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«Δενίθα κάνουμε ίο χατίρι σε όσοι» τρέφουν ελητδεδ για διάλυση του ΠαΣοΚ» δηλώνει ο Γ. Παπανδρέου

Σενάρια και θεωρίεδ συνωμοσίας
Αποφασισμένο* να μην υποκύι|κ:ι 

nt «εΕωθεαμιχά κέντρα· και νο
μή συμβιβαστεί μαΟ TOUS δήλωσε ym 
μία ακόμη φορά x t e  a κ. Γ. Παπαν 
δρέου μιλώ «as ma Αγρίνιο και στην 
Πάτρα. Παράλληλα o πρόέδρο* του 
ΠαΣοΚ αναφέρθηκί a t προσπάθειε* 
διάλυση} του Κόμματα*, κάη το οποίο 
εηέοήμανε χβε* και ο κ. Απ. Κακλα- 
μάνη* με εκτενή παρέμβάσή ταυ στην 
Ολομέλεια ms Βουλή.«. ΜεταΕύ των 
άλλων, ο πρώην Πρόεδρο* ms Βου
λή* μίληουγια σχέδια (ιποδυνάμωσηι 
κοιενδεχόμενη* πολυδιάσπαση* των 
δύο μεγάλων κομμάτων.

Ο κ. Παπανδρέου είΐεσήμανε και 
ση* δύο ομιλίε* του Oí) εχθρό* ms αυ
τονομία« TM πολιτική* δεν piven μό
νο τα διαπλεκόμενα αλλά και εκείνοι

®
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I !
που τα υπηρετούν. 'ήιερασπίατπι« 
την επιλογή του γιο ένα κόμμα με σα- 
<ρέ* πολίτικο αΐγμα, f¡ic αΐιόπιοτέε 
ms ι Eiaxpnis f iw u p p n ttt Ϋραμμΐε 
από τη Asfid, ano τον νεοψιλελευ· 
θέρισμά, οπό τη συντήρησή και Τ<* 
αντιλαϊκέ* πολιτικές και τοωύχρο- 
να υπανέλαβε άη η σριρΛ* κρι καθα
ρή ηολιπκή ταυτότητά του ΠρΣοΚ θα 
δημιουργήσει μια vi¿a «ηολυσυλλε- 
κτική ενότητα». \ ,

Ο πρόεδροί του ΠάϊοΚ anávmdc 
εμ μέσω* στο ν κ. Κ. Σημίτη, τόσο από 
το Αγρίνιο άσο και οπό την Πάτρα, 
υποστηρίίονται tis avouai* xorq- 
στατικέ* διαδικασία« εκλογή* προέ
δρου που εφαρμόστηκαν το 2004 και 
που συμφωνήθπκε βιίότα άργανατΟυ 
ΠαΣοΚ ότι θα τηρηθούν και uns 1.1 
Νοεμβρίου. ¡ 1

Στηουν&ώΐα αημεΐόχιεόπόλοι πρέ
πει να υπηρετήσουν tis ailes του κόμ
ματα! ans δημόόΐε* εμφανίσει* του* 
και πρόσθεοε Οη δεν( αΕΙΖα στο κόμ
μα να γίνεται βοράτου ·κα νώολιαμού 
των τηλεοπτικών παραθύρων·.

«Οροι μέχρι σήμέρο ηροσηάθη- 
οαν να χειραγωγήσουν ιό'ΠαΣοΚ 
φαίνεται όπ τώρα στρέφουν μ  ελοί- 
Ses tous στη διάλυση του· ηημείωαε 
ο κ. Παηονδρέου κατσυνίχισε λέγο- 
vías; «Γι' αυτό και ayaaupóyouv ει
κόνα* που δεν είναι «νηιφοοωπευ· 
mets ms πραγματικότητας πληγτό- 
νουνόμω* του* φίλου* μαηκαιοπα-

Ειώνουν την πολιτική σημασία ίου 
δφχυβεύματοετηε 11 ns Νοεμβρίου 
Αεν θα wus κάνουμε το χατίρι, Θα 
ταυι στενοχωρήοουμε. Θα μεΐναυμέ 
πιστοί üTisaEtes και την ισΓτφικΑ κλη
ρονομιά του Κινήματώί μαε».

Από τπν Πάτρα ο κ. Παπανδρέου 
μ0|ϊισε γ» ενότητα που ßaolZetai στην 
αλρθειη και κάλεσε ία στελέχη του 
κόβματο* να αμοδείΕαυν τη διαφορά 
τη} πολιτική* οπό τα προσωπικέ* αν(»-

ότ| otovsÄ ^ yo που διείάγέτ^στο 
ΠαΣοΚ δεν έχουν θέση προσωπικέ* 
διχαστικέ* αναλήψει*. ωιλοοοφίε* 
κα(ι προσεγγίσει, κοι υπογράμμισε 
ότ) ο Ιδιο* ιιψιΐ δεν υπήρΕε οπαδό« 
ατιόκλεισμώγ ά διαχωρισμών.

ΑΝΝΑ ΑΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

«Κάτι καινούργιο, πέρα από όλα αυτά, πρέπει να γεννηθεί»
\ Τ  έα δημόσια ήόρέμβοοπ για την κοτόστπση στο 
ΓΝ ΠαΣοΚ υηήρΕε xfifs από τπν κυρία Αννα Αία- 
μαντοπούλου, η οποία μίληοε ηε εκδήλωση με θέ
μα «Η Σοσιαλδημοκρατία σε σταυροδρόμι». Πήρε 
οποστόσειΐ από τον κ. Παπανδρέου και του* υπο
στηριχτεί του, xapcjmnpIEovras αφελή τα όσα οκού- 
γονται περί ιδεολογική* καθαρότητα* και διόσπα- 
ans, και εΕέφρασε την ευχή όπ η μάχη τη* 1 Ιηι Νο
εμβρίου «δεν θα κριού με αρνητικά ψήφο·. Επι
πλέον τόνισε ότι ατο ΠοΣοΚ κάτι τελείωσε και «κά-

. τι καινούργιο, έίω και ñipa ant όλα αυτά, πρέπει 
να γεννηθεί».

·· Η κυρίά ΔίαμπντοπυύΧου όσχησε σφοδρή κριτι
κά οη* διαδικασία* που ακολουθήθηκαν στα προ- 
γρομμαπκά συνέδριο, το οποίο χαρακτήρισε •ρω
μαϊκού τύΐιου συνάντηση δ.ÔÛ0 ανθρώπων· χα

θέλησε να αποστασιοπριηΟεΙ από τα όσα συμβαί
νουν σήμερα στο ΠαΣοΚ. «Μου είναι αδύνατον να 
εντοπίσω στοιχεία πολιτικών διαφοροποιήιχαν ή 
έστω στο Μ α  πολιτική* πρόταση* που να έιφυν 
ενδιαφέρον, ώστε να βηαρούν να συσπειρώσουν 
μι πολιτική συνεκτική ουσία στελέχη που υποότη- 
pitowwus υποψηφίουι  προέδρου*» Τόνισε η πρώ
ην επίτροπο*. 1

Για τι* είέλΙΕετι στο ΠαΣοΚ μίλησε χΟε* και Ό κ. 
•I. ΠσπαντωνΙου, ο οποίο* επανέλαβε ira υπάρχει 
«σαφώ* ανάγκη αλλαγή* ηγεσία* στο ΠαΣοΚ·. 
Επιπλέον, είπε ότι συμφωνεί με τα όσα είπε ο κ( Ση
μίτη* για τον τρόπο εκλόγή* προέδρου ατο ΠαΣοΚ, 
προσθέτονταε ωστόσο όη ο πρώην πρόεδρο* του 
ΠαΣοΚ έΐνα» συνυπεύθυνο* για το σύστημα αυτό, 
μετο οπαίο συμφώνησετο2 ■'

¡Το μεσημέρι ο πρώην Πρόεδρο* 
τηρ Βουλή* κ| Απ. Κοκλαμάνη* fixe 
αγαφερΒέΙ ίάην εικόνα που μεταδί
δεται τι* τελευταίε* ημέρε* και για τα 

μεγόλα χρμματα, μ« την έμφαση 
δίνεται τψ «ό,τIΛ  vanóla μπορεί 

νά  εΐηρ κάποιοέ ενα ντίον  κάπο ιου  
ά γ .ο υ · , Ο κ Κοκλαμάνη* αναιρέρ- 

|κεστο εσώκόμμαπκάτου ΠαΣοΚ, 
κηι ση* έριδε* μεταΕύ βουλευ- 

|ν τη*: ΝΑ, για του* οποίου* σημεί
ωνε ότ> »δικαιούνται και οφείλουν 

ΤοίΣύντργμα να έχουν άποψη·.
_ στην Ολομέλεια τη* Βου- 

τη διάρκεια συδήτηση* ent 
νομοσχεδίου του υπουργείου Απο- 

υληση* «Σύσταση και Καταοταπ- 
. m s ΐίλεκιρονική* Διακυβέρνηση* 

Κοινωνικά* Ασφάλιση* ΑΠ», ο πρώ
ην Πρόεδρο* τη* Βουλή* επεσήμανε;
«ΰλα αυτά πρραιϋμπουν σε αχέψαι ■ 
ότι πλέον η χώρα μα* έχει ένα ασθε
νέστατο πολιτικό σύστημα, όη θα 
ή]αν ευχή* έργο κανένα από τα δύο 
μεγάλο κόμματα να μην έχει αυτο- 
ΒμναμΙμ ση(εκλογέ*, να υποχρεω
θούν of μια συγκυβέρνηση, ω* μά
να ικανή να αντιμετωπίσει τα μτάίο- 
να εσωτερικά προβλήματα και τα all
ane με^ονα 'προβλήματα του εΐωτε- 
ριχού μετώπου ms ¡cipas·. Οιτω* αυ- 
μθλήρώσε δε ο κ. Κοκλαμάνη*, «αν 
αυτό δίν επιτευχθεί, n te  lacas θα ci
vil καλύτερα τα δύο μεγάλα κύμμα- 
μ  να γ/νουν τέσσερα, γιατί να μη μί· 
νρυν και έΐι,·, ·■ Με τον τρόπυ αυτήν 
εμέστησέ την προσοχή σε παραδείγ
ματα ά^λων χωρών, όπου, άπω* τόνι- 
οε, «αύρράπτονται iStcs και iSicrit- 
λ ι̂ε*».,

Τρκυμια μετά us δηλώσει Σημίτη γιο την
Α νπαράδέι* οτο|ΠπΣοΚ προχαλεσε π δια

φωνία του κ. Κ. ¡Σημίτη γιο τη διαδικαώσ 
εκλογή* προέδρου στο ΠαΣοΚ απά μέλη και 
φίλου*. Η πλευρά του κ, Γ. Παπανδρέου άπέ- 
φύγε μέ «πιμονή να σχολιάσει την τοποθέτη
ση του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου 
του ΠαΣοΚ. Ανηθύτώ* ο κ. Ευ. Βενιίέλο* απά 
την Κρήτη άπου βρίσκεται-σε Πίριοδεία σχΟ- 
λίασέ ότι μια τέτοια-Ρνοοπή και μαδκή διαδι- 
κασία αποτελεί ύττί br* ουρία* ηρΟκριμα για 
τι* βουλευτικέ* έκλργέΐ, ¿ι οπαίε* κατά την 
εκτίμησή του θα γίνθυν σύντομα. Την πρότα
σή του να ψηφίΖουν μόνο ta  μέλη στην εκλο
γή πρόεδρου του ΠαΣοΚ, την οποία κατέθεσε 
και οτην πρήθφα<η| συνεδρίαση του Εθνικού 
Συμβουλίου, επανέφάρε χθε* από τη Λάρισα και 
ο κ. Κ. ΣκανδαλίδίΜ. Ωαΐάυο αυπΤ τη φορά 
είπε άη θα πρέπει vq τηρηθέ) η διαδικασία σου 
έχει συμφωνηθεΐ οροφώνω*.

Την Τρίτη το βράδυ ο κ. ΣριιΙτπί μιλώντα* στη 
Σχολή ΕΚκονομιχών Επιστημών του Λονδίνου 
(LSE) με θέμα «Η δρμοκρρτία σε κρίση. Μα
θήματα απά την ελληνική εμπειρία» είπε άη κα
τά Τή γνώμη του δενιμπορεί να είναι αποδεκτή 
η διοδικάήΐΰ που ισιριει τώρα στην εκλογι1! του 
αρχηγού του ΠαΣοΚ. «Στην Ευρώπη» συ
μπλήρωσε, «με μίαΐείαίρεαπ, ο αρχηγό* και 
ο πρόεδρο* ενύ* κόμματά* εκλέγεται από το

συνέδριό του κόμματα··. Στη,Γαλλία ψήφισαν . Αθήνα προκλήθηκε καμηγίδα και διακινάθη· 
μόνο τα μέλη του Σοσιαλιστικού Κύμματοε. καν διάφορα σενάρια σχεπκά μεφ* επιδιώίει* 
Στο ΠαΣοΚ ο αρχηγό* του εχλέγετόΐ τώρα με και τα μελλοντικό σχέδια του κ. Σημίτη, Αν κό) 
τη συμμετοχή των μελών και φίλων του κόμ- οι σχέσειί του κ, Σημίτη με τον κ, Παπανδρέου 
μοτο*. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να διαχωρί- το τελέυταίο διάοτημο δεν βρίοκονται στο κα- 
οει* τα μέλη απά tous φίλου*, και καθώι ο λόίΐβο δυνατά σημείο, ςπό αυτή την πλευρά καί 
καθένα* μπορεί να ψπφΙ- , — , αν ενοχλήθηκαν δεν ΤΟ
οει δεν είναι βέβαιο αν _______ _ ΡΕΠΟΡΤΑΖ έδειΕαν. Λνπθέτω*, ηήλευ-
ορισμένοι από αυτού* που ΑΗΜΗΙτα ΚρουιτααλΗ ρή ΒενιΖέλου δεν έκρυψε
ψηφίζουν ενδιαφέροντα! 
να εκλεγεί ο καλύτερο* ή ο χειρότερο* ΰπο- 
ψόφιοι». Είπε ακό|ΐη Οπ δεν υπάρχουν δυνα
τότατε* και προοπτικέ* για ένα νέο κόμμα με
ταΕύ τη* ΝΑ και του ΠαΣοΚ, ι*ΰι προσπάθέΐεε 
στο παρελθόν για ένα νέο κόμμα από τον Κ. 
Στεφανύπουλο, τον Λ. Σαμαρά, τονΓ. λραέ· 
νη, τονΑ. Τσοβύλα απέηικαν. Οι &ληνεε πι
στεύουν οπτά πολλά Κόμματα δημιουργούν πο
λιτική αστάθεια και μόνο η πλειοψηφώ που 
συγκεντρώνουν τα δύο μεγάλα κόμματα εία- 
σφαλιώι πολιτική σταθερότήτα».

’ Συνεργάτε* του κ. Σημήη, ο οποίο* μίλησε 
γιο τια εΕελΙΕει* και τι* τιροοπηκέΐ τη* Ε£ ατο 
κολέγιο τη* Αγία* Αικατερίνη* oto Πανεπιστή
μιο τη* Οξφόρδη*, διευκρίνιζαν ότι ο πρώην 
πρωθυπουργό* έκανε μια θερμική παρατήρηση 
χωρί* υπονοούμενα ά κρυφό νοήματα, μιλώ- 
ντο* σε ένοφοπππκά ακροατήριο. Ωστόσο στην

τη δυσαρέοκειά τη* εκη- 
μώνιη* όη η δήλωση του πρώην πρωθυπουρ
γού δυναμιτίζει την ιιροσπόθειά τού* ya κινη
τοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσάβραυ* πο· 
λίτεχ για την 1 In Νοεμβρίου, κυρίω* Οσου* βρί- 
οκονται εχτύυ κομμαπχπύ μηΜηίσμού από όπου 
αντλούν δυνάμει*.

Στο θέμα ανσφέρθηκε και ο κ. ΒενιΖέλο* από 
mv Ιεράηετρα. «Είδα π* δηλώσει*; ι/ον έκανε 
ο κ. Σημίτη* σκι Λονδίνο, βφάρμόίουμε τα 
καταστατικά μα*, είμησεε υποχρεωμένοι να 
εφαρμόσουμε το ιοοίΟον καταστατικό του 
ΠαΣοΚ που ψηφίστηκε ομόφωνό σερ Συνέ
δριο του 2005. Πρύκετιαι ουσιαστικά για την ι 
πρώτη εφαρμογή αυτAs τη* διαδικασίαs, nw ] 
Τόσο ανοιχτή», Pts τόσο μαΰκήε. Θέλουμε να* 1 
αντλήσουμε από airrrfv κοινωνική και πάλι- : 
πκή δύναμη·  *1πε, Πρρσέθεσεεηίση* όπ ου- 1  

τό που κρίνέτοι eras 11 Νοεμβρίου «είναι κο- !

Τά βάθαε τρ αποτέλεσμα των επόμενων βου
λευτικών εΚλογών. Αρα έχει πάρα πολύ με
γάλη σημασία Va στεΟσυμε μήνυσα νίκκ*» 
και άφησε ήνουηό το ενδεχόμενο αλλαγών στο 
καταστατικό απη το τάκπκό συνέδριο που θα 
ακολουθήσει την εκλογή του προέδρου ταυ 
ΠαΣοΚ. I

ΕΕάλλου|χάεεο κ. Λ. λοβέρδο* εκμέρου* 
τη* έτηκοιγωνιακή* ομόδα* που στηρΙΖει tûv 
χ, ΒενιΖέλη εΕέδωσε μια συψηρή δήλωση με 
αφορμή την απάντηση που έδωσε ο κ, Πα
πανδρέου be ερώτηση μελών ms Νεολαία* 
ΠαΣοΚ στην AXfia γιατί δεν προχώρησε σε 
εσωτερικά'δημοψήφισμα για το άρθρα 16; 
«Αεν έγινέ ανφλπστό όπ υπήρχε πρόβλη
μα..',·. «Στρ ΠαΣοΚ πολλοί είχαμε ανηληφΟέΙ 
mv κρίση ρου ηροκαλούαε η θέση μα* για ΤΟ 
άρθρο‘16. ΠραιεΙναμε ποληικέε και διαδι
καστικέS διείώδσυ* που δεν έγιναν δεκτέ*» 
ιτησήμανεία κ, Λοβέρδο s. Σε άλλο σημείο τη* - 
δήλωση* Tiju εΕέφραο.ε m συμφωνία του «ρεύ- 
ματο*» με mv πρόωση του κ. Κ. Σκανδαλίδπ 
για τη συνάντησή των τριών υποψήφιων προ
έδρων με Ιον Γραμματέα του Εθνικού Συμ
βουλίου κ. 'Ν. Αβανασάκη, μέ στόχο μια κοι
νή προσπάθεια για να.αηοφειιχθούν νέε* ενώ
σει* και aitpènqu στην πορεία προβ mv Πη 
Νοεμβρίοη,


