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Κλείδωσαν διαδοχή - εκλογές
Σε κλίμα συγκίνησης σφραγίστηκε η νέα εποχή - Οριστικά κάλπες 7 Μαρτίου
Οριστικά στις 7 Μαρτίου θα γίνουν οι εκλογές, μετά τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η 
ημερομηνία των εκλογών οριστικοποιήθηκε χθες στην ιστορική, από κάθε άποψη, συνάντηση του Πρωθυπουργού 
Κ. Σημίτη με τον υπουργό Εξωτερικών και διάδοχό του στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Παπανδρέου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιώργος Χρ. Πατιαχρήστος__________Ο κ. Παπανδρέου συμφώνησε απολύτως, αποδεχόμενος τη θέση του κ. Σημίτη, ότι «δεν πρέπει να χαθεί πολύτιμος χρόνος» και να κερδηθεί το θετικό κλίμα που δημιουργείται στην κοινωνία. Οι πρώτες, ενδεικτικές, έρευνες των διαθέσεων της κοινής γνώμης, εμφανίζουν πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, και καταγράφουν θεαματική μεταβολή στις απόψεις της κοινωνίας για το ΠΑΣΟΚ, και οι έρευνες αυτές βρίσκονται στα χέρια των επιτελών τού κ. Παπανδρέου. Η δίωρης διάρκειας συνάντηση Σημίτη - Παπανδρέου στην πρωθυπουργική κατοικία, επισφράγισε τη συμφωνία τους για τη διαδοχή, και ολοκληρώθηκε μέσα σε έντονα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, από το οποίο δεν έλειψαν και τα δάκρυα -  ο κ. Παπανδρέου φέρεται κάποια στιγμή να αγκάλιασε και να φίλησε τον κ. Σημίτη δακρυσμένος.

ΣυναίνεσηΟ Γιώργος Παπανδρέου με μια ολιγόλογη, αλλά περιεκτική, και με σαφές πολιτικό μήνυμα, δήλω ση, ουσιαστικά περιέ- γραψε τη νέα εποχή που ανοίγεται για το Π ΑΣΟ Κ. Α πευθύνθηκε στη δημοκρατική παράταξη, τονίζοντας ότι οι προσδοκίες και οι ελπίδες που γεννάει η αλλαγή ηγεσίας στο Π Α Σ Ο Κ  « ξεπερνούν τα στενά όρια ενός κόμματος». Κάλεσε όλους «να δουλέψουμε εθνικά (...) πέρα από κομματικές προκαταλήψεις», και έκανε ειδική αναφορά στη νέα γενιά σημειώνοντας ότι «αυτό θέλει η νέα γενιά, αυτή τη σύνθεση, τη συναίνεση τη συλλειτουργία». Ο διάδοχος του κ. Σημίτη αναφέρθηκε στο θετικό κλίμα που δη- μιουργείται, επισημαίνοντας ότι «ακούμε από όλες τις γειτονιές και τις γωνιές της χώρας πρωτόγνωρα μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας για μια νέα πορεία ανανέωσης, για μια πορεία αλλαγών».
Στην περιφέρειαΠληροφορίες από πηγές προσκείμενες στον υπουργό των Εξωτερικών, ανέφεραν ότι ο κ. Παπανδρέου θα έχει σήμερα σειρά συσκέψεων με στενούς συνεργάτες του, προκειμένου να καθοριστεί το πρόγραμμα των περιοδειών του στην περιφέρεια. Όπως αποφασίστηκε στη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Παπανδρέου τις επόμενες ημέρες θα παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού των Εξωτερικών, και αμέσως θα ξεκινήσει μια μεγάλη περιοδεία στην επαρχία, με στόχο να επισκεφθεί όσο το δυνατόν περισσότερες εκλογικές περί-

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ ]Έπαινος
ΝΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙ: «0 μεγάλος 
καλλιτέχνης δεν φαίνεται από την 
είσοδό του στη σκηνή, αλλά α
πό την έξοδό του».
Μόνο που ο Κώστας Σημίτης εί
ναι και μεγάλος πολιτικός: αφή
νει, με την αποχώρησή του, τους 

άλλους σε α
μηχανία. Αλ
λά όταν ε 
παινεί κανείς 
αυτόν που σε 
όλη του τη 
ζωή ανατά
χθηκε στη 
μεγαλειότη
τα, τον προ
δίδει. Δεν τον 

προδίδει όμως, όταν τον επι
κρίνει για την εμμονή του στη θε- 
τικότητα. Διότι πώς αλλιώς θα 
χαρακτήριζε την αποχώρησή του 
σε μια αρνητική στιγμή για το 
ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι για τον Σημίτη;

Ταυ
Γιώργου
Βέλτσου
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Τομή στην πολιτική πραγματικότητα
Ο  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. Ση
μίτης επισκέπτεται στις 10 το 
πρωί τον Πρόεδρο της Δημο
κρατίας Κ. Στεφανόπουλο, 
για να του ανακοινώσει την 
πρόθεσή του να αποχωρήσει 
από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, 
και να κινήσει τη διαδικασία 
διαδοχής του. Είναι βέβαιο ό
τι ο Πρωθυπουργός θα ανα
κοινώσει στον κ. Στεφανό
πουλο την ημερομηνία των ε
κλογών, που όπως προανα- 
φέρεται θα πραγματοποιη
θούν στις 7 Μαρτίου. Μία ώ
ρα αργότερα, ο Πρωθυπουρ
γός θα προεδρεύσει σε κοινή 
συνεδρίαση του Εκτελεστι

κού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ και 
της Κυβερνητικής Επιτροπής, 
και θα ανακοινώσει στα στε
λέχη του κόμματος και της 
κυβέρνησης την σημαντική 
πολιτική πρωτοβουλία που α
νέλαβε να φέρει εις πέρας. 
Στη μία το μεσημέρι θα απευ
θυνθεί, σε εθνικό δίκτυο, 
στον ελληνικό λαό, προκειμέ
νου να τον ενημερώσει για 
την πρωτοβουλία αυτή, και να 
επισημάνει ότι είναι το επι
στέγασμα του εκσυγχρονιστι
κού εγχειρήματος που εκεί
νος ξεκίνησε πριν από 8 ακρι
βώς χρόνια. 0 κ. Σημίτης θα 
υπογραμμίσει ότι η αλλαγή

που επιχειρείται στην ηγεσία 
του ΠΑΣΟΚ αποτελεί τομή 
στην πολιτική πραγματικότητα 
της χώρας, και σηματοδοτεί 
μια πορεία ανανέωσης και 
εκσυγχρονισμού της πολιτι
κής ζωής, θα υπερασπιστεί 
το έργο που επιτέλεσαν ο ί
διος και οι κυβερνήσεις του 
όλα αυτά τα χρόνια και θα κά
νει λόγο για συνέχεια και συ
νέπεια σχετικά τις δεσμεύ
σεις που είχε αναλάβει, όταν 
εκλεγόταν Πρωθυπουργός, 
στις 18 Ιανουάριου 1996, 
και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, 
στο Συνέδριο του Ιουνίου του 
ίδιου χρόνου.

φέρειες της χώρας. Απόψε θα έχει συνάντηση και με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Mix. Χρυσο- χοΐδη, προκειμένου να καθοριστεί αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύεται βάσιμα ότι πρώτη εκλογική περιφέρεια που θα περιοδεύσει θα είναι η Αχαΐα, για λόγους συμβολικούς, πολιτικούς και ιστορικούς.
Από τη ΒάσηΣτη συνάντηση με τον κ. Σημίτη, οριστικο- ποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων, όπως και σημαντικά εκκρεμή πολιτικά θέματα: 
•Το πώς θα εκλεγεί ο κ. Παπανδρέου. Ο Πρωθυπουργός υιοθέτησε την πρότασή του για άμεση καθολική εκλογή από τη βάση. Θα προκηρυχθούν εκλογές στη βάση, το διήμερο 7 και 8 Φεβρουάριου, και δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσοι είχαν την ιδιότητα του μέλους του ΠΑΣΟΚ από το 1974 και μετά. Στόχος του κ. Παπανδρέου από τη διεύρυνση του εκλεκτο- ρικού σώματος -  υπολογίζεται ότι με τη διεύρυνση αυτή, στις εκλογές θα λάβουν μέρος πάνω από 400.000 άτομα -  είναι να αναδειχθεί με τέτοια ποσοστά, τα οποία θα μηδενίσουν κάθε απόπειρα υπονόμευσής του ή και αμφι-

σβήτησής του, μετά τις εκλογές, αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό.
• Το αν θα αλλάξουν τα κομματικά όργανα.Ο κ. Παπανδρέου, αν και θα ήθελε να εκλέξει νέα όργανα (Κεντρική Επιτροπή, Εκτελεστικό Γραφείο, γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής), συμφώνησε ότι οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά τις εκλογές, και όχι υπό την πίεση χρόνου που υπάρχει τώρα, λόγω της προσφυγής στις κάλπες.
Κοινές εμφανίσειςΣημίτης - Παπανδρέου θα κάνουν και κοινές εμφανίσεις δημοσίως και σε περιοδείες, μέχρι το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, οπότε και ο κ. Σημίτης θα παραιτηθεί, αλλά είναι απολύτως βεβαιωμένο ότι ο κ. Παπανδρέου θα επιχειρεί όλο και πιο πολύ να αποστασιοποιείται και να έχει αυτόνομη δημόσια παρουσία. Είναι απολύτως βεβαιωμένο επίσης ότι ο κ. Παπανδρέου δεν πρόκειται να ακολουθήσει την πεπατη- μένη σε σχέση με τις περιοδείες αυτές, αλλά θα ακολουθήσει ένα ιδιαίτερο στυλ, που στόχο θα έχει να βρίσκεται κάθε φορά ένα βήμα μπροστά από τον πρόεδρο της Ν.Δ., Κ. Καραμανλή.

Το χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα που συμφώνη
σαν Σημίτης - Παπανδρέου αναφέ
ρει ότι:

Αύριο Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, το 
απόγευμα θα συγκληθεί η Κε
ντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ,
στην οποία ο κ. Σημίτης θα αναγγεί
λει επίσης την απόφασή του να κινή
σει τη διαδικασία διαδοχής του, και 
παράλληλα θα προτείνει τον Γ. Πα
πανδρέου για τη θέση του προέ
δρου. 0 κ. Παπανδρέου θα απευ
θυνθεί και αυτός στην Κ.Ε. ουσιαστι
κά παρουσιάζοντας την υποψηφιότη
τά του. Η Κ.Ε. θα αποφασίσει τη σύ
γκληση του Έκτακτου Συνεδρίου του 
ΠΑΣΟΚ για τις 30-31 Ιανουαρίου.

Το Έκτακτο Συνέδριο θα 
πραγματοποιηθεί στις 30- 
31 Ιανουαρίου και θα έχει 
πανηγυρικό χαρακτήρα. Εκεί 
και επίσημα πλέον ο κ. ΣαμΡ 
της θα παραιτηθεί από πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ, και ο Γ. Πα
πανδρέου θα θέσει επίσημα 
υποψηφιότητα, ζητώντας να 
επέλθει η καταστατική αλλα- 
γή, και η εκλογή πρόεδρου 
να γίνει από τη βάση του κόμ
ματος. Η πρόταση θα εγκρι- 
θεί, και το Συνέδριο θα απο
φασίσει εκλογές το αμέσως 
επόμενο Σαββατοκύριακο.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του 
νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ θα 
πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 
Φεβρουαρίου, με καθολική, όπως 
προαναφέρθηκε, ψηφοφορία. 0 Γ. 
Παπανδρέου ενδιάμεσα θα απευθύ
νει πρόσκληση σε όσους έχουν διατε- 
λέσει μέλη του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυ
σή του και μετά, να προσέλθουν στη 
διαδικασία, θα είναι το πρώτο μεγά
λο άνοιγμα του υποψήφιου προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ σε όσους ανήκουν στην 
ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, 
και δεν ανήκουν πλέον στο ΠΑΣΟΚ, 
να επαναπατριστούν στον κομματικό 
φορέα από τον οποίο ξεκίνησαν.

Τη Δευτέρα, 9 Φεβρου
αρίου, ο Γ. Παπανδρέου, 
με την οριστικοποίηση του 
εκλογικού αποτελέσματος, 
θα επισκεφθεί τον Πρόε
δρο της Δημοκρατίας και 
ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα 
ζητήσει τη διάλυση της Βου
λής και την προσφυγή στις 
κάλπες, μέσα στις συνταγμα
τικές προθεσμίες τών τουλά
χιστον 30 ημερών -  έτσι ώ
στε οι εκλογές να πραγματο
ποιηθούν στις 7 Μαρτίου.
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B Το θ έμ α _________ ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ ΣΤΟ  ΠΑΣΟΚ tan»

Αντίο στο σκληρό ροκ
Ο Γιώργος με τακτική συναίνεσης προς τις εκλογές
θεαματικές αλλαγές στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ φέρεται αποφασισμένος να επιφέρει ο Γιώργος  
Παπανδρέου αν κρίνει κανείς από το περιεχόμενο της χθεσινοβραδινής δήλωσής του, αμέσως μετά τη 
συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κ. Σημίτη στην οδό Αναγνωστοπούλου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιώργος Χρ. Πατιαχρήστος Οι πρωταγωνιστές της ημέρας

Ο Γιώργος Παπανδρέου μοιάζει έτοιμος να εγκαταλέίψει τη γραμμή της σκληρής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση και να υιοθετήσει την τακτική της συναίνεσης. Δεν είναι τυχαίο ότι στην πρώτη του επαφή με τον Τύπο, μετά την ε- πισημοποίηση της υποψηφιότητάς του για τη διαδοχή, απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους Έλληνες σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε εθνικά για τα μεγάλα θέματα που ο πολίτης έχει, πέρα από κομματικές προκαταλήψεις (...) και είναι μια μεγάλη πρόκληση να δουλέψουμε όλοι μαζί για την Ελλάδα που θέλουμε».Ο κ. Παπανδρέου θα συγκεκριμενοποιήσει αυτή τη θέση στην αυριανή ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Και η αλλαγή πλεύσης που θα επιφέρει στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ θα είναι ακόμη πιο ορατή όταν αναλάβει πλήρως τα ηνία της ηγεσίας του κυβερνώντος κόμματος. Όμως, το
Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ
Στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ θα είναι ακόμη 
πιο ορατή όταν αναλάβει πλήρως τα ηνία της 
ηγεσίας του κυβερνώντος κόμματος

χθεσινό δείγμα γραφής που έδωσε φανερώνει ότι το ΠΑΣΟΚ γυρίζει σελίδα, με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, κι αυτό όπως είναι φανερό θα επηρεάσει και τη Νέα Δημοκρατία, που δείχνει να παραμένει αμήχανη μπροστά στις εξελίξεις. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Π απανδρέου ε γκαινιάζει ένα επικοινωνιακό στυλ που αλλάζει τα δεδομένα και ουσιαστικά βγάζει έξω από τα νερά της την αντιπολίτευση.Η χθεσινή, συγκινητική, αναφορά του στην πρόσφατα εκλιπούσα Μαρία Ρεζάν, που του πήρε πριν από 23 χρόνια την πρώτη του πολιτική συνέντευξη, ήρθε σαν συνέχεια της πρωτοβουλίας του να βγει ανήμερα την Πρωτοχρονιά με έναν δίσκο μελομακάρονα να κεράσει τους δημοσιογράφους που περίμεναν έξω από το Καστρί με τις ώρες, και της απόφασής του αργότερα να αψηφήσει τις κάμερες και να βγει γιά τζό- γκινγκ με αθλητική φόρμα στους δρόμους του Καστριού.
Σ το  πλευρό τουΣτο μεταξύ το ένα μετά το άλλο τα κορυφαία στελέχη τάσσονται στο πλευρό του Γιώργου Παπανδρέου. Από τις τοποθετήσεις αυτές, ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη ήταν η δήλωση του Θεόδωρου Πάγκαλου, ο οποίος έκανε ευνοϊκές αναφορές στην αλλαγή που επιχειρείται στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, γνωστοποιώντας παράλληλα τη στήριξή του. Δηλώσεις, με τις οποίες υπερθεματίζουν για την πρωτοβουλία Σημίτη και τη συντελού- μενη αλλαγή στο πρόσωπο του Γιώργου Παπανδρέου έκαναν επίσης ο Ε. Βενιζέλος, ο Α. Τσοχατζόπουλος, ο Γ. Παπαντωνίου, ο Χρ. Βερελής, ενώ ο διαγράφεις βουλευτής Κυρ. Σπυριούνης δήλωσε ότι αναμένει πρόσκληση του κόμματος για να επανενταχθεί.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
0 Πρωθυπουργός συναντήθηκε 
χθες με τον γραμματέα ίου 
ΠΑΣ0Κ και τον υφυπουργό 
Τύπου και το βράδυ είχε την 
ιστορική, δίωρη, συνάντηση 
με τον Γιώργο ήαπανδρέου. 
Ουσιαστικά, ξεκίνησε την 
αντίστροφη μέτρηση για την 
αποχώρησή του από την 

προεδρία του ΠΑΣΟΚ και σήμερα ενημερώνει τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κυβερνητική 
Επιτροπή και το Εκτελεστικό Γραφείο. Ακολούθως 
θα απευθύνει διάγγελμα με τις προθέσεις του.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Προσήλθε πεζός στην οδό 
Αναγνωστοπούλου, 
σηματοδοτώντας το δικό 
του «στυλ» και στις 
δηλώσεις του επιχείρησε 
να μη δώσει μόνον 
πολιτικό στίγμα -  αλλά 
έκανε λόγο και για το 
συναίσθημα που διέκρινε 

τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. 
Απέφυγε επιμελώς να μιλήσει για τις λεπτομέρειες 
της συνάντησης, σεβόμενος τον ρόλο του κ. 
Σημίτη.

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Συναντήθηκε με 
τον
Πρωθυπουργό 
φορώντας 
ζιβάγκο, όπως 

τις... πρώτες ημέρες του 
ΠΑΣΟΚ. Μ ε τον 
κ. Σημίτη συζήτησε τα 
χρονοδιαγράμματα και τις 
εσωκομματικές διαδικασίες 
καθώς και την ημερομηνία 
διεξαγωγής των εκλογών.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
**  ΧΥΤΗΡΗΣ

0  πάλαι ποτέ 
στενός συνεργάτης 
του Α. Παπανδρέου 
ενημερώθηκε 
πλήρως χθες από 

τον Πρωθυπουργό για τις 
μελλοντικές κινήσεις του κ. 
Σημίτη. Επετέθη στη Ν.Δ. για τις 
αποδοκιμασίες που δέχθηκε ο 
Πρωθυπουργός από οπαδούς 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
στον Πειραιά, κατά τον 
εορτασμό των Θεοφανείων.

* ΠΑΝΟΣ 
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
Ο μοναδικός, πλην 
Των ανδρών της 

; ασφαλείας, που 
συνοδέυσε τον 
Γ. Παπανδρέου στο 

ιστορικό ραντεβού της οδού 
Αναγνωστοπούλου. Εμφανίστηκε 
έτσι ω ς ο πρώτος τη τάξει 
άνθρωπος του κ. Παπανδρέου και 
η παρουσία του σηματοδότησε το 
ενδιαφέρον του υπουργού Εξωτε
ρικών για τα μέσα ενημέρωσης, 
αφού ο κ. Μπεγλίτης είναι εδώ και 
χρόνια ο σύνδεσμος του Γ. Παπα
νδρέου με τους δημοσιογράφους.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩ ΡΓΟΥ Π Α Π Α ΝΔ ΡΕΟ Υ

Να δουλέφουμε εθνικά
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου, εξερχόμενος της οικίας του Πρωθυπουργού, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:«Ανταλλάξαμε απόψεις για τις πρωτοβουλίες των επόμενων ημερών, τις οποίες έχει αναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, μιλήσαμέ και πέρα από πολιτικά. Αυτές οι ιστορικές στιγμές είναι και πολύ ανθρώπινες στιγμές, στιγμές συγκίνησης και για μένα, πόσο μάλλον για τον Κώστα Σημίτη. Ακούμε από όλες τις γειτονιές και τις γωνιές της χώρας μας πρωτόγνωρα μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας για μια νέα πορεία ανανέωσης, για μια πορεία αλλαγών. Θέλουμε να ανταποκριθούμε σ ’ αυτές τις προσδοκίες και πιστεύω θα ανταποκρι- θούμε. Νομίζω ότι οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες, οι ελπίδες είναι πολύ μεγάλες. Θα έλεγα, ξεπερνούν τα στενά όρια ενός

κόμματος και αυτό με εκφράζει εμένα. Π ιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε εθνικά για τα μεγάλα θέματα που ο πολίτης έχει, πέρα από κομματικές προκαταλήψεις. Ν ομίζω πως αυτό θέλει η νέα γενιά, αυτή τη σύνθεση, αυτή τη συναίνεση, αυτή τη συλλειτουργία. Και είναι μια μεγάλη πρόκληση να δουλέψουμε όλοι μαζί γ ι’ αυτή την Ελλάδα που θέλουμε. Επιτρέψατέ μου να κάνω μια άλλη δήλωση που είναι όχι άμεση με την πολιτική συγκυρία. Είναι για τη Μαρία Ρεζάν, μια γυναίκα δημοσιογράφο στην οποία έδωσα μία, ίσως την πρώτη, συνέντευξή μου στο ραδιόφωνο ως πολιτικός. Μια γυναίκα δημοσιογράφος που τίμησε όχι μόνο τη δημοσιογραφία, αλλά και τη δημοκρατία και τους πολιτικούς δημοκρατικούς θεσμούς. Την χάσαμε και νομίζω όλοι μας την θυμόμαστε σήμερα, αυτή την ημέρα».

Π ΡΟ ΕΔ ΡΙΑ  ΚΟΜ ΙΣΙΟΝ

Ο Σημίτης 
από τους 
επικρατέστερους 
γιατηθέσηΠρόντιΤΑ ΝΕΑ / LE MONDE
ΤΟΥ Thomas Ferenczi_______

«Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ θα
μπορούσε να προσφέρει πολλά 
στην Ευρώπη», δήλωσε την Δευτέρα 
ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας 
Γιάννος Παπαντωνίου. Άνοιξε με τον 
τρόπο αυτό τη μάχη για τη διαδοχή 
του Ρομάνο Πρόντι στην προεδρία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -  μια 
μάχη την οποία θα κρίνουν 
πολυάριθμοι παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
έκβασης των ευρωεκλογών.
Η θητεία του Πρόντι ολοκληρώνεται 
την 1η Νοεμβρίου, ημερομηνία 
κατά την οποία θα αναλάβει 
καθήκοντα η επόμενη Κομισιόν. 0 
νέος πρόεδρος θα διοριστεί 
κανονικά στη διάρκεια του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Ιουνίου.
Το νέο σχέδιο του Συντάγματος 
ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
λαμβάνει υπόψη του και τα 
αποτελέσματα των ευρωεκλογών 
κατά τη διαδικασία επιλογής του 
προέδρου της Κομισιόν.
Έτσι, σε περίπτωση πλειοψηφίας 
της Αριστερός -  αν το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο θελήσει να σεβαστεί το 
πνεύμα του σχεδίου του 
Συντάγματος -  τα επικρατέστερα 
ονόματα για την προεδρία της 
Κομισιόν είναι δύο: αυτό του κυρίου 
Σημίτη, που ακουγόταν ήδη πολύ 
πριν ανακοινωθεί ανεπίσημα η 
υποψηφιότητά του, και εκείνο του 
πρώην Φινλανδού πρωθυπουργού, 
Πάαβο Λιπόνεν. Αμφότεροι είναι 
σοσιαλδημοκράτες και έμπειροι 
πολιτικοί, θεωρούνται σοβαροί και 
αποτελεσματικοί, ικανοί για την 
επίτευξη των απαιτούμενων 
επίπονων συμβιβασμών. Δεν 
υποστήριξαν τον 
αμερικανοβρετανικό πόλεμο στο 
Ιράκ αλλά κράτησαν χαμηλούς 
τόνους -  ο Φινλανδός διότι η χώρα 
του είναι επιοήμως ουδέτερη, ο 
Έλληνας πρωθυπουργός διότι το 
πρώτο εξάμηνο του 2003 
προήδρευε της Ε.Ε., γεγονός που 
του επέβαλε μια προσεκτική στάση. 
Όσον αφορά το σχέδιο του 
Συντάγματος, τόσο η Φινλανδία όσο 
και η Ελλάδα ζητούσαν τη 
διατήρηση ενός επιτρόπου ανά 
κράτος.
Σε περίπτωση νίκης της Αριστερός 
στις ευρωεκλογές, ένας τρίτος 
πιθανός υποψήφιος για την 
προεδρία της Κομισιόν είναι και ο 
Πορτογάλος σοσιαλιστής Αντόνιο 
Βιτορίνο. Στην αντίθετη περίπτωση, 
εάν δηλαδή επικρατήσει η Δεξιά, τα 
δύο ονόματα που ακούγονται 
περισσότερο είναι εκείνα του 
Βέλγου πρωθυπουργού, Γκι 
Φερχόφσταντ και του 
Λουξεμβούργιου ομολόγου του, 
Ζαν-Κλοντ Ζουνκέρ.


