τους δρόμους που 
θα λυτρώσουν τα κόμματα 
από τις εξαρτήσεις τους. Θα 
απελευθερώσουν τις κοινω
νικές δυνάμεις που διεκδι- 
κούν ένα καλύτερο μέλλον, 

μέσα από μία δικαιότερη κα
τανομή του εισοδήματος. Θα 

θωρακίσουμε τον Έλληνα και 
την Ελληνίδα, ώστε να μην έ
χουν φοβική σχέση με το διε
θνές περιβάλλον και τις πα

γκόσμιες εξελίξεις. Ώστε να μπο
ρούν ισότιμα και θαρραλέα να 
συμμετέχουν στο παγκόσμιο γί

γνεσθαι σε κάθε επίπεδο.

Γυρίστε σελίδα **·
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Γιώργος Παπανδρέου, πρόεδρος ΠΑΣΟΚ
Τι λέει για ενότητα, Βενιζέλο, Σημίτη

«Είναι υπονόμευση να λες άλλα στα 
όργανα και άλλα στα τηλεπαράθυρα»
0  Γίνεται πολύς λόγος για την ενότητα. 
Υπάρχει κίνδυνος διάσπασης;
Κίνδυνος διάσπασης υπάρχει μόνο όταν ένα 
κόμμα μετατρέπεται από παραγωγός πολι
τικών λύσεων και κοινωνικών οραμάτων σε 
διαχειριστή προσωπικών αντιθέσεων και ε- 
ξωπολιτικών συμφερόντων.

0  Σε περίπτωση που χάσετε, θα μείνει 
το ΠΑΣΟΚ ενωμένο; Μπορεί να ελεγχθούν 
οι κεντρόφυγες δυνάμεις;
Το ΠΑΣΟΚ θα μείνει ενωμένο όσο η ενότη
τά του είναι το μέσο και η προϋπόθεση για 
να εκφράζεται μέσα απ’ αυτήν η συντριπτι
κή πλειονότητα των πολιτών που πιστεύουν 
σε ένα δημιουργικότερο μέλλον, σε μια πιο 
δίκαιη κοινωνία, σε μια πιο δυναμική οικο
νομία, που επενδύει στον άνθρωπο και στη
ρίζεται στη γνώση.

0  Εσείς θα μείνετε ή θα φύγετε; Σας το 
ρωτώ, γιατί αυτό λέγεται ως ενδεχόμενο 
από την πλευρά Βενιζέλου.
Εγώ θα μείνω πιστός στην εντολή που θα 
δώσουν οι φίλοι και τα μέλη μας, οι οποίοι 
σας 11 Νοεμβρίου θα αποφασίσουν για το μέλ
λον μας.

0  Προσφάτως, είπατε ότι φοβάστε μια 
«μεταλλαγή» του ΠΑΣΟΚ σε μια σύγχρονη 
εκδοχή της Ένωσης Κέντρου. Τι νομίζετε 
ότι μπορεί να ανακόψει μια τέτοια πορεία; 
Η Ένωση Κέντρου είχε μετατραπεί σε κόμ
μα παραγόντων, φεουδαρχών και προσωπι
κών στρατηγικών. Για αυτό διασπάστηκε με 
την αποστασία του ’65. Για αυτό τον λόγο 
δεν θέλησε ο Ανδρέας Παπανδρέου να ανα- 
λάβει την ηγεσία εκείνου του κόμματος το 
1974, αλλά ίδρυσε νέο κίνημα. Ο λαός και 
σήμερα καταδικάζει τη μίζερη πραγματικό
τητα της νομής και ανακατανομής των μη
χανισμών επιρροής μεταξύ κομματικών προ
εστών. Εγώ εκφράζω την ανάγκη να υπερ- 
βούμε τη σημερινή κρίση με δημιουργικό 
τρόπο. Με τρόπο, δηλαδή, που θα υπερβαί
νει τις προσωπικές αντιθέσεις και θα απο
καλύπτει τα πραγματικά αίτια που την προ- 
καλούν.

0  Πάντως, ο κ. Βενιζέλος είπε ότι οι «θε
ωρίες συνωμοσίας κατέρρευσαν». Είναι έ
τσι;
Δεν με ενδιαφέρουν οι θεωρίες. Με ενδια
φέρουν κυρίως οι συμπεριφορές. Υπάρχουν 
συμπεριφορές που κάνουν τους φίλους και 
τα μέλη μας να αισθάνονται περήφανα για 
το κόμμα μας, την ενότητα, τη συλλογικότητα 
και την αποτελεσματικότητά του. Υπάρχουν 
όμως και συμπεριφορές που τους αποκαρ
διώνουν. Συμπεριφορές ότι είμαστε όλοι ίδιοι, 
όλοι για «την πάρτη μας», ότι τίποτα δεν 
μπορεί να αλλάξει στη χώρα μας, ότι είμα
στε καταδικασμένοι στη μιζέρια. Αυτό δεν 
το πιστεύω και δεν το  δέχομαι ως δημοκρά
της και προοδευτικός άνθρωπος. Δεν το δέ
χομαι ως Έλληνας πολίτης. Αυτές οι συ
μπεριφορές είναι υπονομευτικές του ηθικού, 
των πεποιθήσεων και της συνοχής του κόμ
ματός μας...

0  Με συγχωρείτε, επειδή πολλά ακού- 
γονται αυτές τις ημέρες, τι ακριβώς θεω
ρείτε εσείς υπονόμευση;
Υπονόμευση είναι να λες άλλα στα όργανα 
και άλλα να λες στα τηλεοπτικά παράθυρα. 
Δημιουργείται η αίσθηση ότι μεγαλύτερης

σημασίας είναι η παρουσία μας στα τηλε
παράθυρα, παρά η σοβαρή και υπεύθυνη 
προσήλωσή μας σε έναν κοινό αγώνα για 
την αλλαγή της κοινωνίας.
Και αυτό υπονομεύει την εμπιστοσύνη του 
πολίτη σε έναν πολιτικό φορέα που επαγ
γέλλεται την πρόοδο. Είναι υπονόμευση να 
αφήνεις τους άλλους να δίνουν τη μάχη για 
τη νίκη και ο ίδιος να επενδύεις στην ήττα. 
Είναι υπονόμευση να μιλάς για προγραμμα
τική ή πολιτική ασάφεια και να πρωτοστα
τείς σε πολιτικές διαφοροποιήσεις που δεν 
σέβονται την ομοφωνία των κομματικών ορ
γάνων και την πλειοψηφία των συλλογικών 
αποφάσεων. Είναι υπονόμευση να μην εκ
φράζεις τη γνώμη σου για κάτι που θεωρείς 
λάθος, επειδή πιστεύεις ότι το 
λάθος αυτό μπορεί να σε συμ
φέρει.

0  Πάντως, σας κατηγορούν 
ό τι μέχρι τη 16η Σεπτεμβρί
ου ήσασταν εσείς ο εκλεκτός 
των εκδοτικών συμφερόντων 
και τώρα, που άλλαξαν προ
τίμηση, τα καταγγέλλετε. 
Εκλεκτός και εκλεγμένος στην 
πολιτική μου ζωή ήμουν μόνο 
του ελληνικού λαού. Πιστεύω 
σε μια σχέση ισότιμη και ειλι
κρινή με τα MME. Όπως το ί
διο πιστεύω και με κάθε επι
χειρηματία. Μια ισότιμη σχέ
ση που ενισχύεται από την α
νόθευτη υποστήριξη του λα
ού. Ποτέ δεν συναλλάχθηκα 
μαζί τους. Ίσως, μάλιστα, γι’ 
αυτό να βρισκόμαστε σήμερα 
σ’ αυτή την κατάσταση. Ίσω ς 
γ ι’ αυτό ορισμένοι να προτι
μούσαν να έχω παραιτηθεί.

I I
Θα μείνω 
mamç στην 
εντολή ηου 
Θα δοθεί στις 
11 Νοεμβρίου

Εχω σιηρίξει 
τον Κώστα 
Σημίτη σε δύ
σκολες στιγ
μές. Ο ίδιος 
αποφασίζει 
για τη στάση 
του απέναντι

0 Τι εννοούσατε όταν εί
πατε ότι «εγώ την κόπα μου την έχω κρε
μασμένη»;
Εννοούσα απλά ότι δεν έχω ποτέ επιτρέψει 
στον εαυτό μου να ζητήσει ή να συμφωνή
σει με κάτι που θα ήταν μειωτικό του ρόλου 
μου ως αρχηγού ενός κόμματος που προέρ
χεται από τον λαό και ανήκει στον λαό. Πά
ντα ήθελα να έχω ως πρόσωπο την ίδια πο
λιτική αυτονομία -απέναντι σε κάθε μεγα
λύτερο ή μικρότερο οικονομικό συμφέρον- 
που θέλω να έχει και το  πολιτικό μας σύ

στημα. Αυτό είναι υγεία για τη δημοκρατία 
και -ας το καταλάβουν- λύτρωση των σωστών 
επιχειρηματιών από τις πελατειακές σχέσεις 
με πολιτικούς και κρατικούς λειτουργούς. 
Αυτό εγγυάται τη διαφάνεια. Ποτέ δεν ζητώ 
από τα MME να υποκύψουν σε πολιτικές ή 
οικονομικές πιέσεις.
Για την ίδια αυτονομία και ελευθερία πα
λεύω κι εγώ για την πολιτική ζωή του τόπου. 
Είναι δικαίωμά μας να μπορούμε αβίαστα 
και αυτόνομα να εκφράσουμε τις δικές μας 
απόψεις. Απόψεις που τελικά εκπροσωπούν 
τον λαό που μας εξέλεξε. Που δεν υποτάσ
σονται σε παρασκηνιακά συμφέροντα. Τότε 
λειτουργεί η Δημοκρατία, η λαϊκή κυριαρ
χία. Τότε λειτουργεί αποτελεσματικά και η 

οικονομία...

0  Σας διακόπτω πάλι, αλλά 
ποιες είναι ακριβώς αυτές οι 
δυνάμεις που ξορκίζετε;
Δεν είναι μόνο συγκεκριμένα 
οικονομικά συμφέροντα ή εκ
δοτικά συγκροτήματα. Είναι 
και όλες αυτές οι δυνάμεις που 
σε παγκόσμιο επίπεδο συγκε
ντρώνουν στα χέρια των λίγων 
τον πλούτο που παράγεται α
πό τους πολλούς και ελέγχουν 
τις εξουσίες που ανήκουν στον 
λαό και θα ’πρεπε να ασκούνται 
υπέρ αυτού και του μέλλοντος 
του. Σ’ αυτές τις εξουσίες α
νήκουν και όλα αυτά τα Μέσα 
που χειραγωγούν την κοινή 
γνώμη -  είτε μέσα από τον έ
λεγχο της πληροφορίας είτε 
μέσα από τη χειραγώγηση της 
συνείδησής της.

0  Να πάμε τώρα στο δια- 
κύβευμα της 11ης Νοεμβρί
ου. Ποιο είναι;

Σας είπα προηγουμένως ότι η κρίση του 
ΠΑΣΟΚ είναι τελικά κρίση ολόκληρου του 
πολιτικού μας συστήματος. Η υπέρβασή της, 
με όρους που θα επιτρέψουν στο ΠΑΣΟΚ να 
γίνει ο αναμορφωτής του πολιτικού συστή
ματος και ο σημαιοφόρος της αυτονομίας 
του, είναι το  ουσιαστικό διακύβευμα της 
11ης Νοεμβρίου. Σ’ εμάς πέφτει η ευθύνη 
για μεγάλες τομές στην ελληνική κοινωνία. 
Και είμαι έτοιμος να συγκρουστώ για αυτό. 
Αυτό σημαίνει ότι στις 11 Νοεμβρίου οι φί

λοι και τα μέλη μας καλούνται να δώσουν τη 
δική τους απάντηση στα προβλήματα που α- 
νέδειξε η κρίση μας. Να αποφασίσουν δη
λαδή αν αυτά είναι επιφανειακά ή στρατη
γικά, επικοινωνιακά ή κοινωνικά, προσωπι
κά ή πολιτικά, συγκυριακά ή διαχρονικά.

0  Και ποιο το διακύβευμα της 12ης Νο
εμβρίου, εφόσον επανεκλεγείτε;
Το διακύβευμα της 12ης Νοεμβρίου είναι να 
απορριφθεί η διαχειριστική αντίληψη της 
πολιτικής και να συνδεθεί η επιστροφή μας 
στην εξουσία όχι με τη νομή της, αλλά με 
την προοπτική ενός νέου προτύπου διακυ
βέρνησης, μακριά από εξαρτήσεις, γραφει
οκρατικές αντιλήψεις, κομματοκρατικές πρα
κτικές. Εμπνεόμαστε και υπηρετούμε το ό
ραμα μιας μεγάλης κεντροαριστερής πλειο- 
ψηφίας, για νέες μεγάλες κοινωνικές αλλα
γές. Τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών 
μας, αλλά και την αξιοποίηση των τεράστιων 
δυνατοτήτων του ελληνισμού.

0  Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σας 
έχει ενοχλήσει η συμπεριφορά του Κ. Ση
μίτη; Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα περί
που σας κατηγόρησε σαν «διασπαστή». Αυ
τό επεσήμανε και με την επιστολή (και την 
αποχή) του από το Εθνικό Συμβούλιο. 
Έχω υποστηρίξει τον Κώστα Σημίτη σε δύ
σκολες στιγμές. Έχω συνεργαστεί μαζί του 
με θετικό αποτέλεσμα για τη χώρα. Τον τί
μησα και θα τον τιμώ. Η δική του στάση α
πέναντι' μου είναι κάτι που ο ίδιος αποφασίζει.

0  Ο κ. Βενιζέλος κατηγορήθηκε ότι μα
ζεύει γύρω του τη λεγάμενη «χωματερή 
του σημιτισμού». Την ίδια μομφή προσά
πτουν και σ ’ εσάς■ ότι μαζεύετε τη «χωμα
τερή του ανδρεοπαπανδρεϊσμού» (Λιβά- 
νης, Κατσιφάρας, Χαραλαμπόπουλος, Τσο- 
βόλας κ.ά.).
Ευτυχώς που η χώρα μας είναι αρκετά μι
κρή ώστε να γνωριζόμαστε όλοι και να μπο
ρούμε να ξεχωρίσουμε ευκολότερα την ήρα 
από το στάρι.

0  Επίσης, λένε ότι αυτοί που μαζεύονται 
γύρω σας δεν έχουν και μεγάλη σχέση με 
τις δικές σας ιδέες και απόψεις. Μήπως 
τελικά ηγείστε ενός «στρατού» του οποί
ου τα πιστεύω είναι διαφορετικά από τα 
δικά σας;
Αλίμονο αν όλοι συμφωνούσαν μαζί μου.
Το ζητούμενο δεν είναι οι αναφορές του πα
ρελθόντος, αλλά η νέα πορεία που χαρά
ζουμε για το μέλλον. Να θέσουμε ανοιχτά 
και με ειλικρίνεια το πλαίσιο της συζήτησης 
σχετικά με τη νέα πορεία του ΠΑΣΟΚ. Να 
συμφωνήσουμε για τη νέα φυσιογνωμία του, 
τη νέα νικηφόρα στρατηγική του. Να πετύ- 
χουμε τη σύνθεση. Όχι τους μέσους όρους 
και τη στρογγυλοποίηση, αλλά τη σύνθεση 
που είναι δημιουργική πράξη στην πολιτι
κή.

0 Ο Α. Παπανδρέου είχε πει ότι το ΠΑΣΟΚ 
«δεν τεμαχίζεται, δεν κληροδοτείται, δεν χει
ραγωγείται». Υπάρχει κάτι με το οποίο ε
σείς θα μπορούσατε να συμπληρώσετε αυ
τό τον «αφορισμό» σήμερα;
Θα μπορούσα πράγματι να συμπληρώσω και 
δεν... προσωποποιείται. Δεν συμμετέχει δη
λαδή σε ένα σύστημα υποκατάστασης των 
ιδεολογικών και πολιτικών διαφορών από τις 
προσωπικές φιλοδοξίες και αντιπαραθέσεις.
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«Λυπάμαι για ης δηλώσεις Βενιζέλου π ερί.. παρεμβολών»
Β  Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε μάρ
τυρες μάλλον ενός πολιτικού κουτσο
μπολιού, παρά μιας πολιτικής αντιπαρά
θεσης. Πώς σχολιάζετε, αλήθεια, τις δη
λώσεις Βενιζέλου στους δημοσιογράφους 
και τα όσα λέγονται για «ηλεκτρονικό πό
λεμο» και άλλες «παρεμβολές»; 
Λυπάμαι. Ειλικρινά, λυπάμαι πολύ. Δ εν

χρήζουν σχολιασμού. Με αφορμή όμως αυ
τά, θέλω να σας πω ότι στο Πολιτικό και 
Εθνικό Συμβούλιο συμφωνήσαμε για την 
αναγκαιότητα πολιτικοποίησης τω ν δια
δικασιών. Για την ανάγκη να επαναξιο- 
λογηθούν οι πολιτικές και η φυσιογνωμία 
μας. Για να ορίσουμε εκ νέου τις πολιτι
κές μας συμμαχίες. Για μια νέα σχέση με

την κοινωνία, το  συνδικαλιστικό και συ
νεταιριστικό κίνημα, τα νέα κινήματα κρι
τικής και αμφισβήτησης. Για να ξαναγί- 
νε ι η κεντροαριστερή κοινωνική πλειο- 
ψηφία πολιτική πλειοψηφία. Είναι λάθος, 
α ν τ ί να  ασχολούμαστε για  το  πώς το  
ΠΑΣΟΚ θα ξαναγίνει νικηφόρο, ριζοσπα
στικό, σοσιαλιστικό κίνημα, να ασχολού

μαστε με την παραπολιτική. Δικός μου 
στόχος είναι να ασχοληθούμε με τα με
γάλα, και όχι τα μικρά και ασήμαντα. Να 
επικεντρώσουμε την προσπάθεια και την 
αντιπαράθεσή μας στην ουσία και όχι στη 
διαδικασία (που, ούτως ή άλλως, είναι δε
δομένη, διαφανής και δημοκρατική). Οι 
δικές μου προτεραιότητες αυτές είναι.

; Β  Δεν είναι προβληματικό το 
γεγονός -κάτι που δείχνει και τα 
όρια του ΠΑΣΟΚ- ότι η κομματι
κή και στελεχική του βάση είναι 
«κυβερνητική»;Ότι δεν έχετε σχέ
ση με κοινωνικά κινήματα; Ότι 
λείπει η νεολαία; Ότι είναι πλέ
ον ένα κόμμα «μεσήλικων καθε
στωτικών, ενώ μεγαλούργησε ως 
κόμμα νεολαίας και πολιτική έκ
φραση κοινωνικών αγώνων και κι
νημάτων»;
Ακριβώς αυτά θέλω να συζητή
σουμε και να αλλάξουμε. Το 
ΠΑΣΟΚ χρειάζεται να ξαναγίνει 
λαϊκός, ριζοσπαστικός, σοσιαλι
στικός φορέας αλλαγής. Κίνημα 
νεολαίας και ανατροπής. Κίνημα 
συμμετοχής, αντίστασης και διεκ
δίκησης. Να αποβάλει τα καθε
στωτικά χαρακτηριστικά και τον 
κυβερνητισμό. Να ξανασυνδεθεί 
οργανικά με τα κοινωνικά κινή
ματα και τις νέες μορφές αμφι
σβήτησης. Μόνον έτσι θα ξαναγί- 
νουμε κοινωνική και πολιτική πλει
οψηφία. Μόνον έτσι θα κερδίσουμε 
την επόμενη εκλογική μάχη. Εί
ναι ο μόνος δρόμος. Και αυτόν εγ
γυώμαι ότι θα ακολουθήσουμε.

Β Δεν  νιώθετε ότι έχετε εγκα· 
ταλείιβει την αντιπολίτευση στο 
όνομα της εσωκομματικής κρί
σης;
Στη συζήτηση για τις προγραμμα
τικές δηλώσεις της κυβέρνησης 
περιέγραψα με σαφήνεια το στίγ
μα και τις προτερα ιότητες μιας 
πραγματικής προγραμματικής α
ντιπολίτευσης. Προϋπόθεση για 
την άσκησή της είναι η ανάδειξη 
των μεγάλων μας διαφορών από 
τη Δεξιά. Η υπέρβαση της εσω 
κομματικής μας κρίσης είμαι σί
γουρος ότι θα γίνει με όρους που 
θα καταστήσουν αυτή τη διαφο
ρά ακόμα μεγαλύτερη...

Β  Γιατί θα γίνει αυτό;
Επειδή θα μας επ ιτρέψει να α

επιφάνεια με όσα προσπαθεί να 
περάσει, καταργώντας κεκτημένα 
ασφαλιστικά δικαιώματα, επιβάλ
λοντας νέους φόρους, ευνοώντας 
σκανδαλωδώς τους έχοντες και 
κατέχοντες σε βάρος των πολλών, 
τω ν μεσαίων και των φτωχών.
Να είναι σίγουρη για ένα πράγμα: 
Στο ΠΑΣΟΚ δεν τσακωνόμαστε για 
το πάπλωμα. Τσακωνόμαστε, τρό
πος του λέγειν, για τις προϋποθέ
σεις που πρέπει να δημιουργή
σουμε μέσα από την αντιπολίτευ
σή μας, για να απαλλάξουμε τη χώ
ρα από μια άδεια κυβέρνηση, που 
κάθε μέρα που περνά θα κάνει ό
λο και φανερότερο πόσο ανάξια 
είναι γ ι’ αυτόν τον τόπο και τον 
λαό του. Οι Έλληνες και οι Ελλη- 
νίδες μπορούν και αξίζουν πολλά 
περισσότερα απ’ όσα η σημερινή 
κυβέρνηση θέλει να τους κάνει να 
πιστέψουν. Γυρίστε σελίδα *+

«Είναι αναγκαίο ένα νέο 
συμβόλαιο με τον λαό»
παλλαγούμε από δεξιές αντιλή
ψεις, που πολλές φορές στο πρό
σφατο παρελθόν μάς στέρησαν τη 
δυνατότητα να καταστήσουμε κα
τανοητές στον κόσμο τις πραγμα
τικές διαφορές μας από μια συ
ντηρητική κυβέρνηση και μία νε- 
οσυντηρητική πολιτική. Στην πραγ
ματικότητα, δίνουμε έναν διμέ- 
τωπο αγώνα απέναντι σε μία δεξιά 
διακυβέρνηση και απέναντι σε μία 
δεξιά αντίληψη για τον ρόλο μας 
ως αξιωματικής αντιπολίτευσης

σήμερα, για τον ρόλο μας ως κυ
βέρνησης αύριο.

Η κυβέρνηση, πάντως, προ
σπαθεί να ανοίξει πολλά μέτωπα 
όσο πιο νωρίς γίνεται. Προφα
νώς εκμεταλλεύεται το κενό α
ντιπολίτευσης που υπάρχει.
Η κυβέρνηση οφείλει πρώτα απ’ ό
λα να αντιληφθεί ότι οι δικές μας 
εσωκομματικές διαδικασίες δεν 
αποτελούν ευκαιρία για να εξα
πολύσει, όπως ήδη το κάνει, μια

πρωτοφανή επίθεση στα κοινωνι
κά δικαιώματα και τα μεσαία και 
μικρά εισοδήματα. Θα σταθούμε 
απέναντι της. Θα αντισταθούμε 
μέσα από την προγραμματική μας 
αντιπολίτευση και τη μαζική κι
νητοποίησή μας. Οφείλει, επίσης, 
η κυβέρνηση να θυμάται πάντα 
ότι είναι μια κυβέρνηση οριακής 
πλειοψηφίας και κοινωνικής μει
οψηφίας. Οφείλει, τέλος, να ζη
τήσει συγγνώμη από τον ελληνι
κό λαό.

£1  Συγγνώμη; Για ποιο λόγο; 
Για τις καταστροφές που αφήνει 
πίσω της στο πέρασμά της, τις θε
ωρίες για ασύμμετρες απειλές, για 
τις ανυπόστατες δικαιολογίες της, 
για τη συστηματική συγκάλυψη 
της κρυφής ατζέντας της πολιτι
κής της, που σήμερα φέρνει στην

ί ί
Δίνουμε δψέτωπο 
αγώνα ενάντια στη 
δεξιά διακυβέρνηση

«Όχι στην ηολυσυλλεκτικότητα των ευκαιριακών συμμαχιών»
Στις δημοσκοπήσεις εμφανί

ζεστε ως πιο ειλικρινής, πιο ενω- 
τικός, σας εμπιστεύονται περισ
σότερο, σας θέλουν για πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή, ο κ. 
Βενιζέλος θεωρείται πιο αποτελε
σματικός και πλέον κατάλληλος 
αντίπαλος του Καραμανλή. Τελικά, 
ποιο κριτήριο είναι πιο ορθό όταν 
πρόκειται για την ηγεσία ενός κόμ
ματος εξουσίας;
Ένα κόμμα εξουσίας είναι ένα με
γάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα. Υπάρ
χει όμως η πολυσιιλλεκπκότητα που 
βασίζεται σε ευκαιριακές συμμα
χίες για την κατάκτηση και νομή 
της εξουσίας. Υπάρχει και η πολυ- 
συλλεκτικότητα που βασίζεται σε

κοινά οράματα, κοινά και ευρύτερα 
συμφέροντα, στην εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος, στην ενί
σχυση της φωνής του πολίτη. Απο
τέλεσμα μιας συλλογικής δράσης 
με σταθερές αξιακές αναφορές. Εγώ 
πιστεύω στο δεύτερο. Κερδίζει την 
εμπιστοσύνη του λαού, ακριβώς ε
πειδή του εμπνέει το όραμα που θα 
τον κάνει να αισθανθεί πιο σίγου
ρος για το μέλλον του, τα παιδιά 
του, τις δυνάμεις και τις δυνατότη
τάς του.
Κατά συνέπεια το δίλημμα είναι 
ποιο κόμμα είναι καταλληλότερο 
να κάνει τι. Και η ηγεσία του αυτό 
το πολιτικό πρόταγμα πρέπει να εκ
φράζει. Και ένα σοσιαλιστικό κόμ

μα είναι καταλληλότερο για τη δια
κυβέρνηση, όταν είναι σε θέση να 
κάνει τη διαφορά της διακυβέρνη
σής του.

Δηλαδή το κριτήριο είναι η 
διαφορετικότητα;

Ακριβώς. Αν δηλαδή είμαστε δια- 
φορεπκοί από τους αντιπάλους μας, 
ώστε να μπορούμε να κάνουμε τις 
κοινωνικές αλλαγές που αυτοί δεν 
θέλουν και που για αυτό είναι σή
μερα κοινοβουλευτική μεν πλειο
ψηφία, κοινωνική και τρλιτική δε 
μειοψηφία. Τα κριτήρια με βάση τα 
οποία αξιολογείται η πολιτική ηγε
σία ενός συντηρητικού κόμματος 
δεν είναι ίδια με τα κριτήρια με τα 
οποία αξιολογείται η ηγεσία ενός 
προοδευτικού και μάλιστα σοσια
λιστικού κόμματος...

Β  Με αυτά που μου λέτε κατα
λαβαίνω ότι δεν θέλετε να είστε έ
νας αντι-Καραμανλής.

Δεν ονειρεύομαι να μοιάσω στον 
Καραμανλή. Θέλω να πείσω για το 
πόσο διαφορετικός, πόσο πιο απο
τελεσματικός και πιο λυτρωτικός 
για την κοινωνία μπορεί να είναι έ
νας άλλος τρόπος διακυβέρνησης. 
Είναι απαίτηση να αλλάξουμε τον 
τρόπο διακυβέρνησης. Η λογική ό
τι παίρνουμε την κυβέρνηση και 
μοιραζόμαστε τα λάφυρα έχει τε
λειώσει!
Εμείς εγγυόμαστε μια κυβέρνηση 
που θα υπηρετεί το δημόσιο και ε
θνικό συμφέρον, μέσα από τον διά
λογο και τη διαβούλευση. Που θα εγ- 
γυάται να ακούγεται η φωνή του 
κάθε Έλληνα και όχι μόνο των ι
σχυρών και ημετέρων.
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Η Αριστερά των
ανοιχτών οριζόντων
και οι συνεργασίες
Ε Ι Μιλάτε για «στροφή ιτρος τα αριστερά». 
Ποια Αριστερά εννοείτε; Ποια είναι η σύγ
χρονη Αριστερά; Αυτή του κρατικισμού, 
των εθνικών απαντήσεων και της μίζερης 
διαχείρισης του φόβου;
Σαφέστατα και όχι. Χρειαζό
μαστε μια σύγχρονη Αριστερά.
Μια Αριστερά που σκέφτεται 
το μέλλον και δρα στο όνομά 
του. Μια Αριστερά που δεν 
φετιχοποιεί το κράτος, ούτε 
πανικοβάλλεται από την α
γορά. Μια Αριστερά που ξέ
ρει να τα βάζει και τα δύο στην 
υπηρεσία των πολιτών και του 
δημόσιου συμφέροντος. Μια 
Αριστερά των ανοιχτών ορι
ζόντων. Μια Αριστερά που έ
χει ξεφύγει από δογματισμούς 
και ρετσέτες. Μια Αριστερά 
που όμως διαφυλάττει τις βα
σικές αξίες της αλληλεγγύης, 
της δημοκρατίας, της διαφά
νειας, του ελέγχου της εξου
σίας, της ισότητας, της λογο
δοσίας μέσα στο νέο οικονο
μικό περιβάλλον...

και τα αγαθά της δικαιοσύνης και της ευη
μερίας.

S  Επίσης, μιλάτε για συνεργασία. Σε ποι-

Χρειαζόμαστε 
μια Αριστερά 
που δεν 
φετιχοποιεί 
το κράτος

αγορα

0  Αυτή η Αριστερά είναι υπέρ ή κατά της 
παγκοσμιοποίησης;
Δεν είναι ούτε υπέρ ούτε κατά. Προσπαθεί 
συνεχώς να προσαρμόσει και να χρωματίσει 
την παγκοσμιοποίηση με τις δικές της ιδέες, 
προτάσεις, προτεραιότητες και ευαισθησίες. 
Είναι μια Αριστερά που αγωνίζεται σε συν
θήκες παγκοσμιοποίησης και ευρωπαϊκής ο
λοκλήρωσης να διαμορφώσει συνθήκες ι- 
σοπολιτείας, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. 
Μια Αριστερά των δικαιωμάτων και των κι
νημάτων. Μια Αριστερά του ουρανισμού. 
Μια Αριστερά που παλεύει για το περιβάλ
λον, την ποιότητα ζωής, την ειρήνη. Μια 
Αριστερά που θα υπερασπίζεται και θα δι
ευρύνει τις κοινωνικές κατακτήσεις στις νέ
ες συνθήκες. Μια Αριστερά που θα αναζη
τά και εθνικές και περιφερειακές απαντήσεις 
στα θέματα της οικονομίας, της ανάπτυξης, 
των εργασιακών σχέσεων, της διπλωματίας. 
Μια Αριστερά που θα δημιουργεί έναν νέο 
δρόμο για την ανάπτυξη -  που θα συνδυά
ζει την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνι
κή συνοχή και ασφάλεια, με την ποιότητα της 
εργασίας και των παραγόμενων προϊόντων. 
Μια Αριστερά ο πολλαπλασιαστής και όχι ο 
διαιρέτης των δυνάμεών της.

fell Στη χώρα μας ποια είναι αυτή η Αρι
στερά; Τι εκφράζει; Μπορείτε να γίνετε 
πιο συγκεκριμένος;
Είναι η Αριστερά που εκφράζει τη θέληση 
της κοινωνικής πλειοψηφίας για έναν νέο 
πατριωτισμό, που απαντά στις προκλήσεις 
της εποχής μας, υπερασπίζεται τη γη και 
την πολιτιστική μας κληρονομιά, τη θέση 
της χώρας μας στο νέο παγκόσμιο περι
βάλλον που δήμιου ργείται, που θέλει να τε 
λειώνει με το μεταπολεμικό αναπτυξιακό 
πρότυπο το οποίο καταστρέφει το  περι
βάλλον και μαζί μ’ αυτό τις ψυχές και τις δυ
νατότητες των ανθρώπων να ζήσουν με πε
ρισσότερα δικαιώματα, περισσότερη αισιο
δοξία, περισσότερη πρόσβαση στη γνώση

ους τομείς μπορεί να υπάρ
ξει;
Έχω πει ότι υπάρχει ανάγκη 
να δήμιου ργηθεί ένα μόνιμο 
φόρουμ διαλόγου.
Να συζητήσουμε, να συμφω
νήσουμε και από κοινού να 
δράσουμε με τις άλλες δυνά
μεις και οργανώσεις της υπό
λοιπης Αριστερός σε θέματα 
που μέχρι στιγμής υπάρχει κοι
νός προβληματισμός και περί
που ταυτόσημες προσεγγίσεις. 
Μπορεί να υπάρξει σε όλους 
τους τομείς και ιδιαίτερα σ’ αυ
τούς που για μας αποτελούν 
προτεραιότητα. Στον τομέα της 
διαφύλαξης του δημόσιου χώ
ρου και του δημόσιου συμφέ
ροντος. Στον τομέα της οικο
λογίας και γενικότερα της προ
στασίας του περιβάλλοντος. Οι 

σχέσεις Εκκλησίας - κράτους. Οι μετανάστες. 
Ο ρόλος των Μέσων Ενημέρωσης. Τα εξω- 
θεσμικά συμφέροντα. Τα θέματα ειρήνης και 
πολέμου. Η βαλκανική μας πολιτική. Ας ξε
κινήσουμε από αυτά και μετά μπορούν να 
υπάρξουν και άλλες ευρύτερες πολιτικές συ
μπτώσεις. Από τη στιγμή που μπορούμε να 
συμφωνήσουμε στα μείζονα, που είναι τα 
κοινωνικά μας οράματα, μπορούμε ταυτό
χρονα να συμφωνήσουμε και σ’ αυτά για τα

οποία διαφωνούμε, χωρίς οι διαφωνίες μας 
αυτές να αποτελούν εμπόδιο για μια ειλι
κρινή συνεργασία.

Β Σε ποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να ε
πιτευχθεί συνεργασία;
Σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη είναι εάν την 
επικαλούμαστε μόνο και μόνο για να προω
θήσουμε έναν ηγεμονισμό, που σε παλαιό- 
τερες εποχές στάθηκε πραγματικό εμπόδιο

στις προσπάθειες να υπάρξει μια νέα μεγά
λη Κεντροαριστερά με προοπτική εξουσίας. 
Και η δεύτερη είναι η άρνηση ενός διαλό
γου, στο όνομα της διατήρησης μιας υποτι
θέμενης ιδεολογικής καθαρότητας, η οποία 
εκτός από δογματική είναι και αδιέξοδη. Δεν 
οδηγεί, δηλαδή, στην εξυπηρέτηση των πο
λιτικών αναγκών ενός μαζικού κοινωνικού 
κινήματος ριζοσπαστικών αλλαγών και ανα
τροπών.

«Μ ε σχέδιο και όραμα, απαντάμε 
σας προκλήσεις της εποχής μας»

δ  Μπορεί να υπάρξει εθνική α
πάντηση στην παγκοσμιοποίη
ση; Ποια μπορεί να είναι για την 
Ελλάδα, που εμφανίζεται «έτσι, 
χωρίς πρόγραμμα»;
«Έτσι, χωρίς πρόγραμμα» δεν μπο
ρεί να υπάρξει καμία απάντηση, 
σε οποιαδήποτε από>τις προκλή
σεις της εποχής μας. Με πρό
γραμμα, σχέδιο και όραμα για έ 
να διαφορετικό μοντέλο ανάπτυ
ξης μπορεί να υπάρξουν όλες ε
κείνες οι απαντήσεις που περι
γράφουμε με τον όρο «νέος πα
τριωτισμός». Ελπίζω, άλλωστε, ό
τι θα κληθούμε να τις δώσουμε 
πριν η σημερινή κυβέρνηση κα
ταφέρει να ολοκληρώσει την α
πορρύθμιση των κοινωνικών σχέ
σεων, τω ν εργασιακών σχέσεων 
και της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας μας, που σήμερα κρύ
βει κάτω από τον ψευδεπίγραφο 
τίτλο «μεταρρυθμίσεις».

Β  Η  σοσιαλδημοκρατία στην

Ευρώπη ψάχνεται. Εσείς στο 
ΠΑΣΟΚ έχετε ανοίξει έναν « εμ
φύλιο πόλεμο». Δεν είναι αυτό 
δείγμα καθυστέρησης;
Δεν πρόκειτάι για εμφύλιο πόλεμο. 
Πρόκειται για έναν πόλεμο ενα
ντίον του κακού μας εαυτού, ε 
ναντίον της φθοράς, εναντίον της 
ισοπέδωσης, της αποϊδεολογικο- 
ποίησης και της αποπολιτικο
ποίησης τω ν διαφορών μας από 
τη συντήρηση και τη Νέα Δημο
κρατία.
Πρόκειται για έναν πόλεμο υπέρ 
της αυτονομίας της πολιτικής, της 
ουσίας της Δημοκρατίας και των δι
καιωμάτων |:ων εργαζομένων και 
των ανέργων, των συνταξιούχων 
και τω ν μεταναστών, των σπου
δαστών και τω ν καθηγητών τους, 
των αγροτών και τω ν μικρομεσαί- 
ων επιχειρηματιών, τω ν ανθρώ
πων του πνέύματος και της δημι
ουργίας, οε μια δίκαιη κοινωνία, 
που θα κάνει την ελπίδα ισχυρό
τερη από την απογοήτευση και την 
απαισιοδοξία για το μέλλον.



«Μανιφέστο» Λαλιώτη Β
Το κείμενο προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
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Την ανοιχτή στήριξή του στον Γιώργο Παηαν- 
δρέου δηλώνει ο Κώστας Λαλιώτης, με επ ι
στολή του την οποία ε ίχε αποστείλει στο νυν 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και εκ νέου υποψήφιο 
για τη ηγεσία ήδη από τις 18 Σεπτεμβρίου και 
την οποία έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Δύο  
ημέρες μετά την εκλογική ήττα του ΠΑΣΟΚ  
και τη ανακοίνωση από τον Ευάγγελο Βενιζέ-

λο ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία του κινήμα
τος, ο Κώστας Λαλιώτης πήρε σαφή θέση, την 
οποία γνωστοποίησε εγγράφως στον Γ ιώργο 
Παπανδρέου, αλλά επέλεξε να μην τη δημο
σιοποιήσει τότε. Στην επιστολή του, ο Κώστας 
Λαλιώτης κάνει εκτενή ανάλυση των πολιτι
κών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών 
στην Ελλάδα, με αναφορές και στα τεκταινό-

μενα στην Ευρώπη. Εξετάζει τη διαδρομή και 
την ιδεολογική αναζήτηση του ΠΑΣΟΚ τα τε
λευταία χρόνια και υποδεικνύει την πολιτική 
κατεύθυνση που κατά τη γνώμη του οφείλει να 
ακολουθήσει το κίνημα. Από το 12σέλιδο κεί
μενο, που αποτελεί ολοκληρωμένη πολιτική 
πλατφόρμα, ο «ΚτΕ» δημοσιεύει τα κρισιμό
τερα αποσπάσματα.

«Αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο για την Ελλάδα το κόμμα -  Είμαι μαζί του, αλλά τον καλώ 
να ακούσει τους “άπιστους” που βλέπουν καθαρά και μακριά και όχι τους “τυφλούς” πιστούς»

Πιστεύω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου 
ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει τη 
δυνατότητα να προχωρήσει σε θε

τικές υπερβάσεις.
Έχει τη δυνατότητα να δώσει λυτρωτικές 

λύσεις και να εγγυηθεί προϋποθέσεις και δη
μοκρατικές διαδικασίες, που θεμελιώνουν με 
συντεταγμένο τρόπο και την ενότητα και την 
προοπτική του Κινήματος, αλλά και της Ευρύ- 
τερης Παράταξης.

Οι πρωτοβουλίες των κινήσεων και οι απο
φάσεις ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον ί
διο.

Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, κάθε απόφαση 
του Γιώργου Παπανδρέου είναι θεμιτή και σε
βαστή, ανεξάρτητα εάν συμφωνεί ή διαφωνεί 
κανείς με αυτή.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή έχω χρέος να 
καταθέσω τη γνώμη μου.

Πιστεύω ότι είναι λάθος να οδηγηθεί ο Γιώρ
γος Παπανδρέου σε μία αντιπαράθεση, σε μία 
αναμέτρηση, σε μία σύγκρουση, που η έκβασή 
τους απλώς και μόνο θα καταγράψει «πλειο- 
ψηφίες» και «μειοψηφίες», χωρίς πνοή, δυνα
μική και προοπτική.

Πιστεύω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ως έ
νας Πολιτικός Ηγέτης με ξεχωριστή διαδρομή 
έχει και παρόν και μέλλον, γιατί αποτελεί ένα 
σημαντικό και πολύτιμο «κεφάλαιο» για την 
Ελλάδα, για το ΠΑΣΟΚ, για τη Δημοκρατική 
Προοδευτική Παράταξη, για την ελληνική κοι
νωνία, για την Ευρώπη, για τη Σοσιαλιστική 
Διεθνή. Αυτό το «κεφάλαιο» είναι ζωτική ανά
γκη να διαφυλαχθεί.

Να μην φθαρεί, να μην σπαταληθεί και να

μην αναλωθεί μέσα σε άγονες και αδιέξοδες ε
σωκομματικές αντιπαραθέσεις και συγκρού
σεις.

■ Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η υποψη
φιότητα του Ευάγγελου Βενιζέλου, με την αυ
τονόητη προϋπόθεση ενός κοινού και δεσμευ
τικού πλαισίου στρατηγικής, πολιηκής και προ
γραμματικής αναφοράς, είναι δυνατόν με συ
γκεκριμένους όρους να συνδεθεί με πρωτο
βουλίες, παρεμβάσεις και αγώνες ενάντια στην 
πολιτική της Ν.Δ. και της Δεξιάς.

Με δεδομένο αυτό το κοινό δεσμευτικό πλαί
σιο αναφοράς και με δεδομένη την ενότητα και 
την προοπτική του Κινήματος μας, μπορούμε 
Όλοι Μαζί, με όρους και προϋποθέσεις μέ
ρα μέρα, βήμα βήμα, να αποτυπώ
νουμε νίκες και ελπίδες για το 
ΠΑΣΟΚ, για τη Δημοκρατική Προ
οδευτική Παράταξη, για την ευ- 
ρήτερη Κεντροαριστερά.

■ Σίγουρα η προσωπική μου 
γνώμη και οι προσεγγίσεις μου 
σε αυτές τις κρίσιμες συγκυρίες 
δεν αποτελούν θέσφατο, μια α
πόλυτη και σίγουρη πρόβλεψη 
για τις εξελίξεις.

Άλλωστε, τα πάντα κρίνονται 
από την ίδια τη ζωή, από

τους ίδιους τους Πολίτες, που είναι και οι υ
πέρτατοι κριτές.

Άλλωστε, τα πάντα θα εξαρτηθοήν και μπο
ρούν να διαφοροποιηθούν ριζικά από το θεμι
τό δικαίωμα και τη συγκεκριμενοποίηση των 
πολιτικών αποφάσεων τόσο του Γιώργου Πα
πανδρέου να ζητήσει ως Πρόεδρος την έκφραση 
εμπιστοσύνης και την ψήφο από τους Φίλους 
και τα Μέλη όσο και του Ευάγγελου Βενιζέλου 
και άλλων άξιων Στελεχών να θέσουν υποψη
φιότητα για τη διεκδίκηση του αξιώματος του 
Προέδρου, σύμφωνα πάντα με τους θεσμικούς 
όρους, τις συλλογικές εγγυήσεις και τις Δημο
κρατικές Διαδικασίες του Καταστατικού του Κι

νήματος μας.
Θέλω να πιστεύω, θέλω να ελπί

ζω, η έξοδος του Κινήματος μας 
από αυτή την κρίσιμη καμπή 
να σημάνει μια νέα συλλο
γική αρχή, μια δυναμική α
φετηρία για να αναδειχτεί 
και πάλι το ΠΑΣΟΚ ενωμέ

νο, δυνατό, σύγχρονο και α
νανεωμένο, με παρόν και μέλ
λον και να εκφράσει ξανά ένα 
πλειοψηφικό ρεύμα νίκης, ελ

πίδας και προοπτικής για την 
Ελλάδα, για τους Έλληνες,

για την ευρϋτερη ριζοσπαστική Κεντροαριστε
ρά, για τη Δημοκρατική Προοδευτική Παρά
ταξη.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, νιώθω το πο
λιτικό, κοινωνικό και ηθικό χρέος να διατυπώ
σω γραπτώς και εγκαίρως από την πρώτη στιγ
μή, με καθαρότητα, πολϋ συνοπτικά, τις πολι
τικές μου θέσεις για το παρόν και το μέλλον 
του ΠΑΣΟΚ, για τις δυνατότητες και τις προο
πτικές της Δημοκρατικής Προοδευτικής Πα
ράταξης, αλλά και της ευρύτερης Πλουραλι- 
στικής και Ριζοσπαστικής Κεντροαριστεράς.

Σε γενικές γραμμές τους προβληματισμούς, 
τις σκέψεις και τις θέσεις μου τις έχω περιγρά- 
ψει αδρά και προφορικά στον Γιώργο Παπαν
δρέου, στον Ευάγγελο Βενιζέλο και σε πολλά 
Στελέχη του Κινήματος.

■ Οφείλω, όμως, σε συνάρτηση με τις πολι
τικές μου αναφορές και θέσεις, για λόγους που 
ανάγονται στον κώδικα των αρχών και των η
θικών αξιών μου, να δηλώσω και να καταστή
σω σαφές ότι η ηθική και η πολιτική μου στή
ριξη στον Γιώργο Παπανδρέου θα είναι δεδο
μένη.

Με την προτροπή να ακούσει τους “άπι
στους”, που μπορούν να δουν καθαρά και μα
κριά, και όχι τους “τυφλοής πιστούς”, που εκ των 
πραγμάτων δεν μπορούν να δουν καθαρά και 
μακριά.

Σε κάθε περίπτωση η θέση και η επιλογή 
μου είναι σαφείς.

Για λόγους ηθικής τάξης, θα είμαι πολιτικά 
μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου, όποια και να 
είναι η πολιτική του απόφαση, ακόμα και εάν 
διαφωνώ με αυτή».

Χρονικά όρια στκ Θητείεθ των αξιωματούχων

«ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, με τις κοσμογονικές αλλαγές και τις πρωτόγνωρες προκλήσεις 
του 21ου αιώνα, με την ενεργό συμμετοχή της σ ω  γίγνεσθαι της Ευρώπης και του κόσμου, 
ένα σύγχρονο Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κίνημα, μία αφυπνισμένη και πλουραλιστική Κε
ντροαριστερά, για να αναδειχθεί διαχρονικά σε μία ανανεωτική προωθητική και δημιουργι
κή δύναμη, έχει χρέος με αξιοπιστία να επαναπροσδιοριστεί θετικά στα νέα δεδομένα.

■ Το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να επαναθεμελιώσει δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης με 
τις κοινωνικές δυνάμεις, με τον Λαό, με την κοινωνία των Πολιτών.

■ Το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να απαιτήσει διαχρονικά με απόλυτους όρους το δημόσιο ήθος, τη 
διάφανη πολιτική και κοινωνική διαδρομή όλων των Στελεχών του.

■ Το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να ξεφύγει οριστικά και ριζικά από ένα «αλαφνικό ύφος και ήθος», 
από μία μονοκομματική ακαμψία και έναν ιδιότυπο κομματικό αυτισμό, από έναν παρωχη
μένο Κρατισμό και έναν αφυδατωμένο Διαχειριστικό Κυβερνητισμό.

■ Να ξεφύγει γρήγορα και ριζικά από μία αφηρημένη και φλύαρη «Ανωτερο-στρωματική 
Στρατηγική», από τη σαγήνη και τη γοητεία μιας αδιέξοδης στρατηγικής ενός «Τεχνοκρατι- 
κού Νεο-συντηρητισμού» και ενός «Πλασματικού Κοσμοπολιτισμού».
Αυτές οι αδιέξοδες στρατηγικές αναιρούν συστατικά στοιχεία της ταυτότητας και της φυσιο
γνωμίας του Λαογενούς ΠΑΣΟΚ, της ριφσπαστικής και αφυπνισμένης Κεντροαριστεράς, της 
σύγχρονης, πατριωτικής Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης.
Αυτές οι αδιέξοδες στρατηγικές αυξάνουν αισθητά τις κοινωνικές ανισότητες και ακυρώνουν 
τους διαχρονικούς και αυθεντικούς δεσμούς μας με τις ευρύτερες Κοινωνικές Λαϊκές Δυνά
μεις και συνακόλουθα την πίστη και την εμπιστοσύνη προς το Κίνημά μας».

«Η ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ του Κινήματος μας με όρους Λαϊκής Συμμετοχής και Αυτο-οργάνωσης των 
Πολιτών οφείλει να συνδεθεί με την πρωτοβουλία, τη χειραφέτηση και την παρέμβαση των 
Ψηφοφόρων, των Φίλων, των Μελών και των Στελεχών, δίνοντάς τους λόγο, φωνή και δύνα
μη με Δημοκρατική και καταστατική κατοχύρωση.

■ Η αναγέννηση και η επανίδρυση του Κινήματος μας οφείλει να συνδεθεί με όρους ρι
ζικής ανανέωσης και συνεχούς εναλλαγής των Προσώπων, σε κάθε πολιτικό, κομματικό, κοι
νωνικό και κρατικό αξίωμά τους, με απόλυτη έμφαση πάντα στο ήθος και την εντιμότητά 
τους.
Αυτό σημαίνει κατοχύρωση θεσμική και καταστατική συγκεκριμένου χρονικού ορίου στη θη
τεία των Αξιωματούχων (π.χ. 2-3 θητείες) για τους Βουλευτές, τους Υπουργούς, τους Δη
μάρχους και Νομάρχες, για τα στελέχη των Κοινωνικών Οργανώσεων, των Επιμελητηρίων και 
των Οργανισμών, τα Στελέχη του Εθνικού Συμβουλίου και του Πολιτικού Συμβουλίου, καθώς 
και σε όλα τα άλλα Συλλογικά Όργανα σε Περιφερειακή, Νομαρχιακή και Δημοτική κλίμα
κα.

■ Μόνο με την καθιέρωση και την εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να 
αποτινάξει πειστικά και οριστικά κάθε στοιχείο “καθεστωτισμού” και “αναχρονισμού”. 
Μόνον έτσι μπορεί να αποτινάξει κάθε συμπεριφορά και κάθε μονιμότητα, που μετατρέπουν 
το πολιτικό αξίωμα από κοινωνικό λειτούργημα, σε προσωπικό και οικογενειακό επάγγελμα. 
Που μετατρέπουν ένα ανοιχτό, λαϊκό και ανανεωτικό Κίνημα, σε ένα κλειστό απομονωμένο 
και μπλοκαρισμένο κόμμα αξιωματούχων και διαχειριστών με μονοσήμαντες λογικές, υπο
ταγμένες στον “κρατισμό” και τον “κυβερνητισμό”».
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□  ΠΑΣΟΚ
Η επικοινωνιακή στρατηγική των μονομάχων 

π  ^  / ^  /  ______________Εικονολάτρες και εικονοκλάστες
0 Γιώργος Παπανδρέου 
έχει μια καθορισμένη 
στρατηγική. Να πείσει τη 
βάση του κόμματος ότι 
θα είναι διαφορετικός τα 
επόμενα χρόνια ως οιρ- 
χηγόςτου ΠΑΣΟΚ απ' ό,τι 
ήταν τα τελευταία τριά- 
μισι χρόνια.

Του Ανδρεα Κωνςταντατου

Γ ι’ αυτό προχώρησε με 
ισχυρή δόση αυ το 
κριτικής στο Εθνικό

Συμβούλιο, αποκήρυξε πρά
ξεις και πρακτικές του και 
γι’ αυτό μιλά πολύ συχνά για 
ρήξεις με το  καθεστωτικό 
ΠΑΣΟΚ. Ό ταν όμως το επι
τελείο του Γ. Παπανδρέου 
και ο ίδιος μιλούν για καθε
στωτικό ΠΑΣΟΚ, «φωτογρα
φίζουν» το ΠΑΣΟΚ του Κώ
στα Σημίτη που σχεδόν συ
μπαγές έχει μεταφερθεί στο 
«στρατόπεδο» του Ευ. Βενι- 
ζέλου. Ακολουθεί αυτή την 
τακτική, παρά το γεγονός ό
τι κατηγορείται από ορισμέ
νους ότι υιοθετεί ακόμα και 
μέρος της κριτικής που έ-

Μ
Η δύναμη
των παπανδρεϊκών
συμβολισμών
και η επιχείρηση
αηοδόμησης
από τον
Ευ. Βενιζέλο

κάνε ο Κ. Καραμανλής το 
2000-2004 προς την κυβέρ
νηση Σημίτη, όταν μιλούσε

για καθεστωτικό κόμμα.
Αυτή, όμως, η τακτική έ

χει ως στόχους:
■  Την απενοχοποίηση του 

Γ. Παπανδρέου για το εκλο
γικό αποτέλεσμα της 16ης 
Σεπτεμβρίου.

■  Και το  «χτίσιμο» ξανά 
του ηγετικού και προεδρι
κού προφίλ που είχε υπο- 
σ τεί καθίζηση μετά τις ε 
κλογές.

Γι’ αυτό στη Χαρίλαου Τρι- 
κούπη έχουν αποφασίσει ο κ 
Παπανδρέου να περάσει αυ
τές τις τέσσερις βδομάδες 
που απομένουν έως την ε-

κλογή της 11 Νοεμβρίου ως 
«πρόεδρος».

«Ε ίνα ι πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ και θα ενεργεί ως 
πρόεδρος, θα κάνει την α
ντιπολίτευση που απαιτεί
ται από τον ρόλο του και θα 
παράγει την πολιτική του 
μέσα από το status του προ
έδρου», λένε οι συνεργάτες 
του.

Ε9 Λεπτοί χειρ ισμοί
Εξ αυτού του λόγου η προε
κλογική του καμπάνια δεν 
θα είναι έντονη  όπως τω ν 
άλλων δύο υποψήφιων προ
έδρων. Στο επιτελείο του πι
στεύουν πως οι πολίτες δεν 
είναι έτοιμοι για άλλη μια 
προεκλογική εκστρατεία. 
Παράλληλα όμως, θα φρο
ντίσουν να ενισχύσουν την 
πολιτική του εικόνα και το 
προφίλ του με προσεκτικές 
κινήσεις. Δεν θα απαντά ο 
ίδιος στις επικρίσεις και τις 
επ ιθέσεις τω ν  αντιπάλων 
του, αλλά τα στελέχη του. Ο 
ίδιος θα ασχολείται με τα 
«προεδρικά του καθήκοντα».

Στην ουσία, στο επιτελείο 
του επιχειρούν να αναστη
λώσουν τα σύμβολα που έ
χουν στα χέρια τους. Το ό
νομα Παπανδρέου, την προ
εδρική ιδιότητα, την εικόνα 
του Γ. Παπανδρέου, το  
ΠΑΣΟΚ, το Καστρί. Γι’ αυτό 
ο κ. Παπανδρέου έδωσε και 
συνέντευξη στο ALTER και 
στον Ν. Χατζηνικολαου από 
το Καστρί, και όχι από κά
ποιο τηλεοπτικό στούντιο. 
Θέλουν να παίξουν με τα 
σύμβολα και την εικόνα του, 
πέρα από την πολιτική της 
ρήξης με το  παρελθόν που 
ο ίδιος επιμένει.

Είναι λάτρεις των συμβό
λω ν  και της εικόνας του 
προέδρου. Είναι οι εικονο
λάτρες του ΠΑΣΟΚ.

Ε3 Αποκαθήλωση
Προ ημερών, ο κ. Ευ. Βενι- 
ζέλος έκανε μια απλή δια
πίστωση: «Ο Παπανδρέου έ
χει τα σύμβολα και το κόμ
μα». Αυτά είναι ο αντίπαλος 
του Ευ. Βενιζέλου και το ε
πιτελείο του ακολουθεί τη 
στρατηγική της αποκαθή
λωσης τω ν  συμβόλων και 
της εικόνας που έχει ο Γ. 
Παπανδρέου. Ο ίδιος ο υ
ποψήφιος πρόεδρος γνωρί
ζει πολύ καλά τη σημασία 
τω ν συμβολισμών, του ονό
ματος Παπανδρέου και προ
σπαθεί π ιστά  να τα  α- 
ποδομήσει. Δεν είναι τυχαίο 
που επικαλείται συχνά τη δι
κή του πορεία από τη φ τω
χή συνοικία των Αμπελοκή
πων Θεσσαλονίκης, την ε
παγγελματική του ιδιότητα 
και την καταξίωσή του στην 
κοινωνία πριν ασχοληθεί με

τα κοινά, πλάι στον Ανδρέα 
Παπανδρέου. Ούτε είναι συ- 
μπτωματικό ότι μιλά για πρί
γκιπες που υπηρέτησαν σε 
πολυτελή υπουργεία. Παρά 
το γεγονός ότι έχει δεχτεί 
εισηγήσεις να μην αναφέρει 
καν το  όνομα του Γ. Π α
πανδρέου, εντούτοις ο πλη
θωρικός -και δύσκολα, όπως 
φ α ίνετα ι, ελέγξιμ ος από 
τους συνεργάτες του- Ευ. Βε- 
νιζέλος κατηγορεί καθημε
ρινά τον Γ. Παπανδρέου. Η 
επίθεση που έκανε στον κ. 
Παπανδρέου ενώπιον σαρά
ντα και πλέον δημοσιογρά
φων δείχνει την αγωνία του 
να πείσει τους εκπροσώπους 
της κοινής γνώμης ότι και ε
κείνοι που είναι πρόεδροι 
και που προέρχονται από 
πολιτικά τζάκια είναι απλοί 
άνθρωποι και δικαιούνται 
και πρέπει να χάσουν.

Το επιτελείο του γνωρίζει 
τη σημασία των συμβόλων 
και της εικόνας και τη συ
ναισθηματική άξια που έχει 
για τους οπαδούς του κόμ
ματος το όνομα Παπανδρέ
ου. ΓΓ αυτό διαχωρίζει την 
πολιτική του γιου Γιώργου 
από τον «αθάνατο» πατέρα 
του. Οι επιθέσεις στο πα
ρελθόν του κ. Παπανδρέου 
και η ανάδειξη των προβλη
μ άτω ν που είχαν μεταξύ 
τους το  1989 πατέρας και 
γιος στοχεύουν ακριβώς σ’ 
αυτό το  σημείο. Ναι στον 
Παπανδρέου πατέρα, αλλά 
όχι και στον γιο, που είναι 
«ανίκανος».

Δ εν είναι άσχετο το γε
γονός ότι ο κ. Βενιζέλος κα
τά την ομιλία του στο Εθνι
κό Συμβούλιο αναφέρθηκε 
περισσότερες φορές στον 
Ανδ. Παπανδρέου απ’ ό,τι ο 
κ. Γ. Παπανδρέου.

&  Γατζωμένος
Η προσπάθεια του επιτελεί
ου του κ Βενιζέλου κατατεί
νει και στην αποδόμηση της 
εικόνας του κ. Παπανδρέου 
ως προέδρου του ΠΑΣΟΚ. 
Θέλουν να δείξουν έναν άν
θρωπο που έχει γαντζωθεί 
στον καρέκλα του και που 
χρησιμοποιεί τον κομματι
κό μηχανισμό για να παρα- 
μείνει γαντζωμένος σ ’ αυ
τήν. Ακολουθούν πιστά την 
τακτική της αποκαθήλωσης, 
μοιάζουν με τους εικονο
κλάστες του Βυζαντίου. Πο
λεμούν τα σύμβολα,τους 
συμβολισμούς, την ιστορία 
του Γ. Παπανδρέου και την 
εικόνα του ως προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ.

Για την ιστορία, οι εικο
νολάτρες νίκησαν τους ει
κονοκλάστες στο Βυζάντιο. 
Αν όμως είχαν νικήσει οι ει
κονοκλάστες, η ιστορία θα 
ήταν γραμμένη διαφορετι
κά...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Jazz Masters
Διαδρομές με σαξόφωνα-θρύλους 
απ’ το bebop στον jazz λυρισμό

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου, ώρα 2ΐ:οο
Phil Woods Quintet
Phil W oods, Brian Lynch, Jim McNeely,
Steve Gilmore, Bill Goodwin

Τρίτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 2i:oo
Jv _ The Leaders feat.

I t  <»* g Bobby W atson, Chico Freeman, Eddie Henderson,
P |  f *  t  Fred Harris, Buster W illiams, Michael Baker

i ·.  Ík*. ' i

%
1 }  >*■*·

M M L  A

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, ώρα 2i:oo
Joshua Redman Trio
Joshua Redman, Om er Avital, Greg Hutchinson

Τρίτη 27 Νοεμβρίου, ώρα 2i:oo
Charles Lloyd Trio
Charles Lloyd, Zakir H ussa in , Eric H arland

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, ώρα 2ΐ.οο
Yusef Lateef &. Belmondo Bros
Yusef Lateef, Lionel Belmondo, Stéphane Belmondo,

H. Laurent Fickelson, Sylvain Rom ano, Dre Pallemaerts

Προπώληση εισιτηρίων Με πιστωτική κάρτα 2ΐο  8ι ο 8ι 8ι
Στα ταμεία του Παλλάς, CityU nk, w w w .ellthea.gr 
Βουκουρεστίου 5. Αθήνα, 2ΐο  3 2 13 ιο ο  και στη fnac (the Mall)

Υποστηρικτής Χορηγοί επικοινωνίας

Dewar’s ALTER (¡8 ) e g i ^ fke> ©κόσμος του Επενδυτή

http://www.ellthea.gr
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Οι αυτοεξαιρέσεις εκτονώνουν την κρίση
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Ξαναζωντανεύει το «τρίγωνο της Βαΐμάρης»
Η οιαδιακή άρση των πολωνικών ενστάσεων και η αποκατάσταση ανεξαρτησίας 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βάζουν στο ράφι τη συμφωνία του Ιουνίου

Συνθήκες αποδραμστο- 
ποίησης διαμορφώνο
νται σταδιακά στο σκη
νικό της νέας ευρωπαϊ
κής συνθήκης, το σχέ
διο της οποίας έχει ήδη 
διανεμηθεί και θα συζη
τηθεί στο επίπεδο των υ
πουργών Εξωτερικών τη 
Δευτέρα στο Λουξεμ
βούργο και σε επίπεδο 
Συνόδου Κορυφής την 
ερχόμενη εβδομάδα (17- 
10 Οκτωβρίου) στη Λ ισ- 
σαβώνα.

Τ ης Χριστίνας Πουλιαου

Η αναγέννηση του 
«τριγώνου της Βαϊ- 
μάρης» (Ιάλλία, Γερ

μανία, Πολωνία) φαίνεται πως 
διευκόλυνε την άρση των πο
λωνικών ενστάσεων, ενώ οι 
λοιπές αντιρρήσεις κατά την 
Πορτογαλική Προεδρία είναι 
διαχειρίσιμες... Αναλυτικότε
ρα, έπειτα από συνάντηση που 
είχε ο πρόεδρος της Πολωνίας 
Λεχ Κατσίνσκι με τους ηγέτες 
της Γαλλίας και εν συνεχεία 
της Γερμανίας, ήρθε η δήλωση 
από τον δίδυμο αδελφό του 
για να αποτυπώσει τα συμπε
ράσματα: ο πρωθυπουργός 
Γιάροσλαβ Κατσίνσκι από τη 
Βαρσοβία δήλωσε πως η Πο
λωνία αποδέχεται την εγγρα
φή του «μηχανισμού των Ιω- 
αννίνων» σε Πρωτόκολλο... 
Με άλλα λόγια, διευκρινίστη
κε αρμοδίως (!) ότι η Πολω
νία παήει να μπλοκάρει τον 
συμβιβασμό των λοιπών εταί
ρων, υποστηρίζοντας ότι η συ
γκεκριμένη διαδικασία (που 
επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την 
παράταση στη λήψη μιας α
πόφασης, εφόσον μια χώρα- 
μέλος επικαλείται κίνδυνο σε 
ζωτικά της συμφέροντα) πρέ
πει να περιληφθεί στην ίδια 
τη συνθήκη και όχι σε κάποιο 
συνημμένο έγγραφο.

Ε3 Γαλλική βοήθεια
Η μία ένσταση της Πολωνίας 
συνεπώς απεσήρθη, η δεύτε
ρη επίσης μετατοπίζεται -  το 
θέμα διορισμού ενός Πολωνού 
γενικού εισαγγελέα στο Ευ
ρωπαϊκό Δικαστήριο «δεν υ
πάγεται στο πλαίσιο της όλης 
της νέας συνθήκης», αναγνώ
ρισε ο πρόεδρος της Πολωνίας 
και σημείωσε πως το θέμα 
μπορεί να επιλυθεί με δια
πραγματεύσεις και τη «βοή
θεια» της Γαλλίας. Η τρίτη έν
σταση, τέλος, που αφορά την 
αυτο-εξαίρεση της Πολωνίας 
από τις δεσμεύσεις της Χάρ
τας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
επίσης φαίνεται να διευθετή
θηκε. Κατά δήλωση του Λεχ 
Κατσίνσκι, σε ξεχωριστή Δια
κήρυξη θα σημειώνεται πως η 
Πολωνία «αποδέχεται πλήρως

τα κοινωνικά δικαιώματα», ό
μως, «επειδή τα πολιτισμικά 
ήθη της χώρας διαφέρουν από 
αυτά της πλειοψηφίας των ευ
ρωπαϊκών χωρών» και δεν 
μπορεί να δεχθεί την εφαρ
μογή λ.χ. του γάμου ομοφυ
λοφίλων, κατοχυρώνει την αυ- 
το-εξαίρεσή της...

Κατά ορισμένες πληροφο
ρίες, υπό συζήτηση ενδέχε
ται να τεθεί το αίτημα του 
προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας να απο
κατασταθεί η θεσμική ανε

ξαρτησία της. Ειδικότερα, ο 
Ζ. Κ. Τρισέ σε επιστολή του 
προς την Πορτογαλική Προ
εδρία επεσήμανε ότι, ενώ στο 
ευρω-σόνταγμα προβλεπόταν 
ειδικό καθεστώς αυτονομίας 
για την ΕΚΤ, στο παρόν σχέ
διο προβλέπεται ότι η ΕΚΤ υ
πάγεται στο ίδιο καθεστώς με 
τους λοιπούς ευρωπαϊκούς 
θεσμούς. Η αλλαγή οφείλε
ται στην πίεση της Γαλλίας, ο 
πρόεδρος της οποίας, Ν. Σαρ- 
κοζί, επανειλημμένα έχει ε
πικρίνει την αντιπληθωριστι-

κή πολιτική της ΕΚΤ και τις 
συνέπειες που υφίστανται οι 
Γάλλοι εξαγωγει'ς από το «ι
σχυρό ευρώ».

Ε3 Αντίπαλον δέος
Στον αντίποδα της γαλλικής 
θέσης βρίσκεται πάντως η Γερ
μανία, η καγκελάριος της ο
ποίας, Άνγκελα Μέρκελ, έχει 
επανειλημμένα υποστηρίξει 
σθεναρά την ανεξαρτησία της 
ΕΚΤ, ενώ δεν έχει διαφανεί η 
θέση της Πορτογαλικής Προ

εδρίας επί του θέματος.
Σύμφωνα με τις πληροφο

ρίες, εξάλλου, η Βρετανία φαί
νεται ότι κατοχυρώνει την αυ- 
το-εξαίρεσή της στη Χάρτα 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
στη δικαστική και αστυνομι
κή συνεργασία, ενώ σε εκ
κρεμότητα παραμένουν ορι
σμένα αιτήματα ήσσονος ση
μασίας συγκεκριμένων εταί
ρων.

Η Αυστρία, λ.χ., διαμαρ
τύρεται για το γεγονός ότι 
δεν καθορίζεται το πλαίσιο

πρόσβασης των φοιτητών στα 
πανεπιστήμιά της, καταγ
γέλλοντας την αθρόα εγγρα
φή Γερμανών φοιτητών στην 
Ιατρική Σχολή της Βιέννης... 
Όπως φαίνεται, λοιπόν, η κα
κότεχνη συμφωνία των 27 η
γετών του περασμένου Ιου
νίου -που χαρακτηρίζεται α
πό πολυπληθείς Διακηρύξεις, 
Πρωτόκολλα, υποσημειώσεις 
και διατυπώσεις υπεκφυγής- 
διάχυσε ένα κλίμα αδιαφο
ρίας. Ακόμη και στους συ
ντάκτες της...

Βλέπουμε τον 
σε ό,τι κάνου
Η Pasal Developm ent βρίσκεται στο χώρο της ανάπτυξης και της αξιοποίησης 
ακινήτων, λειτουργώντας αθόρυβα, αλλά μεθοδικά, εδώ και 17 χρόνια.
Από την πρώτη κιόλας στιγμή, η εταιρεία μας υπήρξε ανεξάρτητη και ανέπτυξε 
μια δυναμική που της επέτρεψε να κινείται αυτόνομα, μη έχοντας δεσμεύσεις. 
Στόχος μας, να αναπτύσσουμε το ιδανικό σύγχρονο περιβάλλον για ανθρώπους. 
Ό χι απλώς γη, όχι απλώς κτίρια, αλλά λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα 
που βοηθούν τους ανθρώπους να ζουν και να εργάζονται καλύτερα.
Για να πετύχουμε αυτόν το στόχο, ξεκινάμε πάλι από τον άνθρωπο.
Η φιλοσοφία μας αυτή μας επιτρέπει να λέμε πως τα έργα δεν γίνονται 
από μπετόν και σίδερα, αλλά από συνεργάτες με κοινό όραμα. Έχοντας 
μια ανοιχτή και διαφανή συνεργασία με τον άνθρωπο-πελάτη, και επιλέγοντας 
τους καλύτερους συνεργάτες, δημιουργούμε έργα με αξία.

Αυτές οι αρχές μας ορίζουν μια μεγάλη και αξιόπιστη δύναμη.
Μια δύναμη που, ό,τι κι αν κάνει, βλέπει μέσα σ' αυτό τον άνθρωπο! Pasal

D E V E L O P M E N T

W O R K  I N P R O G R E S S

W W W .pasal.gr


