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Κτηματολόγιο: μετ’ 
εμποδίων η πρεμιέρα
Με ελλείψεις και οργανωτικά προβλήματα 
αρχίζει σήμερα το νέο πρόγραμμα κτημα- 
τογραφήσεων για 3 .000 .000  ιδιοκτήτες.

ΣΕΛΙΔΑ 16

Ρεκόρ πετρελαίου 
και ακρίβειας
Η τιμή του πετρελαίου έκανε χθες νέο 
ρεκόρ φθάνοντας τα 140 δολάρια το 
βαρέλι τροφοδοτώντας την ακρίβεια.

ΣΕΛΙΔΕΣ 12, 64

«Πλωτή» Εθνική
στις Θερμοπύλες
Στις Θερμοπύλες ο νέος 
αυτοκινητόδρομος θα πλέει πάνω σε 
ειδικά φελιζόλ πάχους 3 μέτρων.

ΣΕΛΙΔΑ 17

^  Γκάτζετγια
τη θάλασσα

^ 1 0 ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 35, 60
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ΣΕΛΙΔΕΣ 14-15 973 θέσεις)
θο κάνετε τη γνώση 
εργοήείο καριέρας

Ο Γιώργος εκ βαθέων στα «ΝΕΑ»

εν επελεξα

Προστάτης: φάρμακο ασπίδα για τον καρκίνο ΙΤ

Δεν χρωστάω  
ούτε μου 
χρωστάει 
ο Σημίτης
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ 
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

εγω τη σύγκρουση
Οι προσωπικές 
σημαίες στο ΠΑΣΟΚ 
μας οδηγούν 
στην ήττα

ΔΕΝ ΕΧΩ 
ΚΑΙΡΟ ΓΙΑ 
ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-11

εκα θ α ρ ίζε ι ο 
Μ  κ· Γιώργος Πα- 

πανδρέου, σε 
μία εκ βαθέων συνέ
ντευξή του στα «ΝΕΑ», 
ότι δεν θα ανεχτεί πλέ
ον π ρ ο σ ω π ικ ές  σ η 

μαίες στο 
ΠΑΣΟΚ.

Ε Θ Ν ΙΚ Η  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

Το αντίο
των τριαντάρηδων
ΣΕΛ. 32, 41 ΚΑΙ ΡΙΠΕΣ: ΜΑΘΗΜΑ (ΣΕ/1. 3)

μακού

Ιί ,Γι·ι Φ-Πλ. Α 
¡Πειραιώς γ

15 σκηνές στην Αθήνα
Πανόρμου ι

Τεχνόηολις

Πλ. Κουμουνδούρου Πλ. Μαβίλη 
Ρήγα Παλαμήδου 1

Πλ. Κοτζιά 
9— Πλ. Κλαυθμώνος

.. Ασωμάτων .------------
• — Σύνταγμα ·  και στη 

ΑβραμιώτουΕθν· Κ Ί ™ ?  I Γλυφάδα

Σ Ε  Ο ΛΗ  ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α

5 ημέρες 
μουσικής 
με δωρεάν 
συναυλίες
ΣΕΛΙΔΑ 23



wîapxei μ  μ άλλη esaoxu. 
etpesAH to  AHtivmus,

El&AH ΟΤΙ eXOUH ΑΡΠΑΞΕΙ UlO ΑΠ’ΤΟΗ 1HMITH 
Μ ΕΙΠΑΗ.... fcATÍE HA tOH ΜΑΓΡΑΨουΜΕ 

MU MAI μΟΛΛΗΪΕΐW ΑΛΛουίί.

Tou Δημήτρη Χανχζότιουλου
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Δεν δέχομαι πια πρόσω
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για Σημίτη: «Δεν χρωοτά κανείς σε κανέναν Δεν διάλεξα εγώ να ξανα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 
Βούλα Κεχαγιά

Δεν επέλεξα εγώ τη σύγκρουση με 
τον Κώστα Σημίτη, αναφέρει ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε μια εκ  
βαθέων συνέντευξή του στα «ΝΕΑ», 
λίγα 24ωρα μετά τις δραματικές 
εξελίξεις στο κόμμα του και τη 
διαγραφή του πρώην 
πρωθυπουργού από την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα.
Ο Γιώργος Παπανδρέου εξηγεί τους 
λόγους για τους οποίους αποφάσισε 
να αποπέμψει τον πρώην 
πρωθυπουργό, διευκρινίζοντας 
ωστόσο ότι «δεν διαγράφεται η δική 
μου σχέση μαζί του». Συγχρόνως 
αρνείται ότι τα γεγονότα της 
περασμένης εβδομάδας ήταν ένα 
«ξεκαθάρισμα λογαριασμών», 
αναφέρει ότι δεν τον απασχολούν τα 
σενάρια συνωμοσίας κι επισημαίνει 
για τον εαυτό του και τον κ. Σημίτη 
ότι «προσωπικά κανείς δεν χρωστάει 
σε κανέναν». Παράλληλα, ο κ. 
Παπανδρέου στέλνει ξεκάθαρο 
μήνυμα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ 
και δηλώνει ότι είναι 
αποφασισμένος να μη δεχτεί πλέον 
διαφοροποιήσεις από στελέχη που 
σηκώνουν προσωπικές σημαίες. 
«Αυτός ο κατακερματισμός μάς 
στοίχισε τις προηγούμενες 
εκλογές», αναφέρει λέγοντας 
ουσιαστικά ότι η εσωστρέφεια 
οδήγησε στην ήττα. Επαναλαμβάνει 
ακόμη, ότι είναι εγγυητής της 
ενότητας και επισημαίνει ότι η 
απόφασή του υπηρετεί τη λογική 
πως το ΠΑΣΟΚ δεν τεμαχίζεται, δεν 
κατακερματίζεται και δεν μοιράζεται 
σε φέουδα.
Σε ό,τι αφορά το κλίμα διαγραφών 
που έχει καλλιεργηθεί από τη 
Χαριλάου Τρικούπη, ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ λέει ότι «δεν ήμουν ποτέ 
άνθρωπος των διαγραφών», ενώ 
καλεί όλα τα στελέχη να 
αναλογιστούν τις ευθύνες τους και 
να σταθούν στο ύφος των 
περιστάσεων.

Κύριε πρόεδρε, πολλοί χαρακτήρισαν την από
φασή σας να διαγράψετε τον κ. Σημίτη διχα
στική, επικαλούμενοι και τις δημοσκοπήσεις 
που είδαν το φ ω ς της δημοσιότητας τις τε
λευταίες ημέρες. Πιστεύετε ότι δεν είχατε άλ
λο περιθώριο αντίδρασης;
Δεν σηκώθηκα Τετάρτη πρωί για να ασχο

ληθώ με μια δημόσια επιστολή του πρώην πρω
θυπουργού. Δεν διάλεξα εγώ να ξαναμπούμε σε 
μια εσωστρέφεια που μπορεί να ευνοήσει αντι
κειμενικά την κυβέρνηση της Ν.Δ. και πάλι. Αυ
τό που θέλω και απαιτώ είναι να συζητάμε για 
την ακρίβεια και την καθημερινότητα του πολί
τη και τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας -  όχι 
να μιλάμε σήμερα πάλι για τις σχέσεις και ιε
ραρχίες του ΠΑΣΟΚ. Δεν ήμουν εγώ αυτός που 
έκανε μία κίνηση που δημιούργησε ερωτηματι
κά για την πολιτική βούληση και τη στόχευσή 
μας. Όμως ή θα το «ξεχνούσα» -  υιοθετώντας 
την αντίληψη ότι κανείς δεν φέρει ευθύνη για το 
τι λέει και κάνει στο Κίνημά μας -  ή θα το αντι
μετώπιζα με τη σοβαρότητα που συνάδει για έ

να κίνημα που διεκδικεί την 
εξουσία. Ό πως και έκανα. 
Ήταν υποχρέωσή μου και κα
θήκον μου.
Κύριε πρόεδρε, διαγράφεται 
ένας πρώην πρωθυπουργός;

Αυτά που δεν διαγράφο
νται σήμερα είναι τα οξυμμέ- 
να προβλήματα του κόσμου. 
Και αυτά απαιτούν αλλαγή 
πλεύσης πολιτικής. Όσο για 
τον Κώστα Σημίτη -  δεν δια
γράφεται μια ολόκληρη ιστο
ρία, δεν διαγράφεται ένα ση
μαντικό για τη χώρα μας έρ
γο ούτε βέβαια διαγράφεται 
η σχέση του Κινήματος μας 
αλλά και η δική μου σχέση μα
ζί του.

Γνωρίζετε ότι είχα πάντα 
στενή συνεργασία μαζί του και το δικό του πρά
σινο φως για δύσκολες διαπραγματεύσεις και 
πρωτοβουλίες πήρα ως υπουργός Εξωτερικών. 
Η καλή μας συνεργασία είχε και ως αποτέλεσμα 
την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. αλλά ακόμα πε
ρισσότερο ένα νέο κύρος της Ελλάδας διεθνώς. 
Τέτοιες επιτυχίες δεν είχε άλλοτε η Ελλάδα στη 
διάρκεια της Μεταπολίτευσης.

Η δική μου θέση ήταν ξεκάθαρη στην επι
στολή μου. Θεώρησα πως με την επιστολή του 
αυτή έχει αποφασίσει να κινείται έξω από το 
πλαίσιο των αποφάσεων του ΠΑΣΟΚ και άρα δεν 
μπορεί να προσμετράται στη συντεταγμένη δύ
ναμη της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Σεβό
μενος την ιστορία και την προσφορά του δεν κί
νησα την τυπική διαδικασία προς τον πρόεδρο 
της Βουλής όπως θα όφειλα να κάνω για οποιο- 
δήποτε άλλο στέλεχος. Άρα: ένας πρώην πρω
θυπουργός κατά την άποψή μου οφείλει περισ
σότερο από οποιονδήποτε άλλο να σέβεται την 
ανάγκη συλλογικότητας, των δημοκρατικών μας 
αποφάσεων και την ανάγκη να μένουμε προση
λωμένοι στα προβλήματα του πολίτη.

Τι ήταν αυτό που σας ενόχλησε περισσότερο 
στην επιστολή Σημίτη; Το ύφος, το περιεχό
μενο ή η δημοσιοποίησή της;
Η αντίδρασή μου ήταν πολιτική, καθόλου συ

ναισθηματική. Το μόνο συναίσθημα ήταν η α
πορία.

Γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός, και μάλι
στα κάποιος που ιδιαίτερα εκτιμώ, να θέλει να

ί Ε I Π Ε :
Εγώ υπηρετώ 
και εγγυώμαι 
την ενότητα. 

Και η κίνησή μου 
ήταν ακριβώς για να 
αποτρέψω τη λογική 
ότι το ΠΑΣΟΚ 
τεμαχίζεται, 
κατακερματίζεται 
και μοιράζεται σε 
φέουδα. Το ΠΑΣΟΚ 
δεν διασπάται

ί Ε I Π Ε :
Το μεγάλο και πολυσυλλεκτικό 
ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι ένα 
πλαδαρό μόρφωμα ομαδαρχών 

χωρίς πολιτικό στίγμα και με μόνο 
συνεκτικό κρίκο τη δίψα για την 
εξουσία

κάνει κινήσεις που τον εκθέτουν προσωπικά; 
Διότι άλλο σοβαρή πολιτική συζήτηση και άλλο 
μια δημόσια επιστολή διαφοροποίησης και άρ
νησης συμμετοχής στην ομόφωνη κατάθεση πρό
τασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

Ως προς το περιεχόμενο και τη διαφωνία για 
το δημοψήφισμα για τη Συνθήκη της Λισαβώνας 
η θέση μας είναι σαφής και ήταν γνωστή. Είναι 
διαφορετική από την αντίληψη που εξέφρασε ο 
πρώην πρωθυπουργός. Η Ευρώπη του μέλλο
ντος δεν μπορεί να είναι υπόθεση μίας ελίτ -  δεν 
πρέπει να φοβόμαστε τους πολίτες. Είμαστε υ
πέρ της Συνθήκης -  παρά τις ατέλειες της. Αλλά 
εδώ και αρκετά χρόνια μιλάμε για το 
τικό έλλειμμα στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν κα
θήκον να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες, να ε- 
νισχύσουμε τη δυνατότητά τους να εκφράζονται 
και να συμμετέχουν. Η ενοποίηση της Ευρώπης 
μπορεί και πρέπει να γίνει με τους λαούς και ό
χι ενάντιά τους.

Ως προς τα υπόλοιπα, αυτό που δεν δέχομαι 
πια στο ΠΑΣΟΚ είναι να σηκώνει κάποιο στέλε
χος την προσωπική του σημαία για να δηλώσει 
ότι διαφοροποιείται, ανεξάρτητα από το κό
στος για τη συλλογική μας πορεία. Εις 
βάρος της συλλογικής και δημοκρα
τικής λειτουργίας ενός σοβαρού και 
ιστορικού κόμματος. Αυτός ο 
κερματισμός μάς στοίχισε τις 
γούμενες εκλογές.

Αυτός ο κατακερματισμός και 
συνεχής αμφισβήτηση α
ποφάσεων μας στοι- 
χ ίζει στις δημο
σκοπήσεις, αυτός 
ο κατακερματισμό||| 
επιτρέπει να κί§ 
ριαρχεί η μικρρ 
πολιτική επί της τίί 
λιτικής, η εξυπή 
τηση ειδικών συ 
φερόντων επί τη 
προστασίας του δη
μόσιου συμφέρ 
ντος. λ

Το φαινόμενο 
αυτό είναι μια αοθένεκΓ* 
της ελληνικής πολιτικής ζ<5Ρ 
ής που έχει χειροτερέψει επί Ν.Δ.
Είμαι αποφασισμένος να αναστρέψω αυτή τ η β  
κατάσταση στην ελληνική πολιτική ζωή μ | 
πρωτοπόρο το ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ συντε-'| 
ταγμένο, αυτόνομο, που εκφράζει γνήσια τις 
αγωνίες του ελληνικού λαού και μπορεί απο-' 
τελεσματικά να απαντήσει και τώρα και αύριο! 
στην κυβέρνηση.

Συμμερίζεστε την άποψη ότι πίσω από την 
κίνηση του τέως πρωθυπουργού κρύβονται < 
σενάρια συνωμοσίας; Ότι ο κ. Σημίτης συμί; 
μετέχει σε ευρύτερα σχέδια αποσταθερο
ποίησης της ηγεσίας σας;
Δεν με ενδιαφέρουν τα σενάρια. Με ενδιαΊ 

φέρει αποκλειστικά το μέλλον του τόπου και

προβλήματα του ελληνικού λαού. Δεν έχω τον 
χρόνο ούτε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με σε
νάρια αστυνομικού ή συνωμοσιολογικού τύπου. 
Άλλες είναι οι προτεραιότητές μου. Είναι ο πο
λίτης και τα προβλήματά του. Το μήνυμά μου λοι
πόν είναι απλό και καθαρό.

Τελειώνουμε με την πρακτική όπου ο καθέ
νας -  πόσο μάλιστα και σημαίνοντα στελέχη -  
θεωρεί ότι μπορεί να θέτει ζητήματα με τρόπο 
που έχει ως αποτέλεσμα να διασπά τη συντε
ταγμένη μας πορεία, να μας αποπροσανατολί
ζει, να μας βάζει στη δίνη μιας ομφαλοσκόπη- 
σης και να δημιουργεί την εντύπωση ότι ασχο
λούμαστε με τα μικρά δικά μας και όχι τα μεγά
λα που απασχολούν και ταλανίζουν τον πολίτη 
και τη χώρα.

Η εντολή που έχουμε πάρει και ο αποκλει
στικός μας στόχος είναι να προασπίσουμε τα 
συμφέροντα του πολίτη απέναντι σε μια ανάλ

γητη πολιτική της ΝΑ, 
μια αποτυχημέ- 

^  νη κυβέρνηση 
- το λένε α
κόμα και φα
νατικοί δε
ξιοί-και να 

παρουσιά
ζουμε τις 
ε ν α λ λ α 

κτικές μας 
προτάσεις. 

Π ρ ο τά 
σ ε ι ς
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ΪΙΛ Π Α Ν Δ Ρ Ε ί.

πικές σημαίες στο ΠΑΣΟΚ
μπούμε σε μια εσωστρέφεια που μπορεί να ευνοήσει αντικειμενικά την κυβέρνηση της Ν Α »

■ Δεν ήμουν εγώ αυτός που έκανε μία κίνηση που δημιούργησε ερωτηματικά για 
την πολιτική βούληση και τη στόχευσή μας. Όμως ή θα το «ξεχνούσα» -  υιοθε
τώντας την αντίληψη ότι κανείς δεν φέρει ευθύνη για το τι λέει και κάνει στο 

Κίνημά μας -  ή θα το αντιμετώπιζα με τη σοβαρότητα που συνάδει για ένα κίνημα που 
διεκδικεί την εξουσία. Όπως και έκανα. Ήταν υποχρέωσή μου και καθήκον μου.

που λύνουν βασικά καθημερινά προβλήμα
τα του Έλληνα, όπως το θέμα της ακρίβειας, 
της παιδείας, της υγείας, της διαφθοράς.

Μήπως, στην ουσία, πρόκειται για ένα
«ξεκαθάρισμα λογαριασμών»;
Κάθε άλλο. Σε αρκετά ζητήματα έχουμε 

διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και προ
σανατολισμούς -  πάντα μέσα στο πλαίσιο 
μιας ευρύτερης σοσιαλιστικής σκέψης -  από 
τον κ. Σημίτη.

Έχω οδηγήσει συστηματικά και συλλογι
κά το ΠΑΣΟΚ στη διαμόρφωση ενός νέου 
προγράμματος και νέων προτεραιοτήτων για 
τη χώρα. Και αυτές σε αρκετά θέματα διαφέ
ρουν από τις προτεραιότητες και τις πολιτι
κές των κυβερνήσεων του Κώστα Σημίτη.

Θεωρώ αυτό φυσιολογική εξέλιξη κάθε 
νέου ηγέτη που θέλει να πάει το κόμμα του 
και τη χώρα μπροστά. Εξάλλου αυτή ήταν και 
είναι η εντολή που πήρα -  απαίτηση της βά
σης του Κινήματος -  και το 2004 και το 2007.

Έχω πει κατ’ επανάληψη πως η οκταετία 
Σημίτη άλλαξε τη χώρα.
Αλλά αν τότε οι προτε- 
ραιότητές μας ήταν τα 
μεγάλα έργα, η ΟΝΕ, οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες, η 
ένταξη της Κύπρου στην 
Ε.Ε., σήμερα θέτουμε 
νέες προτεραιότητες.
Προτεραιότητες που έ
χουν γίνει αντικείμενο σοβαρής συζήτησης, 
επεξεργασίας και αποφάσεων του ΠΑΣΟΚ.

Επίκεντρο είναι τα καθημερινά προβλή
ματα του πολίτη -  η αυξανόμενη φτώχεια, η 
ψαλίδα της ανισότητας που ανοίγει, η έλλει
ψη προσδοκιών για το μέλλον. Και μαζί ένα 
νέο αναπτυξιακό όραμα που αξιοποιεί τα συ
γκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Το πε
ριβάλλον, τον πολιτισμό, το ανθρώπινο δυ
ναμικό μέσω τηςπταιδείας και της καινοτο
μίας. Αυτές αποτελούν νέες και διαφορετικές 
προτεραιότητες από τις παλιές μας κυβερ
νήσεις.

Είναι οι βαθιές αλλαγές στο κράτος, η ρι
ζική αποκέντρωση με αξιόπιστη αυτοδιοί
κηση, το σπάσιμο του υδροκεφαλισμού και 
ενός «χαλαρού» και αναποτελεσματικού κε
ντρικού κράτους και η διαμόρφωση καθαρών 
και διαφανών σχέσεων μεταξύ της πολιτικής 
και των επιχειρήσεων, των μέσων ενημέρω
σης, της Δικαιοσύνης και του πολίτη. Ένα 
κράτος δικαίου που θα προστατεύει και θα 
σέβεται πραγματικά τα δικαιώματα του απλού 
πολίτη.

Η σημερινή κυβέρνηση έχει μετατρέψει 
το κράτος σε φέουδό της υπηρετώντας και 
προστατεύοντας διάφορους ισχυρούς και 
κομματικούς παράγοντες -  με αποτέλεσμα 
την ασυδοσία. Ασυδοσία που έχει ως αποτέ
λεσμα την ακρίβεια στην αγορά, αλλά και τον 
ευτελισμό των δημοκρατικών και ελεγκτικών

μας θεσμών. Ο μέσος Ελληνας αισθάνεται α
νασφαλής με τη σημερινή κυβέρνηση.

Αυτό το νέο αναπτυξιακό και πολιτικό ό
ραμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αλλά 
χρειάζεται πολιτική βούληση γιατί χρειάζο
νται συγκρούσεις με κάθε λογής κατεστημέ
να. Και δεν θα κάνω πίσω όταν χρειάζονται 
αυτές οι συγκρούσεις.

Τελικά, του... χρωστάτε ή σας... χρωστάει 
ο κ. Σημίτης;
Προσωπικά κανείς δεν χρωστάει σε κα- 

νέναν. Χρέος μας έχουμε όλοι να υπηρετή
σουμε την παράταξη, τον ελληνικό λαό και 
τη χώρα όπως θεωρούμε καλύτερα.

Θα επιμείνω στα ευρήματα των δημοσκο
πήσεων. Για ένα μεγάλο ποσοστό των ψη
φοφόρων του ΠΑΣΟΚ είναι ορατό πλέον 
το ενδεχόμενο διάσπασης του Κινήματος. 
Για εσάς;
Εγώ υπηρετώ και εγγυώμαι την ενότητα. 

Και η κίνησή μου ήταν ακριβώς για να απο
τρέψω τη λογική ότι το 
ΓΙΑΣΟΚ τεμαχίζεται, 
κατακερματίζεται και 
μοιράζεται σε φέουδα. 
Το ΠΑΣΟΚ δεν δια- 
σπάται. Ό λοι οφεί
λουμε να σεβόμαστε 
τις βασικές του απο
φάσεις, του Συνεδρί
ου μας, αλλά και την 

απόφαση της 11ης Νοεμβρίου. Έτσι προχω- 
ράμε μπροστά και ο καθένας αναλαμβάνει τις 
ευθύνες του.

Θα υπάρξουν κι άλλες διαγραφές στελε
χών; Τι θα κάνετε με τους βουλευτές που 
αμφισβήτησαν την απόφαση σας;
Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος των διαγρα

φών -  διότι πιστεύω ότι όλοι μας θέλουμε να 
υπηρετούμε με την ίδια αγωνία το δημόσιο 
συμφέρον. Ας αναλογισθούμε όμως όλοι τις 
πραγματικές μας ευθύνες και μάλιστα σε μία 
κρίσιμη για τη χώρα περίοδο. Αυτό είναι το 
μέτρο της ευθύνης όλων μας. Αυτό είναι και 
το μέτρο των αποφάσεών μου.

Μετά το «ρήγμα» που επήλθε θα επιστρέ
φει η εσωκομματική ηρεμία; Και πώς; Τι 
πρωτοβουλίες θα αναλάβετε προς αυτή 
την κατεύθυνση;
Δεν ζητώ ηρεμία. Ζητώ πολιτική και όχι 

μικροπολιτική.

Πολλοί πιστεύουν ότι ο κ. Σημίτης εξέφρα- 
σε ένα μεγάλο τμήμα του λεγάμενου μεσαί
ου χώρου, ο οποίος παίζει καθοριστικό ρό
λο στις εκλογικές αναμετρήσεις. Θεωρείτε 
ότι η απόφασή σας απομάκρυνε αυτούς 
τους ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ; Και 
πώς σκέπτεστε να τους «επαναπατρίσετε»; 
Ένα μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης -  θε

ωρώ αδόκιμο τον όρο μεσαίο χώρο -  ψήφισε 
το 2004 τη Ν.Δ. Και αυτό διότι πίστεψε ότι η 
Ν.Δ. θα βάλει τάξη στο κράτος, θα καταπολε
μήσει τη διαφθορά που εμφανιζόταν, θα μοι
ράσει πιο δίκαια τον πλούτο που παράγεται 
στην χώρα. Δηλαδή θεώρησε ότι το τότε ΠΑΣΟΚ 
δεν μπορούσε να τα εγγυηθεί αυτά.

Το ΠΑΣΟΚ με τη δική μου ηγεσία σήμερα 
τα εγγυάται. Και θα ξανακερδίσουμε τα με
σαία στρώματα πού βλέπουν να χάνεται το 
έδαφος κάτω από τα πόδια τους από την κυ
βέρνηση της Ν.Δ. και τις πολιτικές τής ανα- 
ξιοκρατίας, της ακρίβειας, του ρουσφετιού, 
της ολοένα και μεγαλύτερης επιβάρυνσης 
του οικογενειακού προϋπολογισμού με δα
πάνες παιδείας, υγείας και πρόνοιας.

Για μένα είναι σαφές: το ΠΑΣΟΚ για να 
κερδίσει τις εκλογές πρέπει να εκφράσει μία 
μεγάλη προοδευτική συμμαχία -  ανάμεσα στα 
πιο δυναμικά στρώματα που αναζητούν προ
οπτική, τη μεσαία τάξη που καθημερινά βιώ- 
νει την ανασφάλεια, και τους χαμηλόμισθους 
οι οποίοι πρώτοι απ’ όλους πλήττονται από 
τις πολιτικές της αντίστροφης αναδιανομής 
της Ν.Δ.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι προτιμάτε ένα
μικρό και ελεγχόμενο κόμμα παρά ένα με
γάλο και πλουραλιστικό. Τι απαντάτε;
Κάνουν λάθος. Ίσως δεν θέλουν να κα

ταλάβουν τη στρατηγική του σημερινού ΠΑΣΟΚ 
Και σίγουρα δεν έχουν καταλάβει εμένα.

Διαμορφώνουμε μια νέα πολιτική ταυτό
τητα, ισχυρή, συνεκτική, προγραμματική που 
απαντά στα σημερινά ζητήματα του ελληνι
κού λαού. Η δική μας συνεκτική πρόταση θα 
εμπνεύσει και θα ξανακάνει το ΠΑΣΟΚ με
γάλο και πολυσυλλεκτικό.

Πολυσυλλεκτικό και ανοιχτό κόμμα ση
μαίνει πολιτική ενότητα σε συγκεκριμένους 
στόχους και συντεταγμένη πορεία. Αυτό ή
ταν και είναι το ΠΑΣΟΚ Δεν σημαίνει άθροισμα 
προσωπικών στρατηγικών και κάθε φύσεως 
σκοπιμοτήτων. Το μεγάλο και πολυσυλλε
κτικό ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι ένα πλα
δαρό μόρφωμα ομαδαρχών χωρίς πολιτικό 
στίγμα και με μόνο συνεκτικό κρίκο τη δίψα 
για την εξουσία. Όσοι το πιστεύουν αυτό δεν 
έχουν καταλάβει τις ανάγκες της σημερινής 
κοινωνίας ούτε και το νέο ΠΑΣΟΚ!

Και σας θυμίζω ότι από το πολύ μακρινό 
παρελθόν ήμουν υπέρμαχος των ανοιχτών 
διαδικασιών, των διαφανών δημοκρατικών 
διαδικασιών και λειτουργιών, κάτι που προ
σπάθησα και σε μεγάλο βαθμό πετύχαμε με
τά το 2004, όταν βρέθηκα στο τιμόνι του Κι
νήματος.

Αλλά όλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να οδηγούν σε νόθευση ή υπονό
μευση του πολιτικού μας μηνύματος, το ο
ποίο έχουμε όλοι καθήκον να διαφυλάττου- 
με, όπως και την συντεταγμένη πορεία μας. 
Και πρώτος απ’ όλους εγώ.

Μ  Ε Ι Π Ε :
Δεν έχω τον χρόνο ούτε το 
ενδιαφέρον να ασχοληθώ 
με σενάρια αστυνομικού ή 

συνωμοσιολογικού τύπου

Εμείς ξέρουμε τι χρειάζεται 
να γίνει για να βγει ο πολίτης 
από την απογοήτευση

Οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ έδωσαν την ευκαιρία στην 
κυβέρνηση να ξεφύγει από τα προβλήματά της που 
σχετίζονται με την αδυναμία της να βελτιώσει την κα
θημερινότητα του πολίτη, αναφέρει στη συνέντευξή 
του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, όπως προσθέ
τει, το ΠΑΣΟΚ έχει την πολιτική βούληση να κάνει πρά
ξη αυτά που πρέπει να γίνουν, είτε δίνοντας πρακτι
κές λύσεις είτε αναλαμβάνοντας πολιτικές πρωτοβου
λίες είτε προχωρώντας σε θεσμικές παρεμβάσεις.

Στην Ηλεία είπατε ότι αντίπαλός σας είναι η κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε 
αυτόν τον αντίπαλο με εσωτερικούς αλληλοσπαραγ
μούς;
Προφανώς όχι. Γι' αυτό και το μήνυμά μου ήταν σα

φές. Και θα είναι σαφές από εδώ και πέρα.
Η κυβέρνηση ασφαλώς επιχαίρει για όσα συμβαίνουν 
στο κόμμα σας. Μήπως οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ έδω
σαν ευκαιρία για αποπροσανατολισμό από τα προβλή
ματα του Έλληνα πολίτη;
Και στις δύο ερωτήσεις σας η απάντηση είναι «ναι». 

Και γι’ αυτό έχουμε όλοι ευθύνη. Και εγώ πρώτος, έτσι 
ώστε να προστατεύσω το ΠΑΣΟΚ.από την ανούσια μι
κροπολιτική.

Θα εξακολουθήσετε να ασκείτε αντιπολίτευση με άξο
να την καθημερινότητα και την ακρίβεια;
Ο πολίτης σήμερα ζει μία πρωτοφανή διάψευση 

προσδοκιών. Βιώνει καθημερινά τη μείωση της αγο
ραστικής του δύναμης, την ακρίβεια και την υπερχρέ
ωση, αλλά και βλέπει το μέλλον δυσοίωνο, άπό άποψη 
δουλειάς, εισοδήματος, προσωπικής ανέλιξης, ακόμα 
και αξιοπρέπειας. Με μία οικονομία που πάει από το 
κακό στο χειρότερο -  με την ανάπτυξη να υποχωρεί, 
την ανταγωνιστικότητα της χώρας να καταρρέει.

Δεν είναι γραφτό να είναι τα πράγματα έτσι ούτε 
είναι αναπόφευκτο να μείνουν. Πρακτικές λύσεις υ
πάρχουν, για την ακρίβεια, για μείωση της ανεργίας, 
για ένα καλύτερο σύστημα παιδείας, για υψηλότερα ει
σοδήματα. Χρειάζονται πολιτικές πρωτοβουλίες και 
βέβαια και θεσμικές παρεμβάσεις. Εμείς ξέρουμε τι 
χρειάζεται να γίνει και έχουμε και την πολιτική βού
ληση για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν.

Τι μήνυμα στέλνετε στον μέσο ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ 
ο οποίος νιώθει απογοητευμένος από τις δημοσκοπή
σεις και ανήσυχος από τις τελευταίες εξελίξεις;
Οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες, αλλά δεν μπο

ρούν να αντικαθιστούν την πολιτική. Τι μας λένε σή
μερα; Μας λένε πως σε ελάχιστο χρόνο μετά τις εκλο
γές υπάρχει μία πρωτοφανής απογοήτευση για την κυ
βέρνηση. Μας λένε επίσης πως ποτέ άλλοτε οι πολί
τες δεν είχαν τέτοια απαισιοδοξία για το μέλλον. Και 
μας λένε πως στα μεγάλα προβλήματα του πολίτη -  α
κρίβεια, οικονομία, ανεργία -  οι πολίτες στρέφονται 
και εμπιστεύονται όλο και περισσότερο το ΠΑΣΟΚ. Στο 
χέρι μας είναι να κτίσουμε πάνω σε αυτό. Είμαστε λί
γους μόλις μήνες μετά τις εκλογές και στο διάστημα 
αυτό το ΠΑΣΟΚ πέρασε μέσα από μία πραγματικά δύ
σκολη περίοδο. Αλλά από την άλλη, δεν μπορεί όποτε 
το ΠΑΣΟΚ ανακάμπτει να παρουσιάζονται προβλήμα
τα από το πουθενά, που μας πάνε πίσω και μας ξανα
φέρνουν στην εσωστρέφεια. Αυτό κανείς μας δεν μπο
ρεί να το δεχτεί. Εμείς έχουμε και το πρόγραμμα και 
τη στρατηγική και τη βούληση και την ικανότητα να 
φέρουμε νέα ελπίδα όχι απλώς στο ΠΑΣΟΚ, αλλά στη 
χώρα. Και θα το κάνουμε.



Στο παρά 5 ' σταμάτησε 
το θέμα των διαγραφών
10 ώρες σε συναγερμό η Χαρ. Τρικούπη

«Τα πράγματα κρέμονται από μια κλωστή» έλεγαν υψηλόβαθμα στελέχη 

του ΠΑΣΟΚ μεταφέροντας την ανησυχία τόσο της ηγεσίας του κόμματος 

και των στελεχών όσο και των απλών ψηφοφόρων για τις εξελ ίξεις .

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βούλα Κεχαγιά______

Την ανησυχία αυτή ενέτειναν και οι 
δημοσκοπήσεις που είδαν το φως 
της δημοσιότητας, τα ευρήματα 

των οποίων κατέδειξαν τόσο τον διχα
σμό που επικρατεί στη βάση με αφορμή 
την αποπομπή του πρώην πρωθυπουρ
γού όσο και την απογοήτευση των απλών 
πολιτών για την κατάσταση στην οποία 
έχει περιέλθει το ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, η 
δημοσκόπηση της Metron Analysis που 
διενεργήθηκε την περασμένη Πέμπτη και 
Παρασκευή δείχνει διεύρυνση της ψαλί-

0  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Π Α Σ Ο Κ

«Ζύγισε τα πράγματα και αποφάσισε να πε
ριμένει» έλεγε αργά το βράδυ της Παρα
σκευής ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

δας μεταξύ Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ στις 5,5 πο
σοστιαίες μονάδες!

Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κα
τάστασης είναι το γεγονός ότι η Χαριλά
ου Τρικούπη βρίσκεται σε κατάσταση συ
ναγερμού από το μεσημέρι της Παρα
σκευής. Τότε διέρρευσε και η πληροφο
ρία ότι ο Γιώργος Παπανδρέου σκοπεύει 
να διαγράψει για τις δηλώσεις τους ακό
μη τρία -  μέχρι εκείνη την ώρα -  στελέ
χη που αποδοκίμασαν δημοσίως την α
πόφασή του να διαγράψει τον πρώην 
πρωθυπουργό.

Συστάσεις για ψυχραιμία
Ο κ. Παπανδρέου που περιόδευε σε 

Αχάΐα και Ηλεία είχε συνεχώς τηλεφω
νικές συνομιλίες με τους συνεργάτες του, 
οι οποίοι -  σύμφωνα με πληροφορίες -  
του συνιστούσαν να δείξει ψυχραιμία και 
να μην προχωρήσει σε βεβιασμένες κι
νήσεις. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανι
ζόταν όμως «οργισμένος» και τους ζήτη
σε να τον περιμένουν να επιστρέψει στην 
Αθήνα, προκειμένου να πάρει τις οριστι
κές του αποφάσεις για την τύχη των τριών 
βουλευτών. Δεν είναι τυχαίο ότι η Χαρι
λάου Τρικούπη άρχισε να μεταφέρει την 
πολεμική ατμόσφαιρα και στον Τύπο, 
προϊδεάζοντας σαφώς για το ενδεχόμε
νο διαγραφής των κ.κ. Παπαδόπουλου, 
Νασιώκα και Αλευρά, κλίμα που φρόντι-

Έξαλλος ο Γιώργος 
κυρίως με τον Αλέκο

σε να διατηρήσει όλο το τριήμερο της αρ
γίας. Ο κ. Παπανδρέου επέστρεψε στην 
Αθήνα γύρω στις 6 το απόγευμα, ωστό
σο δε ν πήγε στη Χαριλάου Τρικοήπη διό
τι είχε προγραμματισμένη συνάντηση με 
τον Μπόρις Τάντιτς στο Χίλτον. Αμέσως 
μετά τις συνομιλίες του με τον Σέρβο η
γέτη συνέχισε έναν νέο κύκλο τηλεφω
νικών συνομιλιών με τους συνεργάτες 
του, στη διάρκεια των οποίων πείστηκε 
να μην προχωρήσει σε καρατομήσεις. Οι 
πληροφορίες επιμένουν ότι ο κ. Παπαν
δρέου ήθελε να διαγράψει τους τρεις, κυ
ρίως για λόγους εντυπώσεων και όχι τό
σο για λόγους ουσίας. Άλλωσςε, όπως ε
γκαίρως του είχαν επισημάνει οι συνο
μιλητές του, το περιεχόμενο των δηλώσεων 
των τριών «δεν δικαιολογεί απομάκρυν
ση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα». 
«Τι θα γίνει όμως αν δεν τους διαγράψω; 
Εάν αύριο βγουν και άλλοι δέκα, τι πρέ
πει να κάνω;» φέρεται να απάντησε ο κ. 
Παπανδρέου στους συμβούλους του.

Βαρύ το κλίμα
Πάντως, έπειτα από σχεδόν 10 ώρες 

και τις επισημάνσεις συνεργατών του 
που προειδοποίησαν ότι «νέες διαγρα
φές μπορούν να κάνουν ανεξέλεγκτη την 
κατάσταση», ο Γ. Παπανδρέου αποφάσι
σε να μη διαγράψει τους τρεις, περιμέ- 
νοντας εάν θα υπάρξουν αντιδράσεις και 
τις επόμενες ημέρες. «Ζύγισε τα πράγ
ματα και αποφάσισε να περιμένει», έλε
γε αργά το βράδυ της Παρασκευής ο εκ
πρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ενώ άλ
λοι συνεργάτες του προέδρου που δια
φωνούσαν με τις διαγραφές σχολίαζαν 
πως «δεν μπορείς να ξηλώνεις συνεχώς 
ένα πουλόβερ». Εντούτοις έως αργά χθες 
το βράδυ, παράγοντες της Χαριλάου Τρι- 
κούπη έλεγαν ότι το κλίμα για τους δια- 
φωνούντες εξακολουθεί να είναι βαρύ 
και ότι εάν υπάρξουν κι άλλες αντιδρά
σεις, ενδεχομένως οι διαγραφές να μην 
αποφευχθούν.

* Χθες το βράδυ πραγματοποιήθη
κε νέα σύσκεψη στο ΠΑΣΟΚ με αντι
κείμενο τη σημερινή συζήτηση για την 
ευρωπαϊκή συνθήκη, αλλά και την κα
λύτερη οργάνωση της παρουσίας του 
Κινήματος στη συζήτηση της Τετάρτης 
στην Ολομέλεια για 
την πώληση του
ΟΤΕ

0  πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με στενούς συνεργάτες 
του, ήταν έξαλλος κυρίως με τον Αλέκο Παπαδόπουλο. Η 
δήλωοή του «ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» έπει
τα από μια σειρά «προκλητικών», όπως χαρακτηρίζονται α
πό τη X. Τρικούπη, ενεργειών του πρώην υπουργού σε βά
ρος του κ. Παπανδρέου. Μάλιστα, στενός συνεργάτης 
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ έλεγε προχθές προδιαγράφο 
ντας το μέλλον του κ. Παπαδόπουλου στο Κίνημα, ότι «ο 
Αλέκος κρατάει κάτω από τη μασχάλη του το κεφάλι του 
και εάν κάνει κάποια απότομη κίνηση, θα του πέσει».

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ ]

Η αποστολή 
του ηγέτη

Από την επανεκλογή του Γιώργου 
Παπανδρέου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, 
μετά την ήττα στις τελευταίες ε
θνικές εκλογές, έχουν περάσει ε
πτά μήνες. Το διάστημα αυτό χω
ρίζεται σε δύο άνισες περιόδους. 
Στους δυόμισι πρώτους μήνες, Ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε τον 
αποκλεισμό των εσωκομματικών 
του αντιπάλων από τα όργανα του 
Κινήματος. Μετά την υπαναχώρη

ση του Ευάγγε
λου Βενιζέλου 
από την πρό
θεσή του να ι
δρύσει «όμιλο 
π ρ οβ λημ α τι
σμού», στα τέ- 
λη Ιανουάριου, 

Του ΑΛεξη το πρόσχημα 
Καλοκαιρινού του «εσωτερι

κού εχθρού» φά
νηκε να εκλείπει και δόθηκε η ε
ντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπο
ρούσε να αναλάβει επιτέλους τον 
αυτονόητο πολιτικό του ρόλο: να 
ασκήσει αντιπολίτευση και να διεκ- 
δικήσει τη διακυβέρνηση της χώ
ρας. Στην περίοδο αυτή, και μέχρι 
τη διαγραφή του Κώστα Σημίτη, ο 
Γ ιώργος Παπανδρέου είχε τις ε
σωκομματικές προϋποθέσεις για 
να οδηγήσει το κόμμα σε ανάκαμ
ψη. Αλλά η ανάκαμψη δεν επε- 
τεύχθη.
Σύμφωνα με την κυρίαρχη, πλην 
όμως παράλογη, ανάγνωση, η δια
γραφή Σημίτη έγινε για να ενισχυ- 
θεί το ηγετικό προφίλ του αρχη
γού. Σύμφωνα με μια λογικότερη 
ανάγνωση, ο Γιώργος Παπανδρέ
ου υπέκυψε στην πίεση που δημι
ουργεί η έλλειψη άλλοθι για την α  
ποτυχία. Εδώ και λίγες μέρες, η η
γετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί 
να διαχειρισθεί μια ήπα που δεν 
έχει ακόμη επέλθει. Εκτιμώντας ό
τι κινδυνεύει να χάσει_ χωρίς άλ
λοθι, δείχνει ότι προτιμά να απε
μπολήσει την ελπίδα της νίκης έ
ναντι της διατήρησης του ελέγχου- 
ενός κόμματος που θα έχει ξανά 
ηττηθεί. Η εξώθηση των διαφω- 
νούντων εκτός Κινήματος και η ί
δρυση νέου κόμματος θα εξυπη
ρετούσε κατεξοχήντην προοπτική 
αυτή.
Υπό τις νέες δραματικές συνθή
κες, η μόνη υπεύθυνη στάση όσων 
επιμένουν στην ιστορική ευθύνη 
της μεγάλης δημοκρατικής παρά
ταξης είναι η παραμονή στο ΠΑΣΟΚ 
και η εμμονή στην κομματική νσ 
μιμότητα που είναι συνυφασμένη 
με τον πλουραλισμό και την εσω
κομματική δημοκρατία. Κυρίως, ό
μως, η ηγεσία πρέπει να αναλάβει 
την ευθύνη της απέναντι στην πσ 
ράταξη: να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ α
κέραιο στις επόμενες εκλογές και 
σ’ αυτές να κριθεί. Μπορεί να δι
καιωθεί, κερδίζοντας. Αλλά, σε κά
θε περίπτωση, πρέπει να είναι σα
φές ότι η αποστολή της παράτα
ξης δεν συνδέεται με τη μοίρα των - 
ηγετών της. Από τη συνειδητοποί- 
ηση αυτής της αλήθειας εξαρτάται 
η θετική καταγραφή του Γιώργου 
Παπανδρέου στην Ιστορία. Και, με 
την προϋπόθεση αυτής της συνει- 
δητοποίησης, διατηρείται η πιθα
νότητα ο Γιώργος Παπανδρέου να 
καταγραφεί στην Ιστορία ως πρω
θυπουργός.

Σε  κατά
Στελέχη διαπιστώνουν
Αναστολή εκτέλεσης ποινής για τους 

διαφωνούντες βουλευτές μέχρι 
νεωτέρας αποφάσισε η Χαριλάου 

Τρικούπη, χωρίς ωστόσο να αποσύρει 
την απειλή της διαγραφής για όσους 

εκδηλώνουν δημοσίως τη 

διαφοροποίησή τους.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Βούλα Κεχαγιά

Το τριήμερο κύλησε χωρίς σοβαρές ανατα
ράξεις, ωστόσο το ΙΤΑΣΟΚ σύμφωνα με ε
κτιμήσεις στελεχών του μοιάζει με «καζά

νι που βράζει και μπορεί να εκραγεί ανά πάσα 
ώρα και στιγμή», προκαλώντας ανεπανόρθωτες 
ζημιές στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ
σης. Παράγοντες του ΠΑΣΟΚ διαπιστώνουν ότι 
οι τελευταίες δραματικές εξελίξεις σηματοδο
τούν την αρχή μιας νέας απροσδιόριστης πορεί
ας για το Κίνημα, ενώ δεν αποκλείουν το ενδε
χόμενο να επέλθει ακόμη και διάσπαση του κόμ
ματος ως συνέπεια μιας παρατεταμένης περιό
δου κρίσης.

Η Η Γ Ε Σ ΙΑ  Τ Ο Υ  Π Α Σ Ο Κ
διαμηνύει ότι θα προχωρήσει σε διαγραφές 
στην περίπτωση που εκδηλωθεί κύμα 
αμφισβήτησης της απόφασης του προέδρου

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, η οποία τελικώς δεν 
προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής στην α
ποπομπή τεσσάρων βουλευτών (Αλ. Παπαδό
πουλου, Εκτ. Νασιώκα, Ν. Αλευρά και Σούλας 
Μερεντίτη), εξακολουθεί να διαμηνύει προς πά
σα κατεύθυνση ότι δεν θα διστάσει να προχω
ρήσει στην αποπομπή και άλλων βουλευτών στην 
περίπτωση που εκδηλωθεί κύμα αμφισβήτησης 
της απόφασης του Γ. Παπανδρέου. Ο κ. Παπαν
δρέου, σύμφωνα με πληροφορίες, στάθμισε τα 
δεδομένα και αποφάσισε να μην υπάρξουν νέες 
αποπομπές υπό την αίρεση ότι δεν θα γιγαντω
θεί η αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του.

Στη Βουλή
Πολλά θα εξαρτηθούν -  λένε στη Χαριλάου 

Τρικούπη -  από την τροπή που θα πάρει η ονο
μαστική ψηφοφορία (απόψε) στη Βουλή για την 
Ευρωπαϊκή Μεταρρυθμιστική Συνθήκη και από 
την οποία κατά πάσα πιθανότατα θα απόσχει ο 
Κώστας Σημίτης, συνεχίζοντας τις ολιγοήμερες 
διακοπές του στους Αγίους Θεοδώρους. Η Χαρι
λάου Τρικούπη δεν φαίνεται διατεθειμένη να εκ- 
δώσει κάποια οδηγία κομματικής πειθαρχίας για 
τους βουλευτές, ωστόσο υπενθυμίζει σε όλους 
τους τόνους ότι το σύνολο της Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας -  πλην του πρώην πρωθυπουργού -  
έχει υπογράψει το κείμενο υπέρ της διενέργειας 
δημοψηφίσματος που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. 
«Το αυτονόητο είναι ότι είμαστε εκεί και ψηφί
ζουμε», έλεγε χθες με νόημα υψηλόβαθμο κομ
ματικό στέλεχος, συμπληρώνοντας πως «αν κά
ποιοι βουλευτές θέλουν να βρεθούν ανακόλου
θοι, είναι δικαίωμά τους». Πρόσθετε όμως πως 
«αν μαζευτούν και άλλοι διαφωνούντες, τότε θα 
δούμε τι θα πράξουμε».

Όλοι σε διακοπές
Οι εξελίξεις του τριήμερου δείχνουν ωστόσο 

διάθεση εκτόνωσης της κατάστασης από όλες 
τις πλευρές. Ο Γιώργος Παπανδρέου επέλεξε να 
ξεκουραστεί στην Πάρο, ο Κώστας Σημίτης συ
νέχισε την ανάπαυλά του στους Αγίους Θεοδώ-
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στάση νευρικής κρίσης το Π Α Σ Ο Κ
ότι οι τελευταίες εξελίξεις σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας πορείας για το Κίνημα

Γνώμη ψηφοφόρων 
ΠΑΣΟΚ για την απόφαση

40%
Μάλλον 

λάθος

Μοιρασμένες απόφεις 
για τη διαγραφή
ΔΙΧΑΣΜΟ στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ δεί
χνουν όλες οι δημοσκοπήσεις που είδαν 
το φως της δημοσιότητας το τελευταίο 
τριήμερο και είχαν ως αντικείμενο την κρί
ση στο ΠΑΣΟΚ. Μετρήσεις που έγιναν α
πό τις εταιρείες Metron Analysis, Marc, 
Public Issue και Aleo δείχνουν ότι οι ψη
φοφόροι του ΠΑΣΟΚ είναι μοιρασμένοι 
στις απόψεις τους για το εάν θα έπρεπε ο 
κ. Παπανδρέου να προχωρήσει ή όχι στη 
διαγραφή Σημίτη, ενώ παράλληλα εκφρά
ζουν την απαισιοδοξία τους για το μέλλον 
της παράταξης. Σε άλλη δημοσκόπηση 
που παρήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη φαί
νεται πως το 58% των ψηφοφόρων του 
ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με τη διαγραφή και το 
32% διαφωνεί, ενώ το σύνολο των ψηφο
φόρων εμφανίζεται διχασμένο.

41%
Μάλλον
σωστή

Πηγή: Public issue 
για την «Καθημερινή»

Δ Η Μ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Ε ΙΣ

ρους και χα κορυφαία στελέχη ακολούθησαν ό
πως και τις προηγούμενες ημέρες τον δρόμο της 
σιωπής, αποφεύγοντας να πάρουν ανοιχτά θέ
ση για τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού. 
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενημερωνόταν διαρκώς 
από τους συνεργάτες του για τις εξελίξεις και τις 
παρεμβάσεις στελεχών του Κινήματος, ενώ στο 
Κυκλαδονήσι αποφάσισε να κάνει μέσω της συ
νέντευξής του στα «ΝΕΑ» την πρώτη του δημό
σια παρέμβαση μετά τις δραματικές εξελίξεις για 
να δώσει εξηγήσεις για τις επιλογές του.

Ο πρώην πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει 
τροφή στην υπόθεση της αποπομπής, ωστόσο 
συνεργάτες του αφού διευκρίνιζαν πως «ό,τι εί
χε να πει το είπε με τις επιστολές του» έλεγαν ό
τι είναι «αστεία τα σενάρια περί σχεδίου ανα
τροπής» του Γ. Παπανδρέου. Εξηγούσαν δε ότι 
ο κ. Σημίτης «ταξιδεύει συνεχώς στην Ευρώπη 
και το τελευταίο διάστημα δεν έχει επαφές με 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ».

Καμία πρωτοβουλία
Από την πλευρά τους, οι λεγόμενοι βενιζελι- 

κοί βουλευτές σχολίαζαν χθες ότι «δεν πρόκει
ται να αναλάβουμε καμία πρωτοβουλία, εάν δεν 
διευρυνθεί η κρίση στο ΠΑΣΟΚ», εξηγώντας ότι 
η επιλογή τους να πάρουν αποστάσεις από τις ε
ξελίξεις σχετιζόταν με την εκτίμηση ότι «η κρί
ση που ξέσπασε έπρεπε να φανεί γυμνή και χω
ρίς παρεμβολές άλλων». Στο πλαίσιο αυτό, όπως 
ανέφεραν, θα εμφανιστούν σήμερα στη Βουλή 
και θα ψηφίσουν υπέρ της διενέργειας δημοψη
φίσματος για τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη. Μά
λιστα ο κ. Βενιζέλος θα είναι στη σημερινή συ
ζήτηση στην Ολομέλεια ως κοινοβουλευτικός εκ
πρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι ο Θ. Πά
γκαλος που είναι κατεξοχήν αρμόδιος για ευρωπαϊκά 
θέματα θα απουσιάζει στη Σόφια.

Νέες δηλώσεις κατά της απόφασης Γιώργου [ a  ι χ  μ  ε ς  ι

■  Σούλα Μερεντίτη:
«0 πρώην 
πρωθυπουργός 
δεν διαγράφεται, 
δεν απαξιώνεται 
και η ενότητα του 
κόμματος δεν 
επιτυγχάνεται με 
διαγραφές»

■  0  Γιώργος Λιανής
εξέφρασε τη δυ
σφορία του για 
τις εξελίξεις δη
λώνοντας ότι ο 
κ. Παπανδρέου 
«πρέπει να εφεύ
ρει, αν δεν ξέρει, 
τη λέξη ενότητα»

■  0  Τάσος 
Γιαννίτσης
διαφωνεί με τη 
διαγραφή 
Σημίτη και τη 
χαρακτηρίζει σε 
συνέντευξή του 
κίνηση πανικού

ΜΕΤΑ τους Αλέκο Παπαδόπουλο, 
Έκτορα Νασιώκα και Νάσο Αλευ
ρά, που εξεδήλωσαν πρώτοι τη δια
φωνία τους με τη διαγραφή Σημίτη, 
και η Σούλα Μερεντίτη αμφισβήτη
σε την απόφαση του Γ. Παπανδρέ
ου. Με δήλωσή της που είχε ανά
λογο περιεχόμενο με αυτές των συ
ναδέλφων της ανέφερε ότι «ο πρώ
ην πρωθυπουργός δεν διαγράφεται, 
δεν απαξιώνεται και η ενότητα του 
κόμματος δεν επιτυγχάνεται με δια
γραφές». Προχθές και ο Γιώργος Λιά- 
νης εξέφρασε εμμέσως τη δυσφο
ρία του για τις εξελίξεις, δηλώνο
ντας στον Antenna ότι ο κ. Παπαν
δρέου «πρέπει να εφεύρει, αν δεν 
ξέρει, τη λέξη ενότητα».

Επικρίσεις για τους κορυφαίους
Ο Νόσος Αλευράς, πάλι, επα

νήλθε και με νεώτερες δηλώσεις 
του (Mega) επέκρινε τα κορυφαία 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δεν α
ναλαμβάνουν τις ευθύνες τους σε 
μία κατάσταση που δεν είναι ευ
χάριστη, προσθέτοντας ότι «δεν 
μπορούν να κρύβονται».

Τη διαφω νία  του με τη δ ια 
γραφή Σημίτη εξέφρασε ο πρώην 
στενός συνεργάτης του και υφυ
πουργός των Εξωτερικών Τάσος 
Γ ιαννίτσης, χαρακτηρίζοντάς την 
στο «Έθνος» ως κίνηση πανικού, 
ενώ ο Θόδωρος Πάγκαλος μιλώ
ντας στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυ
ριακής» είπε για την επιστολή Ση-

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ  ]

Συγκρίσεις
Τ ου Γιώργου Βέλτσου

Η παραίτηση Ν ικοπ ολίδη , 
πάντως, υπεβλήθη μετά τη 
δ εύ τερ η  ήττα.

μίτη: «Διαβάζοντας την επιστολή 
σχηματίζει κανείς την εντύπωση

ότι θα πρέπει κάθε φορά το κόμ
μα να συμφωνεί μαζί του, διαφο
ρετικά θα δέχεται, όπως ένα κε
ραμίδι στο κεφάλι ενός διαβάτη, 
μια επιστολή Σημίτη». Διερωτή- 
θηκε μάλιστα «γιατί το κόμμα θα 
πρέπει να συμφωνεί πάντοτε με 
τον κ. Σημίτη».

Επίσης, ο Άκης Τσοχατζόπου- 
λος ερωτώμενος (ΕΤ3) για το αν 
διαγράφονται οι πρώην πρωθυ
πουργοί είπε ότι «δεν μπαίνει θέ
μα αρχής, διότι υπάρχει πολιτική 
διαφωνία και ρήξη και κρίνει ο αρ
χηγός πώς θα την αντιμετωπίσει».

α ι χ μ ε ς ]

Ζοέλ
«Βγάζουμε μόνοι τα μάτια μας. Πώς είναι δυνα
τόν;», αναρωτιόταν με θλίψη και θυμό ένας απλός 
ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την αποπο
μπή του πρώην πρωθυπουργού. Τα λόγια του μου 
θύμισαν τη Ζοέλ. Με πήγαν χρόνια πίσω στα φοι
τητικά μου χρόνια. Η Ζοέλ ήταν μια νεαρή κοπέ

λα με ψύχωση στο ψυχιατρείο 
της Γενεύης. Είχε τρυπήσει 
με βελόνες τα μάτια της. Αι- 
μορραγούσα παρουσιάστηκε 
στη θεραπευτική ομάδα. Σοκ, 
δέος και τρόμος με πλημμύ
ρισαν. Είναι δυνατόν; Να κά
νεις τόσο κακό στον εαυτό 
σου; 0  ψυχοθεραπευτής ε
ξήγησε: 0  αυτοακρωτηρια- 
σμός είναι μια απελπισμένη 

κίνηση για να νιώσεις ζωντανός. Προκαλώντας 
βλάβη στον εαυτό σου, όταν όλοι οι άλλοι δρό
μοι είναι κλειστοί, έχεις την αίσθηση ότι είσαι ζω
ντανός!
Ζωντανός και ισχυρός και ασφαλής... Τι ειρωνεία! 
Άραγε το ίδιο να ισχύει και για τη στάση των α- 
ξιωματούχων; Δεν έχουμε να κάνουμε με τη σιω
πή των αμνών. Ομιλούν. Αλλά άλλα σκέφτονται, 
αλλά λέγουν κατ’ ιδίαν, άλλα λένε δημοσίως, άλ
λα πράττουν. Δεν πρόκειται ακριβώς για διγλωσ
σία, αλλά για «τριγλωσσία» και βάλε... Το συμ
φέρον του εαυτού ή της παράταξης προασπίζουν; 
Μάλλον υπονομεύουν και τα δύο!

ΤΗ  ΣΥΛΛΟΓΗ υπογραφών κάτω από κείμενο που 
αντιτίθετα ι στη διαγραφή του πρώην 
πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη έχουν αρχίσει 
προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης, 
των γραμμάτων και της διανόησης και άνθρωποι 
που δραστηριοποιούνται γύρω από τον ΟΠΕΚ. 
«Όσοι υπογράφουμε το κείμενο αυτό, μέλη και 
φ ίλοι του ΠΑΣΟΚ, καθώς και πολίτες που 
ενδ ιαφ ερόμαστε για τη δημοκρατική λειτουργία 
των θεσμών, θεω ρούμε σοβαρό πλήγμα στην 
αξιοπιστία, τη συνοχή και την πολιτική 
αποτελεσματικότητα του ΠΑΣΟΚ την 
αντιμετώπιση της άποψης του Κ. Σημίτη σχετικά 
με τη Συνθήκη της Λισαβώνας με “ δ ιαγραφή” 
από τον πρόεδρο του Κινήματος». Στο ίδιο 
κε ίμ ενο  επισημαίνεται ότι «οι πρακτικές των 
απαγορεύσεων και πειθαρχικών διώξεων 
ανήκουν στο παρελθόν και οδηγούν σε 
αδιέξοδο», ενώ «είναι διπλά απαράδεκτο να 
αντιμετωπίζεται έτσι ένας πρώην πρωθυπουργός 
και πρόεδρος του κόμματος που τόσο συνέβαλε 
στην πρόοδο του τόπου και την παράταξη». 
Μεταξύ άλλων, το κε ίμ ενο  υπογράφουν οι 
Παρασκευάς Αυγερινός, Φανή Βαβύλη, Μανόλης 
Γκαζής, Χρήστος Δερβένης, Ν ίκος Διακουλάκης, 
Απόστολος Δόλγερας, Μυρσίνη Ζορμπά, 
Παναγιώτης Ιω ακειμ ίδης, Σταύρος Ιωαννίδης, 
Γιάννης Καλογήρου, Δημήτρης Καλουδιώτης, 
Δήμητρα Κατή, Αντώνης Λιάκος, Σαράντης 
Λώλος, Γιάννης Μ εϊμάρογλου, Κωστής 
Μπιτζανής, Γιώργος Σιακαντάρης, Ριχάρδος 
Σωμερίτης, Μάνος Τρανταλίδης, Σταύρος 
Τσακυράκης.

Τ η ς
Φ ω τε ιν ή ς
Τσαλίκογλου

Τέταρτη ζωή
Το ΠΑΣΟΚ έζη σ ε  την 
πρώτη του ζωή (και πέ
τυχε τον πρώτο του ε 
κ λ ο γ ικ ό  θ ρ ία μ β ο ) με 
κ ιν η τή ρ ια  ιδ έ α  το  α 
καταμάχητο και ε γ ε ρ 
τή ρ ιο  σύνθημα της Αλ- 

λ α - 
γ ή ς .  
Έ ζη - 
σ ε 
μ ι α 
δ ε ύ 
τερ η

Τ ου  ζ ω ή
Παύλου ( Κ0 |
Τσίρα________  κ έ ρ 

δ ισ ε
δύο  εκ λ ο γ ικ ές  μάχες, 
το  '8 5  και το  ’ 9 3 ) α
ν τλώ ντα ς  από τη  συ
ν α ισ θ η μ α τ ικ ά  κ α ι ι 
σ το ρ ικ ά  φ ο ρ τ ισ μ έν η  
φ λέβα  της α ντιδ εξ ιά ς  
συσπείρω σης. Έ ζησε, 
αναπάντεχα, μ ια τρ ίτη 
ζω ή, όταν η πρόταση 
το υ  εκ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ο ύ  
και του εξευρωπαϊσμού 
κ α τά φ ε ρ ε  να το ανα- 
στήσει εκ  του τάφ ου, 
το  1 9 9 6 , κα ι του προ- 
σ έφ ερ ε  μια γόνιμη πε
ν τα ε τ ία  δ ια κ υ β έ ρ ν η 
σ η ς .  Κ ι έ π ε ιτ α ,  το  
ΠΑΣΟΚ έμ ε ιν ε  να διεκ- 
δ ικ ε ί  μ ια  α κ ό μ η  ε υ 
καιρία, μια τέταρτη ζωή. 
Αλλά δεν  έχε ι κα τα φ έ
ρε ι ακόμη να βρ ει μια 
νέα  κεντρ ική  ιδέα . 
Ο ύτε ο Κ. Σ ημ ίτης την 
δ ιέθ ετε  (αν την ε ίχε  θα 
την εφ ά ρ μ ο ζε  ο ίδ ιος , 
όταν μετά  το 2 0 0 2  η 
π ρ ο ω θ η τ ικ ή  δ ύ να μ η  
το υ  εκ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ο ύ  
ε ίχ ε  πλήρως εξα ντλη 
θεί") ούτε κανείς εκ  των 
επ ιγόνω ν του έχ ε ι ώς 
τώ ρα  κάτι να π ρ οτε ί
ν ε ι. Η αναζήτηση δεν  
τέλειω σε, η ελπίδα δεν 
χ ά θ η κ ε ,  αλλά  η δ ια 
γ ρ α φ ή  του  ίδ ιο υ  του 
Σ ημ ίτη  δ εν  π ρόκε ιτα ι 
από μόνη της να βοη
θήσ ει στην παραγωγή 
τη ς  κ εν τρ ικ ή ς  ιδ έα ς , 
που ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί να 
λε ίπ ε ι.


