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ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΛΑΣΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Τα δημοφιλέστερα μυθιστορήματα 
της νεανικής λογοτεχνίας κάθε 
Σάββατο με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ! 

Σήμερα, το αριστούργημα 
«Σεβάχ ο Θαλασσινός»

ΣΗΜΕΡΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ______________

Αρκεί μία δόση 
εμβολίου
Αισιοδοξία δημιουργεί η είδηση όχι 
μία και μόνη δόση εμβολίου είναι αρ
κετή για να προστατεύσει οποιονδή
ποτε ενήλικο από τον ιό Η1Ν1, ενώ 
σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση 
του ελληνικού υπουργείου Υγείας, η 
παραλαβή των εμβολίων θα ξεκινή
σει από τις 20 Σεπτεμβρίου. Σελ. 7

Οικοδομή: Πτώση 28% κατέγραψε 
ο όγκος της οικοδομικής δραστηριόπν 
τας στο πρώτο εξάμηνο του έτους σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2008. Οικονομική Εβδομάδα, σελ. 4

Αποφυλακίστηκαν χθες, με την 
καταβολή εγγύησης 300.000 ευρώ, 
οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση 
Siemens κ. Γιώργος Σκαρπέλης και 
Ηλίας Γεωργίου. Σελ. 5

Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
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ΟΙΚΟ
ΤΗΣ Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Σ

Το Οίκο βάζει μττουγάδα: Δοκιμάζει 
πέντε οικολογικά απορρυπαντικά.

Πώς τα επιλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε;

ΒΡΒΥΝΗΤβΙ
Η επιστροφή στο σχολείο, 

εκτός από πανηγυρική, μπορεί 
να είναι και οικολογική.

Οριστική ρήξη Γ. Παπανδρέου - Κ. Σημίτη
Το παρασκήνιο που οδήγησε τον τέως πρωθυπουργό στο να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές

Η οριστική ρήξη στΐ5 σχέσειδ του προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου με το ν  
τέωδ πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη επήλθε 
χθεδ, με αφορμή την υποψηφιότητα του 
δεύτερου σ τη ν  εκλογική αναμέτρηση τηδ 
4ηδ Οκτωβρίου, προκαλώνταδ ισχυρέ5 α
να τα ρ ά ξε ι σ το  εσωτερικό του κόμματοδ. 
Ο κ. Παπανδρέου πρότεινε σ το ν  κ. Σημί

τη να είναι υποψήφιοΒ είτε σ τη ν Α ' Πει- 
ραιώ5 είτε σ τη ν Α ' Αθηνών.

Ο τέωδ πρωθυπουργόδ αρνήθηκε και ζή
τησε να  ηγηθεί του ψηφοδελτίου Επι- 
κρατείαδ, αίτημα που δεν έγινε αποδεκτό. 
Του ναυαγίου είχαν προηγηθεί πολυήμε- 
ρε$ διαβουλεύσεΐδ μεταξύ σ τενώ ν  συ
νεργατών τω ν  δύο πολιτικών, αλλά και δύο

τ η λ ε φ ω ν ία  επικοινωνίεδ τω ν  ιδίων. Η 
χθεσινή εξέλιξη προκάλεσε έντονο  προ
βληματισμό στο  ΠΑΣΟΚ, καθώδ είχε προ- 
εξοφληθεί πωδ θα έφθανε χωρίδ εσω 
κομματικά μέτωπα στίδ κάλπεδ. Επιπρο
σθέτου, ο «πήχυδ» για τη  συγκρότηση του 
ψηφοδελτίου Επικρατείαδ ανεβαίνει πλέ
ον κατακόρυφα για το ν  κ. Παπανδρέου.

Στη Ν.Δ. εκτιμάται ότι η αποχώρηση του 
κ. Σημίτη αποδυναμώνει τη  δυναμική του 
ΠΑΣΟΚ σ το ν  λεγόμενο μεσαίο χώρο, αλ
λά διατυπώνεται η άποψη πωδ μετά τη ν  
επίδειξη πυγμήδ από το ν  κ. Παπανδρέου 
απαιτούνται κάποιε5 θεαματικέδ πρωτο- 
βουλίεδ και από τη ν  πλευρά του πρωθυ
πουργού. Σελ. 3,4

Καλή πρόοδο σε όλους

Αμηχανία, αφηρημάδα, απορία, αλλά και χασμουρητά, χαμένα βλέμματα, αναμονή, ενώ βρίσκονται στην «πρωτοκαθεδρία», υπό τα προστατευτικά 
βλέμματα όλων. «Τα “πρωτόκια” έχουν πάντα τη μεγαλύτερη αγωνία. Ελπίζω να τα καταφέρουν», είπε ο πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, κατά την 
επίσκεψή του σιο 17ο Γυμνάσιο Περιστεριού, ο οποίος έστειλε κι αυτός χθες τα δύο παιδιά του στην Α ' Δημοτικού. Καλή πρόοδο σε όλους. Σελ. 11

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Το χρέος
Το πρόβλημα του εξωτερικού 
χρέουδ τηδ χώραδ έχει πλέον 
λάβει διαστάσεΐδ κρίσιμου ε
θνικού προβλήματοδ. Θα πρέ
πει όλοι να αναλογισθούμε τΐδ 
συνέπειεδ αυτού του φαινο
μένου και να αναγκάσουμε, αν 
χρειασθεί, τουδ πολιτικούδ 
μαδ να εξηγήσουν ακριβοί 
πώδ σκοπεύουν να το  αντιμε
τωπίσουν. Η ελληνική κοινω
νία πέρασε μια μεγάλη περίο
δο ευδαιμονίαδ, αδιαφορώ- 
νταδ για τΐδ μακροπρόθεσμεδ 
συνέπειεδ τηδ ανεύθυνηδ συ- 
μπεριφοράδ διαδοχικών κυ
βερνήσεων. Τώρα, όμωδ, έχει 
φ τάσει η στιγμή τηδ αλήθειαδ 
και δεν υπάρχουν περιθώρια 
για δισταγμούδ. Το ζήτημα 
του χρέουδ λύνεται μόνο με έ
να μακροπρόθεσμο σχέδιο 
μείωσηδ τηδ σπατάληδ στο Δη
μόσιο, περιορισμού τηδ γρα- 
φειοκρατίαδ με ταυτόχρονη α
νάπτυξη μέσω τηδ υγιούδ ε- 
πιχειρηματικότηταδ. Οποιο 
κόμμα θέλει να διεκδικήσει σο
βαρά την εξουσία στίδ 4 Οκτω
βρίου δεν μπορεί να παρά να 
έχει έτοιμο ένα τέτο ιο  σαφέδ 
και εφικτό πρόγραμμα.

http://www.kathimerini.gr
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Σε τι μπορούν 

να μετατραπούν 

οι τόποι λατρείας 9
Σελ. 14

«Αρίαίαρχος»: Το ενδεχόμενο α- 
πένιαξης από το ευρωπαϊκό δίκτυο 
τηλεσκοπίων ΟΡΤΚΙΟΝ, στα τέλη 
Οκτωβρίου, αντιμετωπίζει ο «Αρίσταρ- 
χος», το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο των 
Βαλκανίων στον Χελμό, λόγω ελλείψε
ων σε τεχνικό προσωπικό. Σελ. 11

Σαντορίνη: Προεδρικό Διάταγμα α
παγορεύει τη δημιουργία ΧΥΤΑ στη 
Σαντορίνη, αφήνοντας ως μοναδική 
νόμιμη λύση τη... χωματερή. Σελ. 14

Με ενθουσιασμό έχει γίνει δεκτός 
από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης ο 
παγκόσμιος πρωτα
θλητής των 100 και 
200 μέτρων Ουσέιν 
Μπολτ. Στο στιγμιό
τυπο, ο Τζαμαϊκα
νός αθλητής τρέχει 
συμβολικό με τον 
μαθητή δημοτικού 
Ορέστη Τσιακτσί- 
ρα, κατά την επί
σκεψή του στο 5ο 
Γενικό Λύκειο 
Θεσσαλονίκης.
Αθλητισμός, σελ. 1 I

Πακιστάν: Τον «εκπρόσωπο Τύπου» 
των Ταλιμπάν στην κοιλάδα Σουάτ, 
Μουσλίμ Καν, συνέλαβαν οι δυνάμεις 
ασψαλείας του Πακιστάν. Σελ. 6

Τουρισμός: Με 1,2 εκατ. λιγότε- 
ρους τουρίστες, μείωση κατά 1,8 
δισ. ευρώ των εισπράξεων και απώ
λεια 19.000 θέσεων εργασίας θα 
κλείσει η φετινή σεζόν. Οικονομική 
Εβδομάδα, σελ. 7

Στα 60 δισ. ευρώ ο δανεισμός
Εως το τέλος του χρόνου για να καλυφθεί το ταμειακό έλλειμμα

Αποκαλύψεις για ίο Αφγανιστάν
Τι είδε ο Στίβεν Φάρελ, τον οποίο κρατούσαν οι Ταλιμπάν

Σε νέο δανεισμό θα υποχρεωθεί να καταφύ
γει το νέο οικονομικό επιτελείο που θα συ
γκροτηθεί μετά τΐ5 εκλογέ5, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει το διευρυνόμενο ταμειακό έλ
λειμμα. Ηδη, ο καθαρόε δανεισμόε, χωρίε τιε 
αναχρηματοδοτήσειε εντόκων γραμματίων, α
πό την αρχή του έτου5 έχει ανέλθει στα 55,4 
δισ. ευρώ έναντι αρχικού στόχου 40 δισ. ευ
ρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσει αρμοδίων παρα
γόντων, μετά τον Οκτώβριο το ελληνικό Δη

μόσιο θα χρειαστεί επιπλέον 3 δισ. ευρώ. Συ
νολικά εκτιμάται ότι ο φετινό5 καθαρό5 δα- 
νεισμό5 θα κινηθεί μεταξύ 58 έω5 60 δισ. ευ
ρώ. Μεγάλο θα είναι και το δανειακό πρό
γραμμα του επόμενου έτου5, που εκτό5 από 
την αναχρηματοδότηση ομολόγων περασμέ
νων ετών και το έλλειμμα του προϋπολογισμού, 
θα επιβαρυνθεί και με τκ  πολλέ5 και μεγάλε5 
λήξεκ εντόκων γραμματίων που εκδόθηκαν 
φέτο8. Οικονομική Εβδομάδα, σελ. 3

Η κυβέρνηση του Λονδίνου υπεραμύνθηκε 
χθε5 των ενεργειών των βρετανικών δυνά
μεων που απελευθέρωσαν τον δημοσιογρά
φο των Times τη5 Neas Yopicns Στίβεν Φά
ρελ από του5 Ταλιμπάν δεσμώτε5 του. Η ε
πιχείρηση πραγματοποιήθηκε την περα
σμένη Τετάρτη στην επαρχία Κουντούζ και 
οδήγησε στο θάνατο του Αφγανού διερμηνέα 
του Φάρελ, ενό5 Βρετανού στρατιώτη, kci0g)s 
και δύο Αφγανών αμάχων. Ο Φάρελ κρατή-

θηκε για τέσσερα ημέρε5 από του5 αντάρτε5 
Ταλιμπάν, οι οποίοι του φέρθηκαν καλά. Εντύ
πωση προκάλεσε στον όμηρο η τόλμη των πά
νοπλων ανταρτών, οι οποίοι αδιαφορούν εμ- 
φανώ5 για την παρουσία συμμαχικών και αφ- 
γανικών κυβερνητικών στρατευμάτων στΐ5 
περιοχέ5 δράσηε τουε και αρέσκονται να πλη
σιάζουν προκλητικά με τα ημιφορτηγά του5 
στα φυλάκια του ΝΑΤΟ σε απόσταση λίγων 
δεκάδων μέτρων από τΐ5 σκοπιέ5. Σελ. 6

Σ Χ Ο Λ Ι Ο  I Τ η ς  Μ α ρ ί α ς  Κ α τ ς ο υ ν α κ η

Κακόηχο καλαμπούρι
Η Παιδεία και ο Πολιτισμός ήταν στις 
προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης το 
2004. Το 2009, η μεν Παιδεία, (διαχει
ρίζεται με επιμέλεια ένα σταθερό λεξι
λόγιο, (όπως: ελλείψεις σε στοιχειώδεις 
υποδομές, λειτουργικά κενά, ανεπάρκει
ες σιο εκπαιδευτικό προσωπικό), με ορι
σμένες νέες προσθήκες (όπως: μάσκες, 
αντισηπτικά, σαπούνια, καθαρίστριες, εμ
βόλια). Αλλά επειδή η Παιδεία είναι 
«προτεραιότητα» οι μαθητές της Α ' Γυ
μνασίου εξοπλίζονται με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές που περιλαμβάνουν 16 εκ
παιδευτικά λογισμικά.
Ο δε Πολιτισμός περιμένει στις κουίντες 
να τον καλέσουν στον επόμενο προεκλο
γικό λόγο. Εν τω μεταξύ, όμως, το, ούτως 
η άλλως προχειροφτιαγμένο, σκηνικό κα

ταρρέει. Πριν από δύο 24ωρα ο πρόε
δρος του Δ.Σ. της Λυρικής Σκηνής υπέβα
λε ιην παραίτησή του μιλώντας για πρω
τοφανές οικονομικό αδιέξοδο. Τα χρέη 
του Εθνικού Λυρικού Θεάτρου ανέρχο
νται σε 10 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά επει
δή και ο Πολιτισμός είναι «προτεραιότη
τα» του απάντησαν αρμοδίως ότι «το απο
δεκτό ή μη της παραίτησης προκύπτει με 
την πράξη διορισμού ενός νέου προέ
δρου». Ετσι, τινάχτηκε το ενοχλητικό ζου
ζούνι από το σκουρόχρωμο σακάκι του υ
πουργού Πολιτισμού και εκσφενδονίζεται 
στον (όποιον) επόμενο...
Με την απραξία ο χρόνος περνάει. Τα 
προβλήματα απλώς σωρεύονται και μόνο 
ως παρωχημένη πολιτική μπροσούρα 
μπορεί να ηχήσει πλέον οποιαδήποιε υ

πόσχεση για «ριζικές αλλαγές» στην παι
δεία και στον πολιτισμό. Θα πρέπει να α
παλλαγούμε από το άγχος μιας επικείμε
νης αναδιάρθρωσης που δεν έρχεται. Με 
τις αναβολές και τις ματαιώσεις, ως λαός, 
είμαστε εξοικειωμένοι.
Οι δημιουργικές δυνάμεις υπάρχουν και 
πορεύονται. Εκπαιδευτικοί και επιστήμο
νες που με συνέπεια και ψυχικό κόστος 
πασχίζουν να ανταποκριθούν στον απαι
τητικό ρόλο τους, καλλιτέχνες που με ε
λάχιστη (ή μηδενική) υποστήριξη, εκ
πλήσσουν, κατακτούν και διακρίνονται. 
Ερήμην και ερημικά.
Ας σταματήσει τουλάχιστον αυτό το κα
κόηχο καλαμπούρι ότι η «παιδεία και ο 
πολιτισμός είναι προτεραιότητες». Για λό
γους αισθητικής, έστω και μόνο.
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Ο κ. Κώστας Σημίτης εξελέγη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το 1996, με την αμέρι- 
στη στήριξη του κ. Γιώργου Παπανδρέου. Ακολούθησαν οκτώ χρόνια όπου 
ώς πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών συνεργάστηκαν άψογα.

Στις αρχές του 2004 το δακτυλίδι της διαδοχής στο κόμμα πέρασε δίχως 
πρόβλημα από τον κ. Σημίτη στον κ. Παπανδρέου. Για λίγους μήνες επικρα
τεί διαρχία. Σύντομα, εμφανίστηκαν τα πρώτα σύννεφα στις σχέσεις τους.

Ηδη από το 2007 άρχισε να γίνεται εμφανές ότι οι δύο άνδρες δεν μπορούν 
να συνυπάρξουν. Η πιο σημαντική ρήξη επήλθε με την απομάκρυνση του κ. 
Σημίτη από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ το 2008.

Οριστική η ρήξη Παπανδρέου - Σημίτη
Ο τέως πρωθυπουργός δεν δέχθηκε να είναι υποψήφιος στις περιφέρειες ' Πειραιά ή Α ' Αθήνας

Οι δηλώσεις για ίο «ναυάγιο»
Γονκ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Με δύο Λιτές ανακο ινώσει σφραγί
στηκε χθεε η οριστική ρήξη μετα
ξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. 
Παπανδρέου και του τέω5 πρωθυ
πουργού κ. Κ. Σημίτη που προκα- 
λεί έντονε5 α να ταρά ξει στο εσω
τερικό του κόμματοε τηε αξιωμα- 
τικήε αντιπολίτευσή στην «καρδιά» 
τηε προεκλογικήε περιόδου.

Αφορμή αποτέλεσε η διαφωνία 
μεταξύ τω ν  κ. Παπανδρέου και 
Σημίτη για το ψηφοδέλτιο, στο ο
ποίο θα εντάσσονταν ο τέωε πρω- 
θυπουργόε. Ο κ. Γ. Παπανδρέου του 
πρότεινε να ενταχθεί είτε στο ψη
φοδέλτιο τηε Α ' Πειραιά ή τηε Α ' 
Αθηνών. Ο κ. Σημίτηε απέρριψε τιε 
δύο προτάσειε, ζητώνταε να ηγηθεί

του ψηφοδελτίου Επικρατείαε, αί
τημα το οποίο ο κ. Παπανδρέου δεν 
έκανε αποδεκτό.

Κύκλοι προσκείμενοι σ τον κ. Γ. 
Παπανδρέου αναφέρουν πωε ο 
πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν δυ-

Το παρασκήνιο της άρ
νησης του προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ να τον τοπο
θετήσει επικεφαλής 
στο Επικράτειας.

νατόν να «θυσιάσει» μια θέση στο 
ψηφοδέλτιο Επικρατείαε όταν ο κ. 
Σημίτηε είχε την ευχέρεια να ει
σέλθει στην επόμενη Βουλή από ό

ποια εκλογική περιφέρεια επιθυ
μούσε χωρίε να απαιτείται σταυρόε 
προτίμησηε. Από την άλλη πλευρά 
το περιβάλλον του κ. Σημίτη αντι
τείνει ότι ο τέωε πρωθυπουργόε δεν 
επιδίωξε εξαρχήε να τεθεί επικε- 
φαλήε του Επικρατείαε, αλλά το  έ- 
πραξε όταν του ζητήθηκε να μην εί
ναι εκ νέου υποψήφιοε στην «πα
ραδοσιακή» εκλογική του περιφέ
ρεια, την Α ' Πειραιά. Τηε χθεσινήε 
εξέλιξηε προηγήθηκαν -από την πε
ρασμένη Δευτέρα- συνεχείε «δια- 
βουλεύσειε» μεταξύ του κ. Ν. Αθα- 
νασάκη, διευθυντή του Πολιτικού 
Γραφείου του κ. Παπανδρέου, και 
του στενού συνεργάτη του πρώην 
πρωθυπουργού, κ. Ν. Θέμελη. Επί- 
σηε, οι κ. Παπανδρέου και Σημίτηε 
είχαν δύο τηλεφωνικέε επικοινω-

νίεε: την πρώτη την Τρίτη, όταν ο 
κ. Σημίτηε είχε γνωστοποιήσει πωε 
με τα δεδομένα που είχαν διαμορ
φωθεί δεν ήταν δυνατόν να «επι
στρέψει» σ τον Πειραιά, με τον κ, 
Παπανδρέου να επιφυλάσσεται για 
την τελική του απάντηση σε σχέ
ση με το Επικρατείαε. Και τη δεύ
τερη προχθέε το απόγευμα, οπότε 
και επιβεβαιώθηκε το αδιέξοδο και 
δρομολογήθηκε η έκδοση τω ν  δύο 
ανακοινώσεων του «διαζυγίου», 
που δόθηκαν στη  δημοσιότητα 
χθεε. Πάντωε, συνεργάτεε τω ν κ. Γ. 
Παπανδρέου και Κ. Σημίτη τονίζουν 
πωε η δεύτερη συνομιλία δεν πραγ
ματοποιήθηκε σε τεταμένο κλίμα, 
ενώ ο πρώην πρωθυπουργόε ευ
χήθηκε «καλή επιτυχία» στον πρό
εδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η δήλωση ίου τέως πρωθυπουρ
γού Κώστα Σημίτη γαι το «ναυά
γιο» της υποψηφιότητάς του έχει 
ως εξής: «Στις συνομιλίες μας με 
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γ. Πα
πανδρέου δεν μπορέσαμε να 
συμφωνήσουμε για τη συμμετοχή 
μου στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. 
Εύχομαι στο ΠΑΣΟΚ τη νίκη στις ε
κλογές και κάθε επιτυχία».
Το «ναυάγιο» ανακοίνωσε ο εκ
πρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, 
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, λέ
γοντας:
«Σε τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,

Γιώργος Α. Παπανδρέου, και ο 
πρώην πρωθυπουργός, Κώστας 
Σημίτης, συζήτησαν για τις πολιτι
κές εξελίξεις, την πορεία προς τις 
εκλογές και τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε 
στον πρώην πρωθυπουργό είτε να 
εξακολουθήσει να ηγείται του ψη
φοδελτίου της Α ' Πειραιά, είτε να 
ηγηθεί του ψηφοδελτίου της Α ' 
Αθήνας. Η πρόταση αυτή δεν έγι
νε αποδεκτή από τον πρώην πρω
θυπουργό, ο οποίος απάντησε ότι, 
εάν δεν ηγηθεί του ψηφοδελτίου 
Επικράτειας, δεν επιθυμεί οποια
δήποτε άλλη θέση».



Από το «δαχτυλίδι» 
στο μακρύ χρονικό 
των συγκρούσεων

Ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, συμμετέχει 
στο πρώτο Εκτελεστικό Γραφείο και στην 

πρώτη Κεντρική Επιτροπή.

Δεν είναι υποψήφιος στις εκλογές,1
αλλά αναλαμβάνει υπουργός Γεωργίας 

στην πρώτη κυβέρνηση Ανδρέα 
Παπανδρέου.

Παραιτείται οπό υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας μετά την ανατροπή 

της εισοδηματικής πολιτικής 
από τον Ανδρ. Παπανδρέου.

Τον Ιανουάριο εκλέγεται ιρ 
πρωθυπουργός από την

Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
Τον Ιούλιο, το 5ο συνέδριο 

τον εκλέγει και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Τον Ιανουάριο ανακοινώνει την ι 
παραίτησή του από την 

προεδρία του ΠΑΣΟΚ, χρίζοντας 
διάδοχό του τον Γιώργο 
Παπανδρέου.Εκλέγεται 
βουλευτής Α' Πειραιώς.

Στις 12 Ιουνίου, ο Γ. Παπανδρέου 
τον θέτει εκτός Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας του ΠΑΣΟΚ έπειτα από τη 
| | Ρ | Ι διαφωνία που εξέφρασε στη θέση του 

κόμματος να διεξαχθεί δημοψήφισμα 
. Λ  για τη συνθήκη της Λισσαβώνας.

Απώλειες ΠΑΣΟΚ αναμένει η Ρηγίλλης

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ενα χειμωνιάτικο βράδυ, στα τέλη Ια
νουάριου ίου 2004, ομάδα δημο
σιογράφων περιμένει στο στρατιω
τικά αεροδρόμιο τη$ Αάρισα5, έξω 
από το αεροπλάνο που θα τη μετα
φέρει πίσω στην Αθήνα. Αναμμένεε 
είναι και οι μηχανέΒ ενόε αεροπλά
νου παραδίπλα. Εκείνο που μετέφερε 
τον τότε πρωθυπουργό κ. Κ. Σημί
τη. Τα αεροπλάνα δεν απογειώνο
νταν διότι ανέμεναν την απόφαση 
του κ. Σημίτη για τον Χρ. Πάχτα, τό 
τε υφυπουργό Οικονομικών, υπεύ
θυνο για την περίφημη τροπολογία 
του Πόρτο Καρράε. Ο κ. Τηλ. Χυτή- 
ρηε, στο  πλευρό του κ. Σημίτη τό 
τε, γνωστοποιεί στουε δημοσιο- 
γράφουε ότι τη σχετική ανακοίνω
ση έχει ήδη εκδώσει το υπουργείο 
Εξωτερικών, επικεφαλή5 του οποί

Οι σχέσεις των δύο ουδέ
ποτε υπήρξαν ανέφελες, 
με αποκορύφωμα 
την αποπομπή Σημίτη 
από την Κ. Ο. το 2008.

ου ήταν ο κ. Γ. Παπανδρέου. Είκο
σι ημέρεε νωρίτερα, ανήμερα τα Φώ
τα, ο κ. Παπανδρέου είχε παραλάβει 
από τον κ. Σημίτη το δαχτυλίδι τηε 
εξουσίαε, αν και οι συ ζη τήσει για 
τη διαδοχή είχαν ξεκινήσει ήδη α
πό το καλοκαίρι του 2003. Ηταν η 
σχετικά ανέφελη εποχή τηε διαρχίαε. 
Οι εξελίξει, οι οποίεε οδήγησαν χθεε 
τον μακροβιότερο πρωθυπουργό 
τηε Ελλάδαε εκτόε Κοινοβουλίου, έ
κλεισαν ένα ιδιαίτερα ταραχώδεε 
κεφάλαιο στιε σχέσειε των δύο αν
δρών.

Η πρώτη ενόχληση
Οι λεγόμενοι «προεδρικοί» από 

την επόμενη κιόλαε ημέρα τω ν ε
κλογών του 2004, οι οποίεε οδήγη
σαν το ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση, 
έλεγαν ότι αν η διαδοχή είχε δρο
μολογηθεί νωρίτερα, η διαφορά θα 
ήταν μικρότερη. Η πρώτη σοβαρή 
ενόχληση του κ. Παπανδρέου για τον 
κ. Σημίτη σημειώθηκε τον Νοέμβριο 
του 2005, όταν ο πρώην πρωθυ- 
πουργόε εξέδωσε βιβλίο απολογι
στικό τηε πρωθυπουργικήε θητείαε 
του. Το περιβάλλον του προέδρου

του ΠΑΣΟΚ άφησε εξ αρχήε να διαρ- 
ρεύσει η ενόχληση του κ. Παπαν
δρέου, καθώε θεωρούσε ότι δεν εί
χε περιγράφει επαρκώε η ευθύνη του 
κ. Σημίτη στην ήττα του 2004. 
Αρχισε τότε να φαίνεται μια τάση σα- 
φούε αποστασιοποίησή του κ. Πα
πανδρέου απ’ ό,τι θύμιζε τον κ. Ση
μίτη και τα χρόνια του στην εξου
σία. Στο χρονικό διάστημα μέχρι τιε 
εκλογέε του 2007 -τιε οποίεε ο κ. Ση- 
μίτηε είχε προβλέψει από το 2005, 
ο πρώην πρωθυπουργόε παρενέ
βαινε συχνά μέσω του Ομίλου Προ
βληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό 
τηε Κοινωνίαε (ΟΠΕΚ), αφήνονταε 
συχνά αιχμέε για κεντρικέε πολιτι- 
κέε επιλογέε του κ. Παπανδρέου. Την 
επόμενη ημέρα των χαμένων για το 
ΠΑΣΟΚ εκλογών του 2007, όταν ο κ. 
Ευ. Βενιζέλοε αμφισβήτησε τον κ. 
Παπανδρέου, ο κ. Σημίτηε επέλεξε 
αρχικά την ουδετερότητα, στη συ
νέχεια όμωε εξέδωσε ανακοίνωση 
στην οποία χαρακτήριζε την εκλο
γική ήττα ωε οδυνηρή. Ο κ. Σημίτηε 
διαφώνησε τότε ανοιχτό και με 
την πρωτοβουλία του κ. Παπανδρέου 
να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνηε α
πό την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του. Η κίνηση αυτή οδήγησε σχεδόν 
όλουε τουε εκσυγχρονιστέε στιε 
τάξειε του κ. Βενιζέλου. Ο κ. Πα
πανδρέου, μετά τη θριαμβευτική ε
πανεκλογή του τον Νοέμβριο του 
2007, δεν ξέχασε ότι ο κ. Σημίτηε ου
σιαστικά αρνήθηκε να τον στηρίξει. 
Η οριστική ρήξη δεν άργησε. Στιε 12 
Ιουνίου 2008, ο κ. Σημίτηε αμφι
σβήτησε τη χρησιμότητα διεξαγω- 
γήε δημοψηφίσματοε για την επι
κύρωση τηε Νέαε Ευρωπαϊκήε Συν- 
θήκηε, την οποία πρότεινε ο κ. Πα
πανδρέου. Αποτέλεσμα ήταν η δια
γραφή του από την Κ.Ο. Μεσολά
βησαν εννέα μήνεε προσπαθειών α
πό στελέχη για επαναπροσέγγιση 
των δύο ανδρών, ενόψει μάλιστα των 
ευρωεκλογών του περασμένου Ιου
νίου. Σε συνάντησή τουε τον πε
ρασμένο Μάρτιο, θεωρήθηκε ότι το 
θέμα έχει λήξει, ωστόσο οι σχέσειε 
μεταξύ Παπανδρέου και Σημίτη δεν 
αποκαταστάθηκαν ποτέ πλήρωε. 
Αυτό φάνηκε, μεταξύ άλλων, και στη 
δημόσια αμφισβήτηση του κ. Σημί
τη, τον περασμένο Μάιο, για την κα
ταλληλότητα όχι μόνο τηε Ν.Δ., αλ
λά και του κόμματόε του να αντι
μετωπίσει αποτελεσματικά την οι
κονομική κρίση.

Γης ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ως μία ακόμη ισχυρή ένδειξη τηε διό- 
στασηε απόψεων, που υπάρχει στο 
εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, εκλαμβά
νουν οι περισσότεροι στη Ν.Δ. τη 
μη συμμετοχή του πρώην πρωθυ
πουργού Κ. Σημίτη στα ψηφοδέλτια 
του κόμματόε. Επιπλέον εκτιμούν 
-ή έστω  ευελπιστούν- ότι η χθεσι
νή εξέλιξη θα δυσχεράνει την προ
σπάθεια του κ. Γ. Παπανδρέου για 
περαιτέρω διείσδυση στον λεγόμενο 
μεσαίο χώρο. Στιε κατ’ ιδίαν συζη
τή σ ε ι,  ωστόσο, κορυφαία κυβερ
νητικά στελέχη και βουλευτέε ση
μειώνουν ότι η επίδειξη πυγμήε εκ 
μέρουε του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, α
κόμη κι αν έχει κόποιεε επιπτώσειε 
για το κόμμα του, κάνει ακόμη πιο 
επιτακτική την ανάγκη για ρηξικέ- 
λευθεε επιλογέε από τον Κ. Καρα
μανλή. Η τελευταία παρατήρηση εί
ναι σαφέε ότι αφορά το  ψηφοδέλ
τιο Επικρατείαε τηε Ν.Δ. και τιε έ-

Πάντως, στελέχη 
της Ν.Δ. αναγνωρίζουν 
πως αυξάνεται η πίεση 
για θεαματικές πρωτο
βουλίες εκ μέρους 
του κ. Καραμανλή.

ντονεε αντιδράσειε που προκαλεί η 
διαφαινόμενη συμμετοχή σε αυτό 
των κ. Εβερτ, Σουφλιό και Σιούφα, 
η οποία επί τηε ουσίαε καθιστά α
νέφικτη την εκπομπή μηνύματοε α- 
νανέωσηε.

Η επίσημη αντίδραση τηε Ν.Δ. 
ήρθε από τον εκπρόσωπο κ. Γ. 
Κουμουτσόκο, ο οποίοε δήλωσε ό
τι «η επόμενη Βουλή θα ασχοληθεί 
κυρίωε με την Οικονομία και σε μία 
κρίσιμη περίοδο, η παρουσία του κ. 
Σημίτη, με την εμπειρία που έχει, 
θα ήταν χρήσιμη».

Ενδεικτικό τω ν εκτιμήσεων που 
γίνονται στην κυβερνητική παρά
ταξη, είναι το σχόλιο του υπουργού 
Παιδείαε. Οταν ρωτήθηκε από την 
«Κ», ο κ. Σπηλιωτόπουλοε χαρα
κτήρισε λυπηρή την εξέλιξη, γιατί, 
όπωε σημείωσε, ο κ. Σημίτηε «είναι 
έναε μετριοπαθήε πολιτικόε και 
πρώην πρωθυπουργόε που κατά τη 
διάρκεια τηε θητείαε του προετοί
μασε την Ελλάδα για είσοδό τηε 
στην ΟΝΕ και θα απουσιάζει από 
την επόμενη Βουλή, η οποία θα κλη
θεί να ψηφίσει μέτρα για την έξο
δο τηε Ελλάδαε από την οικονομι
κή κρίση». Εκτίμησε, δε, ότι η α
πουσία του θα είναι επιζήμια για το 
ΠΑΣΟΚ στον μεσαίο χώρο. Την ά
ποψη ότι θα ήταν χρήσιμη η πα
ρουσία του κ. Σημίτη σε μια δύ
σκολη περίοδο όπωε αυτή που δια
νύουμε, λόγω τηε σωρευμένηε ε- 
μπειρίαε του, εκφράζει εξάλλου η υ- 
πουργόε Εξωτερικών Ντόρα Μπα- 
κογιάννη. Στην εσωτερική διάστα

Παραιτείται από το Ε.Γ., καθώς 
θεωρείται υπεύθυνος για την 
κυκλοφορία αφίσας με το σύνθημα 
«Οχι στην Ευρώπη των μονοπωλίων, 
ναι στην Ευρώπη των λαών».

Αναλαμβάνει υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας μετά 
τη νέα νίκη του ΠΑΣΟΚ 
στις εκλογές.

Ορκίζεται υπουργός Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
υπουργός Εμπορίου. Παραιτείται 
το 1995 έπειτα από δήλωση 
του Ανδρ. Παπανδρέου στη ΔΕΘ, 
με την οποία του απέδιδε ευθύνες 
για τον χειρισμό της ιδιωτικοποίησης 
των ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Στο 6ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ 
επανεκλέγεται πρόεδρος του 
κόμματος, ενώ το 2000 είχε 
εκλεγεί εκ νέου πρωθυπουργός.

Εκλέγεται
βουλευτής
Α' Πειραιώς.

Ακοινώνεται (χθες) ότι δεν θα είναι 
υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην 
αναμέτρηση της 4ης Οκτωβρίου.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ση που υπάρχει στο  ΠΑΣΟΚ μετα
ξύ τω ν «κεντρογενών» και του η
γετικού επιτελείου «που φιλοτεχνεί 
σοσιαλιστικό προφίλ, με ανεύθυνεε 
εξαγγελίεε», αποδίδει την εξέλιξη ο 
υπουργόε Τουριστικήε Ανάπτυξηε 
Κ. Μαρκόπουλοε.

Αλλοι υπουργοί και βουλευτέε μι
λούν για αψυχολόγητη κίνηση του 
κ. Παπανδρέου και δηλώνουν ότι ρι
ψοκινδυνεύει ένα ρήγμα στο εσω
τερικό του ΠΑΣΟΚ σε μια στιγμή 
που «έχει πρίμα τον αέρα». Πάντωε, 
υπάρχει και μια ομάδα κυβερνητι
κών στελεχών που θεωρεί ότι η χθε
σινή εξέλιξη επηρεάζει και τα τε- 
κταινόμενα στη Ν.Δ. «Ανεξαρτήτωε 
τω ν  όποιων αντιδράσεων, ο Γ. Πα
πανδρέου επιχειρεί να εντσχύσει το 
ηγετικό του προφίλ», λένε χαρα
κτηριστικό και προσθέτουν ότι η ε
ξέλιξη αυτή, πλην τω ν  άλλων, δεί
χνει την πρόθεση του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ να εκπλήξει με το ψηφο
δέλτιο Επικρατείαε.



Επίθεση Ν.Δ. 
κατά ΠΑΣΟΚ 
μέσω... Σκοπιών
Κατηγορεί τον κ. Λοβέρδο για ενδοτισμό

Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
- ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Νέα επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φο
ρά για «κρυφή ατζέντα» ωε προε την 
επίλυση του Σκοπιανού και, μάλιστα, 
με υπαινχκτχκέε αναφορέε σχετικά 
με τη δραστηρχοποχηση ξένων κέ
ντρων, εξαπέλυσε χθεε ο εκπρόσω- 
ποε τηε Ν.Δ. Γ. Κουμουτσάκοε, επχ- 
βεβαχώνονταε την πληροφορία που 
φέρεχ το κυβερνών κόμμα να εχπλέγεχ 
την ανάδεχξη ζητημάτων που υπη
ρετούν ταυτόχρονα δύο στόχουε: Τη 
σύγκριση με το ΠΑΣΟΚ αλλά καχ τη 
δημχουργία αναχωμάτων στη μετα
κίνηση γαλάζχων ψηφοφόρων προε 
τον ΛΑΟΣ. Μετά την οικονομία, την 
τύχη του αγωγού Μπουργκάε - Αλε-

Με την ανάδειξη σειράς 
συγκεκριμένων θεμάτων, 
η Ν.Δ. επιχειρεί να δη
μιουργήσει αναχώματα 
και προς το ΛΑΟΣ.

ξανδρούπολη, την Προεδρική ε
κλογή, ο κ. Κουμουτσάκοε έβαλλε 
χθεε εναντίον του τομεάρχη Εξω- 
τερχκών του ΠΑΣΟΚ Α. Λοβέρδου 
και, επχκαλούμενοε δηλώσεχε του, κα
τηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για ενδοτχκή 
στάση έναντχ του Γκρουέφσκχ. «Η 
Ν.Δ. μετέτρεψε ένα θέμα δχαφοράε 
με τη γείτονα γχα το θέμα του ονό- 
ματοε σε ένα θέμα καθολχκήε αντχ- 
θεσηε με τα Σκόπχα. Αν γίνουμε κυ
βέρνηση θα εξαφανίσουμε αυτή 
την αρνητχκή κατάσταση. Θα πε
ριορίσουμε αυστηρά τχε δχαφορέε 
μαε στο θέμα του ονόματοε καχ θα 
αναπτύξουμε σχέσεχε με την πολχ- 
τχκή ηγεσία τηε χώραε», είναχ η δή
λωση του κ. Λοβέρδου που επχκα- 
λέστηκε ο εκπρόσωποε τηε Ν.Δ. 
Εντονη ήταν η αντίδραση του κ. Λο
βέρδου που έκανε λόγο γχα στρε- 
βλώσεχε που υποσκάπτουν την υ- 
περάσπχση τω ν ευαίσθητων θεμά
των τηε εξωτερχκήε πολχτχκήε καχ γχα 
ασυνεννοησία μεταξύ κόμματοε καχ 
κυβέρνησηε τηε Ν.Δ.

Στόχοε τηε Ρηγίλληε είναχ να ε- 
πχβάλλεχ την ατζέντα τηε αντχπα- 
ράθεσηε, προκεχμένου να εμφανί- 
ζεταχ το ΠΑΣΟΚ δχαρκώε αμυνόμε

νο. Οπωε σχολιαζόταν στουε κομ- 
ματχκούε δχαδρόμουε, η επίθεση 
θα ενταθεί μετά καχ την παρουσία, 
σήμερα καχ αύρχο, του κ. Παπαν- 
δρέου στη ΔΕΘ, όπου και αναμένε- 
ταχ να αποκαλύψεχ τχε βασχκέε κα- 
τευθύνσεχε του προγράμματοε του 
ΠΑΣΟΚ γχα την οχκονομία.

Ο κ. Κουμουτσάκοε αντεπχτέθη- 
κε χθεε στο ΠΑΣΟΚ καχ γχα το ζή
τημα τηε φορολογία τω ν ακχνή- 
των, κάνονταε λόγο γχα παραπλη
ροφόρηση. Ο εκπρόσωποε του κόμ
ματοε χαρακτήρχσε ψευδή τα στοχ- 
χεία του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τα ο
ποία έναε μεγαλοϊδχοκτήτηε ακχνή- 
του πλήρωνε περχσσότερα από 
4.000 ευρώ, καχ πλέον με το ΕΤΑΚ 
καταβάλλεχ σχεδόν 800. Επεσήμανε 
ότχ ο φόροε που επχβαλλόταν επί 
ΠΑΣΟΚ ήταν περί τα 1.500 ευρώ, χω- 
ρίε πάντωε να δχαψεύσεχ ότχ αυτόε 
μειώθηκε επί Ν.Δ.

Από αύριο τα ψηφοδέλτια
Με στόχο να μην επχτρέψεχ στον 

αρχηγό τηε αντχπολίτευσηε να μο
νοπωλήσει την ατζέντα καχ κυρίωε 
να «απελευθερώσει» τουε πολχτευ- 
τέε γχα να αρχίσουν την προεκλογική 
τουε εκστρατεία, η Ρηγίλληε ανα
μένεται να ανακοινώσει αύριο τα ψη
φοδέλτια του κόμματοε. Σύμφωνα με 
πληροφορχεε, αναμένεται να δημο
σιοποιηθούν οι λχστεε σε όλη τη χώ
ρα, ωστόσο στχε μεγάλεε περιφέρεχεε 
-όπωε η Α ' και Β' Αθήναε- θα υ
πάρχουν κενέε θέσειε για προσχω- 
ρήσεχε τήε τελευταίαε στχγμήε κα- 
θώε καχ γχα υποψηφίουε που θα μπο
ρέσουν να προκαλέσουν αίσθηση.

Επί του παρόντοε, η Ρηγίλληε ε
πιχειρεί να καρπωθεί κάθε πιθανό 
κέρδοε από τιε αντιδράσειε που προ- 
κλήθηκαν σ το  εσωτερικό του 
ΠΑΣΟΚ με τον αποκλεισμό στελεχών 
όπωε ο Χρ. Βερελήε ή και η απο
στρατεία του ίδιου του Κ. Σημίτη. 
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αναγνω
ρίζουν ότι οι επιλογέε του Γ. Πα- 
πανδρέου ανεβάζουν τον  πιίχυ για 
τη  Ν.Δ. Είναχ χαρακτηριστικό ότχ 
χθεε αναζωπυρώθηκαν τα σενάρια 
που ήθελαν τον πρωθυπουργό να 
προχωρά στον αποκλεισμό από τα 
ψηφοδέλτια όχι μόνο των κ. Παυλίδη 
και Δούκα, αλλά καχ άλλων που... 
προκάλεσαν με τη  στάση και τη  συ
μπεριφορά τουε.

Ο κ. Κ. Καραμανλής, ο οποίος θα μιλήσει αύριο σε εκδήλωση της Γραμμα
τείας Γυναικών της Ν.Δ., αναμένεται να καταλήξει το Σαββατοκύριακο σε α
ποφάσεις για τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

ο

Αναζωπυρώθηκαν τα σενάρια που ήθελαν να αποκλείονται από τα ψηφο
δέλτια, όχι μόνον οι κ. Παυλίδης και Δούκας, αλλά και όσοι... προκάλεσαν με 
τη στάση και τη συμπεριφορά τους.



Πρόγραμμα 
«εκατό ημερών» 
από Γ. Παπανδρέου
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Μια εμφάνιση τύπου Μπαρόκ Ομπά- 
μα προετοιμάζει ο κ. Γ. Παπανδρέ
ου απόψε στη Θεσσαλονίκη ανα- 
κοινώνονταε μέτρα και δεσμεύσειε 
για τιε πρώτεε 100 ημέρεε διακυ- 
βέρνησηε του ΠΑΣΟΚ, αν αναλάβει 
τη ν  εξουσία. Ενα τρίμηνο πρό
γραμμα, δηλαδή, με αυστηρό χρο
νοδιαγράμματα και συγκεκριμένεε 

| νομοθετικέε πρωτοβουλίεε, τιε ο- 
ποίεε θα χαρακτηρίσει ωε βάση 
που θα οδηγήσει σε ένα τριετέε Πρό
γραμμα Σταθερότηταε και Ανάπτυ- 
ξηε για την έξοδο από τη οικονομι
κή κρίση, το οποίο, θα δηλώσει ότι 
θα διαπραγματευθεί με τιε Βρυξέλ- 
λεε. Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδροε του 
ΠΑΣΟΚ, εξειδικεύονταε τουε «περ- 
σινούε» πέντε γενικούε άξονεε τηε 
πολιτικήε του και το μοντέλο τηε 
πρόσινηε ανάπτυξηε που οραματί
ζεται, θα επικεντρώσει την ομιλία 
του στην άμεση ανάγκη ενίσχυσηε 
τηε απασχόλησηε, και στο πλαίσιο 
αυτό θα δεσμευθεί πρωτίστώε για 
την άμεση αλλαγή ολόκληρου του 
φορολογικού πλαισίου.

Μεταξύ άλλων και εν όψει τηε κα
ί τάρτισηε του προϋπολογισμού του 

2010 θα ανακοινώσει την κατάργη
ση του Ενιαίου Τέλουε Ακινήτων, τη 
φορολόγηση τω ν βραχυπρόθεσμων 

: χρηματιστηριακών συναλλαγών, την 
επαναφορά του φόρου κληρονο- 
μιάε και τηε μεγάληε ακίνητηε πε- 
ριουσίαε, μέτρα στήριξηε τω ν μι- 
κρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίωε 

¡5 την καθιέρωση μιαε προοδευτικήε 
και αναπροσαρμοζόμενηε κατ’ έτοε 
φορολογικήε κλίμακαε για όλα τα ει
σοδήματα, χωρίε, ωστόσο, να είναι 
γνωστό αν θα διευκρινίσει και τουε 
νέουε συντελεστέε.

Αυξήσειβ μισθών
Σε πλήρη αντιδιαστολή με το πά

γωμα των μισθών που «υποσχέθηκε» 
ο πρωθυπουργόε για το 2010, ο κ. Πα
πανδρέου θα δεσμευθεί για αυξήσειε 
«καθαρά» πάνω από τον πληθωρισμό, 
ενώ θα επαναλάβει την υπόσχεσή 
του για επιδότηση των ασφαλιστικών 
εισφορών στουε νέουε εργαζομένουε, 
εξαγγέλλονταε και συγκεκριμένα 
μέτρα για τιε λεγόμενεε επισφαλείε 
εργασιακέε σχέσειε (μερική απα
σχόληση, πληρωμέε με μπλοκ πα- 
ροχήε υπηρεσιών κ.λπ.). Κατά τιε ί- 
διεε πληροφορίεε, ο κ. Παπανδρέου 
θα αναφερθεί επίσηε στην ανάγκη 
μιαε πλήρουε απογραφήε τηε ση- 

I  μερινήε οικονομικήε κατάστασηε τηε 
χώραε, όχι όμωε, όπωε την έπραξε 
η Ν.Δ. το 2004. Θα υπονοήσει δηλαδή 
ότι αυτή θα γίνει από κάποια ανε-

Μεγάλο τμήμα της ομιλίας του ο κ. 
Παπανδρέου θα αφιερώσει στα ζη
τήματα της διαφάνειας.

Αναμένεται να 
το παρουσιάσει σήμερα, 
κατά την ομιλία του 
στη Διεθνή Εκθεση 
Θεσσαλονίκης.

ξάρτητη αρχή, ενώ στιε προτάσειε 
που ήδη μελετιόνται -το είπε και σε 
συνέντευξή του ο κ. Τ. Χυτήρηε- εί
ναι η απογραφή να γίνει από την 
Τράπεζα τηε Ελλάδοε.

Μεγάλο τμήμα τηε αποψινήε του 
ομιλίαε θα αφιερώσει στα ζητήμα
τα τηε διαφάνειαε και αξιοκρατίαε 
στο Δημόσιο απαριθμώνταε τιε θε- 
σμικέε αλλαγέε που έχει ήδη προ
αναγγείλει, και προτάσσονταε την 
άμεση αλλαγή του εκλογικού νόμου 
στο πνεύμα του γερμανικού μο
ντέλου, όπωε και την εκ προοιμίου 
δέσμευση όλων τω ν στελεχών τηε 
δικήε του διακυβέρνησηε για τον 
διαρκή έλεγχο τω ν οικονομικών 
τουε δεδομένων. Τέλοε, το νέο 
σύνθημα «καθαρό περιβάλλον, κα
θαρά λεφτά, καθαρέε κουβέντεε» θα 
είναι το κεντρικό και στη ΔΕΘ, με 
τον κ. Παπανδρέου να δίδει και πά
λι μεγάλη έμφαση στο ύφοε τηε δι
κήε του εξουσίαε, στέλνονταε αυ
στηρά ενδοκομματικά μηνύματα 
σε όσουε, όπωε είπε και προχθέε, 
«ράβουν ήδη τα κοστούμια τηε ε
ξουσίαε».



Δύο τηλεμαχίες χωρίς μονολόγους των αρχηγών

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν για χην τηλεμαχία των «6» αναμένεται να 
καθορίσουν, σε σημαντικό βαθμό, και τους όρους διεξαγωγής της τηλεμα
χίας μεταξύ των προέδρων της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Το απόγευμα ins Δευτέραε, σ την ε
πόμενη συνάντηση ins διακομ- 
ματική3 επιτροπή5 σ τη  Βουλή, 
καθορίζονται οι όροι για τη  νέου 
τύπου τηλεμαχία μεταξύ τω ν  έξι 
πλέον πολιτικών αρχηγών. Μέσα 
ans επόμενεε ημέρεε αναμένεται 
να πραγματοποιηθεί και η συνά
ντηση  ανάμεσα otous εκπροσώ- 
nous Νέαε Δημοκρα.τίαε και 
ΠΑΣΟΚ σχετικά με ious öpous ins 
τηλεοπτικήε μονομαχία5 Καρα
μανλή - Παπανδρέου, που σε κά
θε περίπτωση θα έπεται αυτήε με
ταξύ όλων τω ν  κομμάτων.

Αυτό που μοιάζει να  είναι δεδο
μένο είναι ότι η μεθοδολογία τω ν 
προηγούμενων αναμετρήσεων, με 
ious παράλληλου5 μονολόγουε των 
αρχηγών, μπαίνει για τα καλά στο 
συρτάρι. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο 
neos οι εκπρόσωποι όλων τω ν κομ
μάτων αναγνώρισαν ότι θα είναι α
ποτυχία αν το  επικείμενο «ντι- 
μπέιτ» πραγματοποπιθεί με ious ό- 
pous αυτούs τω ν ευρωεκλογών.

Στο τραπέζι τω ν συζητήσεων, τη 
Δευτέρα, θα τεθούν τόσο ο αριθμόε 
τω ν δημοσιογράφων όσο και το αν 
οι εκπρόσωποι του Τύπου θα είναι 
μόνον από τηλεοπτικά μέσα ή και 
από εφημερίδεε. Εστω κι αν δεν το 
ομολογούν δημοσία«, εξαιτίαε ms 
εν εξελίξει προεκλογικήε περιόδου, 
οι εκπρόσωποι τω ν  κομμάτων α
ναγνώρισαν ωε ένα από τα  προ-

Οι όροι διεξαγωγής 
τους Θα καθοριστούν 
τη Δευτέρα, σε συνε
δρίαση της διακομματι
κής επιτροπής.

βλήματα το ν  μεγάλο αριθμό δη
μοσιογράφων. «Δ εν  μπορούμε να 
περιορίσουμε τουε πολιτικοί« αρ- 
χηγού5, αλλά θα έπρεπε να συμ
φωνήσουν τα  μέσα στον  περιορι
σμό τω ν  εκπροσώπων του Τύπου 
ώ στε να γίνει πιο συμπαγήε η συ
ζήτηση», σημείωνε χαρακτηριστι
κά στέλεχο5 τηε Ν.Δ. που συμμε
τέχει σ τ «  σχετικέε συζητήσειε με 
τα  κόμματα.

Το πλαίσιο των κανόνων
Κεντρικό θέμα, ωστόσο, αποτε

λεί η παροχή μεγαλύτερα ευχέ- 
ρειαε λόγου και αντίδρασηε στουε 
πολιτικού5 αρχηγούε. Υπό απτό 
το πρίσμα, εξετάζεται η δυνατότη
τα να θέτουν ερωτήσειε ο έναε στον 
άλλο ή ακόμη και να σχολιάζουν τιε 
απαντήσειε τω ν συνομιλητών τουε, 
χωρίε ωστόσο να μπορεί κανείε να 
προεξοφλήσει το πλαίσιο τω ν  κα
νόνω ν και του διαθέσιμου χρόνου 
που θα διατίθεται σε κάθε περί
πτωση. Παράλληλα, συζητήθηκε το 
ενδεχόμενο να υποβάλλονται πλέ
ον κοινέε ερωτήσειε σε όλουε τουε 
πολιτικούε αρχηγούε, ενώ ζητήμα

τα που ετέθησαν αφορούν την ύ
παρξη ή μη κοινού στο στούντιο, τη 
δυνατότητα τω ν  παρευρισκομέ- 
νων πολιτών να υποβάλουν ερω- 
τήσεΐΒ, ακόμα και την εκδοχή οι πο
λιτικοί αρχηγοί να απαντήσουν σε 
ερωτήσειε που υπεβλήθησαν μέσω 
Διαδικτύου.

Οι αποφάσειε που θα ληφθούν για 
την τηλεμαχία τω ν  «6 » (Καραμαν- 
λή5, Παπανδρέου, Παπαρήγα, Τσί- 
πρα5, Καρατζαφέρηε, εκπρόσωποε

Οικολόγων) αναμένεται να καθο
ρίσουν, σε σημαντικό βαθμό, και 
τουε όρουε διεξαγωγήε τηε αναμέ- 
τρησηε μεταξύ τω ν  προέδρων τηε 
Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, που πάντωε 
λόγω του μικρότερου αριθμού συμ- 
μετεχόντων παρέχει μεγαλύτερεε 
δυνατότητεε για ζωηρό διάλογο και 
αντιπαράθεση. Πιθανότερη περίο- 
δοε διεξαγωγήε των δύο τηλεμαχιών 
είναι η εβδομάδα μεταξύ 21η5 και 
25η3 Σεπτεμβρίου.

Εκτός συνδυασμών ΠΑΣΟΚ 
μένει ο κ. Γ. Πασχαλίδης
Την απόφαση να μην είναι υπο- 
ψήφιοε σ το ν  νομό Πέλλαε σ τ «  ε- 
περχόμενε.3 εκλογέε γνω στοπ οί
ησε αιφνιδιαστικά χθε3 ο πρώην 
υπουργόε κ. Γ. Πασχαλίδη3. Στη 
δήλωση σ τη ν  οποία προέβη, ο κ. 
Πασχαλίδηε απέφυγε τ «  αιχμέε 
κατά τηε Ιπποκράτουε. Ομωε, 
πληροφορίεε αναφέρουν πωε ο 
πρώην υπουργόε ενοχλήθηκε από 
τη  σύνθεση  του ψηφοδελτίου 
σ το ν  νομό Πέλλαε, καθώε εκτί
μησε πωε προωθήθηκαν δύο συ- 
γκεκριμένεε υποψηφιότητεε σ τον  
νομό, με στόχο να  του «κόψουν» 
σταυρούε και η έδρα του ΠΑΣΟΚ 
να  καταλήξει σε υποψήφιο που 
πρόσκειται σ το ν  κ. Γιώργο Πα
πανδρέου. Τούτο εξηγεί εξάλλου 
και το  γεγονόε ότι ο κ. Πασχαλί- 
δηε δεν ανακοίνωσε τη ν  επιλογή 
του τιε προηγούμενεε ημέρεε, 
αλλά τη ν  επομένη τηε ανακοί- 
νω σ η ε  τω ν  ψ ηφ οδελτίω ν του 
ΠΑΣΟΚ.

Στη  δήλωσή του, ο κ. Πασχα- 
λίδηε αναφέρει, μεταξύ άλλων: 
«Σ τιε  συνθήκεε που διαμορφώ
νοντα ι σήμερα σ το ν  νομό Πέλλαε 
παραχωρώ, σ το  όνομα τηε χρή- 
σιμηε ανανέωσηε, τη  θέση  που 
μου προτάθηκε σ το  ψηφοδέλτιο 
σ τη  νεότερη  γενιά τω ν  στελεχών, 
που εκδήλωσαν αληθινό ενδια
φέρον συμμετοχήε στιε εκλογικέε 
διαδικασίεε».

Ανακοίνωσε 
την απόφασή του 
να μην είναι υποψήφιος 
στο νομό Πέλλας.

Ο κ. Πασχαλίδηε καταλήγει: 
«Συνεχίζω  το ν  πολιτικό μου αγώ
να  υπέρ τω ν  θέσεων του ΠΑΣΟΚ 
και θυμίζω σε όσουε έχουν λόγουε 
να  ξεχνούν αυτή τη  θλιβερή ι
στορία τω ν  λευκών ψηφοδελτίων, 
πωε σ τιε  9 Μα'ίου 2005, με τη ν  α
πόφαση 12/2005 του εκλογοδι
κείου, οδηγήθηκα παρανόμωε ε- 
κτόε Κοινοβουλίου».


