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Μεγάλη Πορεία του νέου ηγέτη ms δημοκρατία napctia&is

Εκστρατεία viiaisΘα οργώσει την Ελλάδα ο κ. Γ. Α. ΠαπανδρέουΤο οριστικό χρονοδιάγραμμα για ns εκλογές ms 7ns ΜαρτίουΣ ε  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σ τ ο ίχ η μ α  θ α  α ν α δ ε ύ ε ι  ο  κ .
Γ. Α. Παπανδρέου την ανατροπή των δυσμενών ros σήμερα προβλέψεων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια νέα νίκη του ΠαΣοΚ ans εκλογέε που θα διεΕαχθούν τελικοί otis 7 Μαρτίου. Ο vEos ηγέτηε Tns δημο- 

Kpamns napäTaEns θα περιοδεύσει σε όλη τη χώρα, Εεκινώνταε από την Αχαΐα, τόπο κατα- γωγήβ των Παπανδρέου και παραδοσιακό προπύργιο των προοδευτικών αγώνων κατά ms συ- 
vmpmiK0s napäTaEns. Η αναμέτρηση με τον χρόνο και ns αντικειμενικέε δυσχέρειεε άρχισε ήδη από χθε5 με την επίσημη δρομολόγηση 
ms διαδοχήε και στο κυβερνών κόμμα έχει πλέον «Kpäms και βασίλειο» η αισιοδοΕία, εν αναθέσει με την κατήφεια που εγκαταστάθηκε στουε κόλπου5 Tns psiEovos αντιπολίτευσή, αλλά και των μικρότερων κομμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο θα ολοκληρωθούν ros ns 8 Φεβρουάριου οι κομματικέβ διαδικασίεε που θα αναδεί- Εουν τον κ. Παπανδρέου και rnnois επικεφαλήε του ΠαΣοΚ, καθώε και οι συνταγματικέε διαδι- κασίεε για την πρόωρη διάλυση Tns Βουλήβ.Πώς σχεδιάζει να ανπδράσει τώρα ο κ. Κ. ΚαραμανλήςΠότε θα κλείσει η Βουλή και ποια νομοσχέδια αναμένεται να ψηφιστούνΤα σχόλια του διεθνούς Τύπου για τις αλλαγές στο ΠαΣοΚ

ΤΟ ΘΕΜΑ ■ ΣΕΛΙΔΕΣ Α3-8Χώρες της ΕΕ αρνούνιαι να δεχθούν οπλισμένους αστυνομικούς στις πτήσεις για πς ΗΠΑ
Οχι στους «σερίφηδες ίου αέρα»
Ανπδράσεΐί και από τΐ8 συνδικαλισμέ ενώσεις των πιλότων

Ε ν ο π λ ο ι  μέσα στα αεροπλάνα, κυνήγι υπόπτων τρομοκρατών στουβ διαδρόμουβ ή ακόμη και θανάσιμα επικίνδυνοι πυροβολισμοί στον αέρα; «Οχι» απαντούν κατηγορημαηκώε πολλέ5 ευρωπαϊκέε χώρεβ, ανπδρώντα5 σmv εμμονή τηβ κυβερνήσεωε των ΗΠΑ να τοποθετηθούν ειδικοί φρουροί σε όλεβτιε υπερατλανπκέε πτήσειε. Ενώσ ε ι πιλότων πιέζουν ώστε η τοποθέτηση των «σερίφηδων του αέρα» να γίνει τουλάχιστον υπό προϋποθέσει ώστε να διατηρεί το πλήρωμα τον έλεγχο του αεροσκάφουε. Στην προοπτική των «ενόπλων» πτήσεων αντιδρούν και οι έλληνεΒ χειρι- στέε πολνπκήε αεροπορία5. ΣΕΛΙΔΑ Α19

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αναμένουν 
έξαρση 

της γρΐπη$Ωδ ιΐδ 20 Ιανουάριου θα έχει χιυπήσει δύο στα τρία παιδιάΣΕΛΙΔΑ Α17

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΕΙΡΑΣ

Κύκλωμα
πλαστών

διπλωμάτωνΗ Αστυνομία έχει εντοπίσει 20 άτομα σε όλη την ΕλλάδαΣΕΛΙΔΑ Α15
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Τοττικέδ νεφώσειδ -  
Παγετόδ σια βόρεια
ΕΛΛΑΔΑ Σε όλη τη χώρα ,Υ · ' προβλέπονται λίγεε νε- “Τ  ;φώσειε που τοπικά στα δυτικά και στα νότια θα είναι αυ- Εημένεε και ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Ανεμοι Β- ΒΔ 4-5 μπ. και τοπικά στο Αιγαίο 6 μπ. Θερμοκρασία στα βόρεια από -11 ωε 4 β., στα δυτικά από -7 ο» 10 β., στα κεντρικά από -6 ωε 8 β. και στο Αιγαίο από 1 ωε 11 β. Αττική: Προ- βλέπονται λίγεε τοτπκέε νε- φώσειε. Ανεμοι Β-ΒΔ 4 μπ. και θερμοκρασία από 0 ωε 7 β., αλλά στα βόρεια θα είναι δύο-τρειε βαθμούε χαμηλότερη. 
Θεσσαλονίκη: Προβλέπονται λίγεε νεφώσειε. Ανεμοι Β 3-4 μπ. και θερμοκρασία από -6 ωε 3 β.

ΚΑΙΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΗ Ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τη Βορειοδυτική Ευρώπη με βροχέε και ενι- σχυμένουε νοτιοδυτικούε ανέμουε. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο στα κεντρικά και στα βόρεια αλλά στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια θα διατηρηθεί χαμηλή, κυρίωε τιε πρω- ινέε (ί)ρεε όπου θα σημειωθεί ισχυρόε παγετόε.
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Σταδιακή επιδείνωση -  
Ανοδοδ τηδ θερμοκρασίαδ
ΕΛΛΑΔΑ Νεφώσειε που μετά το μεσημέρι στα δυτικά και στα βόρεια θα αυΕηθούν και θα σημειωθούν βροχέε και χιόνια στα ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επε- κταθούν ανατολικό τέρα. Ανεμοι ασθενείε 3-4 μπ.. Η θερμοκρασία θα ανέβει κυρίωε στα νότια, ενώ τη νύχτα και νωρίε το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετόε. Αττική: Λίγεε νε- φώσειε που από το απόγευμα θα αυΕηθούν και τη νύχτα θα βρέΕει. Ανεμοι ασθενείε. Θερμοκρασία σε άνοδο. Θεσσαλονίκη: Τοπικέε νεφώσειε που βαθμιαία θα αυΕηθούν και θα σημειωθούν βροχή και στα γύρω ορεινά λίγα χιόνια. Ανεμοι ασθενείε και θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.
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ΕΥΡΩΠΗ Σχετικά βελτιωμένοε καιρόε στην Α νατολική Ευρώπη που η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Αντίθετα οι υπόλοιπεε περιοχέε θα επηρεαστούν από βαρομετρικά χαμηλά και θα σημειωθούν βροχέε, καταιγίδεε πάνω από τιε θάλασσεε και χιόνια, κυρίωε στα ορεινά.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ__________Σε προσωπικό στοίχημα θα αναγά- γει την ανατροπή των δυσμενών ωε σήμερα προβλέψεων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια νέα νίκη του ΠαΣοΚ στιε εκλογέε τηε 7ηε Μαρτίου ο Γ. Παπανδρέου. Ο νέοε ηγέτηε τηε δημοκρατικήε πα- ράταΕηε θα περιοδεύσει σε όλη τη χώρα, Εεκινώνταε από την Αχαΐα, γενέτειρα των Παπανδρέου και παραδοσιακό προπύργιο των προοδευτικών αγώνων. Σε κλίμα συγκι- νησιακήε φόρτισηε, τόσο κατά τη συνεδρίαση των κομματικών οργάνων όσο και κατά την επακολουθή- σασα εντυπωσιακή δημόσια ομιλία του, η ανακοίνωση του κ. Κ. Σημίτη ότι Εεκινά τιε διαδικασίεε για την ανάδειΕη του διαδόχου του στην προεδρία του ΠαΣοΚ. Α3-8
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕκκλησιαστικόΝα πέσουν οι τόνοι συνιστούν κυβερνητικοί παράγοντεε -  Χριστό- δουλοε: «Μόνον ηγέτηε εμπνεόμε- νοε από το Θείο Θέλημα μπορεί να βγάλει τη χώρα από το τέλμα». Α12
Ανησυχίεβ για τα έργαΣυνεχείε συσκέψειε ώστε να μην επηρεαστεί η αποτελεσματικότατα τηε κρατικήε μηχανήε από τιε πολι- τικέε εΕελίΕειε. Α12
Και περιγραφική βαθμολόγησηΟ νέοε τρόποε αΕιολόγησηε των επιδόσεων των μαθητών Εεκινά από το 2005 και αφορά Δημοτικό και Γυμνάσιο. Α13
Ο ΕΛΑ στο εδώλιοΠοιοι είναι οι οκτώ δικαστικοί που θα δικάσουν τουε πέντε κατηγο-

Η Π ανδώ ρα απουσιάζει 
σ ή μερ α  εκτάκτωε

ΟμολόγησεΟ Μιχαήλο Μιχαήλοβιτε, βα- σικόε ύποπτοε τηε δολοφο- νίαε τηε σουηδήε υπουργού ΕΕωτερικών Ανναε Αιντ, ομολόγησε ότι ήταν πράγματι ο άνθρωποε που διέπραΕε τον φόνο. Οι σουηδικέε αρχέε απλώε επιβεβαίωσαν την ομολογία του χωρίε να δώσουν άλλεε λεπτομέρειεε, ενώ ο συνήγοροε του συλ- ληφθέντοε υποστηρίζει ότι ο πελάτηε του, ο οποίοε συνε- λήφθη δύο εβδομάδεε μετά τον φόνο τηε δημοφιλούε πολιτικού, δεν είχε πολιτικά κίνητρα. Α22
ρουμένουε -  Στιε 9 Φεβρουάριου η έναρΕη τηε δίκηε. Α14
Στα ίχνη σπείραβ η ΕΛ.ΑΣ.Κοντά στην εΕάρθρωση κυκλώμα- τοε διακίνησηε πλαστών διπλωμάτων οδήγησηε -  Εντοπίστηκαν 20 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Α15
Πολικό ψόχο5-δολοφόνο8Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τουε σε Βαλκάνια και ΝΑ Ευρώπη -  Στουε -11 βαθμούε ο υδράργυροε σε Μακεδονία και Θράκη. Α15

Το τελευταίο «αντίο»Κηδεύτηκε χθεε η Μαρία Ρεζάν, η «μεγάλη κυρία τηε δημοσιογρα- φίαε». Α15
Δημόσια υγείαΕΕαρση τηε γρίπηε αναμένουν οι παιδίατροι -  Ωε τιε 20 Ιανουάριου θα έχουν προσβληθεί δύο στα τρία παιδιά. Α17
Κατά τηε κατεδάφισηεΣύμβουλοε Επικρατείαε τάσσεται υπέρ τηε διατήρησηε προσφυγικών πολυκατοικιών στη λεωφόρο Αλε- Εάνδραε. Α17
ΔΙΕΘΝΗ____________
«Οχι στουε σερίφηδεε του αέρα»Χώρεε τηε ΕΕ αρνούνται να δεχθούν οπλισμένουε αστυνομικούε στιε πτή- σειε για τιε ΗΠΑ -  Ανηδράσειε και από τουε πιλότουε. Α19
Το Κουρδικό... ενώνειΗ επίσκεψη Ασαντ είναι η πρώτη σύρου ηγέτη στην Τουρκία μετά την απελευθέρωση τηε Συρίαε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Α20
«Χειρονομία καλήε θέλησηε»Την απελευθέρωση 500 ιρακινών αιχμαλώτων ανακοίνωσε χθεε ο αμε- ρικανόε διοικητήε του Ιράκ, Πολ Μπρέμερ. Α20
Διάψευση του σεναρίου«Η Νταϊάνα δεν ήταν έγκυοε τη στιγμή του θανάτου τηε» λέει βρε- τανόε ιατροδικαστήε -  ζητείται αστυνομική έρευνα για το δυστύχημα. Α21
«Μετακομίζει» η Τεχεράνη;Ο σεισμόε στην Μπαμ ωθεί τιε ιρα- νικέε αρχέε να εΕετάζουν το ενδεχόμενο καθώε η πρωτεύουσα του Ιράν βρίσκεται πάνω σε γεωλογικό ρήγμα. Α22
Το δίκτυο των (800) κανιβάλωνΑποκαλύφθηκε χάρη στιε καταθέ-

σειε του Αρμιν Μάιβεε -  Ιατροί και εκπαιδευτικοί ανάμεσα στα μέλη του, λέει η γερμανική αστυνομία. Α23
Ο... κρυμμένοε ΝτοάτσεΛεύκωμα 2.000 φωτογραφιών του Μουσολίνι, τιε οποίεε λογόκρινε ο ίδιοε, δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Ιταλία. Α24
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Το λιβάδι που δακρύζει»Η τελευταία ταινία του θα προβληθεί στιε ελληνικέε αίθουσεε στιε 12 Φεβρουάριου και ο Θόδωροε Αγ- γελόπουλοε θα απευθύνει χαιρετισμό μέσω δορυφόρου από το Βερολίνο. Α26
Δυναμική επιστροφήΗ σημαντική αμερικανίδα ποιήτρια- τραγουδίστρια Πάτι Σμιθ κυκλοφορεί νέο ΘΩ τον Απρίλιο, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία δουλειά τηε. Α27
Το φω$ τηε noinonsΑφιερωμένο σε 63 υμνητέε του ιδιαίτερου χρώματοε τηε Ελλάδαε είναι το φωτογραφικό λεύκωμα «Εκ φωτόε». Α27
Οι εμπειρίεε ενόε ΙρλανδούΟ σκηνοθέτηε ΤΕιμ Σέρινταν επιστρέφει με τη νέα ταινία του στη Νέα Υόρκη για να αφηγηθεί μέσω ενόε ζευγαριού μεταναστών. Α28
Evas «Ιππέαβ» στη ΘεσσαλονίκηΠρεμιέρα χθεε τηε χοροθεατρικήε παράστασηε στο θέατρο τηε Εται- ρείαε Μακεδονικών Σπουδών του ΚΘΒΕ. Α29
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Εντυπωσιακή ανακοίνωσηΕντοπίστηκαν από τουε αστρονό- μουε οι παλαιότεροι γαλαΕίεε και το πιο λαμπρό αστέρι του Σύμπα- ντοε. Α38

Α Ν Α Π Τ Υ ΞΗ

ΑπαισιοδοξίαΟι Ελληνεε αναζητούν φωε στο τούνελ του 2004 καθώε φοβούνται οικονομικέε δυσκολίεε και αύΕηση τηε ανεργίαε το νέο έτοε -  Χειρότερα βλέπουν την κατάσταση μόνο οι Σλοβάκοι. Γ1
ΝομοσχέδιοΕπικυρώνεται από τη Βουλή η συμφωνία μεταΕύ Ελλάδαε και Τουρκίαε για την αποφυγή τηε διπλήε φορολογίαε -  Ανοίγει ο δρόμοε για ανάπτυΕη των εμπορικών σχέσεων μεταΕύ των δύο χωρών. Γ2
Ο νέοβ αναπτυΕιακόε νόμοβΕπιχορηγούνται επενδύσειε άνω των 40.000.000 ευρώ που δημιουργούν 200 νέεε θέσειε απα- σχόλησηε, αλλά και μικρότερεε επενδύσειε στη μεταποίηση και στον τουρισμό. Γ3
ΑντιδράσειεΙκανοποίηση στον ΣΕΒ από την προκήρυΕη των εκλογών και θετική η «ανταπόκριση» τηε Σο- φοκλέουε με νέα άνοδο 1,92% και «φλερτ» με τιε 2.400 μονά- δεε. Γ 4 ,8
Διεθνήβ οικονομίαΤο παιχνίδι κατά του δολαρίου ικανοποιεί τιε ΗΠΑ -  Οι αγορέε αναμένουν τιε σημερινέε δηλώ- σειε του προέδρου τηε Ευρω- παϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε για το ράλι του ευρώ. Γ7
Υπέρ Tns υποτίμησηςΟι αμερικανοί αΕιωματούχοι δηλώνουν υπέρ του «ισχυρού δολαρίου», αλλά τονίζουν ότι οι ισο- τιμίεε πρέπει να καθορίζονται από την αγορά και όχι από τιε κυβερνήσειε. Γ16



ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

Εκστρατεία virais από τον κ. Γ. Παπανδρέου
Η αλλαγή και η ανανέωση σε όλους τους τομείς απο
τελούν το πολιτικό στίγμα του κ. Γ. Παπανδρέου, 
που αναμένεται να εξαγγείλει τις αμέσως προσε
χείς ημέρες, με παράλληλη «εκστρατεία νίκης» σε 
ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 
δηλώ σει του ο υπουργός Εξωτερικών αμέσως με
τά τις χθεσινές ανακοινώσει του Πρωθυπουργού

χρησιμοποίησε τρεις φορές τις λέξεις «αλλαγή και 
ανανέωση», προδικάζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει. «Νέο  
ύφοε, νέο ήθοε, νέα δυναμική, νέες ιδέες, νέες ικα- 
νότητεε, νέα πρόσωπα, νέα πολιτική, προκειμένου 
να καλύψει τα όποια κενά τηε ωχ σήμερα ακολου
θούμενης εκσνγχρονιστικήε πολιτικήε», θα είναι

τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής που θα ακο
λουθήσει ο κ. Παπανδρέου, σύμφωνα με τις εκτι
μήσεις των συνεργατών του προς «Το Βήμα», με 
την προσθήκη: «Οχι μόνο προεκλογικά, αλλά και 
αμέσως μετά, με τον σχηματισμό κυβέρνησηε και 
την κατάρτιση του κυβερνητικού προγράμματοε 
των 100 πρώτων ημερών».

Θ α  οργώ σει την Ε λλά δα  ο νέος ηγέτ m s δημοκρατικής παράταξηςΟ Ι ΑΛΛΑΓΗΣ θα αρχίσουν από τα ψηφοδέλτια, από την προεκλογική στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠαΣοΚ, από το ύφος έναντι της ΝΔ και των υπόλοιπων κομμάτων στην πολιτική αντιπαράθεση, έως ακόμη και από τις προεκλογικές περιοδείες του κ. Παπανδρέου. Οι μεγάλες σ υγκεντρώσεις, με μεταφορά συντεταγμένων οπαδών από άλλες πόλεις, αποτελούν πλέον παρελθόν. Ο κ. Παπανδρέου σκοπεύει να οργώσει όλη την Ελλάδα -  ήδη το πρόγραμμα περιοδειών του καταρτίζουν οι στενότεροι συνεργάτες του -  μιλώντας σε μικρές συγκεντρώσεις, συνομιλώντας με τους πολίτες, καταγράφοντας τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους, σε μια πανελλαδική προεκλογική «εκ
στρατεία νίκης». 0  πολίτης τίθεται πλέον σε πρώτη προτεραιότητα και όχι η ιδεολογική αντιπαράθεση με τη ΝΔ.Σήμερα το απόγευμα ο κ. Παπανδρέου θα έχει συνάντηση με τον Γραμματέα της ΚΕ του ΠαΣοΚ κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, ώστε να συζητήσει μαζί του όχι μόνο τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο κόμμα, αλλά και τον τρόπο αλλαγών στην προεκλογική τακτική που θα ακολουθήσει το κόμμα. Η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα διευρύνεται με στελέχη που δεν θα είναι υποψήφιοι, που δεν είναι κατ’

ανάγκην μέλη του ΠαΣοΚ, ενώ έμφαση θα δοθεί στις περιοδείες που θα πραγματοποιήσει ο κ. Παπανδρέου στην περιφέρεια, χωρίς να συνοδεύεται από τη συνηθισμένη κουστωδία βουλευτών, υπουργών, υποψηφίων και άλλων παρατρεχάμενων. Οι συνεργάτες άλλωστε του υπουργού ΕΕωτερι- κών προεξοφλούν ότι οι αλλαγές στον κομματικό μηχανισμό και εν συνεχεία (αμέσως μετά τις εκλογές) οι αλλαγές στον κυβερνητικό μηχανισμό -  προσώπων και αντιλήψεων -  θα είναι «ικανές ώστε 
να απαντήσουν m is προκλήσειε 
m s εποχήε. Οι αλλαγές θα είναι συνεχείς, ώστε να δημιουργούν νέες δυναμικές και να προωθούν τις ιδέες και τι s πολιτικές που χα- 
ράσσονται. Οι συνεχείς αλλαγές εξαφ ανίζουν τα προσωπικά κί
νητρα και τους προσω πικούς 
υπολογισμούς» συμπλήρωναν με νόημα.Ο κ. Παπανδρέου άλλωστε σε δηλώσεις του αμέσως μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού σημείωσε: «Να Εεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να αλλάξουμε. Αλλάζοντας, κάνοντας την ανανέ
ωση, έτσι θα κερδίσουμε τη μάχη 
των προκλήσεων του μέλλοντος, όχι μόνο για την παράταΕή μας, αλλά θα κερδίσουμε τη μάχη για 
όλη την Ελλάδα...».

Ν. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Εντυπώσιασε και συγκινησε ο κ. Κ. Σημίτη^
Εκλογές στις 7 Μαρτίου ανακοίνωσε στο διάγγελμά του ο ΠρωθυπουργόςΤ η ν  ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ να δρομολογήσει τις διαδικασίες διαδοχής στο ΠαΣοΚ, ώστε η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές στις 7 Μαρτίου με τον ίδιο Πρωθυπουργό και νέα ηγεσία στο κυβερνών κόμμα, ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης σε ιστορικό διάγγελμά του από το Μέγαρο Μαξί- μου. Ετσι ανοίγει ο δρόμος για τον νέο ηγέτη της δημοκρατικής παράταξης κ. Γ. Πα
πανδρέου, που χαρακτήρισε την απόφαση του Πρωθυπουργού ως «πράΕη πρό
κληση για να αλλάΕουμε και με την ανα
νέωση να κερδίσουμε τη μάχη των προ
κλήσεων του μέλλοντος όχι μόνο για το 
ΠαΣοΚ αλλά και για την Ελλάδα». Με νέο πολιτικό ύφος, έχοντας εξασφαλίσει όχι απλώς τη συναίνεση αλλά και την πλήρη στήριξη όλων ανεξαιρέτως των στελεχών του κόμματος, περιλαμβανομένων και των 
Απ. Κακλαμάνη, Α. Τσοχατζόπουλου, 
Ευ. Βενιζέλου, Βάσως Παπανδρέου, Θ. 
Πάγκαλου, I. Παπαντωνίου, ο κ. Παπανδρέου αρχίζει περιοδείες, σε μια «εκστρατεία νίκης», ανά την Ελλάδα, ξεκινώντας από την Αχαΐα. Απευθύνει παράλληλα και πρόσκληση σε όλους τους πολίτες, σε ένα «πανελλαδικό προσκλητήριο» για ανανέωση του πολιτικού μας συστήματος. Η πρώτη κοινή εμφάνιση των κκ. Παπανδρέου και Σημίτη ως ενός «ισχυρού 
διδύμου» θα γίνει στην Κρήτη στις 14 και

15 Ιανουάριου, όπως ανακοινώθηκε χθες από τη Χαρ. Τρικούπη.Ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε τις εξελίξεις στο Κυπριακό για να προκηρύξει πρόωρες εκλογές και αποχωρεί από την ηγεσία του ΠαΣοΚ προκειμένου, όπως εξήγησε, να προχωρήσει η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός όχι μόνο της κυβέρνησης και του κόμματος αλλά και συνολικά της κοινωνίας και του πολιτικού σκηνικού.Εμφανώς συγκινημένος, αλλά αποφασισμένος και καλά προετοιμασμένος για τις εξελίξεις που ο ίδιος δρομολόγησε, εμφανίστηκε ο κ. Σημίτης στην κοινή συνεδρίαση του ΕΓ, κατά την οποία ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε ανανέωση της ηγεσίας του κόμματος. Ακόμη και την τελευταία στιγμή, την ώρα που οι «εκτελε- 
mικάpιoι» έπαιρναν τις θέσεις τους δίπλα από τα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής, ο κ. Σημίτης συμπλήρωνε το κείμενο που ετοίμασε για την ομιλία του, σημειώνοντας πάντοτε τη λέξη «ανανέωση» με κόκκινα γράμματα. Ως και στις προσθήκες που έκανε στο περιθώριο, τη λέξη «ανανέωση» τη σημείωνε με κεφαλαία γράμματα... Κάποια στιγμή, προτού καν αρχίσει ακόμη να ανακοινώνει τις αποφάσεις του, διαπιστώνοντας την αγωνία και την αμηχανία που επικρατούσε κυρίως στους «εκτελεmικάpιoυs», ο Πρωθυπουργός είπε: «Μην ανησυχείτε, έχω

μελετήσει πολύ καλά n s κινήσεις μου και 
να είπ ε βέβαιοι ότι οι κινήσεις arnés θα 
οδηγήσουν σε νέα νίκη mo ΠαΣοΚ». Ηταν τόσο μεγάλη η στιγμή για τα στελέχη του ΠαΣοΚ, που κανένας δεν πήρε τον λόγο, κανένας δεν τόλμησε έστω και την παραμικρή ερώτηση ή απορία, παρά μόνον ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαμάνης, ο οποίος, όταν ο κ. Σημίτης τελείωσε τις ανακοινώσεις του, είπε μιλώντας εκ μέρους όλων: «Επειδή δεν 
βλέπω κανέναν να διαφωνεί και πιστεύοντας ότι εκφράζω και t o u s  άλλους, επιση
μαίνω την τόλμη, την aπoφaσιmικότnτa 
και τη διορατικότητα που σε χαρακτηρί
ζουν και που σε καταΕίωσαν στην παρά- 
ταΕη και mo κόμμα pas. Αυτό αναγνωρί
ζεται από όλους, ακόμη και από αστού s που 
είχαν κατά καιρού s επιφυλάξεις και είχαν 
εκφράσει διαφορετικέε θέσετε με σένα». Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν αφορμή για ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.Ο κ. Σημίτης εκτός της ημερομηνίας των εκλογών ξεκαθάρισε ότι στο διάστημα ως την επομένη των εκλογών θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού. Πάντως και στο διάγγελμά του αλλά και στις ανακοινώσεις προς τα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής και του ΕΓ ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στο όνομα του υπουργού Εξωτερικών, αλλά τον φωτογράφισε, όταν αναφέρθηκε σε στελέχη που έχουν εμπειρία,

έχουν -  όπως είπε -  χειρισθεί θέματα με επιτυχία, έχουν την αποδοχή της λαϊκής βάσης αλλά και καλή εικόνα στη διεθνή κοινή γνώμη, όπως αποδείχθηκε στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας.Η συγκίνηση του κ. Σημίτη έφθασε στο αποκορύφωμα όταν σημείωσε: «Οφείλω να 
εΕασφαλίσω τη συνέχεια, ο εγωισμός της 
μονιμότητας είναι βαθιά συντηρητική συ
μπεριφορά».Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής να προωθήσουν το νομοθετικό έργο που βρίσκεται σε εκκρεμότητα και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι αποφάσεις που ανακοίνωσε προωθούν το συμφέρον της Ελλάδας και των Ελλήνων.Των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού προηγήθηκε συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλο και στη σύντομη συνομιλία που είχε ενώπιον των δημοσιογράφων είπε: «Σας είχα πει πως με
τά τις γιορτέ,ε θα σας ενημερώσω για τις πολιτικές εξελίξεις και αστό θέλω να το κάνω 
τώρα. Θεωρώ ότι είναι σωστό να ξεκαθαρίσει τελείως το τοπίο, να Εέρει ο καθένας 
τι πρόκειται να συμβεί και να μπορούν οι πολίτες έτσι να κρίνουν πιο σωστά τι θα 
πρέπει να κάνουν για το μέλλον».

Ολόκληρο το διάγγελμα του κ. Σημίτη 
στις σελίδες Α4-5



Η λακωνική ανακοίνωση, η οποία εΞεδόθη από την Προεδρία τηε Δημοκρατίαε, ανέφερε ότι 
ο κ. Κ. Στεφανόπουλοε δέχθηκε τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΠαΣοΚ κ. Κ. Σημίτη «ο 
οποίοε τον ενημέρωσε για τιε πολιτικέε είελίίειε». Οπωε ανέφερε ο κ. Σημίτηε στον κ. 
Στεφανόπουλο ενώπιον των τηλεοπτικών φακών, πρόθεσή του είναι «να Ξεκαθαρίσει το τοπίο», 
ώστε «οι πολίτεε να μπορούν να κρίνουν και να αποφασίσουν». Η συνάντηση έληΞε χωρίε να 
υπάρΕουν δηλώσειε. Ελήφθησαν όμωε αποφάσειε ωε προε τον ακριβή χρόνο διεΞαγωγήε των 
εκλογών, που είναι η 7η Μαρτίου 2004 Ι

Με την ομιλία-διάγγελμά του, ο κ. Σημίτηε, μετά την κοινή συνεδρίαση
τηε Κυβερνητικήε Επιτροπήε και του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠαΣοΚ, τηε οποίαε 
προήδρευσε στο Μέγαρο ΜαΞίμου, Ξεκαθάρισε το τοπίο ανακοινώνονταε 
ότι θα κινήσει τιε αηαραιτητεε διαδικασίεε ώστε να εκλεγεί νέοε πρόεδροε του κόμματοε 
και ότι θα παραμείνει ηρωθυηουργόε ωε την επόμενη ημέρα των εκλογών.

«Ο εγωισμόε τηε μονιμότηταε είναι βαθιά συντηρητική συμπεριφορά» 
υποστήριΞε ο απερχόμενοε ηγέτηε του ΠαΣοΚ

Κ . Σ η μ ί τ η ς

Το έργο pas πρέπει να έχει συνέχεια και

Ενα  κόμμα και 
μια κυβέρνηση 

πρέπει να 
ανανεώνονται. 
Κ αι ο ηγέττ^ 

in s κ υ β έρ ν η σ ή  
και του 

κόμματο8 
πρέπει να είναι

εκφραστή s____
m s α ν α ν έω σ ή . 

Ε να  κόμμα  
κερδίζει με 

την ανανέωση 
δ υ ν ά μ ε ι,
δυναμική,____ι δ έ ε 8 ,i K a v o m c e s

Κυρίεε και κύριοι,
φίλεε και φίλοι,Σ ε λίγεε μέρεε συμπληρώ νονται οκτώ χρόνια από τότε που ανέλαβα τη διακυβέρνηση τηε χώ ραε. Από το 1996 μέχρι σήμερα πυΕίδα τηε πολιτικήε μου ήταν ο εκσυγ- χρονισμόε τηε Ελλάδαε και τηε κοι- νωνίαε μαε. Τι σήμαινε και τι σημαίνει εκσυγχρονισμόε;Σήμαινε και σημαίνει σταθερή οικονομία. Οικονομία με υψηλούε ρυθμούε ανάπτυΕηε, οικονομία με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη.Σήμαινε και σημαίνει τη συνεχή αναβάθμιση τηε Ελλάδαε στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στα Βαλκάνια και στον διεθνή περίγυρό τηε, την επίλυση των εθνικών μαε θεμάτων.Επιδιώκουμε και επιδιώκαμε όλα αυτά τα χρόνια μια κοινωνία με περισσότερη ασφάλεια, με περισσό- τερεε δυνατότητεε και ευκαιρίεε για τον πολίτη.Συμπυκνώσαμε το όραμά μαε, το όραμα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, στην έκφραση: ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή κοινω νία, πρώτα ο πολίτηε.Τα οκτώ αυτά χρόνια η Ελλάδα έγινε μέλσε τηε ΟΝΕ, απέκτησε ένα από τα σταθερότερα νομίσματα του κόσμου, συμμετέχει τώρα στον πυρήνα τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε, απέκτησε σταθερή οικονομία, πέτυχε από τουε υψηλότερουε ρυθμούε ανάπτυΕηε στην Ευρωπαϊκή Ενωση.Τα οκτώ αυτά χρόνια πετύχαμε τη σταθερή βελτίωση των εισοδημάτων των Ελλήνων, κάναμε στο- χευμένεε παρεμβάσειε και ενισχύ- θηκαν έτσι οι πιο αδύναμοι στη χώρα μαε. Επεκτείναμε το κοινωνικό κράτοε με συνεχώ ε υψ ηλότερεε κοινωνικέε δαπάνεε. Εγιναν μεγάλα και μικρά έργα σε έκταση πρωτόγνωρη. Αντιμετωπίσαμε το πρό

βλημα τηε τρομοκρατίαε που απασχολούσε τη χώρα από το 1974. Εκλεισε για πάντα το θέμα τηε βα- σιλικήε περιουσίαε. Η Ελλάδα ανέλαβε τουε Ολυμπιακούε Αγώνεε, η ολυμπιακή προετοιμασία ολοκληρώνεται με επιτυχία.Τα οκτώ αυτά χρόνια η Ελλάδα απέκτησε διπλωματική υπεροχή στην περιοχή. Η Κύπροε εντάχθηκε στην Ενω ση και έχου ν δημι- ουργηθεί τώρα πια οι προϋποθέ- σειε για τη λύση του Κυπριακού και την αντιμετώπιση του θέματοε τηε υφαλοκρηπίδαε στο Αιγαίο.Τα οκτώ αυτά χρόνια η Ελλάδα άλλαΕε θεαματικά προε το καλύτερο. Ηταν μία περίοδοε δημιουργική, που παρόμοια δεν έχει γνωρίσει άλλοτε ο τόποε μαε.Χρειάστηκε αγώναε, μόχθοε, επιμονή για να πετύχουμε όλα αυτά που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα, κεκτημένα. Συνθήκεε συναίνεσηε δεν υπήρΕαν. Η πολιτική μαε συνάντησε αντιδράσειε, πολλέε φο- ρέε ιδιαίτερα έντονεε, όπωε κάθε πολιτική που θίγει κατεστημένα συμφέροντα και δεν συμβιβάζεται με το πολιτικό κόστοε, δεν συμβιβάζεται με τη διαχείριση τηε στα- σιμότηταε. Ακόμη και σε μεγάλουε σ τό χο υ ε, όπω ε η σ υ μ μ ετο χή , η ένταΕη στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση τηε Ευρώπηε (ΟΝΕ), ακόμη και σε μείζονα ζητήματα για τη χώρα, όπωε οι ελληνοτουρκικέε σχέσειε και το Κυπριακό, η αντιπολίτευση πήρε ακραίεε αρνητικέε θέσειε. Θέσειε που διαψεύστηκαν πανηγυρικά από την εΕέλιΕη των πραγμάτων.Οι στόχοι μαε ήταν σαφείε. Είχαμε επιλέΕει τα μέσα μαε με προσοχή. Τουε τρόπουε εφ αρμογήε τηε πολιτικήε μαε διέκριναν το μ έτρο και η επίγνωση τηε συνθετό- τηταε των προβλημάτων. Το σχέδιό μαε είχε χώρο για τιε απαραί- τητεε κοινωνικέε συναινέσειε, για

τον κοινωνικό διάλογο. Βασιζόταν όμωε και στην αποφασιστικότητα για τιε αναγκαίεε ρήΕειε, εκεί που έπρεπε να γ ίνο υ ν. Φ έραμε νέεε αντιλήψειε σε πολλούε τομείε τηε κοινωνικήε ζωήε. Συμβάλαμε στην αλλαγή νοοτροπιών, στην αλλαγή αντιλήψεων στη χώρα μαε, στην αλλαγή τηε αντίληψηε ποια είναι η χώρα, ποιεε δυνατότητεε έχει και τι μπορούμε να πετύχουμε εμείε οι Ελληνεε.Οι αλλαγέε που καταγράφονται αυτά τα οκτώ χρόνια επιβάλλουν μια διαπίστωση. Οτι, παρά τιε δυ- σκολίεε που συναντήσαμε, ιδιαίτερα επειδή ζούμε σε έναν επισφαλή και αβέβαιο διεθνή περίγυρο, παρά τα ζητήματα που έχουμε ανοιχτά ακόμη, καταφέραμε να πορευ- θούμε με αποφασιστικότητα και σιγουριά . Α φ ήσαμε πίσω μαε ο ρ ιστικά την εποχή τηε Ελλάδαε που βρίσκεται στο περιθώριο. Μπήκαμε οριστικά σε μια νέα εποχή. Η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή. Η κοινωνία μαε είναι πιο ισχυρή. Οι πολί- τεε έχουν περισσότερεε δυνατότητεε και έχουν και περισσότερεε προσδοκίεε, όπωε πρέπει να έχουν σε μια κοινωνία που αναπτύσσεται και έχει ελπίδα.Ολοι -  ακόμη και αν δεν το συζητούν -  το νιώθουν. Νιώθουν μια χώρα που δεν φοβάται πια, αλλά προχωρεί με νέα εθνική αυτοπεποίθηση. Ο,τι κατακτήσαμε, ό,τι πετύχαμε το κατακτήσαμε και το πετύχαμε όλοι μαζί. Αυτό μαε δημιουργεί την ευθύνη να συνεχίσου- με στην ίδια κατεύθυνση.Την άνοιΕη του 2004 θα διεΕα- χθούν εκλογέε. Η επόμενη τετραετία θα είναι αποφασιστική για πολλά θέματα. Θα κριθούν στη διάρ- κειά τηε το Κυπριακό, το θέμα τηε υφ αλοκρηπίδαε του Α ιγα ίου, οι Ολυμπιακοί Αγώνεε, η αΕιοποίηση του Γ  ΚΠΣ, θα κριθεί το ποιουε πό- ρουε θα έχουμε από την Ευρωπαϊ

κή Ενωση για να συνεχίσουμε, το Δ ’ ΚΠΣ. Θα κριθεί όμωε προπαντόε η σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Από αυτή τη σύγκλιση εΕαρτά- ται η π α ρα π έρα  π ρ ό ο δ ο ε στην Υγεία, στην Παιδεία, στη βελτίωση του επιπέδου ζωήε όλων των Ελλήνων. Εμείε, όλοι οι έλληνεε πο- λίτεε, θα αποφασίσουμε για την κατεύθυνση που πρέπει να δώσουμε στην επίλυση όλων αυτών των θεμάτων. Εάν θα χτίσουμε πάνω σε αυτό που κερδίσαμε μέχρι τώρα ή εάν θα αφήσουμε την προσπάθειά μαε ανολοκλήρωτη. Εμείε θα αποφασίσουμε με την ψήφο μαε.Εκσυγχρονισμόε και μεταρρύθμιση πρέπει να εΕακολουθήσουν, δυνατά. Η χώρα χρειάζεται μια ακόμη πιο παραγωγική οικονομία, μια πιο αποτελεσματική διοίκηση, ένα καλύτερα οργανωμένο κοινωνικό κράτοε, περισσότερουε πόρουε για την Παιδεία και την Υγεία. Οι πο- λίτεε, ιδιαίτερα οι νέοι, χρειάζονται περισσότερεε ευκαιρίεε, μια κοινωνία πιο ανοιχτή, πιο δίκαιη. Αλλά αυτά όλα προϋποθέτουν να συ- νεχισθεί η μέχρι τώρα πορεία. Εάν όμωε θεωρήσουμε ότι λίγο ωε πολύ όλα θα προχωρήσουν κανονικά, όποιοι και αν κυβερνούν, όποια και αν είναι η πολιτική αντίληψή τουε, εάν παρασυρθούμε στην άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση αποφασίζει για όλα και αποφασίζει για μαε ή αν πιστέψουμε πωε υπάρχουν «αυτόματοι πιλότοι», τότε η χώρα θα οδηγηθεί σε στασιμότητα ή και σε οπισθοδρόμηση.Είμαι οκτώ χρόνια Πρωθυπουρ- γόε. Εχω υποχρέωση να προλάβω τον κίνδυνο που απορρέει από πα- ρόμοιεε αντιλήψειε. Τον κίνδυνο να καθυστερήσει ή και να σταματήσει η πρόοδοε τηε χώραε. Γιατί εγώ διαμόρφωσα το σχέδιο, εγώ κατηύθυνα την προσπάθεια και πιστεύω στο όραμα τηε ισχυρήε Ελλάδαε. Γιατί το έργο μαε πρέπει να



Γ

Η αντίδραση m s PnyiMns ήλθε λίγα λεπτά μετά το διάγγελμα Σημίτη: ο πρόεδροβ
m s Νέαε Δημοκρατίαβ κ. Κ. Καραμανλήβ μίλησε για «τελευταία επικοινωνιακή παράσταση»
και «φυγή» του κ. Σημίτη, xoipis να κρύβει την ικανοποίησή του για την προκήρυξη
των εκλογών νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν. Οπωε είπε, «επίμονα ζητήσαμε εκλογέε
για το εθνικό συμφέρον και επιτέλουε προσδιορίστηκαν εκλογέε». Οσον αφορά t is  εΣελίΕειε
στο ΠαΣοΚ, ο κ. Καραμανλήβ επιχείρησε να υποβιβάσει τη σημασία tous

-  «οι εσωκομματικέε διαδικασίεε του ΠαΣοΚ αφορούν το ίδιο και μόνο...» δήλωσε Ι
Το πρόσωπο των ημερών, ο unoupyôs Εξωτερικών κ. Γ. Α. Παπανδρέου, εΣερχόμενοε 
του Μενάρου ΜαΕίμου μετά την κοινή συνεδρίαση m s Κυβερνητικήβ Επιτροπήε 
και του ΕΓ, στην οποία ερρίφθη ο κύβοε Tns διαδοχήβ, περιορίστηκε σε λίγα λόγια. 
Μίλησε για «πρόκληση να Εεπεράσουμε tous iôious μα3 tous εαυτούε» και «να αλλάξουμε 
με σεβασμό, με σιγουριά βέβαια, με προσοχή, αλλά να αλλάξουμε».

Ο κ. Παπανδρέου ετοιμάζει ήδη το πρόγραμμα των προεκλογικών εΕορμήσεών του, 
οι οποίεβ θα αρχίσουν πιθανότατα από την Αχαΐα, ιδιαίτερη πατρίδα των Παπανδρέου

__________Η χθεσινή «αποχαιρετιστήρια» ομιλία ίου Πρωθυπουργού

οφείλω να εξασφαλίσω aim τη συνέχεια
έχει συνέχεια και οφείλω να εξα σφαλίσω αυτή τη συνέχεια.Τον περασμένο Ιούλιο, με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που είχε η χώρα ωε προεδρεύουσα τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε, ανέλαβα μια σειρά από πρωτοβουλίεε για να προετοιμάσω το πέρασμα σε μια νέα περίοδο που άρχιζε και αρχίζει.Πρωτοβουλίεε πρώτα στο κόμμα. Επεσήμανα τιε απαιτήσειε τηε νέαε περιόδου, που ζητούσαν αλλαγή προσώπων. Το ΠαΣοΚ τηε νέαε εποχήε προϋποθέτει ότι μια πιο νέα γενιά θα αναλάβει αυξημένεε ευθύνεε. Ηταν η διαδικασία που ανανέωσε δραστικά την κομματική ηγεσία, το Εκτελεστικό Γραφείο και το πρόσωπο του Γραμματέα τηε Κε- ντρικήε Επιτροπήε.Στιε αρχέε του φθινοπώρου, τον Σεπτέμβριο, έφθασε η ώρα να αποδοθεί το μερίδιο μιαε συνετήε πο- λυετούε οικονομικήε πολιτικήε σε κοινωνικέε ομάδεε, απέναντι στιε οποίεε έχουμε ιδιαίτερεε υποχρεώ- σειε, στιε πιο αδύναμεε κοινωνικέε ομάδεε.Στη νέα εποχή, με τη σταθερή οικονομία που πετύχαμε, η κοινωνική δικαιοσύνη μπορεί να ενισχύε- ται και να διευρύνεται. Το κοινωνικό πακέτο έδωσε την απόδειξη τηε κοινωνικήε ευαισθησίαε του Π αΣοΚ. Εδειξε ότι πιστεύουμε στην ισότητα των ευκαιριών, αλλά και στη διαφοροποίηση των μέσων μαε για να βοηθήσουμε τουε ασθενέ- στερουε πολίτεε. Η Χάρτα Σύγκλι- σηε, πρώτα για τη χώρα και μετά για όλεε τιε περιφέρειεε, θέτει με- τρήσιμουε, θέτει συγκεκριμένουε στόχουε για την επόμενη τετραετία. Περιγράφει συγκεκριμένα αυτό που πρέπει να πετύχουμε.Στη συνέχεια το κόμμα μαε ανανέωσε σε πρωτοφανή ποσοστά -  κοντά στο 50% -  τα ψηφοδέλτιά του με νέα πρόσωπα. Το ΠαΣοΚ που θα

βγει από τιε κάλπεε των εκλογών θα έχει μια άλλη, καινούργια φυσιογνωμία, ένα νέο πολιτικό προσωπικό.Τελευταίο βήμα σε αυτή την πορεία που ξεκίνησε τον Ιούλιο ήταν η ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2004, γιατί εξασφαλίζει τιε προ- ϋποθέσειε να συνεχίσουμε την πορεία, την πολιτική του εκσυγχρονισμού και τηε μεταρρύθμισηε.Τώρα, στην αρχή του νέου χρόνου, ήρθε η στιγμή να κάνω το επόμ ενο βήμα τηε α νανέω σηε. Ενα κόμμα και μια κυβέρνηση πρέπει να ανανεώνονται. Και ο ηγέτηε τηε κυβέρνησηε και του κόμματοε πρέπει να είναι εκφραστήε τηε ανανέωσηε. Ενα κόμμα κερδίζει με την ανανέωση δυνάμειε, δυναμική, ιδέ- εε, ικανότητεε. Ενα κόμμα εκσυγχρονισμού πρέπει να επιδιώκει περισσότερο από κάθε άλλο την ανανέωση. Και κυρίωε να εφαρμόζει στην π ρ ά ξη  την α να νέω σ η που επαγγέλλεται. Να μην παρασύρεται από τουε χίλιουε δυο λόγουε που πάντα προβάλλουν όσοι θέλουν να μονοπωλούν θέσειε στο διηνεκέε. Ο εγωισμόε τηε μονιμότηταε είναι βαθιά συντηρητική συμπεριφορά.Δυναμική και συνέχεια υπάρχει σε μία παράταξη όταν νέα πρόσωπα αναλαμβάνουν ευθύνεε. Χρησιμοποιούν και νέουε συνεργάτεε, κινητοποιούν νέα στελέχη. Οταν η εξέλιξη δημιουργεί την ελπίδα νέων προσεγγίσεων, νέων πολιτικών, νέων κατευθύνσεων.Βαθύτατη πίστη μου, από τη στιγμή που ανέλαβα τη διακυβέρνηση τηε χώ ραε, είναι ότι ωε Πρωθυ- πουργόε έχω υποχρέωση όχι μόνο για τη διακυβέρνηση τηε χώραε αλλά και για την καθιέρωση προτύπων που συντελούν στην πρόοδο του τόπου.Αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μαε στιε ανεπτυγμένεε χώρεε, θα διαπιστώσουμε ότι κατά κανόνα οι ηγε-

σίεε αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η αντίληψη που επικρατεί στην Ελλάδα, ότι στην πολιτική ισχύει η μονιμότητα χωρίε όριο , δεν συμβιβάζεται με τη σημερινή πραγματικότητα τηε συνεχούε κοινωνι- κήε μεταβολήε. Και η Ελλάδα έχει ανάγκη να αλλάζει τιε ηγεσίεε τηε.Εναε ηγέτηε πρέπει να έχει την τόλμη να δημιουργεί νέα δεδομένα για να προωθεί την πολιτική που πιστεύει. Να δίνει απάντηση σε εκεί- νουε που βλέπουν στην πολιτική μόνο προσωπικά κίνητρα, μόνο προ- σωπικούε υπολογισμούε.Το ΠαΣοΚ έχει ηγετικά στελέχη. Εχει ηγετικά στελέχη με γνώση, πείρα και ικανότητα: Ηγετικά στελέχη ικανά να απαντήσουν στιε προκλή- σειε τηε νέαε εποχήε. Να χειριστούν δύσκολεε καταστάσειε. Χειρίστηκαν μέχρι τώρα δύσκολεε κατα- στάσειε και έχουν αποδείξει ότι το μπορούν πολύ καλά. Εχουν κερδίσει την αναγνώριση τηε κοινωνίαε μαε, αλλά και τηε διεθνούε κοινήε γνώμηε. Απόδειξη η Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ενωση.Το ΠαΣοΚ έχει ηγετικά στελέχη που ανήκουν στιε νεότερεε γενιέε, σε αυτέε τιε γενιέε που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία, στιε γενιέε που ξέρ ου ν τουε νέουε καιρούε, γιατί τουε αντιμετωπίζουν καθημερινά στη δουλειά τουε.Το ΠαΣοΚ έχει ηγετικά στελέχη που μπορούν να εκφράσουν και να υλοποιήσουν την απαίτηση των Ελλήνων για υψηλούε ρυθμούε ανά- πτυξηε, με οικονομική σταθερότητα, με κοινωνική αλληλεγγύη, με κοινωνική συνοχή, που μπορούν να πραγματοποιήσουν την απαίτηση για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.
Kupies και κύριοι,
φίλεε και φίλοι,Θα κινήσω τιε απαραίτητεε δια- δικασίεε ώστε:

Να εκλεγεί νέοε πρόεδροε του ΠαΣοΚ.Θα παραμείνω Πρωθυπουργόε μέχρι την επομένη ημέρα των εκλογών.Ο νέοε πρόεδροε του ΠαΣοΚ θα ηγηθεί τηε νέαε κυβέρνησηε του ΠαΣοΚ αμέσωε μετά τιε εκλογέε.Η Κεντρική Επιτροπή του ΠαΣοΚ θα συνέλθει αύριο (Πέμπτη 8 Ιανουάριου) για να αποφασίσει τιε διαδικασίεε εκλογήε του νέου προέδρου.Εκλογέε θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 7 Μαρτίου. Η κυβέρνηση τηε χώραε έχει την υποχρέωση να χειριστεί τιε σημαντικέε εξελίξειε στο Κυπριακό και για αυτό χρειάζεται μια νωπή λαϊκή εντολή. Χρειάζεται να μπορέσει να αντιμετωπίσει τιε κινήσειε οι οποίεε θα πραγματοποιηθούν κιόλαε από τιε επόμενεε ημέρεε, εν όψει του ότι την 1η Μαΐου του 2004 θα ενταχθεί και τυπικά η Κυπριακή Δ η μοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ενωση.Ελπίζω οι σημερινέε αποφάσειε, τιε οπ οίεε σαε α να κ οίνω σ α , να συμβάλουν σε ένα πολιτικό σύστημα που επιζητεί και αποδέχεται αλλαγέε σε νοοτροπίεε και στά- σειε.Ενα τέτοιο πολιτικό σύστημα είναι προϋπόθεση για την πρόοδο τηε χώραε. Ελπίζω να συμβάλουν σε πολιτικέε παρατάξειε ευαίσθη- τεε στην ανάγκη για ηγεσίεε νέεε και ανοιχτέε στιε προκλήσειε τηε σύγχρονηε εποχήε. Γιατί η χώρα μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, αν οι ηγεσίεε τηε είναι ευαίσθητεε, αν είναι ανοιχτέε στα όσα πραγματοποιούνται στον κόσμο, αν τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικέε παρατά- ξειε ανοίγονται στη νέα εποχή. Πιστεύω ότι οι αποφάσειε μου προωθούν αυτό που συμφέρει την Ελλάδα και τουε Ελληνεε.Σ α ε ευχαριστώ πολύ

E v a s  ηγέτηε 
πρέπει να έχει 
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να προωθεί 
την πολιτική 
που πιστεύει.
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εκείνουε που 
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μόνο
προσωπικά  

κίνητρα, μόνο  
προσωπικούε 
υπολογισμούε



ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

Εναρμονισμένη με το Σύνταγμα η επίσπευση των εκλογών 
και η παραμονή του κ. Κ. Σημίτη στην πρωθυπουργία

Από σήμερα, εξάλλου, επιστρέφει στα καθήκοντα του και ο κ. Γ. Σουφλιάε, ο οποίοε απέ- στειλε χθεε επιστολή προε τουε βουλευτέε του κόμματοε, αποκαλύητονταε και ένα από τα βασικά συνθήματα που θα χρησιμοποιήσει η ΝΔ στην προεκλογική περίοδο.
«Αλλάζουμε κυβέρνηση, αλλάζουμε πολι

τική» αναφέρει στην επιστολή του ο υπεύθυ- νοε Πολιτικού Σχεδιασμού τηε ΝΔ.
«Μπροστά στην προοπτική τηε εκλογικής 

συντριβής ο κ ,Κ . Σημίτης αποφάσισε στο πα
ρά πέντε να αποχωρήσει. Ολα όσα λέγονται,

ότι η κίνησή του είναι δήθεν καινοτόμα, ότι 
είναι δήθεν κίνηση ανανέωσης, είναι εντε
λώς ανυπόστατα. Διαπίστωσε ότι έρχεται η 
ήττα και υποχώρησε. Αν το ΠαΣοΚ ήθελε 
πραγματικά να αλλάζει, θα το έκανε νωρίτε
ρα και όχι σαν πυροτέχνημα της τελευταίας 
στιγμής» αναφέρει. «Ο κ. Σημίτης που τόσο 
καιρό μας έλεγαν ότι είναι το ισχυρό χαρτί 
του ΠαΣοΚ Ξαφνικά γίνεται αποδιοπομπαί
ος τράγος. Και ο κ. Γ. Παπανδρέου από μέ
λος μιας αποτυχημένης κυβέρνησης επιχει- 
ρετται να εμφανιστεί ως φορέας ανανέωσης».

Ο πρόεδροβ τηε ΝΔ κ. Καραμανλήε (αριστερά) μαζί με τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου τηε ΝΔ 
κ. I. Ανδριανό, ενώ πίσω to u s  διακρίνονται οι κκ. Πρ. Παυλόπουλοε, Δ. Σιούφαε και Ευ. Μεϊμαράκηε

Οι οδηγίες του κ. ΣουφΑιά

Για επικοινωνιακή 
παράσταση έκανε 
λόγο ο κ. Καραμανλής
Οι επόμενεΞ κινήσειε ms Néas Δημοκραήαε
«Ο Πρωθυπουργός της χώρας αποχω
ρεί για να αποφύγει την αποτίμηση της 
πολιτικής του από τον ελληνικό λαό» 
υπογράμμισε αμέσωε μετά τιε δηλώ- 
σειε του κ. Κ. Σημίτη ο πρόεδροε τηε ΝΔ 
κ. Κ. Καραμανλής, αποκαλύητονταε με 
τη δήλωση αυτή και τη στρατηγική που 
θα ακολουθήσει στην προεκλογική πε

ρίοδο, ώστε να εξουδετερώσει τιε πρω- 
τοβουλίεε τηε κυβέρνησηε. Ο κ. Καρα- 
μανλήε χαρακτήρισε «επικοινωνιακή 
παράσταση» την πρωτοβουλία του Πρω
θυπουργού σημειώνονταε ότι το Πα
ΣοΚ παραμένει το ίδιο και ότι θα πρέ
πει να τιμωρηθεί για την πολιτική που 
εφάρμοσε τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Π ρ ιν  από λίγο έκλει
σε ένας κύκλος. 

Παίχτηκε η τελευταία επι- 
κοινωνιακή παράσταση. 
Παράσταση άνευ ουσια
στικού π εριεχομένου , 
όπως, π ροηγουμένω ς, 
εκείνες της Χάρτας, εκεί
νες των Πακέτων» επεσή- μανε ο πρόεδροε τηε ΝΔ παρεμβαίνονταε από τη Ρη- γίλληε λίγα λεπτά μετά τιε δηλώσειε του κ. Κ. Σημίτη.

«Η σημερινή εΕέλιΕη εί
ναι άμεσο αποτέλεσμα της 
λαϊκής δυσαρέσκειας, της 
αγανάκτησης, των αδιε- 
Εόδων που προκάλεσε η 
πολιτική του κυβερνώντος 
κόμματος στο σύνολο της 
κοινωνίας.

Με τη φυγή του, ο ίδιος 
ο κ. Σημίτης ομολογεί την 
αποτυχία της πολιτικής του 
ΠαΣοΚ. Αποφάσισε να μη 
σταθεί εμπρός στον ελλη
νικό λαό για να του ζητή
σει να αποτιμήσει την πο
λιτική του. Αρνείται να λο
γοδοτήσει για τα προβλή
ματα που συσσώρευσε η 
κυβέρνησή του. Στερεί, 
έτσι, από τον ελληνικό λαό 
τη δυνατότητα να κρίνει 
τον ίδιο, αλλά δεν του στε
ρεί την ευκαιρία να κρί
νει τα αποτελέσματα των 
πολιτικών της κυβέρνη
σης του ΠαΣοΚ, να κρίνει 
τα έργα και τις ημέρες του 
συστήματος εΕουσίας».Ο κ. Καραμανλήε εΕέ- φρασε την ικανοποίησή του για την προκήρυξη των εκλογών σημειώνονταε ότι

«οι εσωκομματικές διαδι
κασίες του ΠαΣοΚ αφ ο
ρούν μόνο το ίδιο», ενώ χρησιμοποιώνταε πρώτο ενικό πρόσωπο υπογράμμισε ότι έχει απόλυτη επίγνωση του χρέουε του και ακούει το αίτημα του πολίτη.
Γκρίνιες, Ντόρα 
και ψηφοδέλτιαΣχολιάζονταε ανεπισήμωε την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, κορυφαία στελέχη τηε ΝΔ διαβεβαίωναν χθεε ότι δεν αλλάζει τίποτε στη στρατηγική του κόμματοε. Από σήμερα όμωε επισπεύδονται κάποιεε κι- νήσειε, όπωε η οργάνωση των περιοδειών και η κατάρτιση των εκλογικώ ν συνδυασμών του κόμματοε.Πολύ σύντομα -  πιθα- νώε και σήμερα -  θα ανακοινωθεί η σύνθεση τηε εκλογικήε επιτροπήε του κόμματοε που θα περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα στελέχη τηε ΝΔ ώστε να μη μείνει κανείε δυσαρεστη- μένοε. Σύμφωνα με πλη- ροφορίεε, στην επιτροπή αυτή, στην οποία θα προεδρεύει ο ίδιοε ο κ. Καραμανλήε, θα συμμετέχουν όσοι είναι μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τηε Ομάδαε Ανάλυσηε Πολιτι- κήε, αλλά και όλοι οι γραμ- ματείε του κόμματοε, κα- θώε και κάποια στελέχη

που δεν έχου ν σήμερα  κομματικό αξίωμα, όπωε ο κ. Γ. Βουλγαράκηε και ο κ. Π. Παναγιωτόπουλοε.Ειδικό επιτελικό ρόλο στην επιτροπή αυτή διεκ- δικεί και θα αναλάβει μάλλον η κυρία Ντόρα Μπα- 
κογιάννη, η οποία θα συναντηθεί με τον κ. Καραμανλή την Παρασκευή για να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθήσει στην προεκλογική εκστρατεία του κόμματοε. Σύμφωνα με πληροφορίεε, πάντοτε, η κυρία Μπακογιάν- νη διαφωνεί με το μέγεθοε τηε επιτροπήε εκλογικού αγώνα, υποστηρίζονταε ότι ένα τόσο μεγάλο σχήμα δεν μπορεί να είναι ευέλικτο και να συμμετέχει ενεργά  στη χά ρ α ξη  τηε στρατηγικήε του κόμματοε.Από τιε 9 Ιανουάριου, εξάλλου, ξεκινά η διαδικασία συγκρότησηε των ψηφοδελτίων του κόμματοε, τα οποία θα ανακοινωθούν στιε 25 Ιανουάριου, αφού εγκριθούν από την εκλογική επιτροπή.Στη Ρηγίλληε όμωε διατυπώνονται ήδη παράπονα από βουλευτέε και πολι- τευτέε, ότι η διαδικασία αυτή έχει καθυστερήσει και ότι δεν είναι δυνατόν έναε νέοε υποψήφιοε να ξεκινήσει την εκστρατεία του μόλιε σαράντα ημέρεε πριν από τιε εκλογέε.

Β. ΧΙΩΤΗΣ

Χ ΩΡΙΣ καμία απολύτωε παρέκκλιση τηρήθηκαν και τηρούνται όλεε οι συ- νταγματικέε προβλέψειε» διαβεβαιώνουν κυ- βερνητικέε πηγέε και απορρίπτουν τουε περί του αντιθέτου υπαινιγμούε στελεχών τηε αΕιω- ματικήε ανππολίτευσηε τόσο για την παραμονή του κ. Κ. Σημίτη στην πρωθυπουργία μετά την εκλογή νέου προέδρου στο ΠαΣοΚ, όσο και για την επίκληση «εθνικού θέματοε εΕαιρετικήε σημασίαε» για την πρόωρη διάλυση τηε Βουλήε.Οπωε έγινε σαφέε από τιε χθεσινέε ανα- κοινώσειε του Πρωθυπουργού, για την προσφυγή στιε κάλπεε κατά σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα από τη συνταγματική προθεσμία η κυβέρνηση επικαλείται τιε εΕελίΕειε στο Κυπριακό. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η τέταρτη φορά από τη Μεταπολίτευση που γίνεται επίκληση του ίδιου ζητήματοε για πρόωρη διάλυση τηε Βουλήε, αφού ο ίδιοε πάνω - κάτω λόγοε είχε χρησιμοποιηθεί για την επίσπευση των εκλογών το 1977 από

τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, το 1985 από τον Ανδρέα Παπανδρέου και το 1996 από τον κ. Σημίτη.Το άρθρο 41 του Συντάγματοε ορίζει: «Ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε διαλύει τη Βουλή με πρόταση τηε κυβέρνησηε που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνηε, για ανανέωση τηε λαϊκήε εντολήε προκειμένου να αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εΕαιρετικήε σημασίαε. Αποκλείεται η διάλυση τηε νέαε Βουλήε για το ίδιο θέμα».«Με δεδομένο ότι η επίσπευση των εκλογών του 2000 έγινε με την επίκληση από τον κ. Σημίτη τηε ένταΕηε τηε χώραε στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση, δεν τίθεται απολύτωε κανένα ζήτημα συνταγματικότηταε εΕαιτίαε τηε επίκλησηε τώρα των εξελίξεων στο Κυπριακό» επιμένουν έγκυροι νομικοί του κυβερνητικού επιτελείου.Με την ίδια κατηγορηματικότητα τοποθετούνται στελέχη τηε κυβέρνησηε και σε ό,τι αφορά τη διατήρηση από τον κ. Σημίτη του

αΕιώματοε του Πρωθυπουργού μετά την εκλογή του κ. Γ. Α. Παπανδρέου στην ηγεσία του κυβερνώντοε κόμματοε. Οι ενστάσειε που διατυπώνονται, ανεπισήμωε, αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του Συντάγματοε, σύμφωνα με την οποία «Πρωθυπουργόε διορίζεται ο αρχηγόε του κόμματοε το οποίο διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών». Η διάταξη αυτή ωστόσο αναφέρεται αποκλειστικά στιε διερευνητικέε εντολέε για τον σχηματισμό νέαε κυβέρνησηε, κάτι που, όπωε προκύπτει από τιε επόμενεε παραγρά- φουε του ίδιου άρθρου, μπορεί να γίνει και από οποιονδήποτε βουλευτή. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τηε ανάθεσηε τηε πρωθυ- πουργίαε το 1989 στον κ. Τζ. Τζαννετάκη. Το σημαντικότερο όμωε στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι για την αντικατάσταση τηε κυβέρνησηε που έχει λάβει ψήφο εμπιστο- σύνηε -  και συνακόλουθα για την αλλαγή του πρωθυπουργού -  δύο τρόποι υπάρχουν: ο πρώτοε είναι η παραίτηση και ο δεύτεροε η άρ

ση τηε εμπιστοσύνηε από τη Βουλή έπειτα από πρόταση δυσπιστίαε (μομφήε).Το -  αμέσωε επόμενο -  άρθρο 38 του Συντάγματοε είναι σαφέε επ’ αυτού καθώε ορίζει τα εΕήε: «Ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε απαλλάσσει από τα καθήκοντά τηε την κυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, καθώε και αν η Βουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη τηε κατά το άρθρο 84». Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 84 του Συντάγματοε, για να τελεσφορήσει μια πρόταση μομφήε απαιτείται αυτή να «εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών», χρειάζεται δηλαδή να συγκεντρωθούν 151 «αρνητικέε» για την κυβέρνηση ψήφοι.Παρά ταύτα πάντωε, ο πρώην πρωθυπουργόε κ. Κ. Μητσοτάκηε δήλωσε χθεε ότι «πάμε σε πρόωρεε και αυτοί που τιε προκα- λούν θα πρέπει να σκεφθούν ότι υπάρχει και το Σύνταγμα».
Γρ. Τζιοβαρας



íls ns 6 Φεβρουάριου και με ενταηκού§ 
ρυθμούς θα Λειτουργήσει το Κοινοβούλιο
Μ ε συνεχειε ονομαστικές ψηφοφορίεε απείλησε ο κ. Μητσοτάκηε
Τη Δευτέρα 9 Φεβρουάριου θα αρχίσει επί
σημα» η προεκλογική περίοδοε με τη δη
μοσίευση του Προεδρικού Διατάγματοε για 
τη διάλυση τηε Βουλήε, η οποία, όπωε έγι
νε γνωστό χθεε, θα λειτουργήσει κανονικά 
ωε την Παρασκευή 6 Φεβρουάριου. Η κυ
βέρνηση, όπωε έγραψε «Το Βήμα» στο φύλ
λο τηε Τρίτηε, είναι αποφασισμένη να εκ-

μεταλλευθεί στο έπακρο το διάστημα που 
απομένει κ α ιτ »  επόμενεετέσσερ» εβδο- 
μάδεε να «περάσει» από τη Βουλή όλεε τ»  
μεγάλεε νομοθετικέε εκκρεμότητεε και κυ
ρία» τον εκλογικό, τον αναπτυξιακό και τον 
ασφαλιστικό νόμο που βρίσκονται στ» προ- 
τεραιότητεε του προγραμματισμού τηε. Εν
δεικτικό των κυβερνητικών επιδιώξεων εί

ναι το γεγονόε ότι χθεε, πρώτη ημέρα επα- 
ναλειτουργίαε τηε Βουλήε, διεξήχθη, πέραν 
τηε προγραμματισμένηε πρωινήε συνε- 
δρίασηε, και δεύτερη «εμβόλιμη» απογευ
ματινή συνεδρίαση, προκειμένου να επι- 
σπευσθούν η συζήτηση και η ψήφιση του 
φορολογικού νομοσχεδίου που ολοκληρώ
νεται σήμερα.Μ ΑΛΙΣΤΑ η τακτική αυτή προ- κάλεσε την έντονη αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσοτάκη, ο οποίοε πήρε τον λόγο για να πει: «Στοιχειώδεε χρέ- οε τηε κυβέρνησηε είναι να ενημερώ σει επιτέλουε την Ε θνική Αντιπροσωπεία ποια νομοσχέδια όντο» έχει πρόθεση να συζητήσει, για να δούμε αν υπάρχει και ο αναγκαίοε χρόνοε για να συζητηθούν με σοβαρότητα.Εδώ κατεξευτελίζουμε τουε θε- σμούε με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε». Και π ρόσθεσε: «Εξέλιπε παντελώε η σοβαρότητα τέλοε πάντων από την περίφημη κυβέρνηση που αλλάξει αυτή την ώρα τον αρχηγό τηε; Δ ιότι, αν εγκαινιάζουμε τη νέα εποχή με αυτέε τιε αθλιότητεε, κακή και

νούργια εποχή εγκαινιάζουμε».Ο επίτιμοε π ρ όεδροε τηε ΝΔ επεσήμανε ότι η χθεσινή συζήτηση γινόταν με παρόντεε ελάχι- στουε βουλευτέε και εξέφρασε την άποψη ότι «η αντιπολίτευση θα υποχρεωθεί να κάνει ονομασπκέε ψηφοφορίεε σε κάθε άρθρο κάθε νομοσχεδίου».Ω στόσο την άποψη αυτή δεν φάνηκε να συμμερίζεται επισή- μωε το κόμμα του, το οποίο αδυνατεί μ άλλον να α να λά βει στη διάρκεια  τηε π ροεκλογικήε π εριόδου μια τέτοια πρωτοβουλία, η οποία απαιτεί τη συνεχή παρουσία στο Κοινοβούλιο τουλάχιστον 15 βουλευτώ ν του για να υ π ο γράφουν τα αιτήματα για τιε ονο- μαστικέε ψηφοφορίεε. Δεν αποκλείεται πάντωε σήμερα να υπο

βληθεί αίτηση για ονομαστική ψηφοφορία επί μιαε από τιε διατά- ξειε του συζητούμενου φ ορολογικού νομοσχεδίου, σε μια προσπάθεια να μετατεθεί η ψήφισή του για την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε θα ψ ηφ ιστεί, όπωε είναι προγραμματισμένο, και το νο μ ο σχέδιο του υπουργείου Εργασίαε που π ε ρ ιέχ ει «μέτρα  κατά τηε ανεργίαε».Στο μεταξύ, λόγω τηε συμμετο- χήε του υπουργού Εσωτερικών κ. Κ. Σκανδα λίδη στη συνεδρίαση τηε Κυβερνητικήε Επιτροπήε, αναβλήθηκε για σ ή μερα  το πρωί η προγραμματισμένη για χθεε έναρξη τηε επεξεργασίαε από την αρμόδια επιτροπή τηε Βουλήε του νομοσχεδίου για την εκλογή βουλευτών, το οποίο η κυβέρνηση θα

επιδιώξει να ψηφιστεί με τιε δυνατόν συντομότερεε διαδικασίεε και πριν από το τέλοε Ιανουάριου. Χθεε εξάλλου κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οι- κονομία ε για την αναμόρφ ω ση τηε νομ οθ εσ ία ε για τα αναπτυξιακά κίνητρα των επιχειρήσεων, ενώ τιε αμέσωε επόμενεε ημέρεε θα κατατεθεί το Ασφαλιστικό του υπουργείου Ε ργα σίαε που β ρ ίσκεται στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Οπωε συζητήθηκε χθεε στην Κυβερνητική Επιτροπή, θα γίνει προσπάθεια να κατατεθεί και να ψηφιστεί πριν από τιε εκλογέε και ο Κώδικαε για την Τ ο π ικ ή  Α υ τ ο δ ιο ίκ η σ η  του υπουργείου Εσωτερικών.
ΓΡ. ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ

Alais: Χαιρετίζω τη γενναιότητα του Κ  Σημίτη
Γ ν ω ρ ί ζ ω  καλύτερα  

από όλοι» τι σημαί
νει να υπερβαίνει τιε προ- 
σωπικέε μιδέριεε και να ερ
γάζεσαι για τον πολίτη, τον 
άνθρωπο, τον κόσμο του 
ΠαΣοΚ. Χαιρετίζουμε όλοι 
τη γενναιότητα του Κώστα 
Σημίτη. Δίχωε υστεροβου- 
λίεε, δίχωε κρυφέε σκέ- 
ψειε». Λόγια συγκινητικά από τον κ. Α. Τσοχατζό- 
πουλο, σε δηλώσειε που έκανε αμέσωε μετά τιε ανα- κ οινώ σ ειε του Π ρω θ υ πουργού. Ο υπουργόε Ανά- πτυΕηε προσέθεσε ότι «στο 
ΠαΣοΚ δούμε σήμερα μια 
νέα ανάταση, τώρα αθροί
ζουμε δυνάμει ε, δίνουμε 
χειροπιαστή και νικηφ ό
ρα προοπτική στη συνέχεια 
και την ανανέωση τηε πα- 
ράταΕήε μαε, αποκτούμε 
προβάδισμα».Ο Γραμματέαε τηε ΚΕ κ. 
Μ. Χρυσοχοΐδηε χ α ρ α κτήρισε το διάγγελμα του Π ρω θυπουργού «πρώτη 
πολιτική πράΕη του δεύτε
ρου κύκλου τηε μεταπολί-

τευσηε -  του κύκλου τηε 
νέαε εποχήε», για να προσθέσει: «Ο Κώσταε Σημί- 
τηε άνοιΕε το νέο κεφ ά
λαιο τηε πολιτικήε ζωήε 
τηε πατρίδαε μαε. Το Πα
ΣοΚ  ποτέ δεν φ οβήθηκε  
να αλλάΕει».Η κυρία Βάσω Παπαν- 
δρέου χ α ρ α κ τή ρ ισ ε  τιε α π ο φ ά σ ειε  του Π ρ ω θ υ πουργού μια «γενναία πρά
Εη και μια προσφορά στην 
ανα νέω σ η τηε παράτα- 
Εηε», ζητώνταε παράλληλα

άνοιγμα προε όλα τα μέλη του ΠαΣοΚ. «Πρέπει να γί
νει προσκλητήριο στα μέ
λη και στουε οπαδούε του 
Π αΣοΚ, οι οποίοι πρέπει 
να δραστηριοποιηθούν»  είπε συγκεκριμένα.

«Σωστή απόφαση» χαρακτήρισε ο κ. Θ. Πάγκα- 
λοε την επ ίσ π ευ σ η  των εκλογών. Ο  πρώην υπουργόε δήλωσε ικανοποιημέ- νοε διότι, όπωε σημείωσε, ο Πρωθυπουργόε αποφάσισε να φέρει ειε πέραε τον

θεσμικό του ρόλο, δηλαδή να κάνει ο ίδιοε τον απολογισμό τηε κυβέρνησηε του ΠαΣοΚ. Ερωτηθείε αν θα ξεχασθούν κάποιεε πα- λαιότερεε διαφωνίεε που είχε με τον κ. Παπανδρέου, απάντησε: «Θα το δούμε 
αυτό».Ο κ. I. Παπαντωνϊου είπε ότι «η αλλαγή προσώ
που σημαίνει ανανέωση  
και εΕασφαλίζονται οι συν- 
θήκεε για νίκη του ΠαΣοΚ  
στιε εκλογέε».

Ο  u n ou p yö s  ΑνάπτυΕηε 
κ. Α. Τσοχατζόπουλοε

«Ουδέν σχόλιον» από τον κ. ΑαΛιώτη
ΥΔΕΝ σχόλιον» ήταν η χθεσινή αντίδραση του 

ν ν  κ. Κ. Λαλιώτη στο διάγγελμα του Π ρω θυπουργού. Ο  κ. Σημίτηε υπενθύμισε και χθεε την αποπομπή του κ. Λαλιώτη, αναφ ερόμενοε σ τ »  διαδι- κασίεε που ακολούθησε, σύμφωνα με τιε οποίεε «ανα
νέωσε δραστικά την κομματική ηγεσία, το Εκτελε
στικό Γραφείο και το πρόσωπο του Γραμματέα τηε 
Κεντρικήε Επιτροπήε». Ο  κ. Λαλιώτηε δεν θέλησε να προβεί σε κανένα σχόλιο, ούτε για το ζήτημα αυτό

, ούτε όμωε για το διάγγελμα του κ. Σημίτη. Στουε συ- νομιλητέε του έλεγε ότι αυτόε θα αποφασίσει πότε θα μιλήσει.Πάντωε ο κ. Λαλιώτηε αποφεύγει να δώσει απάντηση αν θα μετάσχει ή όχι στο έκτακτο συνέδριο του Π αΣοΚ  σ τ »  6 Φ εβρουάριου, το οποίο θα συγκληθεί για τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού ώστε ο πρόεδροε του κινήματοε να εκλέγεται από τη βάση.Οι διαδικασίε8 για την εκλογή του κ. Γ. ΠαπανδρέουΣ τις  7 ή στιε 8 Φεβρουάριου θα στηθούν οι κάλπεε σε όλη την Ελλάδα για την εκλογή του κ. Γ. Παπανδρέου, ωε τρίτου, κατά σειρά, προέδρου, του Π αΣοΚ , από την ίδρυση του κόμματοε. Η εκλογή, όπωε αποφασίσθηκε χθεε από το ΕΓ, θα γίνει από τη βάση του ΠαΣοΚ, προσδίδονταε λαϊκό χαρακτήρα σε όλη τη διαδικασία. Σήμερα στιε 11 το πρωί, συνεδριάζει στο «Κάραβελ» η Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για τη διεξαγωγή εκτάκτου συνεδρίου του ΠαΣοΚ, σ τ»  6 Φεβρουάριου.Στη σημερινή συνεδρίαση έχουν προσκληθεί και τα μέλη τηε Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε του ΠαΣοΚ, αφού η Χαρ. Τρικούπη θέλησε να προσδώσει πανηγυρικό χαρακτήρα στιε δια-

δικασίεε αλλαγήε τηε κομματικήε σκυτάληε.Οπωε «Το Βήμα» πληροφορείται, το έκτακτο συνέδριο θα διαθέτει ευρεία σύνθεση.Οι προτάσειε για τη διεξαγωγή του εκτάκτου συνεδρίου με συνέδρουε που είχαν εκλεγεί στο προηγούμενο συνέδριο του 2001, ή με την εκλογή νέων συνέδρων, δεν έγιναν τελικά απο- δεκτέε, αφενόε, γιατί έγινε στο μεταξύ Εεκα- θάρισμα των καταλόγων με τα μέλη του ΠαΣ οΚ  -  από 300.000 έμεινα ν 140.000 -  και, αφετέρου, προε αποφυγή τηε εσωστρέφειαε με την εκλογή νέων συνέδρω ν. Ετσι αποφασίσθηκε η «ευρεία σύνθεσή του», δηλαδή να αποτελείται από τα μέλη τηε Κεντρικήε Επι- τροπήε, τηε Κοινοβουλευτικήε Ο μάδαε, από

τα μέλη των Ν ομαρχιακώ ν Επιτροπών, από τουε γραμματείε των Νομαρχιακών Επιτροπών, από τα μέλη των Περιφερειακών Οργανώ σεων και από τουε γρ α μ μ α τείε των Τοπικώ ν Οργανώσεων. Συνολικά, δηλαδή περίπου 4.000 στελέχη.Το συνέδριο συγκαλείται για δύο λόγουε: Πρώτον, για τιε αλλαγέε των άρθρων του καταστατικού, ώστε η εκλογή προέδρου του κόμματοε να γίνει από τη βάση και, δεύτερον, για να εγκρίνει το κυβερνητικό πρόγραμμα τε- τραετίαε 2004 - 2008 του ΠαΣοΚ.Το Σάββατο ή την Κυριακή 8 Φεβρουάριου εκλέγεται ο νέοε πρόεδροε του ΠαΣοΚ, με κάλπεε που θα στηθούν σε όλη τη χώρα.

Ετηκριτικά 
ανιέδρασαν 
Κ Κ Ε -Σ Υ Ν  
- ΛΗΚΚΙ

Επ ιθ ε τ ικ ή ς  ήταν οι α ντιδράσ ειε των κομμάτων τηε Αριστεράε στιε δηλώσειε του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη για τη δρομολόγηση των διαδικασιών διαδοχήε στο ΠαΣοΚ αλλά και τουε λόγουε που επικαλέστηκε για την προκήρυξη εκλογών στιε 7 Μαρτίου. Η κυρία Αλέκα Παπα- 
ρήγα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώ ρησε υποστήριξε ότι ο λόγοε που δρομολογήθηκαν οι αλλαγέε στο ΠαΣοΚ είναι «η υποκλοπή ψ ή
φων και η εΕαπάτηση 
του ελληνικού λαού», ενώ καταλόγισε στον κ. 
Γ. Παπανδρέου «συνυ- 
πευθυνότητα» σε ό,τι αφορά τιε πολιτικέε επι- λογέε τηε κυβέρνησηε. Οπωε είπε, «ήταν από τα 
βασικά στελέχη τηε αντι- 
δραστικήε πολιτικήε, τηε 
νεοφιλελεύθερηε πολιτι- 
κήε του ΠαΣοΚ και στον 
καταμερισμό που είχε τη 
στήριΕε με όλεε του τιε 
δυνάμειε μέσα από την 
άσκηση τηε εΕωτερικήε 
πολιτικήε». Κατά τον Περισσό, «τα περί ανανέ- 
ωσηε του πολιτικού προ
σωπικού είναι προσχή
ματα», ενώ όπωε διερω- τήθηκε η κυρία Παπαρή- γα «τι είδουε αλλαγή  
μπορεί να επιφέρει ο κ. 
Παπανδρέου όταν είναι 
αυτόε που είπε ότι τα 
συμφέροντα τηε Ελλά- 
δαε συμπίπτουν με τα 
συμφέροντα των ΗΠΑ;». Δεν δίστασε μάλιστα να τον χαρακτηρίσει «απο- 
λύτωε αφερέγγυο και 
αναΕιόπιστο»  και να αποκαλέσει τιε αλλαγέε στο ΠαΣοΚ «σοβάντι- 
σμα».Αν και σε ηπιότερουε τόνο υ ε, ο κ. Ν. Κων- 
σταντόπουλοε ήταν εξίσου επικριτικόε. Οπωε δήλωσε ο πρόεδροε του ΣΥΝ, «ο κ. Σημίτηε και 
το σύστημα εΕουσίαε 
που στήριΕε και αγιο- 
γραφεί στην πολιτική 
του κάνουν μια θεαμα
τική κίνηση τηε τελευ- 
ταίαε στιγμήε, για να αλ- 
λάΕουν το κλίμα, με αλ
λαγέε προσώπων και ρό
λων, χωρίε να θίΕουν τιε 
πολιτικέε που αποτελούν 
την αιτία για τα προ
βλήματα του ελληνικού 
λαού και μετάλλαΕη του 
ΠαΣοΚ».Από το ΔΗΚΚΙ ο κ. Δ. 
Τσοβόλαε ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του «δεν 
έχει καμία ιδεολογική 
και πολιτική συγγένεια 
με αυτή την ηγετική  
ομάδα του ΠαΣοΚ και 
με αυτό το ΠαΣοΚ» και απέδωσε τιε αποφάσειε του Πρωθυπουργού σε προσπάθεια των «μηχα
νισμών τηε διαπλοκήε 
και τηε εκσυγχρονιστι- 
κήε ηγετικήε ομάδαε 
του ΠαΣοΚ να αποφύ
γουν τη λαϊκή οργή στιε 
κάλπεε».



Πώ$ είδαν την αλλαγή στο ΠαΣοΚ 
τα διεθνή μέσα ενημέρωσης
Ο  κ. Γ . Παπανδρέον περιγράφεται cos εκφραστήΞ m s ανανέωση5

Evas coots iptis 
ετεροδημότη 
θα ψηφίσει στον 
τόπο Ramudas του

Στην αποφυγή της κυβερνητικής παράλυσης λίγους μήνες 
πριν από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά 
και στην ανάγκη αντιστροφής του δυσμενούς κοινωνι
κού και πολιτικού κλίματος, αποδίδει ο διεθνής Τύπος την

απόφαση του πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη να Εεκι 
νήσει τις διαδικασίες διαδοχής του στο ΠαΣοΚ ανοίγο 
ντας τον δρόμο προς την ηγεσία του κυβερνώντος κόμ 
ματος στον κ. Γιώργο Παπανδρέου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ περιγράφεται ως ήπιος πολιτικός, ο οποίος θεωρείται εκφραστής της «ανανέωσης» που υποσχέθη- κε ο κ. Σημίτης. Κύριο χαρακτηριστικό των σχολίων του διεθνούς Τύπου είναι η παρατήρηση ότι οι εκλογές της 7ης Μαρτίου θα είναι μια αναμέτρηση ανάμεσα στους γόνους δύο μεγάλων πολιτικών «δυναστειών», του κ. Γιώργου Παπανδρέου και του κ. Κώστα 
Καραμανλή, ανιψιού του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή.Ο δίχρονος κ. Γ. Παπανδρέου χαρακτηρίζεται το «απόλυτο φαβορί», σύμφωνα με το πρακτορείο Κειήετς και το ΒΒΟ, στο να αναλάβει την προεδρία του κυβερνώντος κόμματος. Στη σκιαγράφηση της εικόνας του γιου του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτή του ΠαΣοΚ, ο ανταποκριτής του Κευίετς στην Αθήνα αναφέρει ότι ο επικρατέστερος διάδοχος «έχει καλλιεργήσει την εικόνα ενός 
ήπιου πολιτικού, ο οποίος κάνει πρωινό 
τρέΕιμο και έχει θεαθεί πολλές φορές με 
την οικογένεια του στις κοινωνικές εΕόδους 
του». Η προσιτή δημόσια εικόνα του είναι ένας από τους λόγους που ο πολύς κόσμος τον αποκαλεί με το χαϊδευτικό «Γιωργάκης».Εμφαση δίδεται επίσης στην ικανότητα του κ. Παπανδρέου να επιτυγχάνει συναίνεση σε πολλά θέματα αλλά και στο γεγονός ότι 
«έχει παραμείνει ανέπαφος από τα σκάν
δαλα διαφθοράς και τις πολιτικές ίντριγκες 
που ταλανίζουν τους περισσότερους έλλη- 
νες πολιτικούς». Επισημαίνεται επίσης η συνεισφορά του στη διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και στην επιτυχή ολοκλήρωση της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση το πρώτο εΕάμηνο του 2003. Το Κειήετς όπως και το ΟΝΝ «πιστώνουν» στον κ. Παπανδρέου την εκτόνωση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά το

1999, χωρίς να αγνοούν την εναντίον του κριτική ότι «δεν υπήρΕαν θεαματικά αποτε
λέσματα σε καυτά ζητήματα όπως το Κυ
πριακό και οι διαφορές στο Αιγαίο».Το ΑςςοαβΙεά Press χαρακτηρίζει πάντως την αναμενόμενη ανάληψη της προεδρίας του ΠαΣοΚ από τον κ. Παπανδρέου ακόμη μία από «τις ανακολουθίες της 
ελληνικής πολιτικής ζωής». Και αυτό γιατί ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί και σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο οποίος φέρεται να διατηρεί άριστες σχέσεις με τα αμερικανικά κέντρα εΕουσίας ενδέχεται να αναδειχθεί πρωθυπουργός σε μία από τις χώρες «με την πλέον αντια- 
μερικανική κοινή γνώμη στην Ευρώπη». Το Associated Press δεν παραλείπει επίσης, με μια δόση ειρωνείας, να αναφερθεί στην περιφρόνηση ή ακόμη και στη δυσπιστία που τρέφουν πολλά στελέχη του ΠαΣοΚ απέναντι στους «φιλοαμερι- 
κανικούς προσανατολισμούς του κ. Πα
πανδρέου και m s ομάδας των ελλη- 
νοαμερικανών συμβούλων του».

Αρνητικό το Λαϊκό ΚόμμαΟ νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να είναι κεντροδεΕιός, δήλωσε χθες στις ΒρυΕέλλες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ. Xavs-Γκερντ Πέτε- 
ρινγκ, ο οποίος παράλληλα θεώρησε σκόπιμο να επισημάνει ότι η θέση αυτή της παράταΕής του θα ισχύσει και έναντι ενδεχόμενης υποψηφιότητας του κ. Κ. Σημίτη.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος επανέλαβε χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευΕης Τύπου, ότι αν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αναδειχθεί εκ νέου στις ευρωεκλογές του Ιουνίου πρώτη πολιτική δύναμη στην ΕΕ τότε θα ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής να προέλθει από τις τάΕεις του.

Ο
Κ. Κ. ΣΗΜΙΤΗΣχθες το πρωί, προτού μιλήσει μπροστά στις κάμερες σε εθνικό δίκτυο, είχε παρουσιάσει το κείμενό του στα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Γραφείου. Οι συνεργάτες του και σύντροφοί του αντέδρασαν με χειροκρότημα στην ανάγνωση του κειμένου από τον Πρωθυπουργό, ενώ για μερικά δευτερόλεπτα επικράτησε αμηχανία. Ο κ. Απ. 

Κακλαμάνης πήρε αυθόρμητα τον λόγο και εκ μέρους όλων -  όπως είπε -  εΕέ- φρασε την αναγνώρισή του για την τόλμη, τη διορατικότητα και την αποφασιστικότητα του κ. Σημίτη. «Αυτά σε καταΕίω- 
σαν και στο κόμμα και στην παράταΕή 
μας απ' την αρχή» είπε ο κ. Κακλαμάνης προσθέτοντας ότι όλα αυτά τα λέει και εκ μέρους εκείνων που πολλές φορές στάθηκαν απέναντι στον Πρωθυπουργό.
ΣημαώσεκΑ Π Ο  ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ αίθουσα των συνεδριάσεων του Μεγάρου ΜαΕίμου παρακολούθησε το διάγγελμα του Π ρω θυπουργού ο κ. Γ. Παπανδρέου, ενώ ο στενός συνεργάτης του Π. Μπεγλϊτης

ήταν ανάμεσα στους δημοσιογράφους κρατώντας μάλιστα σημειώσεις για όλα αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε ο Κώστας Σημίτης προτού συναντήσει τους δημοσιογράφους ήταν ο Γραμματέας του ΠαΣοΚ κ. Mix. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος όμως έφυγε και παρακολούθησε το διάγγελμα του προέδρου από τη Χαριλάου Τρικούπη.Συγκινημένες παρακολούθησαν ανάμεσα στους δημοσιογράφους το διάγγελμα του Πρωθυπουργού και αρκετές κυρίες. Η κυρία Μαρία Πλευράκη, οι κυρίες της γραμματειακής υποστήριΕης, η κυρία Νατάσα Μιχαλοπούλου, προσωπική μακιγέζ του Πρωθυπουργού, και η κυρία Μάνια Κωστοπούλου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Μεγάρου ΜαΕίμου.
TeAos εποχήεΟ  κ. Ν. Θεμελης, ο πιο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, και ο κ. Τηλ. 
Χυτήρης ήταν ίσως τα πλέον αμήχανα πρόσωπα χθες στο Μέγαρο ΜαΕίμου. Και οι δύο ήΕεραν τις λεπτομέρειες του πρωθυπουργικού λόγου, αλλά δεν έλεγαν κουβέντα στους δημοσιογράφους. Μαζί με το διάγγελμα ουσιαστικά θα τέ- λειωνε και γι’ αυτούς μία ολόκληρη εποχή. Ο κ. Θέμελης, που όλα τα βιβλία του έγιναν μπεστ σέλερ, απέκλειε το ενδεχόμενο να γράψει νέα τριλογία τώρα που

θα έχει περισσότερο χρόνο λέγοντας ότι γράφει μόνο υπό καθεστώς πίεσης.
Στην τηλεόραση
Ο ύ τε  ΜΙΑ ούτε δύο αλλά τρεις τηλεοπτικές αναμετρήσεις με τον κ. Γ. Παπανδρέου προτίθεται να ζητήσει ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Κ. Καραμανλής εκτιμώντας ότι στον απευθείας διάλογο θα είναι ο αδιαμφισβήτητος νικητής. «Αφού επιλέγει προε
κλογική εκστρατεία αμερικανικού τύπου 
ο νέος ηγέτης του ΠαΣοΚ, θα του θυμί
σουμε πώς γίνεται ο διάλογος στην Αμε
ρική» παρατηρούσε χθες στενός συνεργάτης του προέδρου αποκαλύπτοντας τα σχέδια της Ρηγίλλης. Αυτές και αν θα είναι εκλογές του καναπέ! Εν τω μεταΕύ, ως τις 10 Φεβρουάριου θα έχει διαλυθεί η Βουλή, αλλά ως τότε ο Πρωθυπουργός θα ανιιπαρατεθεί τουλάχιστον δύο φορές με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Εντός του Ιανουάριου ο κ. Κ. Σημίτης θα μιλήσει στη συζήτηση που έχει ζητήσει ο κ. Κ. Καραμανλής για την Παιδεία, την Υγεία και την ανεργία, ενώ σήμερα καταθέτει αίτηση για συζήτηση πολιτικών αρχηγών και ο κ. Ν. Κωνσταντόπουλος με αντικείμενο τα νέα μέτρα ασφαλείας που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους έλ- ληνες ταΕιδιώτες. Και όπως δείχνουν τα πράγματα και στις δύο συζητήσεις θα πα- ρέμβει και ο κ. Γ. Παπανδρέου!

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της ημερομηνίας διενέργειας των εκλογών από τον πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη για τις 7 Μαρτίου 2004 είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να τεθεί και επισήμως σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός που έχει επιφορτιστεί για την πραγματοποίησή τους, καθώς οι σχετικές απαιτήσεις εμφανίζονται αυΕημένες με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο.Ηδη χθες, ημέρα της επίσημης αναγγελίας των εκλογών, έληΕε και η σιωπηρή παράταση που είχε δοθεί στους ετεροδημότες που επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στους δήμους, ενώ ως τις 15 Ιανουάριου 2004, όπως προκύπτει από εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, οι δήμοι θα έχουν οριστικοποιήσει τους εκλογικούς καταλόγους και θα έχουν αποφασίσει τον αριθμό των εκλογικών τμημάτων ώστε να παραδοθούν στα πολιτικά κόμματα. Η σιωπηρή παράταση πάντως που εδόθη για τους ετεροδημότες επέφερε σημαντικούς καρπούς, αν και το συνολικό ποσοστό των ετεροδημοτών που θα ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους παραμένει τελικά χαμηλό.Ετσι οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στους δήμους από 92.000 που ήταν στις 3 Ιανουάριου 2004, οπότε έληγε επισήμως και η σχετική προθεσμία, ανήλθαν χθες σε 148.000. Αυτό σημαίνει ότι ένας στους τρεις ετεροδημότες, με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, θα ψηφίσει στον τόπο διαμονής τους. Από τις 145.000 αιτήσεις το 80% αφορά την Αττική, δηλαδή ετεροδημότες που θα ψηφίσουν τελικά στην Αττική, το 10% τη Θεσσαλονίκη και το 10% την υπόλοιπη Ελλάδα. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται ως θετική εΕέλιΕη, αφού επιτρέπει να στηθούν αμιγή εκλογικά τμήματα για τους ετεροδημότες, κάτι που διευκολύνει και τη γρήγορη έκδοση των αποτελεσμάτων.Ως τις 15 Ιανουάριου 2004, όπως προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, όλοι οι δήμοι της χώρας θα πρέπει να έχουν αποστείλει τους οριστικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους που θα παραδοθούν στα πολιτικά κόμματα. Δεν έχει όμως αποσαφηνιστεί ακόμη και ο ακριβής αριθμός των διπλοεγγεγραμμένων. Η τακτική πάντως που σκοπεύει να ακολουθήσει η κυβέρνηση θα είναι ίδια με την τακτική που τηρήθηκε στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι δηλαδή δίπλα από τα ονόματα των διπλοεγγεγραμμένων θα φέρουν την ένδειΕη «Δ». Οι ίδιοι θα υποχρεούνται να υπογράφουν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες θα αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι δεν θα διπλοψηφίσουν. Το σύμβολο «Ε» θα έχουν οι εκλογικοί κατάλογοι και δίπλα από τα ονόματα των ετεροδημοτών, προκειμέ- νου και σε αυτή την περίπτωση να αποφευχθούν διπλοψηφίες, αφού οι ετεροδημότες που έχουν καταθέσει τις σχετικές αιτήσεις θα ψηφίζουν μόνο με βάση ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, όπως προκύπτει από το Προεδρικό Διάταγμα για τις διαδικασίες διενέργειας των εκλογών που είναι ήδη έτοιμο, ο κάθε εκλογέας, όπως συνέβη και στις δημοτικές εκλογές, θα εμφανίζεται εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου που διατηρεί την οικογενειακή του μερίδα. Τα εκλογικά βιβλιάρια έχουν καταργηθεί και η ψηφοφορία θα γίνεται με την επίδειΕη της αστυνομικής ταυτότητας (ή αλλού αποδεικτικού της ταυτότητας στοιχείου, όπως είναι το διαβατήριο) σε κοινά εκλογικά τμήματα ανδρών και γυναικών. Οι ενορίες κα- ταργήθηκαν και οι δήμοι θα συστήσουν εκλογικά τμήματα ως 15.000 εκλογέων το καθένα. Οι Νομοί Αττική και Θεσσαλονίκης θεωρούνται αυτοτελείς εκλογικές περιφέρειες, γεγονός που σημαίνει ότι για τις περιοχές αυτές δεν ισχύουν οι ρυθμίσεις για τους ετεροδημότες. Δηλαδή ο δημότης-εκλογέας του Δήμου Πειραιά που διαμένει σε κάποιον άλλο δήμο της Αττικής δεν θεωρείται ετεροδημότης και άρα θα πρέπει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στον Δήμο Πειραιά.
Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Πατέραν και yios
Πέντε δράμια 

μυαλό
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ Μ π α κ ο υ ν α κ η

Ηταν s o l e n n e l  ο  Πρωθυπουργόν x 0e s , κατά ns δηλώσει του μετά το τέλοε m s συνεδρίασή xns Κυβερνητική5 Ennponns και του Εκτελεστικού Γραφείου. Οι δηλώσεν του, που στην ουσία ήταν ένα είδοβ διαγγέλμαπν, μα5 θύμισαν τη μεγαλοπρέπεια ανάλογων διαγγελμάτων του Μιτεράν, ιδιαίτερα στη χρήση του πρώτου ενικού και m s προσωπικήε avTùYvupias «εγώ». Νομίζω ότι Kavévas δεν μπορεί να μείνει αδιάφοροε στη φράση «ο εγωισμός m s μονιμότητας είναι 
βαθιά συντηρητική συμπεριφορά». Είναι μια φράση ανθο- λογία5, που σίγουρα θα συμπεριληφθεί σε έναν μελλοντικό τόμο λόγων, μολονότι ο κ. Σημίτηε δεν φημίζεται για τη ρητορική του τέχνη.
«Γ ιατί εγώ διαμόρφωσα το σχέδιο, εγώ κατηύθυνα 

την προσπάθεια και πιστεύω στο όραμα της ι
σχυρής Ελλάδας» είπε επί λέΕει ο Πρωθυπουργόε. Σε άλλε5 συνθήκε5 σίγουρα θα μαε ενοχλούσε αυτή η μεσ

σιανική στάση- χθε5 όμωε, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του διαγγέλματο5, αυτό το «εγώ» εξαφανίστηκε, αφομοιωμένο από το γενικότερο μήνυμα μιαε μεγάλη5 πολιτικήβ απόφαση5.
Μ πορεί να διαφωνήσει ή να συμφωνήσει με το διάγγελμα του κ. Σημίτη για το τι έγινε ή τι δεν έγινε στην οκταετία- μπορεί επίσηε να διαφωνήσει ή να συμφωνήσει με την απόφασή του να παραδώσει τη σκυτάλη στον διάδοχο που ο ίδιοε επέλεΕε, στο παρά πέντε τη5 προεκλογι- κή5 περιόδου (μολονότι η κυοφορία ήταν μακρά -  και όλοι το γνώριζαν). Δεν μπορεί5 όμο» να διαφωνήσει όπ η απόφαση του Πρωθυπουργού ήταν καθαρά πολιτική και μεγαλοφυήβ (γιατί να το κρύβουμε;) για το πολιτικό παιχνίδι. Αλλωστε τι πιο πολιτικό για ένα κόμμα από το να αλλάζει αρχηγό και να δημιουργεί προσδοκίεε επιβίωσηε, ανανέωσης αλλά και νί- κηβ;
Γ ι’ αυτό διαφωνούμε με τη δήλωση του προέδρου τηε Νέα5 Δημοκρατία5 κ. Κώστα Καραμανλή ότι με την αλλαγή τηε ηγεσία5 στο ΠαΣοΚ «παίχτηκε η τελευταία ε-

ηικοινωνιακή παράσταση». Αυτή η αλλαγή δεν έχει σχέση ούτε με XàpT£s ούτε με Πακέτα, που όντακ ήταν για το φαί- νεσθαι. Είναι καθαρά πολιπκή. Ηταν φανερό ότι ο κ. Καρα- μανλήε είχε προετοιμάσει ns δηλώ σει του και δεν περίμενε να απαντήσει ans δηλώσειε του κ. Σημίτη. Υπήρχε όμα» ένα κοινό σημείο ans δύο δηλώ σει. Onoos ο κ. Σημίτη5 ανέλαβε προσωπικά τον εκσυγχρονισμό m s xcopas και του πολιτικού συστήματοβ, ο κ. Καραμανλήε επωμίζεται ο ίδιοε ns πλήρειε ευθύνεε pias μελλοντικήε διακυβέρνησή. «Εχω απόλυτη ε
πίγνωση του χρέους μου. Ακούω το αίτημα του πολίτη» είπε.
Ο ι αντιδράσε» των στελεχών του ΠαΣοΚ μετά ns δηλώ σ ει του κ. Κώστα Σημίτη κινήθηκαν σε όλη την κλίμακα m s υπερβολήβ. Πρώτοβ και καλύτερθ5 ο κ. AKns Τσοχατζόπουλοε, σε μια διασκεδασηκή εκδήλωση τσο- χατζοπούλειου ύφουε, είπε, μεταΕύ άλλων: «Καλώ όλους, τις 
Ελληνίδες και τους Ελληνες, να συμμετάσχουν σε αυτή τη 
νέα εποχή, με τη γνώμη και την κρίση τους». Πώε να υστερήσει évas AKns om  μεγαλοπρέπεια του πρώτου ενικού, σε αυτό το προσωπικό κάλεσμα m s îcrropias;
Α λλά και ο σώφρων gis unoupYÔs Δημόσιαε TàEns κ. Χρυσοχόίδηε ως γραμματέαε του ΠαΣοΚ κύλησε πολύ στην υπερβολή. Χαρακτήρισε ns ενέργειε5 του κ. Σημίτη ως την «πρώτη πολιτική πράΕη του δεύτερου κύκλου 
της μεταπολίτευσης» και είπε «θ' αλλάΕουμε για να παρα
μείνουμε δύναμη μεταρρύθμισης». Η χρήση του ρήματοβ «παραμένω» σημαίνει όη δεν έπαψα ποτέ να είμαι (μεταρρυθμισ-ms), οπότε γιατί να αλλάΕω. Επειτα, αλλάζω σημαίνει ότι ακυρώνω αυτό που ήμουν cos τώρα. Και ακόμη πόσο πρωτεϊ- 
Kés δυ νά μ ει μπορεί να έχει η αλλαγή κάποιου προσώπου στην αρχηγία ενός κόμματοε ώστε να αλλάδει ολόκληρο το κόμμα, να απαλλαγεί από δεσμεύσει και αγκυλώσει δεκαε- ηών;
Υ πάρχει πάντα» και κάη που πρέπει να διαβαστεί πίσω από ns δηλώ σει του Πρωθυπουργού. Οσο και αν ορισμένοι οπαδοί και στελέχη του ΠαΣοΚ βλέπουν στο πρόσωπο του Γιώργου Παπανδρέου την «παλινόρθωση» του 
παπανδρείσμού, ο πραγμαηκό5 πολιηκόε πατέραε του νέου αρχηγού δεν είναι άλλοε από τον Κώστα Σημίτη.

Αυτή η εικόνα νοσταλγικήε θρησκευτικότηταβ, που θα μπορούσε να αντικρίζει το φωε των Χριστουγέννων στο μοναστήρι του Αγίου Ματ- 
ήταν τοποθετημένη στο Αγιον Οροβ ή στη Ρωσία, έρχεται από το τα- θαίου, βορειοανατολικά τηε Μοσούληβ. Ηταν Χριστούγεννα χθεβ, σύμ- 
ραγμένο Ιράκ. Ο πατήρ Αντα τηβ ορθόδοΕηβ ασσυριακήβ κοινότηταβ φωνα με το Ιουλιανό Ημερολόγιο που ακολουθεί αυτή η Εκκλησία

ΤΟΥ I. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

Τι ε ί ν α ι  τελικά η πολιτική; 
Κάτι πολύ απλό: πέντε δρά
μια μ υ α λ ό ... Και αυτό δύ
στυχοι» είναι που λείπει από 

τουβ περισσότερουβ. Διότι, σε τελευταία 
ανάλυση, πολλοί άνθρωποι μπορούν να 
έχουν καλέβ π ρ ο θ έ σ ε » , όραμα για τον 
τόπο, έξυπνεε ιδέεε, ευφράδεια ή σκη
νική παρουσία, αλλά λίγοι διαθέτουν αυ
τήν τη μικρή αλλά τόσο απαραίτητη πο
σότητα μυαλού.

Η σοβαρή πλευρά τηβ χθεσινή5 μέραβ 
ήταν η α ίσ θ η σ η  μιαβ πρω τόγνω ρηβ, 
ιστορικήβ στιγμήβ. Η αστεία πλευρά τηβ 
ήταν η απόσταση ανάμεσα στη δήλωση 
του Σημίτη  και σ τ »  αντιδράσε» στη δή
λω ση του Σ η μ ίτη . Μια απόσταση που 
εξηγούσε, ακόμη και την ύστατη στιγ
μή, γιατί επί οκτώ χρόνια ο Σημίτης τουβ 
είχε στο τσεπάκι του. Τουβ χώριζαν πέ
ντε δράμια μυαλό.

Α πό τη μια πλευρά είχεβ έναν άν
θρωπο ο οποίθ5 ήΕερε τι έκανε, 
γιατί το έκανε και ποί» το έκανε 

-ανεξαρτήτα» αν συμφωνεί5 ή διαφω- 
νείβ μαζί του. Εναν άνθρωπο που, από 
όποια πλευρό και αν το δ ε » , προσπα
θούσε να διαμορφώσει τ »  ε ξελ ίξε»  και 
δεν έτρεχε πίσω τουε.

Και από την άλλη είχεβ μια αρμαθιά 
α νθρώ π ου8  που όχι μ ό ν ο  δεν είδα ν  
έγκαιρα» τι έρχεται, αλλά ούτε και τώ
ρα κατάλαβαν τι συνέβη. Ιδιαίτερα η δή
λωση του Καραμανλή  προκαλούσε πε
ρισσότερο μελαγχολία, παρά δυσφορία. 
Την πρώτη μέρα τηβ νέαε εποχήβ, ο λό- 
γοε του ήδη έμοιαζε απελπιστικά πα- 
λιόβ. Δεν του αξίζει κάτι τέτοιο...

Αυτά, βέβαια», αφορούν τ »  πρώτεβ 
εντυπ ώ σ ε» από μια ιστορική στιγμή. 
Διότι η συνέχεια θα παιχτεί σ τ »  οθόνεε 
μαβ α » τ »  7 Μαρτίου. Τότε θα φανεί αν 
το σχέδιο που παρουσίασε χθε5 στον ελ
ληνικό λαό ο Κώστας Σημίτης  θα ευο- 
δωθεί. Αν ο Γιώ ργος Π α π ανδρέου  και 
το ΠαΣοΚ κερδίσουν τ »  εκλογέε, ο Σ η 
μίτης θα είναι ο πιο επιτυχημένοε πρώ
ην πρωθυπουργόβ του πλανήτη. Αν όχι, 
θα μείνει απλό» με την παρηγοριά ενόβ 
καθόλου ευκαταφρόνητου προσωπικού 
απολογισμού.

Οσοι γνωρίζουν τη μεθοδικότητα του 
Σ η μ ίτη  μπορούν ανέτα» να εικάσουν  
ότι θεωρεί τη νίκη του ΠαΣοΚ εφικτή. 
Και όσοι υποψιάζονται την παραδοσια
κή πολιτική ανεπάρκεια τηβ αντιπολί
τ ε υ σ ή , δεν το αποκλείουν καθόλου.

Η δη, τόσο η ΝΔ όσο και η άκρα 
Αριστερά επέλεξαν μια πρωτό
τυπη μ έθ οδ ο αυτοκτονίαβ: να 

αντιμετωπίσουν μια καινούργια κατά
σταση επαναλαμβάνοντας τα ίδια που 
έλεγαν και πριν, επικαλούμενοι τη δι
καιολογία ότι τίποτε δεν άλλαΕε. Είναι 
το μυαλό που σαβ έλεγα...

Με λίγη προσπάθεια ακόμη, θα κατα
φέρουν το αίτημα τηε αλλαγήβ να το εν
σαρκώσει σ τ »  κάλπεβ προσωπικά και 
αποκλειστικά ο Γιώ ργος Παπανδρέου. 
Ακόμη περισσότερο αν (όπο» όλα δεί
χνουν) αποδείξει στη διάρκεια τηβ προ- 
εκλογικήε εκστρατείαβ πα» εκτόε από το 
όνομά του, εκτόβ από τα αναμφισβήτη
τα προσόντα του, διαθέτει και πέντε δρά
μια μυαλό.

nbak@ dolnet.gr
jpretenteris@dolnet.gr
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