
Τιμές δύο ταχυτήτων 
στο Κέντρο
Μεγάλες προοπτικές οικιστικής ανά
πτυξης «βλέπουν·» για το Κέντρο παρά
γοντες της κτηματαγοράς.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ

Ιαπωνική μόδα 
στην Αθήνα
Η Ιαπωνία «εισβάλλει» με τέχνη, 
πολιτισμό, αναγνώσεις, σινεμά, κό
μικς, ακόμη και γεύσεις στην Αθήνα.

ΣΕ Λ ΙΔ Ε Σ  24-25

Ψηφίζουν κοινωνικό 
πακέτο, Ασφαλιστικό
Πριν από τις εκλογές σκοπεύει η 
κυβέρνηση να ψηφίσει το κοινωνικό 
πακέτο και το νέο Ασφαλιστικό.

ΣΕΛ ΙΔΑ  61

Η  οργάνωση
του Ελληνικού Κράτους 
1833-1871
ΣΗ Μ ΕΡΑ  ΤΟ 7ο ΤΕΥΧΟ Σ
Κάθε μέρα σε τεύχη, 
ΔΩΡΕΑΝ μαζί με «ΤΑ ΝΕΑ».

της νέας 
εποχής

Ανατρεπτικό διάγγελμα Σημίτη

«Βομβιστής»
'  'ας γενιάς

0 εγω ισμός 
της μονιμότητας 
είναι βαθιά 
συντηρητική 
συμπερι-

Το ΠΑΣΟΚ έχει 
νεώτερα ηγετικά 
στελέχη ικανά να 

απαντήσουν 
στις προ-

ΚΛ6ΙΔ<32ΑΤ6 
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Του Κώστα Μ ητρόπουλου

Γ. Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

Με πούλμαν σε 
όλη την Ελλάδα

Ο βομβιστής -  από τον καιρό της Δημοκρατικής Ά μυνας -  Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ετησήμως την πρόθεσή του να αποχω ρήσει με μία δή- λωση-βόμβα για την παλαιό γενιά στελεχών (όχι μόνο) στο ΠΑΣΟΚ. Τάχθηκε-εμμέσως πλην σαφώς-  υπέρ της ριζικής ανανέωσης.

Κ. Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ Η Σ

Η φυγή, ομολο -1 "  
γία αποτυχίας ¿  '

7-13 Κ Α Ι Ρ ΙΠ ΕΣ: ΒΟΜ ΒΑ (ΣΕΛ. 3)

τουπαχιστον

000.0 ο€ 5
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ΤΑ ΝΕΑ /Πέμπτη 8 Ιανουάριου 2004

ΤΟ  ΑΤΤΙΚΟ Ν  Νοσοκομείο στο 
Χαϊδάρι ξεκινά το νέο έτος με νέες 
καθυστερήσεις. Η ένταξή του στο 
σύστημα εφημεριών πάει για τον 
άλλο μήνα, ενώ ο αριθμός των νο
σηλευτών δεν έχει καλυφθεί πλή
ρως.
Η Δέσποινα Κουκλάκη, στη 
ΣΕΑ. 14.

Ο Υ Π Ν Ο Σ  των Ελλήνων χάνεται 
μέρα με τη μέρα. Λόγω άγχους και 
ρυθμών της καθημερινής ζωής. 
Αλλά η έλλειψη ύπνου προκαλεί 
μειωμένη απόδοση, εκνευρισμό, 
ακόμη και κατάθλιψη.
Η Μάρθα Καίτανίδη στη
ΣΕΑ. 15.

Ο  Ρ I
Ζ Ο Ν  
Τ  Ε Σ

θ . ΑΓΓΕ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ : «Το λιβάδι 
που δακρύζει» είναι η πρώτη 
ταινία μιας τριλογίας, θα 
αναγνωρίσει ο θεατής σ ’ αυτήν 
σημάδια από τον «Οιδίποδα 
τύραννο», τους «Επτά επ ί Θήβας» 
και την «Αντιγόνη» στην πορεία 
ενός έρωτα και στη μοίρα μιας 
γυναίκας.
Ο Π. Κάγιος στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ,
ΣΕΑ. 1/21.

Ο Δ. ΑΘΗΝ ΑΙΩΝ  πρέπει να σχε
διάσει τις υπηρεσίες του από την 
αρχή ώστε να εξυπηρετούν τους 
δημότες του, χωροταξικά τουλάχι
στον. Το ίδιο εξάλλου ισχύει και 
για τους Δήμους Θεσσαλονίκης, 
Πάτρας, Βόλου κ,λπ.
Η Μαρία Νταλιάνη στη 
ΣΕΛ.17.

ΤΡΑΜ  αποκτά και η Καλαμάτα 
που στο τέλος του επόμενου χρό
νου θα συνδέει το ιστορικό κέντρο 
της μεσσηνιακής πρωτεύουσας με 
την παραλία. Το κόστος θα ανέλθει 
σε 11,56 εκατ. ευρώ.
Η Ματίνα Ηρειώτου στη 
ΣΕΑ. 19.

A C B jo8 , 9 , 1 3 , 2 6 , 3 5 , 4 6
ΟΜΑΛΑ ·, ΣΕΑ. 2/30.

( ix fcrag)6 , 1 0 , 2 0 , 3 0 , 3 4
ΟΜΑΔΑ-, ΣΕΑ. 2/30.

8 0 5 ,9 8 5 ,1 1 0
-ΟΜΑΔΑ-, ΣΕΑ. 2/30.

'ΐψΤΡΤΓίΤΠΎΛ ______
ΟΜΑΔΑ-, ΣΕΑ. 2/30.

[20 Ερωτήσεις]

ΣΠ . Κ ΑΠ ΡΑΛΟ Σ:
Η σφαιροβολία στην 

Ολυμπία.
Η ιδέα ανήκει σε 
θηλυκό μυαλό, 
της προέδρου 

Γιάννας
Αγγελοπούλου. 
Επιβεβαιώνεται 

έτσι ότι οι «Αγώνες 
επιστρέφουν 

στον τόπο που 
γεννήθηκαν».

Οι «20 Ερωτήσεις» 
του Μ. Μαυρομμάτη 

στη 
ΣΕΑ. 53.

------------------- [ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ]---------- -----

Αποφθέγματα
Κύριε Διευθυντή

Α ν  κατάλαβα καλά τον Πρωθυπουργό, συντήρηση  
είναι η μονιμότητα του Σημίτη και πρόοδος η 
μονιμότητα του... Π ΑΣΟ Κ !

Β. ΒΑΦ ΕΑΣ: Ανάμεσα στην ποίηση 
και την χλεύη, οι κωμωδίες του 
Σαίξπηρ αντιπαρατίθενται διαρκώς 
με το σκληρό και το τρυφερό, με 
την απογείωση και την 
προσγείωση.
Η Ελενα Δ. Χατζηιωάννου στους 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ,
ΣΕΑ. 3/23.

Η Θ Ε Ω Ρ ΙΑ  των πιθανοτήτων 
σήμερα απέχει πολύ από τον 
αρχικό της χαρακτήρα ως 
«θεωρίας του τζόγου». Οι 
εφαρμογές της εκτείνονται σε 
φυσική, χημεία, βιολογία κ.λπ.
Ο Τ. Μιχαηλίδης στους 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ,
ΣΕΑ. 7/27.

Μ ε τ ιμ ή  
Νεόκοπος

ΤΟ  ΑΜ ΕΡΙΚ ΑΝ ΙΚ Ο  διαστημικό 
σκάφος «κάθησε» στον Άρη σε 
έναν χώρο που μοιάζει με 
νερόλακκο και έχει μαλακό 
έδαφος. Οι επιστήμονες δεν 
αποκλείουν να είναι πραγματικός 
νερόλακκος.
ΣΕΑ. 57.

Τ Α  Ν Ε Α  / THE TIMES

Η ΧΡΗ ΣΗ  ινδικής κάνναβης δεν θα 
αποτελεί πια ποινικό αδίκημα στη 
Βρετανία από τις 29 Ιανουάριου. 
Αλλά οι επιστήμονες αμφισβητούν 
την ορθότητα αυτής της κίνησης.
Ο Steve Boggan αηό τους 
«Times» στη 
ΣΕΑ. 58.

Η Α Θ Η Ν Α  2004 πρέπει 
να αποδυθεί σε αγώνα 
στο εξω τερικό , με στόχο 
την προβολή και 
διαφήμιση των 
Ολυμπιακώ ν Αγώνων. 

Δεν θα πρέπει να περάσει από τον νου 
της δ ιεθνούς κοινότητας ότι όλα 
σταματούν στην πατρίδα μας επειδή 
γίνονται εκλογές.
Ο Μ. Μαυρομμάτης στους «Προβολείς» 
ΣΕΑ. 6.

Η Φ Τ Ω Χ Ε ΙΑ  δεν είναι 
μόνο χαρακτηριστικό του 
Τρίτου Κόσμου. 
Εξαθλίωση, 
περ ιθω ριοποίηση, 
αποκλεισμός από κάθε 

μηχανισμό παραγωγής ή κατανομής 
πόρω ν και υπηρεσιώ ν και 
εξοστρακισμός συγκροτούν έναν 
«τέταρτο κόσμο», έξω  από τα «όρια» της 
«επ ίσημης» κοινωνίας.
Ο Χρ. Κατσίκας στην «Τρίτη Άποψη» 
ΣΕΑ. 5.

ΣΤΗ Ν  Τ Η Λ Ε Ο Π Τ ΙΚ Η
ενημέρω ση απομένει να 
βαδίσει με ενθουσιασμό 
στο ρυθμικό μαρς των 
εξελίξεω ν της πολιτικής 
σκηνής. Έ τσ ι εντείνει την 

αίσθηση του επείγοντος, αναδεικνύει τη 
λάμψη των πρωταγωνιστών και 
συγκεντρώ νει την προσοχή στο 
οασπένς...
Η Πόηη Διαμαντάκου στους 
ΟΡΙΖΟ ΝΤΕΣ,
ΣΕΑ. 9/45.

Τ Α  Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α  που
αντικρύζει κανείς σ ’ ένα 
σούπερ μάρκετ δεν τα 
είχε δει ο Μάρκο Πόλο 
σε όλη του τη ζω ή. Σ ’ 
ένα σούπερ μάρκετ 

μεσαίας κατηγορίας μπαίνουν κάθε 
χρόνο 30.000 διαφορετικά προϊόντα.
Αν τα έβλεπε ο Βενετός, δεν θα έπαιρνε 
τον δρόμο του μεταξιού...
Ο Ρ. Βρανάς στους ΔΡΟΜ ΟΥΣ,
ΣΕΑ. 59.

ΠΕΜΠΤΗ

8
ΙΑ Ν Ο ΥΑ Ρ ΙΟ Υ  2004

Γεωργίου Χοζεβίτου, 
Δομνίκης, Κύρου

Α Ν Α Τ Ο Λ Η  Η ΛΙΟ Υ: 7.41 
Δ Υ Σ Η  Η ΛΙΟ Υ: 5.22 
Σελήνη 17 ημερών

Δ Α Κ Τ Υ Λ ΙΟ Σ

&  
Σήμερα ία ζυγά 
αύριο ία μονά

ΑΠ ΑΓΟ ΡΕΥΕΤΑ Ι η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιλη
πτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχομένου της εφ η
μερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μη
χανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχο- 
γραφήσεω ς ή άλλο, χω ρίς προηγούμε
νη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμοι 
238/1970,4301/1979, Ν. 100/1975,
Ν.Δ. 3565/1956 και 4254,1962 και κα
νόνες του  Διεθνούς Δικαίου.

Καιρός Από τον Ανδρέα Λαζάνπ

[ΣΗ Μ ΕΡΑ]
Παγετός τη νύχτα 
και νωρίς το πρωί 
στα ηπειρωτικά.
Κρύο παντού. Ισχυ
ροί βοριάδες στο 
Νότιο Αιγαίο, εξα- 
σθενούντες. Μικρής 
διάρκειας χιονόνερο 
στα νοτιοδυτικά και 
την Κρήτη.

ΑΤΤΙΚΗ
Ηλιοφάνεια, ασθε
νείς βοριάδες. Μεγί
στη θερμοκρασία 
στην Αθήνα 7°θ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ήλιος, ασθενείς βο
ριάδες. Μεγίστη 
θερμοκρασία στην 
πόλη 3°θ.

[ΑΥΡΙΟ]
Λίγη συννεφιά 
στα ανατολικά 
και νότια. Βρο

χές το απόγευ
μα στα δυτικά, 
χιόνι στα ορει

νά. Μέτριοι βο
ριάδες στο Ιό- 
νιο. Παγετός.

ΑΝ ΕΜ Ο Ι
(Μ πωφόρ)

Θ Α Λ ΑΣΣΑ : Λ ίγο
τα ραγμένη

Ταραγμένη Κυματώδης

V W  V W
Π ο λύ  Τρ ικυμ ιώ δης

κυμα τώ δης

[Σάββατο 10/11
Βροχές, καταιγίδες σε 
δυτικά, κεντρικά και νό
τια. Χιόνια στα ηπειρωτι
κά. Ανεμοι νοτιοανατολι
κοί έως πολύ ισχυροί (6- 
7 Μπωφόρ) τρεπόμενοι 
στα δυτικά και βόρεια σε 
βόρειους ισχυρούς (5-6 
Μπωφόρ). Λιγότερο 
κρύο το πρωί.

[Κυριακή 11/11
Βροχές, τοπικές καταιγί
δες, χιόνια στα ηπειρω
τικά. Πολύ ισχυροί βο
ριάδες στα δυτικά και 
βόρεια (6-7 Μπωφόρ), ι
δίας έντασης νοτιάδες 
στην υπόλοιπη χώρα 
τρεπόμενοι κι εδώ σε 
βόρειους. Μικρή πτώση 
της θερμοκρασίας.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ σ. 69-70 ·  Γ ΙΑ  ΩΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ σ. 68 ·  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ σ. 9/45 10/46 ·  ΘΕΑΜΑΤΑ σ. 12/48 15/51
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Έ δειξε  το μέλλον
Α να σ κό π η σ η  από Σημίτη της οκταετίας του

I ΕΓΡΑΦΑΝ)

Ι . Κ

Πρετεντέρης
(ο αρθρογράφος γράφει 

για τις εκλογές)Οι εκλογές θα κριθούν ατήθος με στήθος και ψήφο με ψήφο. Ακόμη και αν η Ν.Δ. διατηρεί το προβάδισμα, η δυναμική γύρισε με το μέρος του ΠΑΣΟΚ και οι εκλογές θα εξελιχθούν σε ντέρμπι. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όποιος και αν κερδίσει, θα κερδίσει με υψηλό ποσοστό και μικρή διαφορά. Άρα, ο χαμένος θα χάσει και αυτός με υψηλό ποσοστό και μικρή διαφορά. Συνεπώς, ο οιοσδήποτε χαμένος θα εκλέξει σίγουρα (και εκτός μεγάλης εκπλήξεως) τους 121 βουλευτές που χρειάζονται για να μπλοκάρει την προεδρική εκλογή του 2005. Δεύτερον, όποιος και αν χάσει στις εκλογές του Μαρτίου, αποκλείεται να συμφωνήσει στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και αυτό για έναν πολύ απλό λόγο: επειδή δεν θα έχει την εσωκομματική ευχέρεια να το κάνει. Κανείς δεν θα του δώσει πίστωση χρόνου ώς το 2008.
99

(«Το Βήμα»)
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[ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ]

Κάτι παραπάνω από δέκα λεπτά διάρκεσε 
το διάγγελμα του Πρωθυπουργού προς 
τον ελληνικό λαό.

Τ Η Σ  Ε ιρά νης Δ. ΚαρανασοηούΛουΣ τη διάρκειά του, ο Κώστας Σημίτης εξήγησε την πρωτοφανή για ηγέτη που βρίσκεται στην κυβέρνηση κίνηση να αποχωρήσει από την προεδρία του κόμματός του και να μη διεκδικήσει νέα πρωθυπουργική θητεία.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ του διαγγέλματος, ωστόσο, ήταν αυτό που καταξίωσε τον Κώστα Σημίτη ως ηγέτη μεγάλου βεληνεκούς. Αφού ανέλυσε τα επιτεύγματα της οκταετίας του -  από την είσοδο στην ΟΝΕ μέχρι την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κι από τη βελτίωση των εισοδημάτων μέχρι την εξάρθρωση της τρομοκρατίας - , υπογράμμισε ότι είναι πλέον καιρός να δώσει τη σκυτάλη σε νέες γενιές που ξέρουν τους νέους καιρούς και συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ όχι μόνο επιβεβαίωσε το έως τώρα γνωστό χρονοδιάγραμμα και την ημερομηνία των εκλογών -  7 Μαρτίου -  αλλά ενέταξε όλες τις κινήσεις του των τελευταίων επτά μηνών στο πλαίσιο της απόφασής του για αποχώρηση και διαδοχή. Μεταξύ αυτών, και την ανανέωση στο ΠΑΣΟΚ, με την αντικατάσταση του Κώστα Λαλιώτη από τον Μιχάλη Χρυσο- χόΐδη. Ο κ. Σημίτης προδιέγραψε περαιτέρω ανανέωση από την επομένη των εκλογών, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει νέα και ικανά στελέχη.
ΣΤΟΝ Κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ -  τον οποίο ο κ. Σημίτης φωτογράφισε αλλά δεν ανέφερε ονομαστικά -  στρέφεται, όπως είναι φυσικό, το ενδιαφέρον από σήμερα, μετά και την κοινή συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής και Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -  αναμένεται να εκλεγεί στις αρχές Φεβρουάριου -  θα αρχίσει πολύ σύντομα να «οργώνει» τη χώρα από τη Θράκη έως την Κρήτη.
ΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ από τα περισσότερα στε-

■ 0 συναγερμός για  του SARS συνεχίζεται 
στην Ασία . Στη φωτογραφία, ένας 

. επιβάτης στο αεροδρόμιο της Μανίλας 
περνάει μπροστά από ένα «σκάνερ» 
θερμοκρασίαςλέχη του ΠΑΣΟΚ ήταν θετικές για τις πρωτοβουλίες Σημίτη, στη Ν.Δ. αντιμετωπίστηκαν ως ομολογία της αποτυχίας του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Καραμανλής με διάγγελμα-απάντηση στον κ. Σημίτη επιχείρησε να μετριάσει τις εντυπώσεις που έχει κερδίσει τα τελευταία 24ωρα το ΠΑΣΟΚ και υποστήριξε ότι οι πρωτοβουλίες στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος αποτελούν «ε- πικοινωνιακή παράσταση» ενώ επέμεινε ότι η Ν.Δ. θα κερδίσει τις εκλογές. Ταυτόχρονα ο κ. Σουφλιάς, με οδηγίες προς βουλευτές και στελέχη, προτείνει τρόπους αντιμετώπισης του νέου εγχειρήματος Σημίτη.

[ΡΙΠΕΣ 1

Βόμβα
ΡΗΞΗ με πολλαπλές στοχεύσεις και 

ευρύτερες επιπτώσεις στην 
πολιτική ζωή...

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ο Πρωθυπουργός Κώστας 
Σημίτης με την απόφασή του να 
προχωρήσει σε ανανέωση της 
ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.

ΤΟ αμέσως ζητούμενο, βέβαια, είναι 
η ανατροπή των προεκλογικών 
συσχετισμών.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ όμως με την 
παραίτησή του αλλά και με όσα 
υπογράμμισε στο χθεσινό του 
διάγγελμα...

0 Πρωθυπουργός υιοθετεί μια 
στάση διαμετρικά αντίθετη από τα 
παραδοσιακά πρότυπα 
συμπεριφοράς των πολιτικών...

ΚΑΙ δίνει το στίγμα ενός καινούργιου 
ριζοσπαστικού πολιτικού λόγου.

01 αναφορές του για τον βαθύ 
συντηρητισμό του «εγωισμού της 
μονιμότητας»...

ΑΛΛΑ και για την ανάγκη η 
διακυβέρνηση της χώρας να 
περάσει στη νέα γενιά που μετέχει 
στις παραγωγικές διαδικασίες...

ΚΑΙ είναι ικανή να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις της νέας εποχής...

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ μια μοναδική πολιτική 
παρακαταθήκη...

ΠΟΥ θα επηρεάσει καθοριστικά τις 
εξελίξεις και στα δύο μεγάλα 
κόμματα.

ΓΙΑΤΙ, βέβαια, κανείς δεν αμφιβάλλει 
ότι ο Πρωθυπουργός με τις 
δηλώσεις του αλλά προπαντός με 
το προσωπικό του παράδειγμα...

ΒΑΖΕΙ μία βόμβα στην 
αρτηριοσκλήρυνση που 
χαρακτηρίζει το πολιτικό 
σύστημα...

ΤΗΝ οποία κανείς δεν μπορεί να 
αγνοήσει, αν δεν θέλει να 
τιμωρηθεί από τους ψηφοφόρους.

ΑΚΟΜΑ και με την παραίτησή του 
έβαλε -  ξανά -  τον πήχυ ψηλά!

http://ta-nea.dolnet.gr


Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  

Σ Τ Ι Σ  Μ Α Τ Ι Ε Σ

Την νήσσαν...Ο  λόγος στους αναγνώστες:Ο Θ. Γραμματικόττουλος, Παπαφλέσσα 7, Πύργος Ηλείας, γράφει:«Εάν αυτά που είπε ο βουλευτής της Ν Α  Μ. Βαρβιτσιώτης για το κάψιμο της ελληνικής σημαίας το είχε εκστομίσει βουλευτής άλλου κόμματος, ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ, αντιλαμβανόμεθα τι θα είχε γίνει. Η Ν.Δ. θα διερρήγνυε τα ιμάτιά της, θα ζητούσε την κεφαλήν του επί πίνακι. Οι υπερπατριώτες, που δεν δέχονται να κρατούν αλλοδαποί αριστούχοι μαθητές την ελληνική σημαία στις παρελάσεις, ομού και η Εκκλησία, θα έπαιρναν τα λάβαρα να κα- τέβουν στο Σύνταγμα. Άπαντες, όμως, εποίησαν την νήσσαν γΓ αυτά που είπε ο βουλευτής της Ν.Δ. Η δε Ν.Δ., αρ- κέσθηκε να δικαιολογήσει τον βουλευτή της λέγοντας ότι είναι προσωπικές απόψεις του. Αν είναι δυνατόν! Κατά τον κ. Βαρβιτσιώτη, λοιπόν, καθένας έχει την ελευθερία (θα τρίζουν τα κόκαλα του Βολταίρου), όποτε του αρέσει, να καίει το εθνικό σύμβολο!Τι να πεις, όμως. Καθημερινά ακούο- μεν την Ν.Δ. να κατηγορεί το κυβερνούν κόμμα για διχασμό, για υβρεολόγια, κ.λπ. κ.λπ. Οι αρχαίοι πρόγονοί μας έλεγαν ότι καθένας μας φέρει δύο σακούλια, ένα έμπροσθεν και ένα όπισθεν. Μόνο που βλέπει το σακούλι του άλλου στην πλάτη. Ή , αυτό που λέει η λαϊκή σοφία: Το αγκάθι στο μάτι του άλλου βλέπει, το παλούκι στο μάτι το δικό του δεν το βλέπει.Οταν ακούομεν Φιλιππικούς εναντίον του Πρωθυπουργού για την διαγραφή βουλευτή για όποια θέση πήρε, και κινούμε θεούς και δαίμονες ότι έτσι θίγεται η προσωπικότητα του βουλευτή ή ότι το Σύνταγμα καταπατείται, πού ευ- ρίσκετο ο κατήγορων βουλευτής με τις διαγραφές των κ.κ. Μάνου Σουφλιά,Κο ντο γιαννόπουλου;Τι λέει η Ν.Δ., όταν δημοσιογράφος και υποψήφιος για βουλευτής αποφαίνεται ότι ο κ. Σημίτης θα θεωρηθεί "διώκτης του Χριστιανισμού" εάν δεν πάρει θέση εις την Ε.Ε. που θα συζητείται το Σύνταγμά της, για τον Χριστιανισμό; Αυτά έχουν γραφτεί στον επαρχιακό Τύπο. Όπως επίσης, βουλευτής της Ν.Δ. σε άρθρο του σε επαρχιακή εφημερίδα αποκαλεί το ΠΑΣΟΚ "ανηδη- μοκρατικό και χυδαίο" και ότι είναι υπεύθυνο για την απαξίωση των νέων για την πολιτική και τους πολιτικούς, στηρίζοντας τα επιχειρήματά του στη συμπεριφορά Πάγκαλου - Κουλούρη. Τέλος, ο ίδιος βουλευτής τής Ν.Δ. στο ίδιο άρθρο αποφαίνεται με τη μεγαλύτερη, για μένα, ύβρι, καταλήγοντας: "...υπάρχει έστω και ένας πολίτης με αξιοπρέπεια που θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ;"». Ο X. Τσαρουχάς, Αστάρια, Νέα Υόρκη, γράφει:«Είμαι ομογενής εξ Αμερικής και έρχομαι τακτικά στην Ελλάδα. Όμως, κάθε φορά που έρχομαι, φεύγω πικραμένος. Πολλές και διάφορες οι αιτίες. Πολλά και τα γιατί. Αυτό που μένει όμως είναι η ουσία, και η ουσία λέει πως εμείς οι ομογενείς την ονειρευτήκαμε καλύτερη την Ελλάδα μας. Αυτή τη φορά όμως, θα φύγω και πάρα πολύ ανήσυχος για το μέλλον του τόπου μας. Από την ορατή πλέον έλλειψη πατριδογνωσίας, την απαξίωση που δείχνουν οι νέοι προς τη γλώσσα μας (την ωραιότερη και πλουσιότερη γλώσσα του κόσμου), την άκρατη ξενομανία που κυριαρχεί σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας και που μπροστάρηδες σ' αυτή την κατάσταση είναι οι δημοσιογράφοι, οι τηλεπαρουσιαστές, οι ραδιοεκφωνητές και οι διαφημιστές».

[ Ε ί π α ν ]

Μικρό (μ ) πολιτικός
Δημητρης 

Παπαδημούλης:
(το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας 

του Συνασπισμού σχολιάζει στον 
ραδιοσταθμό Φλας)

«0  κ. Παπανδρέου είναι σαφώς ένας 
συμπαθής και ικανός πολιτ ικός · δεν 

θα είχε όμως την ίδια τύχη αν 
λεγόταν Παπαπαναγιώχου ή 

Παπαδημούλης».

Μιλτιάδης Παπαϊωάννου: Απόστολος Ανδρεουλάκος:

(ο πρώην 
υπουργός, στο 
Mega)

«0  Κώστας 
Σημίτης θα 

καταγραφεί ως μία ξεχωριστή 
πολιτική προσωπικότητα στη 
νεώτερη ιστορία της χώρας».

(ο βουλευτής της 
Ν.Δ., στον 
τηλεοπτικό σταθμό 
Alpha)

«Το ΠΑΣΟΚ δεν 
μπορούσε ν ’ αλλάξει πολιτικές, γ ι ’ 
αυτό άλλαξε προσω πείο · όμως με 
τα ίδια πρόσωπα και δυνάμεις θα 
πορευτεί στις εκλογές».

1962: «Απέθανε την 3.45 πρωινήν 
σήμερον ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
Πάοης Ελλάδος θεόκλητος εις ηλικίαν 
73 ετών από συγκοπήν καρδίας... 0 
θάνατος του Αρχιεπισκόπου συνέβη 
εις το ξενοδοχείον «Ωμπέρζ» της 
Βαρυπόμπης, όπου ο Αρχιεπίσκοπος 
είχεν αποσυρθεί προ ημερών δΓ 
ανάπαυσιν». («ΤΑ ΝΕΑ»)

Η  συνήθης αυτοκριτική..
1963: «ΠΡΑΓΑ: Αν 
ο Ζαχαριάδης ήτο 
σήμερα στην 
ηγεσία του ΚΚΕ 
θα επολέμα το 
Κέντρον και όχι 
την ΕΡΕ, όπως 
έπραξε το 1952 

με το σύνθημα: “τι Πλαστήρας, τι 
Παπάγος». Έπρεπε το ΚΚΕ να λάβη 
μέρος στις εκλογές του 1946. Δεν 
έπρεπε να έχη γίνη ο 
ανταρτοπόλεμος. Οφείλαμε να 
πάρουμε ό,τι μας έδιναν...». Στην 
ανωτέρω κριτική και αυτοκριτική 
προέβη ο γενικός γραμματεύς του 
ΚΚΕ κ. Κ. Κολιγιάννης εις συνέντευξίν 
του προς 52 δυτικούς και ανατολικούς 
δημοσιογράφους, ωργανωθείσαν υπό 
της Ενώσεως Δημοσιογράφων 
Τσεχοσλοβακίας». («ΤΑ ΝΕΑ»)

Οι πρόεδροι αλλάζουνε, μα ο Χυτήρης μένει...

Ομοψυχία στις... ήττες!
1968: «Συναντήθηκαν, λέει, στο αεροδρόμιο της Μίκρας στη 
Θεσσαλονίκη, όλοι σχεδόν οι επικεφαλής. «Χάσατε;», ρωτάει ο 
ΠΑΟΚ, που είχε γυρίσει από τη Νέα Σμύρνη. «Ναι» του 
απαντούν οι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί που είχαν πάθει τα 
ίδια σε Χαριλάου και Κατερίνη. Και η ΑΕΚ; ρωτούν οι τρεις. 
Αυτή τη γλύτωσε με ισοπαλία. Είναι ζαβολιάρα, φαίνεται. Ή  θα 
χάνουμε όλοι μαζί ή θα κερδίζουμε όλοι μαζί». («ΤΑ  ΝΕΑ»)

[ ϋ  ξ έ ν ο ς  

Τ ύ π ο ς ]

«Βασιλική οργή από τις 
έρευνες για την 
Νταϊανα»
T H E  T IM E S&hcDaity(Eelegrii|)!i
Vfcteru tfcxtti JC* i. ·■“ ..
Inquiry into Diana death 'plot'

«Έρευνα για 
“συνωμοσία” σχετικά 
με τον θάνατο της 
Νταϊάνας»
DAILY TELEGRAPH

«Απασχόληση: Ιιράκ 
επενδύει στην 
επιχείρηση»
LE FIGARO

«Μπλερ: θα βάλω τη 
Βρετανία στο ευρώ το 
2007»
THE INDEPENDENT

«0 Σιράκ επιστρέφει 
στην κυβέρνηση»
LIBERATION

«Το Πακιστάν και η 
Ινδία κάνουν άλμα προς 
τα εμπρός»
HERALD TRIBUNE

«Αντισημιτισμός: ο 
Φρατίνι επικρίνει τον 
Πρόντι»
CORRIERE DELLA SERA

«0 Μπους θα δώσει 
στους εργαζόμενους 
παρανόμως νέα 
δικαιώματα»
NEW YORK TIMES
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ΤΑ ΝΕΑ /Πέμπτη 8 Ιανουάριου 2004 Μικρό (μ ) τιολτυικόε

Κρυφή κάμερα
ΤΟ πέρασμα του ΠΑΣΟΚ στην νέα εποχή σημαδεύτηκε από πολιτικούς νεωτερισμούς. Δεν αναφέρομαι μόνο στο ύφος και το ύψος της δημόσιας ομιλίας του Πρωθυπουργού στην αίθουσα τζακιού του Μεγάρου Μαξίμου, με το ασπρόμαυρο πλακόστρωτο σκακιέρα. Αναφέρομαι και σε όσα έγιναν κεκλεισμένων των θυρών, στην κοινή συνεδρίαση Κυβερνητικής Επιτροπής - Εκτελεστικού Γραφείου. Εκεί -  ενώ τελείωνε την τοποθέτησή του μέσα σε ατμόσφαιρα πολιτικής κατάνυξης ο Κώστας 
Σημίτης -  έβγαλε ο Γιώργος Παπανδρέου μια μικροσκοπική ψηφιακή κάμερα τελευταίας τεχνολογίας κι άρχισε να αποθανατίζει από τη θέση του τους παρευρισκομένους. Ήταν τα πρώτα ενσταντανέ της νέας εποχής.
Τα παλαμάκια του Γιώργου

Ο Γιώργος ήταν και ο πρώτος που άρχισε να χειροκροτά, μόλις σταμάτησε να μιλάει ο Πρωθυπουργός. Για μερικά δέκατα του δευτερολέπτου, ακούγονταν μόνο τα παλαμάκια του Παπανδρέου στην αίθουσα. Μετά ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι.
Εκ προμελέτης Φυσιογνωμίες και μορφασμοί

«ΟΛΟΙ ξέρουν γιατί έχουμε βρεθεί». Έτσι ξεκίνησε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, που ήταν σχεδόν πανομοιότυπη με όσα είπε μετά σε εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο. Τους παρευρισκομένους όμως εντυπώσιασε ιδιαίτερα μια εμφατική αποστροφή του, ενώ πλησίαζε στο τέλος της τοποθέτησής του. «Σύντροφοι και συντρόφισσες», είπε με τρόπο που έδειχνε πως ήταν συγκινημένος, «θέλω να ξέρετε πως υπήρξε πολύ μεγάλη προετοιμασία για αυτή την κίνηση. Το σκέφθηκα πάρα πολύ και είμαι βέβαιος πως αυτό πρέπει να γίνει». Ο Σημίτης έφερε ως παραδείγματα άλλων -  εξίσου μεθοδικά μελετημένων -  κινήσεών του το Ελσίνκι και την ΟΝΕ.
Τόλμη και διορατικότητα

ΣΤΟ περιθώριο της τοποθέτησής του, ο Πρωθυπουργός ζήτησε επίσης να μην υπάρξουν παρεμβάσεις ή προβληματισμοί από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη Εκτελεστικού και Κυβερνητικής Επιτροπής για να μη διαρρεύσουν εκτός και τα αξιοποιήσει η αντιπολίτευση. Ούτως ή άλλως ήταν προφανές πως η απόφασή του ήταν ειλημμένη. Τον διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος επαίνεσε «την τόλμη, τη διορατικότητα και την αποφασιστικότητα» του Κώστα Σημίτη. Δΰο λόγια -  σε στυλ «συγχαίρουμε κι ευχαριστούμε» -  είπε σε πολύ θερμό ύφος και ο Άκης.

Μια ψηφιακή κάμερα \  
έβγαλε ο Γιώργος 

Παπανδρέου λίγο πριν από 
το τέλος της σύσκεψης στο 

Μαξίμου για να 
αποθανατίσει τις 

\ ιστορικές
στιγμές... )

Ο Σημίτης αναφέρθηκε κάπως εκτενέστερα κεκλεισμένων των θυρών στους λόγους για την επίσπευση των εκλογών που θα διεξαχθούν στις 7 Μαρτίου.Μίλησε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό -  με τη νέακυβέρνηση στα Κατεχόμενα και τη

;

δραστηριοποίηση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών -  που θα φέρουν τα ενδιαφερόμενο μέρη σε διαπραγμάτευση εν όψει της εισόδου της Κύπρου στηνΕυρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου. Αναφέρθηκε επίσης στην επιθυμία της Τουρκίας να μετατρέψει σε «πακέτο» τα ελληνοτουρκικά-  όπου οι εκατέρωθεν εμπειρογνώμονες συζητούν εδώ και μήνες το θέμα της υφαλοκρηπίδας -  και στην ανάγκη αντίδρασης της Αθήνας.
ΤΙ ατμόσφαιρα υπήρχε μεταξύ των παρευρισκομένων; «Άκουγαν τον Σημίτη και κοιτούσαν τον 

Γιώργο», μου τηλεφωνεί ένας εξ αυτών από το κινητό του. Η ακρόαση της ομιλίας του Πρωθυπουργού προκάλεσε επίσης συσπάσεις και μορφασμούς στα πρόσωπα ορισμένων, όταν έκανε αναφορά στον «εγωισμό της μονιμότητας». Δεν σας λέω ποιοι εμόρφασαν, αλλά μπορείτε εύκολα να το υποθέσετε.

Ζ υ μ ώ σ ε ις  ]

Εν αναμονή

ΣΤΟ γραφείο 
του Νίκου 
θέμελη 
μαζεύτηκαν, 
πριν

ξεκινήσει η σύσκεψη, 
ορισμένοι συμμετέχοντες 
εν αναμονή της έλευσης 
του Πρωθυπουργού. 
Ποιοι ήταν εκεί; 
Παπανδρέου, 
Χρυσοχοίδης 
Πρωτόπαπας, 
Ικανδαλίδης, Ευθυμίου, 
Χριστοδουλάκης και 
Μιλένα Αποστολάκη. Η 
ζύμωση αφορούσε 
κυρίως την ημερομηνία 
των εκλογών και την 
κατάσταση ετοιμότητας 
του υπουργείου 
Εσωτερικών.

Στο σαλόνι

ΣΤΟ  σαλόνι εκ δεξιών 
της αίθουσας του 
τζακιού, όπου 
βρίσκονταν κάμερες και 
δημοσιογράφοι, έμεινε ο 
Γιώργος Παπανδρέου 
όλη την ώρα που ο 
Πρωθυπουργός 
εκφωνούσε το 
διάγγελμα προς τον 
ελληνικό  λαό. Μαζί του 
για αρκετό διάστημα οι 
Νίκος θέμελης, 
Τηλέμαχος Χυτήρης και 
Χρηστός Πρωτόπαπας, 
καθώς και ο συνεργάτης 
του Πάνος Μπεγλίτης. Ο 
Παπανδρέου βγήκε από 
το Μαξίμου και έκανε 
δήλωση μόνο αφού 
τελείωσε ο 
Πρωθυπουργός και 
αποχώρησε από το 
βήμα.

ΓηΙΚΓοροΙΙΜοδ @ dolnet.gr
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Σημ ίτης: Τόπος στη νέα  γεν ιά
Ανατρεπτικό και με σημαντικά πολιτικά μηνύματα το δ ιά γγελμα  του Π ρω θ υπ ο υρ γού
Με τη βαρυσήμαντη επισήμανση, ότι «ο εγωισμός της μονιμότητας είναι βαθιά συντηρητική συμπεριφορά», 
ο Κώστας Σημίτης επισημοποίησε την απόφασή του να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και να 
κινήσει τη διαδικασία για τη διαδοχή του.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :
Γ ιώ ρ γος Χρ . Π απαχρήστος__________Ο Κ. Σημίτης έριξε εμμέσως πλην σαφώς τη βόμβα ότι μαζί του θα πρέπει να αποχωρήσει και η παλιά γενιά των στελεχών, ώστε να δώσει τη θέση της σε μια νε- ώτερη γενιά που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία και γνωρίζει τους νέους καιρούς. Λίγο αργότερα, ο διάδοχός του Γιώργος Παπανδρέου με μια λιτή δήλωση χαιρέτιζε την ιστορική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και σημείωνε ότι τώρα αρχίζει η πορεία προς τη νίκη. Ο Κ. Σημίτης, ο κυρίαρχος της χθεσινής ημέρας, δεν δικαιολόγησε απλώς την απόφασή του να αποχωρήσει από την προεδρία του ΠΑΣΟΚ για να δώσει το παράδειγμα της ανανέωσης, αλλά στη δήλωσή του συμπεριέλαβε σημαντικά πολιτικά μηνύματα:• · · Η ανανέωση που εκείνος σηματοδοτεί με την αποχώρησή του θα πρέπει να διατρέ- ξει ολόκληρο τον κορμό των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ.• · · Οι αλλαγές που επέφερε στο κόμμα τον Ιούλιο (αλλαγή γραμματέα και Εκτελεστικού Γραφείου) έγιναν στη λογική της ανανέωσης και ως εκ τούτου προφανώς δεν χρειάζεται

ΓΙΩΡΓΟΣ Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ
Με μια λιτή δήλωση χαιρέτισε την ιστορική 
πρωτοβουλία Σημίτη και σημείωσε ότι 
τώρα αρχίζει η πορεία προς τη νίκη

να υποστούν τροποποιήσεις.• · · θ α  εγγυηθεί ο ίδιος την αποτροπή παλινόρθωσης της Δεξιάς, κάτι που θα οδηγήσει τη χώρα σε στασιμότητα και οπισθοδρόμηση.• · · Δημιούργησε ήδη τις προϋποθέσεις για προσφυγή στις κάλπες στις 7 Μαρτίου, ένα μήνα πριν από την λήξη της τετραετίας, με την επίκληση σπουδαίου εθνικού λόγου, όπως απαιτεί το Σύνταγμα. Ο κ. Σημίτης ανέφερε ότι οι εξελίξεις στο Κυπριακό όπως βεβαίως και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις απαιτούν ανανέωση της λαϊκής εντολής στην κυβέρνηση που θα χειριστεί τα κρίσιμα ζητήματα.
Πείρα και ικανότηταΧρησιμοποιώντας συχνά το «εγώ» και σχεδόν καθόλου το «εμείς», ο κ. Σημίτης στην ουσία προδιέγραψε την πολιτική του παρουσία στο προσκήνιο στους δυο μήνες που απομένουν ώς τις εκλογές. Ότι θα στηρίξει πολιτικά τον διάδοχό του τον οποίο ναι μεν δεν ονόμασε, αλλά περιέγραψε με λόγια θερμά. «Το ΠΑΣΟΚ έχει ηγετικά στελέχη, με γνώση, πείρα και ικανότητα. Ηγετικά στελέχη ικανά να απαντήσουν στις προκλήσεις της νέας εποχής. Να χειριστούν δύσκολες καταστάσεις. Χειρίστηκαν μέχρι τώρα δύσκολες καταστάσεις και έχουν αποδείξει ότι το μπορούν πολύ καλά. Έχουν κερδίσει την αναγνώριση της κοινωνίας μας, αλλά και της διεθνούς κοινής γνώμης. Απόδειξη η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Οι περιοδείεςΟ κ. Παπανδρέου, που παρακολούθησε

ί

την δήλωση του κ. Σημίτη από την αίθουσα αναμονής του Μεγάρου Μαξίμου όπου βρισκόταν κλεισμένος, επισκέφθηκε τον Πρωθυπουργό λίγο μετά την αποχώρηση των δημοσιογράφων και συνεργάστηκε επ' ολίγον μαζί του. Θα ξανασυναντηθούν αύριο και θα συνεργαστούν για το πρόγραμμα των προεκλογικών περιοδειών του κ. Παπανδρέου ενώ ασφαλώς θα τα λένε πολύ συχνότερα στο τηλέφωνο, καθώς, όπως περιέγραψε ο κ. Σημίτης, το σχήμα με το οποίο το ΠΑΣΟΚ θα πάει στις εκλογές -  ο ίδιος Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου πρόεδρος -  δεν ξεκαθαρίζει ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στην προεκλογική περίοδο. Πάντως, στην Κρήτη, όπου ο κ. Σημίτης θα παρουσιάσει το διήμερο 15 και 16 Ιανουάριου την περιφερειακή «χάρτα» για το νησί, θα είναι παρών και ο Γιώργος Παπανδρέου. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, πριν από την επίσκεψη Σημίτη στο Ηράκλειο θα προηγηθεί μεγάλη περιοδεία του κ. Παπανδρέου ο οποίος προτίθεται να σαρώσει ολόκληρο το νησί. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η περιοδεία, που σκοπό έχει να επανακτήσει η Κρήτη τον χαρακτήρα του «πράσινου» νησιού, θα πραγματοποιηθεί μετά την επίσκεψη Σημίτη στο Ηράκλειο.
«Επιμονή για να πετύχουμε»Εικάζεται πάντως βάσιμα ότι ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να απογαλακτιστεί και να αρθρώσει δικό του πολιτικό λόγο, ο οποίος εκτός των άλλων θα απαλλάξει τον κ. Παπανδρέου από την υποχρέωση να απολογείται κάθε τόσο για λάθη ή παραλείψεις της κυβέρνησης -  έργο που προφανώς ανήκει πλέον στον κ. Σημίτη. Άλλωστε ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε με θέρμη το έργο της κυβέρνησής του και στον σύντομο απολογισμό που έκανε δεν παρέλειψε να τονίσει ότι για το έργο αυτό «χρειάστηκε αγώνας, μόχθος, επιμονή για να πετύχουμε όλα αυτά που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα, κεκτημένα. Συνθήκες συναίνεσης δεν υπήρξαν. Η πολιτική μας συνάντησε αντιδράσεις, πολλές φορές ιδιαίτερα έντονες, όπως κάθε πολιτική που θίγει κατεστημένα συμφέροντα και δεν συμβιβάζεται με το πολιτικό κόστος, δεν συμβιβάζεται με τη διαχείριση της στασιμότητας».

«Το  όραμα»Σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δήλωσε «παρών» στη μάχη για να μην ετπστρέψει η Δεξιά στην εξουσία. Συνδέοντας την επανάκαμψή της με την οπισθοδρόμηση, τη στασιμότητα και τη συντήρηση, ο κ. Σημίτης τόνισε χαρακτηριστικά: «'Εχω υποχρέωση να προλάβω τον κίνδυνο που απορρέει (...) από τον κίνδυνο να καθυστερήσει ή και να σταματήσει η πρόοδος της χώρας. Γιατί εγώ διαμόρφωσα το σχέδιο, εγώ κατηύθυνα την προσπάθεια και πιστεύω στο όραμα της ισχυρής

Χρειάοτηκε αγώνας, μόχθος, 
επιμονή για να πετύχουμε 
όλα αυτά που σήμερα 

θεωρούμε αυτονόητα, 
κεκτημένα

Ελλάδας. Γιατί το έργο μας πρέπει να έχει συνέχεια και οφείλω να εξασφαλίσω αυτή τη συνέχεια». Σε άλλο σημείο της δήλωσής του είπε ότι «εκσυγχρονισμός και μεταρρύθμιση πρέπει να εξακολουθήσουν δυνατά» και δεσμεύτηκε ότι θα το επιδιώξει αυτό συμβάλλοντας όπως μπορεί.
Για ΛαλιώτηΕντύπωση προκάλεσαν οι αναφορές του κ. Σημίτη περί «δραστικής ανανέωσης» της κομματικής ηγεσίας, του Ε.Γ. και του γραμματέα της Κ.Ε., αναφορές που αποδόθηκαν από ορισμένους κύκλους σε προσπάθεια του κ. Σημίτη να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο «Κ. Λαλιώτης» για λογαριασμό και του διαδόχου του. Αν και δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από την πλευρά του κ. Παπανδρέου, η ένταση των αναφορών Σημίτη δεν έμεινε ασχολίαστη. Ο ίδιος πάντως ο κ. Λαλιώτης που ρωτήθηκε απέφυγε να διατυπώσει οποιοδήποτε σχόλιο.

Σ τις 7 Φεβρουάριου 
φηφίζει η βάση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ από κοινού με την Κοινοβουλευτική Ομάδα, προκειμένου ο κ. Σημίτης να ανακοινώσει στα μέλη τους τις αποφάσεις του, και ειδικά την απόφασή του για προσφυγή στις κάλπες στις 7 Μαρτίου. 'Οπως έγινε γνωστό, δεν θα αναφερθεί ονομαστικά στον διάδοχό του, αλλά θα τον περιγράψει, όπως έκανε και χθες. Επίσης θα σημειώσει ότι η απόφασή του αυτή ήταν οικειοθελής και ενταγμένη στο εγχείρημα του εκσυγχρονισμού, που πρώτος εκείνος εγκαινίασε το 1996.Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν πρόκειται να απευθυνθεί στην Κεντρική Επιτροπή, ενώ θα γίνει προσπάθεια η συνεδρίαση να είναι ολιγόωρη, και σε καμιά περίπτωση να μην οδηγήσει σε αναθέρμανση της εσωστρέφειας. Πληροφορίες από το περιβάλλον του κ. Παπανδρέου αναφέρουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών είναι απόλυτα αφοσιωμένος στις καταστατικές διαδικασίες. Γ ία τον λόγο αυτό, δεν θα υποβάλει σήμερα υποψηφιότητα ενώπιον της Κ.Ε., θα κάνει τις επόμενες η μέρες δήλωση υποψηφιότητας και θα θέσει επίσημα υποψηφιότητα στο έκτακτο συνέδριο, που ενδέχεται να μετατεθεί μερικές ημέρες και από τα τέλη Ια voua οίου να πραγματοποιηθεί τις πρώτες ημέ οες του Φεβρουάριου. Το συνέδριο θα είναι εκείνο που θία αποφασίσει και επί της πρότασης Παπανδρέου για εκλογή από τη βάση καθώς και για διεύρυνση της ε κλογικής βάσης με εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου σε όσους το επιθυμούν, είτε ήταν μέλη από παλιά είτε όχι. Η εγγρτφή στους εκλογικούς καταλόγους θα γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή τους στο ΠΑΣΟΚ. Η ψηφοφορία θα πραγ ματοποιηθεί στις 7 Φεβρουάριου, ενώ στις 8 θα ειτανασυγκληθεί το έκταιαο συνέδριο για να ειηκυρώσει το αποτέλεσμα. Την επομένη, ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα ετη- σκεφθείτον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ζητήσει τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών για τις 7 Μαρτίου.
■  0 Κώστας 

Σημίτης - σε κλίμα 
ένιο\ΓΓ\ς

συναισθηματικής φόρτισης 
- ανακοίνωσε στην κοινή 
συνεδρίαση της 
Κυβερνητικής Επιτροπής 
και του Εκ [ελεατικού 
Γραφείου, ότι κινεί τη 
διαδικασία  διαδοχής του
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Προγραμματισμένη ανατροπή
7 μήνες πριν συζήτησε με τον Γιώργο τη διαδοχή

Εδώ και μήνες ο Κώστας Σημίτης σχεδίαζε και μεθόδευε την ιστορική κίνηση στην οποία 
προέβπ τελικώς χθες -  να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και να παραδώσει την 
σκυτάλη σε κάποιον άλλο νεώτερο, εν προκειμένω στον Γ ιώργο Παπανδρέου.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ : Ε ιρή νη  Δ. Καρανασοηούλουσοι τον γνωρίζουν καλά -  λίγοι φίλοι καιυ  στενοί συνεργάτες -  θεωρουν πως κίνητρό του ήταν, κυρίως, να μην ακυρωθεί ο εκσυγχρονισμός της χώρας που επετεϋχθη στα οκτώ χρόνια της διακυβέρνησής του από οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη. Έβλεπε, όπως λένε, ότι ανοίγει μια νέα εποχή, με διάρκεια τουλάχιστον δεκαετή, με νέες προκλήσεις που για να υλοποιηθούν απαιτούσαν και μια ανανέωση από την οποία ο ίδιος δεν εξαιρούνταν.«Τα ίδια πρόσωπα κουράζουν», είπε ο Πρωθυπουργός σε στενούς του συνεργάτες πριν από αρκετούς μήνες, όταν πια είχε πάρει την απόφασή του όχι μόνον να αποχωρήσει ο ίδιος αλλά και να προωθήσει «τον πλησιέστερο ιδεολογικά σε αυτόν» -  όπως χαρακτηρίζει τον Γιώργο Παπανδρέου ένας από τους παλαιότε- ρους φίλους του κ. Σημίτη.Όλοι οι συνομιλητές του Κώστα Σημίτη θυμίζουν με νόημα πως ο Πρωθυπουργός ήδη από το 1996 -  πρώτο έτος της πρωθυπουργίας του -  είχε κάνει λόγο για δυο τετραετίες «και όπως ξέρετε ο Σημίτης μετρά καλά το τι λέει». Στην πορεία
«Τ Α  ΙΔ ΙΑ  Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  Κ Ο Υ Ρ Α Ζ Ο Υ Ν »
Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός σε στενούς του 
συνεργάτες πριν από αρκετούς μήνες, όταν πια 
είχε πάρει την απόφασή του

-  και για την ακρίβεια αμέσως μετά τις εκλογές του 2000 -  υπό την πίεση του περιβάλλοντος του αναθεώρησε προσωρινά αυτή του τη θέση για να επανέλθει πολύ σύντομα, όταν είδε τις αντιδράσεις κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ στις τομές τις οποίες επιχειρούσε.
Αίσθηση καθήκοντος«Ο Σημίτης έχει μια βαθιά αίσθηση καθήκοντος και βάζει τους στόχους που έχει για τη χώρα πάνω από τον εαυτό του», τονίζει στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο οποίος διευκρινίζει πως οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν είναι αποτέλεσμα εν θερμώ αποφάσεων, αλλά ψύχραιμης λογικής και αυστηρού σχεδιασμού.Σε όλο αυτό το διάστημα των σχεδιασμών του κ. Σημίτη -  που εκτιμάται ότι ξεκίνησε πριν από το τέλος της ελληνικής προεδρίας -  ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε πεισματικά να «βάλει συμμέτοχους» στις αποφάσεις του. Μάλιστα, όταν

■  Η επιχείρηση ομαλής διαδοχής ξεκίνησε κάπου στα μέσα της ελληνικής προεδρίας και ο κ. 
Παπανδρέου συμφώνησε να αφήσει όλες τις πρωτοβουλίες στον Πρωθυπουργό. Το πρώτο 
βήμα θα ήταν η κίνηση ανανέωσης στο κόμμα, με την αντικατάσταση του Κώστα Λαλιώτη 
από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Τότε, κάποιοι έκαναν λόγο για  δυσαρέσκεια του Γιώργου 
Παπανδρέου επειδή η ανανέωση δεν επεκτάθηκε και στην κυβέρνηση

στενός του συνεργάτης τόλμησε να θέσει ερωτήματα περί των σχεδιασμών αυτών, ο Κώστας Σημίτης απάντησε με έμφαση: «Τις αποφάσεις τις παίρνω εγώ».Παράλληλα, ωστόσο, ορισμένοι φίλοι του κ. Σημίτη θέτουν και δυο άλλους παράγοντες που έπαιξαν ρόλο: ο ένας είναι ότι ενώ αυτός -  όπως πιστεύει ακράδαντα -  πήγε μπροστά τη χώρα και το κόμμα του, δεν είχε την ανταπόκριση που θα ανέμενε από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πίστευε πάντα, όπως λένε, ότι έχει την αναγνώριση της κοινωνίας -  και την αναγνώριση στο εξωτερικό -  αλλά δεν έχει την αναγνώριση που θα του οφείλετο στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι ανέκαθεν «απεχθανόταν τον δεινοσαυ- ρισμό και δεν ήθελε να γίνει κομμάτι του».
Πολύωρη συνάντησηΗ συντεταγμένη επιχείρηση ομαλής διαδοχής ξεκίνησε κάπου στα μέσα της ελληνικής προεδρίας -  και καθοριστικός σταθμός υπήρξε η πολύωρη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Παπανδρέου, κατά την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, στα τέλη Ιουνίου. Εκεί ερρίφθη οριστικά ο κύβος -  κι ο κ. Παπανδρέου συμφώνησε να αφήσει όλες

τις πρωτοβουλίες στον Πρωθυπουργό. Γνώριζε, ωστόσο, ότι το πρώτο βήμα θα ήταν η επιχείρηση ανανέωσης στο κόμμα, με την αντικατάσταση του Κώστα Λαλιώτη από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την ανάδειξη νέου Εκτελεστικού Γραφείου, στο οποίο πλέον δεν μετέχουν τα κορυφαία στελέχη -  κι επίδοξοι δελφίνοι -  του Κινήματος.Τότε, κάποιοι έκαναν λόγο για δυσαρέσκεια του Γιώργου Παπανδρέου επειδή η ανανέωση δεν επεκτάθηκε και στην κυβέρνηση, με αποπομπή κορυφαίων και φθαρμένων προσώπων. Όπως όμως λέει στενός φίλος του Πρωθυπουργού «ο Σημίτης είναι ψύχραιμος και μεθοδικός, αλλά δεν είναι killer (σ.σ.: φονιάς)».Την ίδια περίοδο προκύπτει και το θέμα της μετάβασης ή μη του Κώστα Σημίτη στις Βρυξέλλες, για να αναλάβει την προεδρία της Κομισιόν, διαδεχόμενος τον Ρομάνο Πρόντι. Όπως, όμως, σημειώνουν οι συνεργάτες και φίλοι του Πρωθυπουργού, αυτό δεν επηρέασε καθόλου τις αποφάσεις του κ. Σημίτη, που ήδη είχαν ληφθεί. «Η Ευρώπη είναι θέμα δευτερεύον κι όχι πρω τογενές», λέει χαρακτηριστικά ά νθρωπος που παρακολουθεί από κοντά και τις εξελίξεις στην Ευρώπη.
Η ΕΠΟ Μ ΕΝΗ  Μ ΕΡΑ ΣΗΜΙΤΗ

Δεν είναι «περίπατος» η μετάβαση σε ευρωπαϊκό πόστο
«ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑΡΚΗΣ»», λέει προσωπική 
φίλη της οικογένειας Σημίτη, αναφερό- 
μενη στην «επόμενη ημέρα»» του Πρω
θυπουργού, όταν θα είναι μακριά από 
την εξουσία. Και εξηγεί ότι ο κ. Σημίτης 
είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, 
με πλήρη προσωπική ζωή κι ενδιαφέρο
ντα, έτσι που να μην είναι ποτέ «γαντζω
μένος από την εξουσία»».
Έτερος φίλος του Πρωθυπουργού επι
βεβαιώνει ότι την τελευταία εβδομάδα, 
από όταν οριοτικοποιήθηκαν οι εξελί

ξεις κι η αλλαγή σκυτάλης, ο Κώστας 
Σημίτης δείχνει ιδιαίτερα ευχαριστημέ
νος, χαλαρός και ικανοποιημένος. Κι ο 
ίδιος -  από τους πλέον συχνούς συνδαι 
τυμόνες του πρωθυπουργικού ζεύγους 
-  επισημαίνει ότι ποτέ δεν έκρυψε ο κ. 
Σημίτης την εκτίμησή του προς τον 
Γιώργο Παπανδρέου.

Σταματά τις διαψεύσεις
Στενοί συνεργάτες του κ. Σημίτη, πά
ντως, διευκρίνιζαν πως από σήμερα ο

Πρωθυπουργός θα σταματήσει να δια- 
ψεύδει το ενδεχόμενο μετάβασής του 
σε ευρωπαϊκό πόστο, αφήνοντας ανοι
κτό αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμαιναν, 
βέβαια, πως τα πράγματα δεν είναι «πε
ρίπατος»» -  κάτι που έγινε φανερό χθες, 
με τη δήλωση του επικεφαλής του Ευ
ρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κ. Πέτερι- 
γκ, ότι σε περίπτωση που στις ευρωε
κλογές κερδίσει η κεντροδεξιά, δεν θα 
υποστηρίξει την υποψηφιότητα Σημίτη 
για την προεδρία της Κομιοιόν.

Ωοτόσο, όπως λένε οι συνεργάτες του 
Πρωθυπουργού, τα πάντα σχεδόν εξαρ- 
τώνται από την υποστήριξη που θα έχει 
ή δεν θα έχει ο Κώστας Σημίτης από 
τους τέσσερις μεγάλους -  τον Τόνι 
Μπλερ, τον Γκέρχαρντ Σρέντερ, τον Ζακ 
Σιράκ και τονΣίλβιο Μπερλουσκόνι. Οι 
ίδιοι θεωρούσαν ότι η υποστήριξη αυτή, 
κατά 50% είναι ήδη δεδομένη -  και υ
πενθύμιζαν το ανοικτό ραντεβού που έ
χει ο Πρωθυπουργός με τον,Ζακ Σιράκ, 
που δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη.

Σκληρή  
αντίδραση 
των «μικρών» 
κομμάτων
ΜΕ ΣΚΛΗΡΕΣ δηλώσεις 
οι αρχηγοί των «μικρών»» 
κομμάτων απάντησαν 
χθες στον Πρωθυπουργό 
για την αλλαγή που προω
θείται στο ΠΑΣΟΚ.
ΚΚΕ: Η γενική γραμματέ
ας του ΚΚΕ Αλέκα Παπα- 
ρήγα κάνει μάλιστα λόγο 
για «ιστορική πολιτική προ
εκλογική εξαπάτηση των 
λαϊκών στρωμάτων»» και «υ
ποκλοπή των ψήφων», χα
ρακτηρίζοντας «αναξιόπι
στο και αφερέγγυο» τον 
Γιώργο Παπανδρέου. «Δεν 
ξεπλένεται η αντιλαϊκή πο
λιτική του ΠΑΣΟΚ με την ε
ναλλαγή ηγεσίας», επιση
μαίνει και τονίζει: «0 Γιώρ
γος Παπανδρέου αποδέ
χθηκε και προώθησε την 
αντιλαϊκή πολιτική της κυ
βέρνησης, στήριξε όλα τα 
αντιδραστικά μέτρα. Τι αλ
λαγή να φέρει εκείνος ο ο
ποίος ταύτισε τα συμφέρο
ντα της χώρας με τις ΗΠΑ, 
την ώρα μάλιστα που οι Η
ΠΑ είχαν πολιτική τους τον 
πόλεμο, το πλιάτσικο και 
τη βία».
ΣΥΝ: Ανάλογος σκληρός 
στις δηλώσεις του είναι και 
ο πρόεδρος του ΣΥΝ, ο ο
ποίος κατηγόρησε τον κ. 
Σημίτη ότι κάνει μία θεαμα
τική κίνηση τελευταίας 
στιγμής για να αλλάξει το 
πολιτικό κλίμα, με αλλαγές 
προσώπων, αλλαγές ρό
λων, χωρίς να θίγονται οι 
πολιτικές που αποτελούν 
την αιτία των προβλημάτων 
του ελληνικού λαού και της 
μετάλλαξης του ΠΑΣΟΚ».

ΔΗΚΚΙ: Εξάλλου, ο πρόε
δρος του ΔΗΚΚΙ Δημήτρης 
Τσοβόλας σε δηλώσεις 
του τόνισε ότι «ο κ. Σημί
της διόρισε από την οικία 
του τον νέο αρχηγό του 
ΠΑΣΟΚ» και φυγομαχεί 
γιατί φοβάται την κρίση της 
πλειοψηφίας του ελληνι
κού λαού που έστειλε στην 
ανεργία».
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Μόνον 
κατόπιν «προσωπικής πρό
σκλησης» από τον Γ. Πα
πανδρέου δηλώνει διατε
θειμένος ο Στέλιος Παπα- 
θεμελής να συζητήσει το 
ενδεχόμενο συνεργασίας 
με το ΠΑΣΟΚ, εν όψει των 
εκλογών. «Μια γενική πρό
σκληση μάς αφήνει αδιά
φορους», ανέφερε χθες ο 
πρόεδρος της Δημοκρατι
κής Αναγέννησης, υποστη
ρίζοντας ότι πρωταρχικός 
στόχος του νεότευκτου 
κόμματός του είναι να συμ- 
μετάσχει αυτόνομα στην ε
κλογική αναμέτρηση.
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Με την ανάδειξη του Γ. Παπανδρέου 
στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αυξάνονται ή 
μειώνονται οι πιθανότητες νίκης 
του κόμματος στις εκλογές;

Αυξάνονται

52,8%
r— - Μάλλον 

αυξάνονται

20,0%

Δ .Γ./Δ .Α .

10,2%

Μειώνονται
8,9%
Μάλλον
μειώνονται

8 ,0%

Πηγή: 
Kapa Research

ΓΚΑΛΟΠ

Μίκρυνε η διαφορά
ΝΕΟ ΑΕΡΑ ΔΙΝΕΙ στο Π ΑΣΟΚ π αλλαγή κορυφής με τον Γιώργο Παπανδρέου να παίρνει τη σκυτάλη, καθώς το 72,8% των πολιτών θεωρεί ότι πλέον αυξάνονται οι προοπτικές νίκες του Κινήματος, όπως προκύπτει από χθεσινή πανελλαδική δημοσκόπηση που έγινε από την εταιρεία Kapa Research για λογαριασμό της NET.Η νέα δημοσκόπηση (τηλεφωνική, με δείγμα 2.000 ατόμων άνω των 18 ετών) πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη. Και καταγράφει το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί για το Π ΑΣΟ Κ μέσα και από τη λεγάμενη «παράσταση νίκης», όπου διαπιστώνεται μεγάλο ψαλίδισμα της διαφοράς ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και τη Ν .Δ . Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η διαφορά αυτή έχει πλέον περιοριστεί στις 10,1 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών υπερέβαινε το 30% υπέρ της Ν.Δ. Εντυπωσιακή μείωση στην «παράσταση νίκης» (την εκτίμηση, δηλαδή, των πολιτών, ανεξάρτητα από τις κομματικές προτιμήσεις τους, για το ποιος θα νικήσει στις εκλογές) είχε καταγραφεί και στη δημοσκόπηση που διενήργησε το περασμένο Σαββατοκύριακο η εταιρεία A LCO .Στη χθεσινή δημοσκόπηση εξάλλου, το 54,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η απόφαση του Κ. Σημίτη να ανοίξει τον δρόμο της διαδοχής ήταν «γενναία» και θα ωφελήσει το ΠΑΣΟ Κ, σε αντίθεση με το 42,2% που τοποθετείται επικριτικά απέναντι στις εξελίξεις.

0 γύρος της Ελλάδας 
με πούλμαν και τρένο
Α π ό  το Καλέντζι αρχίζει την «πορεία προς τον λα ό»
Σε προεκλογική καμπανιό προσωποκεντρικού χαρακτήρα προσφεύγει ο Γ. Παπανδρέου, προκειμένου να 
κεφαλαιοποιήσει όσο προ πολύ γίνεται, και με όσο το δυνατόν πιο συγκροτημένο τρόπο, το πολύ θετικό 
κλίμα που διαμορφώνει στην κοινωνία η προοπτική της ανάληψης εκ μέρους του της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :
Γ ιώ ρ γος  Χρ . Π α π άχρηστοςπως έγινε γνωστό χθες, στα I  1  χέρια των επιτελών του κ. Π απανδρέου περιήλθαν στοιχεία από πρόσφατη τηλεφωνική δημοσκόπηση, η οποία φανερώνει ότι η δυναμική που διαμορφώνει η παρουσία του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανατρέπει την αρνητική εικόνα του κυβερνώντος κόμματος. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δίνει ήδη 1,5 μονάδα προβάδισμα στο «νέο» ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου έναντι της Νέας Δημοκρατίας.Αυτή τη δυναμική θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ο Γ. Παπανδρέου και σχεδιάζει να περιοδεύσει σε ολόκληρη τη χώρα, ει δυνατόν

■  Μέχρι το Συνέδριο ο κ. Παπανδρέου θα έχει επισκεφθεί περίπου 
δέκα νομούς της χώρας, ενώ οι περιοδείες θα πραγματοποιούνται 
όχι μόνο με γεωγραφικά κριτήρια, αλλά και κοινωνικά

ΘΑ ΕΧΕΙ Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ
Με μαθητές, εργαζομένους, ανέργους, 
ενώ θα επιχειρήσει συναντήσεις σε κα- 
φετέριες, κλαμπ, Ίντερνετ καφέ κ.λπ.

στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών! Για τον σκοπό αυτό θα ναυλωθεί ειδικό πούλμαν, προκειμένου να είναι εύκολη η μετακίνηση του ίδιου και των στενών συνεργατών του το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Ακούστηκε, επίσης, ότι ενδέχεται να ναυλωθεί και ειδικός σιδηροδρομικός συρμός, αν και στενός συνεργάτης του κ. Παπανδρέου διέψευσε τη σχετική πληροφορία.
Απά την ΑχαΐαΕίναι πλέον δεδομένο ότι ο κ. Παπανδρέου θα αρχίσει την «πορεία προς τον λαό» από την Αχαΐα, τον τόπο καταγωγής δύο πρωθυπουργών, του παππού του και του πατέρα του,

ξεκίνημα που γίνεται για λόγους συμβολικούς, ιστορικούς και φυσικά πολιτικούς. Η περιοδεία στην Αχαΐα θα πραγματοποιηθεί την άλλη εβδομάδα και θα είναι μονοήμερης διάρκειας. Θα ακολουθήσει η επίσκεψη «σά- ρωμα» της Κρήτης και υπολογίζεται ότι μέχρι το Συνέδριο ο κ. Παπανδρέου θα έχει επισκεφθεί περίπου δέκα νομούς της χώρας. Οι περιοδείες θα πραγματοποιούνται, σύμφωνα με το περιβάλλον του υποψήφιου νέου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο με γεωγραφικά κριτήρια, αλλά και κοινωνικά. Αυτό σημαίνει ότι θα επισκεφθεί αγροτικές περιοχές, όπου το κλίμα στον αγροτικό πληθυσμό μεταστρέφεται θεαματικά, προκειμένου να έχει συναντήσεις με αγρότες, με νέους των περιοχών αυτών, με πολίτες που ασχολούνται με εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης, όπως ο αγροτουρισμός κ.λπ.Αναφέρεται, επίσης, ότι θα έχει συναντήσεις με νεολαίους κάθε κατηγορίας -  μαθητές, φοιτητές, ερ-

γαζόμενους, άνεργους, περιθωριοποιημένους κοινωνικά -  τους οποίους θα προσπαθήσει να συναντήσει στα στέκια τους -  καφετέριες, κλαμπ, Ίντερνετ καφέ. Στο πρόγραμμά του είναι επίσης να συναντηθεί με ευπαθείς κοινωνικά ομάδες -  άνεργες γυναίκες, ηλικιωμένους που βρίσκονται εκτός παραγωγικής διαδικασίας, εκπροσώπους της τρίτης ηλικίας...
Συνάντηση με ΧρυσοχοίδηΈνας πρώτος προγραμματισμός των περιοδειών του κ. Παπανδρέου θα γίνει σήμερα, κατά τη συνάντηση που θα έχει με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Mix. Χρυσοχοίδη.Όπως ανέφερε ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που αντιμετωπίζει πολύ θετικά την ανάληψη από τον Γ. Παπανδρέου της αρχηγίας του ΠΑΣΟΚ, «το σίγουρο είναι ότι ο Γ. Παπανδρέου θα κάνει προεκλογική εκστρατεία που δεν έχει προηγούμενο στην πολιτική ζωή της χώρας»...
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«Ισ το ρ ική » και «γεννα ίο » η απόφ
Τα κορυφαία οτελέχη του Π Α Σ Ο Κ  και της κυβέρνησης έκαναν λό γο  για «νέο  κεφάλα ιο»

Στην «ιστορική στιγμή» και στη «γενναιότητα» του κ. Κων. Σημίτη 
στάθηκαν τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης, 
αμέσως μετά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για τη διαδοχή.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :
Δ ιο νύ σ η ς Ν ασόπουλος

Και μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας, έκαναν λόγο για «νέο κεφάλαιο» που ανοίγει για το Κίνημα, με επικεφαλής τον κ. Γ. Παπανδρέου, ενώ κάλεσαν σε συ- στράτευση και κινητοποίηση τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, εν όψει της εκλογικής αναμέτρησης. Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο γραμματέας της Κ.Ε. του Κινήματος, κ. Mix. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έπλεξε το εγκώμιο του Πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντας την απόφασή του «πρωτοποριακή» και τόνισε ότι «η προοδευτική παράταξη που εμπιστεύονται τα εκατομμύρια των δημιουργικών Ελλήνων, ο κόσμος της εργασίας και της νεολαίας, είναι και πάλι μπροστά στις προκλήσεις των καιρών».«Ο Κώστας Σημίτης άνοιξε το νέο κεφάλαιο της πολιτικής ζωής στην πατρίδα μας», σημείωσε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. «Απέδειξε, όχι μόνο με την οκτάχρονη ηγεσία του, αλλά και με τη σημερινή (σ.σ.: χθεσινή) του δήλωση, ότι δίκαια τον εμπιστεύ- θηκε η προοδευτική παράταξη και ο ελληνικός λαός. Η δήλωσή του θα καταγραφεί ως η πρώτη πολιτική πράξη του δεύτερου κύκλου της μεταπολίτευσης».Με εγκωμιαστικά σχόλια για τον Πρωθυπουργό συνόδευσε τη δήλωσή του και ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Άκης Τσοχατζόπου- λος. «Έζησα όλα αιπά τα χρόνια στο Κίνημα -  ανέφερε ο κ. Τσοχατζόπουλος με την ιδιαίτερα συναισθηματική δήλωσή του -  και αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, πρωταγωνίστησα σε πολλές από αυτές, γνωρίζω καλύτερα από όλους τι σημαίνει να υπερβαίνεις τις προσωπικές μιζέριες και να εργάζεσαι για τον πολίτη, τον άνθρωπο, τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε όλοι σήμερα τη γενναιότητα του Κώστα Σημίτη. Δίχως υστεροβουλίες, δίχως κρυφές σκέψεις...».Ο υπουργός Ανάπτυξης εξέφρασε τη βεβαιότητά του για μια «νικηφόρα προοπτική και εμβέλεια που ξεπερνά τον χώρο του ΠΑΣΟΚ», ενώ σημείωσε ότι το Κίνημα «με τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού αναδεικνύει το μεγαλείο της συλλογικής μας συνείδησης και επιβεβαιώνει τη βαθιά σχέση ευθύνης και συνέπειας έναντι του ελληνικού λαού».«Οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού αποτελούν μια γενναία πράξη και μια προσφορά στην ανανέωση της παράταξης. Στις επόμενες εκλογές πάμε με ηγέτη τον Γιώργο

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Έπλεξε το εγκώ
μιο του Πρωθυ
πουργού, χαρα
κτηρίζοντας την 
απόφασή του 
«πρωτοποριακή»

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:
«Στις εκλογές πά
με με ηγέτη τον 
Γ. Παπανδρέου 
και αυτό δίνει μια 
νέα δυναμική 
στην παράταξη»

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ:
«Χαιρετίζουμε τη 
γενναιότητα του 
Κ. Σημίτη. Δίχως 
υστεροβουλίες, 
δίχως κρυφές 
σκέψεις...»

Γ. ΠΑΠΑΝΤΟΝΙΟΥ:
«Μαζί με την α
νανέωση, εξα
σφαλίζονται πλέ
ον συνθήκες για 
σημαντική νίκη 
του ΠΑΣΟΚ»

Παπανδρέου και αυτό δίνει μια νέα δυναμική στην παράταξη», ανέφερε η υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Βάσω Παπανδρέου, προσθέτοντας ότι χρειάζεται να υπάρξει «προσκλητήριο προς όλα τα μέλη, τους οπαδούς, αλλά και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να δραστηριοποιηθούν, γιατί είναι όλοι απαραίτητοι στη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση».«Η αλλαγή προσώπου σημαίνει ανανέωση και ο κόσμος θέλει την ανανέωση. Και μαζί με την ανανέωση του πολιτικού μας λόγου και του πολιτικού μας προγράμματος, εξασφαλίζονται πλέον συνθήκες για σημαντική νίκη του ΠΑΣΟΚ στις 7 Μαρτίου...», σχολίασε από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Αμυνας κ. Γιάν. Παπαντωνίου, ενώ λόγο για «ιστορικές στιγμές» έκανε ο υπουργός Αιγαίου κ. Ν. Σηφουνάκης. «Ένας δοκιμασμένος ηγέτης, όπως είχε στο παρελθόν δεσμευθεί, ανοίγει τον δρόμο στη νέα γενιά των πολιτικών», συμπλήρωσε. «Από σήμερα ανοίγει μια νέα σελίδα για την Ελλάδα...».
Στάση αναμονής από Πάγκαλο
ΣΤ Α ΣΗ  ΑΝ ΑΜ Ο Ν Η Σ απένα
ντι στις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ 
εμφανίζεται να τηρεί, πάντως, 
ο πρώην υπουργός κ. θεόδ. 
Πάγκαλος. «Υπήρχε περίπτω
ση να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ και 
με τον Κ. Σημίτη. Τώρα, πι
στεύω ότι υπάρχει κύμα ενδια
φέροντος από την κοινή γνώ
μη γενικότερα και ευρύτερη 
συσπείρωση των ψηφοφόρων, 
των μελών και των στελεχών 
του ΠΑΣΟΚ. Κι αυτά είναι κα

λά στοιχεία...», ανέφερε. Επί
σημα ίνοντας, παράλληλα, ότι 
«συνεργάζεται στενότατα» με 
τον Γ. Παπανδρέου στο Συμ
βούλιο Εξωτερικής Πολιτικής 
και στην Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Βουλής. Ωστό
σο, ερωτηθείς εάν «θα ξεχσ- 
στούν» οι κόντρες του παρελ
θόντος με τον υπουργό Εξωτε
ρικών, ανέφερε: «θα το δού
με... θα εξαρτηθεί από αυτά 
που θα πω αργότερα και αυτά

που θα κάνω αργότερα...». 
Πάντως, ο κ. Πάγκαλος εκδή
λωσε τη διάθεση να συναντη
θεί τις επόμενες ημέρες με 
τον κ. Παπανδρέου, αλλά, ό
πως είπε, ο υπουργός Εξωτερι
κών «έχει όλες τις πρωτοβου
λίες...». Επίσης, αντιμετώπισε 
θετικά την απόφαση του Κων. 
Σημίτη να παραμείνει στην 
πρωθυπουργία έως τις εκλο
γές και «να φέρει εις πέρας 
τον θεσμικό του ρόλο.

ΟΛΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΗί ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από τότε που ανέλαβα τη διακυβέρνηση της χώρας. Από το 1996 μέχρι σήμερα πυξίδα της πολιτικής μου ήταν ο εκσυγχρονισμός της Ελλάδας και της κοινωνίας μας. Τι σήμαινε και τι σημαίνει εκσυγχρονισμός;
-Σήμαινε και σημαίνει σταθερή οικονομία. 
Οικονομία με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, 
οικονομία με περισσότερη κοινωνική 
δικαιοσύνη.
-Σήμαινε και σημαίνει τη συνεχή αναβάθμιση 
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα 
Βαλκάνια και στον διεθνή περίγυρό της, την 
επίλυση των εθνικών μας θεμάτων.
Επιδιώκουμε και επιδιώξαμε όλα αυτά τα χρόνια 
μια κοινωνία με περισσότερη ασφάλεια, με 
περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες για τον 
πολίτη.
Συμπυκνώσαμε το όραμά μας, το όραμα που 
είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, στην έκφραση:
Ισχυρή Ελλάδα, Ισχυρή Κοινωνία, Πρώτα ο 
Πολίτης.
-  Τα οκτώ αυτά χρόνια η Ελλάδα έγινε μέλος της 
ΟΝΕ, απέκτησε ένα από τα σταθερότερα 
νομίσματα του κόσμου, συμμετέχει τώρα στον 
πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέκτησε 
σταθερή οικονομία, πέτυχε από τους 
υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
-  Τα οκτώ αυτά χρόνια πετύχαμε τη σταθερή 
βελτίωση των εισοδημάτων των Ελλήνων, κάναμε 
στοχευμένες παρεμβάσεις και ενισχύθηκαν έτσι 
οι πιο αδύναμοι στη χώρα μας. Επεκτείναμε το 
κοινωνικό κράτος με συνεχώς υψηλότερες 
κοινωνικές δαπάνες. Έγιναν μεγάλα και μικρά 
έργα σε έκταση πρωτόγνωρη. Αντιμετωπίσαμε το 
πρόβλημα της τρομοκρατίας που απασχολούσε 
τη χώρα από το 1974. Έκλεισε για πάντα το θέμα 
της βασιλικής περιουσίας. Η Ελλάδα ανέλαβε 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Ολυμπιακή 
προετοιμασία ολοκληρώνεται με επιτυχία.
-Τ α  οκτώ αυτά χρόνια η Ελλάδα απέκτησε 
διπλωματική υπεροχή στην περιοχή. Η Κύπρος 
εντάχθηκε στην Ένωση και έχουν δημιουργηθεί 
τώρα πια οι προϋποθέσεις για τη λύση του 
Κυπριακού και την αντιμετώπιση του θέματος της 
υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο.
-Τ α  οκτώ αυτά χρόνια η Ελλάδα άλλαξε 
θεαματικά προς το καλύτερο. Ήταν μία περίοδος 
δημιουργική, που παρόμοια δεν έχει γνωρίσει 
άλλοτε ο τόπος μας.

Χρειάσθηκε αγώνας, μόχθος, επιμονή για να 
πετύχουμε όλα αυτά που σήμερα θεωρούμε 
αυτονόητα, κεκτημένα. Συνθήκες συναίνεσης 
δεν υπήρξαν. Η πολιτική μας συνάντησε 
αντιδράσεις, πολλές φορές ιδιαίτερα έντονες, 
όπως κάθε πολιτική που θίγει κατεστημένα 
συμφέροντα και δεν συμβιβάζεται με το πολιτικό 
κόστος, δεν συμβιβάζεται με τη διαχείριση της 
στασιμότητας. Ακόμη και σε μεγάλους στόχους, 
όπως η συμμετοχή, η ένταξη στην Οικονομική και

Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (ΟΝΕ), ακόμη 
και σε μείζονα ζητήματα για τη χώρα, όπως οι 
ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, η 
αντιπολίτευση πήρε ακραίες αρνητικές θέσεις, 
θέσεις που διαψεύσθηκαν πανηγυρικά από την 
εξέλιξη των πραγμάτων.
Οι στόχοι μας ήταν σαφείς. Είχαμε επιλέξει τα 
μέσα μας με προσοχή. Τους τρόπους εφαρμογής 
της πολιτικής μας διέκριναν το μέτρο και η 
επίγνωση της συνθετότητας των προβλημάτων. 
Το σχέδιό μας είχε χώρο για τις απαραίτητες 
κοινωνικές συναινέσεις, για τον κοινωνικό 
διάλογο. Βασιζόταν όμως και στην 
αποφασιστικότητα για τις αναγκαίες ρήξεις, εκεί 
που έπρεπε να γίνουν. Φέραμε νέες αντιλήψεις 
σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής. 
Συμβάλαμε στην αλλαγή νοοτροπιών, στην 
αλλαγή αντιλήψεων στη χώρα μας, στην αλλαγή 
της αντίληψης ποια είναι η χώρα, ποιες 
δυνατότητες έχει και τι μπορούμε να πετύχουμε 
εμείς οι Έλληνες.
Οι αλλαγές που καταγράφονται αυτά τα οκτώ 
χρόνια επιβάλλουν μια διαπίστωση. Ότι παρά τις 
δυσκολίες που συναντήσαμε, ιδιαίτερα επειδή 
ζούμε σ ’ έναν επισφαλή και αβέβαιο διεθνή 
περίγυρο, παρά τα ζητήματα που έχουμε ανοιχτά 
ακόμη, καταφέραμε να πορευθοϋμε με 
αποφασιστικότητα και σιγουριά. Αφήσαμε πίσω 
μας οριστικά την εποχή της Ελλάδας που 
βρίσκεται στο περιθώριο. Μπήκαμε οριστικά σε 
μια νέα εποχή. Η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή. Η 
κοινωνία μας είναι πιο ισχυρή. Οι πολίτες έχουν 
περισσότερες δυνατότητες και έχουν και 
περισσότερες προσδοκίες, όπως πρέπει να 
έχουν σε μια κοινωνία που αναπτύσσεται και έχει 
ελπίδα.
Όλοι -  ακόμη και αν δεν το συζητούν -  το 
νιώθουν. Νιώθουν μια χώρα που δεν φοβάται 
πια, αλλά προχωρεί με νέα εθνική 
αυτοπεποίθηση. Ό,τι κατακτήσαμε, ό,τι 
πετύχαμε, το κατακτήσαμε και το πετύχαμε όλοι 
μαζί. Αυτό μας δημιουργεί την ευθύνη να 
συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση.
Την άνοιξη του 2004 θα διεξαχθούν εκλογές. Η 
επόμενη τετραετία θα είναι αποφασιστική για 
πολλά θέματα, θα κριθούν στη διάρκειά της το 
Κυπριακό, το θέμα της υφαλοκρηπίδας του 
Αιγαίου, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η αξιοποίηση 
του Γ  ΚΠΣ, θα κριθεί το ποιους πόρους θα 
έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιο νο 
συνεχίσουμε, το Δ* ΚΠΣ. θα κριθεί όμως 
προπαντός η σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Από αυτή τη σύγκλιση εξαρτάται η 
παραπέρα πρόοδος στην υγεία, στην παιδεία, 
στη βελτίωση του επιπέδου ζωής όλων των 
Ελλήνων. Εμείς, όλοι οι Έλληνες πολίτες, θα 
αποφασίσουμε για την κατεύθυνση που πρέπει 
να δώσουμε στην επίλυση όλων αυτών των 
θεμάτων. Εάν θα χτίσουμε πάνω σ' αυτό που 
κερδίσαμε μέχρι τώρα ή εάν θα αφήσουμε την 
προσπάθειά μας ανολοκλήρωτη. Εμείς θα 
αποφασίσουμε με την ψήφο μας. 
Εκσυγχρονισμός και μεταρρύθμιση πρέπει να 
εξακολουθήσουν, δυνατά. Η χώρα χρειάζεται μια
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αση Σημίτη
που ανοίγει για το Κίνημα

ΜΙΤΗα
ακόμη πιο παραγωγική 
οικονομία, μια πιο 
αποτελεσματική διοίκηση, ένα 
καλύτερα οργανωμένο 
κοινωνικά κράτος, 
περισσότερους πόρους γιο την 
παιδεία και την υγεία. Οι 
πολίτες, ιδιαίτερα οι νέοι, 
χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες, μια 
κοινωνία πιο ανοιχτή, πιο δίκαιη. Αλλά αυτά όλα 
προϋποθέτουν να συνεχισθεί η μέχρι τώρα 
πορεία. Εάν όμως θεωρήσουμε ότι λίγο ώς πολύ 
όλα θα προχωρήσουν κανονικά, όποιοι και αν 
κυβερνούν, όποια κι αν είναι η πολιτική αντίληψή 
τους, εάν παρασυρθούμε στην άποψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει για όλα και 
αποφασίζει για μας ή αν πιστέψουμε πως 
υπάρχουν «αυτόματοι πιλότοι», τότε η χώρα θα 
οδηγηθεί σε στασιμότητα ή και σε 
οπισθοδρόμηση.
Είμαι οκτώ χρόνια Πρωθυπουργός.
Έχω υποχρέωση να προλάβω τον κίνδυνο που 
απορρέει από παρόμοιες αντιλήψεις. Τον 
κίνδυνο να καθυστερήσει ή και να σταματήσει π 
πρόοδος της χώρας. Γιατί εγώ διαμόρφωσα το 
σχέδιο, εγώ κατηύθυνα την προσπάθεια και 
πιστεύω στο όραμα της ισχυρής Ελλάδας. Γιατί 
το έργο μας πρέπει να έχει συνέχεια και οφείλω 
να εξασφαλίσω αυτή τη συνέχεια.
Τον περασμένο Ιούλιο, με την ολοκλήρωση των 
υποχρεώσεων που είχε η χώρα ως 
προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ανέλαβα μια σειρά από πρωτοβουλίες για να 
προετοιμάσω το πέρασμα σε μια νέα περίοδο 
που άρχιζε και αρχίζει.
Πρωτοβουλίες πρώτα, στο κόμμα. Επισήμανα τις 
απαιτήσεις της νέας περιόδου, που ζητούσαν 
αλλαγή προσώπων. Το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, 
προϋποθέτει ότι μια πιο νέα γενιά θα αναλάβει 
αυξημένες ευθύνες. Ήταν η διαδικασία που 
ανανέωσε δραστικά την κομματική ηγεσία, το 
Εκτελεστικό Γραφείο και το πρόσωπο του 
γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.
Στις αρχές του φθινοπώρου, τον Σεπτέμβριο, 
έφθασε η ώρα να αποδοθεί το μερίδιο μιας 
συνετής πολυετούς οικονομικής πολιτικής σε 
κοινωνικές ομάδες, απέναντι στις οποίες έχουμε 
ιδιαίτερες υποχρεώσεις, στις πιο αδύναμες 
κοινωνικές ομάδες. Στη νέα εποχή με τη 
σταθερή οικονομία που πετύχαμε, η κοινωνική 
δικαιοσύνη μπορεί να ενισχύεται και να 
διευρύνεται. Το κοινωνικό πακέτο έδωσε την 
απόδειξη της κοινωνικής ευαισθησίας του 
ΠΑΣΟΚ. Έδειξε ότι πιστεύουμε στην ισότητα των 
ευκαιριών, αλλά και στη διαφοροποίηση των 
μέσων μας για να βοηθήσουμε τους 
ασθενέστερους πολίτες. Η Χάρτα Σύγκλισης, 
πρώτα για τη χώρα και μετά για όλες τις 
περιφέρειες, θέτει μετρήσιμους, θέτει 
συγκεκριμένους στόχους για την επόμενη 
τετραετία. Περιγράφει συγκεκριμένα αυτό που 
πρέπει να πετύχουμε.
Στη συνέχεια το κόμμα μας ανανέωσε σε 
πρωτοφανή ποσοστά -  κοντά στο 50% -  τα
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ψηφοδέλτιά του με νέα πρόσωπα. Το ΠΑΣΟΚ 
που θα βγει από τις κάλπες των εκλογών θα έχει 
μια άλλη καινούργια φυσιογνωμία, ένα νέο 
πολιτικό προσωπικό.
Τελευταίο βήμα σ’ αυτή την πορεία που ξεκίνησε 
τον Ιούλιο ήταν η ψήφιση του προϋπολογισμού 
για το 2004, γιατί εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις 
να συνεχίσουμε την πορεία, την πολιτική του 
εκσυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης.
Τώρα, στην αρχή του νέου χρόνου, ήρθε η 
στιγμή να κάνω το επόμενο βήμα της 
ανανέωσης. Ένα κόμμα και μια κυβέρνηση 
πρέπει να ανανεώνονται. Και ο ηγέτης της 
κυβέρνησης και του κόμματος πρέπει να είναι 
εκφραστής της ανανέωσης. Ένα κόμμα κερδίζει 
με την ανανέωση δυνάμεις, δυναμική, ιδέες, 
ικανότητες. Ένα κόμμα εκσυγχρονισμού πρέπει 
να επιδιώκει περισσότερο από κάθε άλλο την 
ανανέωση. Και κυρίως να εφαρμόζει στην πράξη 
την ανανέωση που επαγγέλλεται. Να μην 
παρασύρεται από τους χίλιους δυο λόγους που 
πάντα προβάλλουν όσοι θέλουν να μονοπωλούν 
θέσεις στο διηνεκές. 0 εγωισμός της 
μονιμότητας είναι βαθιά συντηρητική 
συμπεριφορά.
Δυναμική και συνέχεια υπάρχει σε μία παράταξη 
όταν νέα πρόσωπα αναλαμβάνουν ευθύνες. 
Χρησιμοποιούν και νέους συνεργάτες, 
κινητοποιούν νέα στελέχη. Όταν η εξέλιξη 
δημιουργεί την ελπίδα νέων προσεγγίσεων, νέων 
πολιτικών, νέων κατευθύνσεων.
Βαθύτατη πίστη μου, από τη στιγμή που ανέλαβα 
τη διακυβέρνηση της χώρας, είναι ότι ως 
Πρωθυπουργός έχω υποχρέωση όχι μόνο για τη 
διακυβέρνηση της χώρας, αλλά και για την 
καθιέρωση προτύπων που συντελούν στην 
πρόοδο του τόπου.
Αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας στις 
αναπτυγμένες χώρες, θα διαπιστώσουμε ότι 
κατά κανόνα οι ηγεσίες αλλάζουν σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Η αντίληψη που επικρατεί 
στην Ελλάδα, ότι στην πολιτική ισχύει η 
μονιμότητα χωρίς όριο, δεν συμβιβάζεται με τη 
σημερινή πραγματικότητα της συνεχούς 
κοινωνικής μεταβολής. Και η Ελλάδα έχει 
ανάγκη να αλλάζει τις ηγεσίες της.
Ένας ηγέτης πρέπει να έχει την τόλμη να 
δημιουργεί νέα δεδομένα για να προωθεί την 
πολιτική που πιστεύει. Να δίνει απάντηση σε 
κείνους που βλέπουν στην πολιτική μόνο 
προσωπικά κίνητρα, μόνο προσωπικούς 
υπολογισμούς.
Το ΠΑΣΟΚ έχει ηγετικά στελέχη. Έχει ηγετικά 
στελέχη με γνώση, πείρα και ικανότητα: ηγετικά 
στελέχη ικανά να απαντήσουν στις προκλήσεις 
της νέας εποχής. Να χειριστούν δύσκολες

καταστάσεις. 
Χειρίστηκαν μέχρι 
τώρα δύσκολες 
καταστάσεις και 
έχουν αποδείξει ότι 
το μπορούν πολύ 
καλά. Έχουν 
κερδίσει την

αναγνώριση της κοινωνίας μας, αλλά και της 
διεθνούς κοινής γνώμης. Απόδειξη η Ελληνική 
Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ΠΑΣΟΚ έχει ηγετικά στελέχη που ανήκουν 
στις νεώτερες γενιές, σ’ αυτές τις γενιές που 
συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική 
διαδικασία, στις γενιές που ξέρουν τους νέους 
καιρούς, γιατί τους αντιμετωπίζουν καθημερινά 
στη δουλειά τους.
Το ΠΑΣΟΚ έχει ηγετικά στελέχη που μπορούν να 
εκφράσουν και να υλοποιήσουν την απαίτηση 
των Ελλήνων για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, 
με οικονομική σταθερότητα, με κοινωνική 
αλληλεγγύη, με κοινωνική συνοχή, που μπορούν 
να πραγματοποιήσουν την απαίτηση για ειρήνη 
και σταθερότητα στην περιοχή.

Κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι,
θα κινήσω τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε
-  Να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
-  θα παραμείνω Πρωθυπουργός μέχρι την 
επομένη ημέρα των εκλογών.
-  0 νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα ηγηθεί της 
νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τις 
εκλογές.
-  Η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ θα συνέλθει 
αύριο (Πέμπτη 8 Ιανουαρίου) για να αποφασίσει 
τις διαδικασίες εκλογής του νέου προέδρου. 
Εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 7 
Μαρτίου. Η κυβέρνηση της χώρας έχει την 
υποχρέωση να χειριστεί τις σημαντικές εξελίξεις 
στο Κυπριακό και γι' αυτό χρειάζεται μια νωπή 
λαϊκή εντολή. Χρειάζεται να μπορέσει να 
αντιμετωπίσει τις κινήσεις, οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν κιόλας από τις επόμενες 
μέρες, εν όψει τού ότι την 1η Μαίου του 2004 
θα ενταχθεί και τυπικά η Κυπριακή Δημοκρατία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ελπίζω οι σημερινές αποφάσεις, τις οποίες σας 
ανακοίνωσα, να συμβάλουν σε ένα πολιτικό 
σύστημα που επιζητεί και αποδέχεται αλλαγές σε 
νοοτροπίες και στάσεις. Ένα τέτοιο πολιτικό 
σύστημα είναι προϋπόθεση για την πρόοδο της 
χώρας. Ελπίζω να συμβάλουν σε πολιτικές 
παρατάξεις ευαίσθητες στην ανάγκη για ηγεσίες 
νέες και ανοιχτές στις προκλήσεις της 
σύγχρονης εποχής. Γιατί η χώρα μπορεί να 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα αν 
οι ηγεσίες της είναι ευαίσθητες, αν είναι 
ανοιχτές στα όσα πραγματοποιούνται στον 
κόσμο, αν τα πολιτικά κόμματα και οι 
πολιτικές παρατάξεις ανοίγονται στη νέα 
εποχή. Πιστεύω ότι οι αποφάσεις μου 
προωθούν αυτό που συμφέρει την 
Ελλάδα και τους Έλληνες. J

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ ]Ένα αίτημα πολιτικής
Ο  Ρ Ο Λ Ο Σ  του πολιτικού που ασκεί την εξουσία είναι να βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των πολιτών. Η αλλαγή των συνθηκών ζωής πρέπει να συνοδεύεται από αλλαγή στις νοοτροπίες. Οι καλύτερες συνθήκες ζωής και η μεγαλύτερη αυτεπίγνωση επιτρέπουν σε νέες υψηλότερες προσδοκίες όχι μόνο να γεννηθούν αλλά και να αποτελέσουν μοχλό για τη μελλοντική πρόοδο.Ο ρόλος του πολιτικού που ασκεί την εξουσία, όπως τον αντιλαμβάνεται ο κ. Σημίτης, είναι να οδηγεί τα πράγματα στοσημείο αυτό. Στο σημείο όπου η επιτυχία γεννά τη νέα βάσιμη προσδοκία. Αυτή τότε ενδέχεται να υπηρετηθεί καλύτερα μέσα από μια πολιτική δυναμική στην οποία πλέον ο ίδιος δεν θα πρωταγωνιστεί. Για την ακρίβεια, η αποχώρησή του από το προσκήνιο της πολιτικής πρέπει να γίνει με όρους που τροφοδοτούν τη δυναμική εκπλήρωσης των νέων προσδοκιών που θεμελιώθηκαν στο έργο του.Η απολύτως ορθολογική βάση της πολιτικής σκέψης του κ. Σημίτη έχει ασφαλώς ένα βαθύτερο ηθικό έρεισμα, που την καθιστά ουσιωδώς πολιτική. Και η πολιτική ηθική του, όπως μας την αποκαλύπτει η παραδειγματική του φρόνηση, φωτίζει με ένα απέριττο φως τη συνολική του προσωπικότητα.Βέβαια, η πολιτική παρακαταθήκη Σημίτη αμφισβητείται συνολικά από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Αλλά είναι μάλλον ατυχές ότι επέλεξαν και τώρα ακόμα να αποδώσουν μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά πολιτικά χρονικά χειρονομία σε ταπεινά κίνητρα. Η ανέξοδη προσωποκεντρική ηθικολογία τους βρέθηκε ξανά, και ίσως οριστικά, αντιμέτωπη με την έμπρακτη ηθική του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με την οποία ο πολιτικός αναλώνεται στην πολιτική με τον πιο απόλυτο τρόπο. Το πράτ- τειν υπερβαίνει τον πράττοντα, δηλαδή το πρόσωπο προσφέρεται στο σύνολο.Σ' αυτά ενυπάρχουν ασφαλώς τα ισχυρά αισθήματα, τα σύμφυτα με τον πολιτικό ανθρωπισμό του κ. Σημίτη. Αλλά δεν δια- λαλούνται, όπως δεν διαλαλείται η ηθική. Με αυτούς που αντιτάσσουν την ηθικολογία στην ηθική είναι δικαιολογημένη η προσδοκία μιας καθαρά πολιτικής αντιπαράθεσης, στη βάση του ορθού λόγου που υπηρέτησε μέχρι σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ενός ορθού λόγου με βαθιά ηθικά ερείσματα, αλλά και με οξύτητα που δεν θα στομώνει και διαύγεια που δεν θα θολώνει από καμιά αισθηματολογία. Αυτό είναι ένα αίτημα πολιτικής που απορρέει από την πολιτική παρακαταθήκη Σημίτη.Η αντιπαράθεση της ηθικολογίας με την αισθηματολογία, πέρα από τη διαυγή θεώρηση των πολιτικών επιλογών, θα ήταν επιζήμια για τη δημόσια ζωή. Ιδιαίτερα όταν και οι δύο προσφέρονται ως θέαμα, δηλαδή όταν γίνονται μέρος μιας αισθητικής που υποκαθιστά την πολιτική. Και η αισθητικοποίηση της πολιτικής δεν ωφέλησε ποτέ τη δημοκρατία.
ΟΑλέξης Καλοκαιρινός είναι επίκουρος καθη
γητής της Φιλοσοφικής Σχολής στο Πανεπι
στήμιο Κρήτης

Του
Α λ έ ξη
Κ αλοκαιρ ινού

Μ
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«Η  φ υγή  ο μ ο λο γε ί α π οτυχίες»
Κ. Καραμανλής: 0  Σημίτης αποφάσισε να μη ζητήσει από τον λαό να αποτιμήσει την πολιτική του

Ένεση αισιοδοξίας στους βουλευτές, τα στελέχη 
και τους οπαδούς του κόμματος ήταν η χθεσινή 
δήλωση του προέδρου τής Ν.Δ.ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιά ννης Λ . Π ο λ ίτη ς

Ο κ. Κ. Καραμανλής με την παρέμβασή του -  λίγο μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού -  επιχείρησε να μετριάσει τις ε ν τ υ π ώ σ ε ις  π ο υ  έ χ ε ι κ ε ρ δ ίσ ε ι το ΠΑΣΟΚ τα δύο τελευταία 24ωρα και να πείσει τους ψηφοφόρους του ότι ο ίδιος σε κάθε περίπτωση θα είναι ο νικητής των εκλογών. Και δίνοντας το στίγμα για την τακτική που θα ακολουθήσει μέχρι τις εκλογές, χαρακτήρισε τη διαδοχή στο Π ΑΣΟ Κ  «επικοινωνιακή παράσταση».«Πριν από λίγο έκλεισε ένας κύκλος. Παίχτηκε η τελευταία επικοι-
Ο Α Ρ Χ Η ΓΟ Σ  Τ Η Σ  Ν .Δ .
Επιχείρησε να μετριάσει τις εντυπώσεις 
και να πείσει τους ψηφοφόρους του ότι 
ο ίδιος θα είναι ο νικητής των εκλογών

νωνιακή παράσταση. Παράσταση ά- νευ ουσιαστικού π εριεχομένου, ό πως προηγουμένως εκείνες της χάρτας, εκείνες των πακέτων» δήλωσε ο κ. Κ. Καραμανλής και πρόσθεσε: «Με τη φυγή του ο κ. Σημίτης ομολογεί την αποτυχία της πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ.Αποφάσισε να μη σταθεί εμπρός στον ελληνικό λαό για να του ζητήσει να αποτιμήσει την πολιτική του. Αρνείται να λογοδοτήσει για τα προβλήματα που συσσώρευσε η κυβέρνησή του.Στερεί έτσι από τον ελληνικό λαό τη δυνατότητα να κρίνει τον ίδιο, αλλά δεν του στερεί την ευκαιρία να κρίνει τα αποτελέσματα των πολιτικών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, να κρίνει τα έργα και τις ημέρες του συστήματος εξουσίας. Του κατεστημένου που όλοι μαζί δ η μιού ργη σ α ν, που όλοι μαζί συντηρούν και θέλουν να συντηρήσουν».Στο ίδιο κλίμα ήταν και οι δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου κ. Π. Παυλόπουλου: «Σήμερα ο κ. Σημίτης επισημοποίησε ότι τρέπεται σε φυγή υπό το βάρος της αποτυχίας και των ευθυνώ ν του, α- ποφεύγοντας την τελική κρίση του ελληνικού λαού», είπε χαρακτηριστικά.
ΔεσμεύσειςΟ κ. Κ. Καραμανλής προχώρησε αμέσως μετά σε δεσμεύσεις για το πώς θα κυβερνήσει τη χώρα αν κερδίσει τις εκλογές. Μ όνο που προσδιορίστηκε αρνητικά. Δηλαδή είπε τι δεν θα κάνει η ενδεχόμενη κυβέρνησή του. Και αυτό, όπως παραδέχονται ακόμη και βουλευτές της Ν .Δ., δεν είναι πολιτικά και επικοινωνια- κά ορθό.Ο κ. Κ. Καραμανλής, δεσμευόμενος στον ελληνικό λαό, είπε χαρα-

■  Κ. Καραμανλής. Με παρέμβαση του λίγο μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού έδωσε το στίγμα για την τακτική που θα ακολουθήσει μέχρι τις εκλογές και χαρακτήρισε τη διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ - «επικοινωνιακή παράσταση»κτηριστικά: «Ποτέ ξανά διασπάθιση του δημοσίου χρήματος. Ποτέ ξανά συγκέντρωση πλούτου σε ελάχιστους σε βάρος των ευκαιριών των πολλών. Ποτέ ξανά  έγκλημα  στο Χ ρ η μ α τ ιστήριο. Ποτέ ξανά έπαρση εξουσίας και καθεστωτική αντίληψη του κράτους. Ποτέ ξανά εμπαιγμός στον ασθενέστερο πολίτη, τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο. Ποτέ ξανά π εριθωριοποίηση της μικρομεοαίας ε π ιχ ε ίρ η σ η ς . Π ο τέ ξα ν ά  περιθωριοποίηση του αγρότη».
Στην αντεπίθεσηΤαυτόχρονα με τον κ. Κ. Κ αραμανλή τα περισσότερα κορυφαία στελέχη της Ν .Δ . από χθες έδειξα ν να περνούν περισσότερο δυναμικά στην αντεπίθεση. Έπειτα από 15 ημέρες αμηχανίας και ατολμίας, τώρα, όπως χαρακτηριστικό έλεγε χθες κορυφαίο στέλεχος, συνειδητοποιούν ότι πρέπει να δώσουν σκληρή μάχη. «Η εύ κολη περίοδος που όλοι πιστεύαμε ότι οι εκλογές θα είναι περίπατος πέρασε.Πέρασε και το σοκ από τον αιφνιδιασμό Σημίτη και τώρα ήρθε η ώρα της κ ρίσ ης». Έ τσι στελέχη και βουλευτές έχουν αποδυθεί σε αγώνα δρόμου για να αλλάξουν το κλίμα της κατήφειας και της απαισιοδοξίας που υπάρχει στη βάση. Π αραδέχονται ωστόσο ότι η ψυχολογία των ο παδών του κόμματος είναι πολύ εύθραυστη από τις αλλεπάλληλες ήττες που έχει υποστεί η Ν .Δ . και ε κτιμούν ότι το κομβικό σημείο είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις γιατί αυτές, όπως είναι φυσικό, θα καθορίσουν τη διάθεση των ψηφοφόρων το προσεχές διάστημα.

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ ]Η χαμένη ευκαιρία
Ο κ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ήταν 
σκληρός με τον κ. Σημίτη. Και 
σωστά. Η πολιτική συγκυρία τού 
επιβάλλει μια τέτοια στάση. Προ
φανώς η ένταση των ημερών δεν 
του επέτρεψε να κάνει και μια δ ε ύ τ ε ρ η  

σκέψη. Πιο 
γενναία. Να 
αποχαιρετή
σει τον επί 8 
χρόνια Πρω
θ υ π ο υ ρ γ ό  
και δύσκολο 
αντίπαλό του 
και να ανα- 
φερθείμόνο 

με μια φράση στην όποια -  έστω 
μικρή -  προσφορά του στη χώρα. 
Με άλλα λόγια να έλεγε «έκανε 
ό,τι μπορούσε αλλά ήταν λίγα». 
Είναι βέβαιο ότι από μια τέτοια α
ναφορά θα είχε μόνο κέρδος, ε
νώ σε τίποτα δεν θα υπολειπόταν 
ο αιχμηρός και επιθετικός πολιτι
κός του λόγος.
Αντίθετα θα έδειχνε στους πολί
τες ότι είναι ο κυρίαρχος του παι
χνιδιού που δεν φοβάται και δια
θέτει περίσσευμα καρδιάς. Και 
το κυριότερο: θα πρόσθετε ένα 
σημαντικό λιθαράκι στον πολιτικό 
πολιτισμό. Κρίμα.

ΤΟΥ
Γιά ννπ  Λ . 
Π ολίχη

«Σημειώσεις» Σουφλιά 
προς βουλευτές με 
15 σημεία-κλειδιά
«ΣΚΟΝΑΚΙ» ΜΕ 15 SOS επισημάνσεις για τη δύσκολη συ
γκυρία που διαμόρφωσαν οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ έστειλε 
χθες ο κ. Γ. Σουφλιάς προς όλους τους βουλευτές του κόμ
ματος. 0 γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού, ο οποίος επι
στρέφει από σήμερα στη Ρηγίλλης μετά την περιπέτεια που 
είχε με το τροχαίο ατύχημα, αποφάσισε να κάνει φροντι
στήριο στους βουλευτές, προφανώς λόγω της γενικής πε
ποίθησης ότι το τελευταίο 20ήμερο κινούνται χωρίς γραμ
μή πλεύσης, αποκαλύπτοντας έτσι την αμηχανία και τη νευ- 
ρικότητά τους.
«Αγαπητέ συνάδελφε, με αφορμή τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ 
και την οριστικοποίηση της ημερομηνίας των εθνικών εκλο
γών, σου επισυνάπτω ένα σημείωμα πολιτικού λόγου για 
τις τρέχουσες εξελίξεις», γράφει ο κ. Γ. Σουφλιάς στο εισα
γωγικό του σημείωμα και προσθέτει: «Νομίζω ότι όλοι αντι
λαμβανόμαστε ότι είναι σημαντικό να έχουμε έναν ενιαίο 
πολιτικό λόγο και να απευθυνόμαστε στους πολίτες, χρησι
μοποιώντας κοινά επιχειρήματα, στέλνοντας τα ίδια μηνύ
ματα».
Τα επιχειρήματα που πρέπει να χρησιμοποιούν στο εξής οι 
βουλευτές, σύμφωνα με τις οδηγίες του κ. Γ. Σουφλιά, εί
ναι τα εξής:
I .  Το σημαντικότερο για τους Έλληνες πολίτες είναι ότι επι
τέλους στις 7 Μαρτίου έχουμε εκλογές. Επιτέλους η Ελλά
δα αλλάζει σελίδα, αλλάζει κυβέρνηση, αλλάζει πολιτική.
2 .0  κ. Σημίτης αποφάσισε να μη σταθεί εμπρός στον ελλη
νικό λαό για να του ζητήσει να αποτιμήσει την πολιτική του.
3. Δύο μήνες πριν από τις εκλογές οι Έλληνες έχουν πει
στεί ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν κυβέρνηση, να δώσουν 
στη Ν.Δ. την ευκαιρία να εφαρμόσει το πρόγραμμά της.
4. Οι εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ αφορούν το ί
διο. Εκείνο που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι να δοθούν 
λύσεις στα προβλήματά τους.
5. Η Ν.Δ. συνεχίζει να αντιμετωπίζει με τόλμη και υπευθυ
νότητα τα αληθινά προβλήματα των πολιτών.
6. Το περασμένο φθινόπωρο ο κ. Σημίτης επιστράτευσε 
τον άκρατο λαϊκισμό και την ανεύθυνη παροχολογία σε μια 
ύστατη προσπάθεια να ανακάμψει και απέτυχε.
7. Μπροστά στην προοπτική της εκλογικής συντριβής ο κ. 
Σημίτης αποφάσισε στο παρά πέντε να αποχωρήσει.
8. Ακόμη και στη σημερινή (σ.σ.: χθεσινή) ομιλία του ο κ. 
Σημίτης προσπάθησε να κατασκευάσει μια εικονική πραγ
ματικότητα γεμάτη ανακρίβειες.
9. Στο κάτω κάτω αν το ΠΑΣΟΚ ήθελε πραγματικά να αλλά
ξει, θα το έκανε νωρίτερα και όχι σαν πυροτέχνημα της τε
λευταίας στιγμής.
10. Για άλλη μια φορά στο ΠΑΣΟΚ υπερτιμούν την επικοι
νωνία και τα «κόλπα» εντυπωσιασμού και υποτιμούν την 
πραγματική πολιτική.
I I .  Το πραγματικό δίλημμα των εκλογών είναι αν θα πάμε 
μπροστά -  με μια νέα πολιτική, μια νέα ομάδα ανθρώπων, 
μια νέα διακυβέρνηση -  ή θα μείνουμε στα ίδια -  τα ίδια 
φθαρμένα πρόσωπα, την ίδια αποτυχημένη πολιτική, τα ί
δια αρνητικά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή του πολί
τη.
12.0 κ. Γ. Παπανδρέου είναι συνυπεύθυνος για τα μεγάλα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες.
13.0 κ. Γ. Παπανδρέου, σε αντίθεση με τον κ. Σημίτη που 
διαδέχθηκε τον Α. Παπανδρέου το 1996, δεν είναι φορέας 
ούτε μιας νέας ομάδας στελεχών ούτε μιας νέας πολιτικής 
που θα επιχειρήσει να αλλάξει το ΠΑΣΟΚ και να το κάνει 
καλύτερο.
14. Η Ν.Δ. εφαρμόζει σταθερά τη στρατηγική της.
15. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αξιώνουν μια νέα πολιτική.
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Δ ιεθνές ενδιαφέρον 
για ιη ν  επόμενη μέρα
Έ μ φ α σ η  από πολλά  ξένα  M M E για τις ε ξελ ίξε ις  στην Ελλά δα
Δίνοντας έμφαση στο ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι γόνος μεγάλης ελληνικής πολιτικής 
οικογένειας, και έχει μεγάλη δημοτικότητα παρ’ ότι έχει γεννηθεί και περάσει πολλά χρόνια της 
ζωής του στις ΗΠΑ, πολλά ξένα MME σχολίασαν χθες τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

I Associated 
Press: «Ο
Γιώργος 
Παπανδρέου 
διαφέρει πολύ 
από τον πατέρα 
του, Ανδρέα. 
Ακολούθησε τον 
πολιτικό δρόμο 
του πατέρα του, 
αλλά δεν
κληρονόμησε τον 
εκρηκτικό 
λα ϊκισμό του, 
ούτε τον 
απρόβλεπτο 
χαρακτήρα του»

ΥΠ Ο ΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α γώ νας δρόμου  
για τους εκ λο γικ ο ύ ς  
καταλόγους
ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ξεκινά το υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να οριστικοποιηθούν μέσα στον επόμενο μάνα οι εκλογικοί κατάλογοι. Στόχος είναι έως τα μέσα Φεβρουάριου κάθε πολίτης να γνωρίζει πού θα ψηφίσει στις εκλογές της 7ης Μαρτίου.Στις 145.000 έφτασαν οι αιτήσεις ετεροδημοτών που επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας τους.Η προθεσμία έληξε χθες και από σήμερα αρχίζει η επεξεργασία ώστε να ετοιμαστούν οι ειδικοί κατάλογοι ετεροδημοτών.Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, η πλειονότητα των αιτήσεων είναι από ετεροδημότες που θέλουν να ψηφίσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Από αυτές η μερίδα του λέοντος αφορά την πρωτεύουσα -  το 85% από τις αιτήσεις Αθήνας και Θεσσαλονίκης -  ενώ πάνω από 11.000 είναι οι ετεροδημότες στη Θεσσαλονίκη.Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αιτήσεων, θα ανακοινωθεί ποιοι ετεροδημότες μπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος ψήφου στον τόπο κατοικίας τους. Αυτοί θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω του υπουργείου Εσωτερικών πιθανότατα από την ηλεκτρονική του διεύθυνση, καθώς και από άλλες υπηρεσίες, όπως τα ΚΕΠ ή το «1564».Ωστόσο, όπως εκτιμάται, περίπου 4.000 με 5.000 ετεροδημότες δεν θα δικαιούνται να ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας τους, καθώς δεν θα συμπληρώνεται ο αριθμός των 40 ψηφοφόρων από την ίδια εκλογική περιφέρεια για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου.Οι ετεροδημότες αυτοί θα ενημερωθούν προσωπικά με επιστολές, αλλά και με τηλεφωνική ειδοποίηση, ότι θα πρέπει να μεταβούν στον δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και η αναθεώρηση των κανονικών εκλογικών καταλόγων, βάσει και των αλλαγών που σημειώθηκαν μέχρι το τέλος του 2003. Σημειώνεται ότι ήδη έχουν περιληφθεί όσες μεταβολές -  νέοι ψηφοφόροι, μεταδημοτεύσεις, αλλαγή οικογενειακής μερίδας λόγω διαζυγίου κ.λπ. -  υπήρχαν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2003.Βάσει των στοιχείων της αναθεώρησης του Οκτωβρίου, το εκλογικό σώμα ανερχόταν σε 9.807.442 ψηφοφόρους, ενώ περίπου στις 60.000 έφταναν οι διπλοεγγραφές.Εν τω μεταξύ, σε σημερινή του επιστολή προς τα κόμματα ο υπουργός Εσωτερικών Κ.Σκανδαλίδης θα ζητήσει την επίσπευση σύγκλησης της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής θα οριστεί πριν από τις 15 Ιανουάριου.

Ε Π ΙΜ Ε Λ Ε ΙΑ : ΑμαΛία Ν εγρ επ ό ντπ

Μ εγάλη σημασία έδωσαν στο διάγγελμα του Ελληνα Πρωθυπουργού τα ειδησεογραφ ικά πρακτορεία Associated Press και Reuters. To Associated Press υπογράμμισε ότι η άνοδος του Γιώργου Παπανδρέου αποτελεί «ένα από τα πολλά παράδοξα της ελληνικής πολιτικής ζωής», καθότι, παρ' όλο που η Ελλάδα «είναι μία από τις πιο αντιαμερικανικές χώρες της Ευρώπης», εντούτοις, ο «δημοφιλής δίχρονος υπουργός Εξωτερικών» έχει αμερικανικό προσανατολισμό και επιτελείο Ελληνοα- μερικανών συμβούλων.Το διεθνές πρακτορείο δίνει έμφαση και στο ότι τόσο ο Γιώργος Παπανδρέου όσο και ο αντίπαλός του στις επικείμενες εκλογές, Κώστας Καραμανλής, είναι γόνοι μεγάλων ελληνικών πολιτικών οικογενειών, ενώ αναφέρει ότι ο Γιώργος Παπανδρέου διαφέρει πολύ από τον πατέρα του, Ανδρέα, σημειώνοντας ότι «ακολούθησε τον πολιτικό δρόμο του πατέρα του, αλλά δεν κληρονόμησε τον εκρηκτικό λαϊκισμό του πατέρα του, ούτε τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του».To Associated Press καταλήγει αναφέρο- ντας πως ο Κώστας Σημίτης ενδέχεται, σύμφωνα με φήμες, να ενδιαφέρεται να αντικαταστήσει τον Ρομάνο Πρόντι στην θέση του ώς Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, όταν ολοκληρωθεί η θητεία του, ενώ φιλοξενεί δηλώσεις του υφυπουργού Τύπου Τηλέμαχου Χυτήρη ότι οι προετοιμασίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα επηρεαστούν από τις πρόωρες εκλογές.Στο προφίλ του μετριοπαθούς και ήρεμου ηγέτη που έχει καλλιεργήσει ο Γιώργος Παπανδρέου δίνει μεγάλη έκταση το ειδη- σεογραφικό πρακτορείο Reuters. «Ενώ ο λαϊκιστής πατέρας του Ανδρέας ικανοποιούσε τα πλήθη του με την ρητορική του, ο Γιώρ

γος -  που στην Ελλάδα είναι γνωστός ως «Γιωργάκης»- έχει αφήσει το σημάδι του με ένα πιο διπλωματικό στυλ», σημειώνει το το οποίο τονίζει ωστόσο ότι ο Γιώργος Παπανδρέου «έχει επικριθεί που απέ- τυχε να υπάρξουν αποτελέσματα σε ακανθώδη ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».Το BBC έδωσε έμφαση στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης στο διάγγελμά του, περί ανάγκης να αναλάβει μία νε- ώτερη γενιά το έργο του εκσυγχρονισμού της Ελλάδας, ενώ πρόβαλε ιδιαίτερα την δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου ότι «ο κ. Σημίτης έχει κάνει μία γενναία και υπεύθυνη πράξη. Θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση». Το ΒΒΟ σημείωνε επίσης πως ο πατέρας του Γιώργου Παπανδρέου, Ανδρέας, και ο παππούς του, Γεώργιος, είχαν διατελέσει Πρωθυπουργοί της Ελλάδας.

Η Ε ί^ η α εώ  Dagblad παρουσιάζει, σε ολοσέλιδο δημοσίευμα, πορτρέτο του Πρωθυπουργού κ. Σημίτη και του υπουργού Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι «ο Γιώργος Παπανδρέου κάνει το βήμα για το οποίο φαίνεται να προοριζόταν από μικρός», ενώ σημειώνει ότι «η έλευση στην εξουσία του Γ. Παπανδρέου, ο οποίος γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 1952, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και για την Ελλάδα».Η εφημερίδα αναφέρεται στον Κώστα Σημίτη με κολακευτικά λόγια, τονίζοντας, μεταξύ πολλών άλλων, ότι «ο Κώστας Σημίτης ξαναέδωσε κύρος στους Ελληνες και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο για την πατρίδα του. Υπό την πρωθυπουργία του Κώστα Σημίτη η Ελλάδα μετατράπηκε από ανυπόληπτο σε ένα εποικοδομητικό μέλος της Ε.Ε.».
»

Ο  Στεψανόπουλος φταίει πάλι για τον Μητσοτάκη
ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ κατά της Π ροεδρίας της Δημοκρατίας ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μη- τσοτάκης, ο οποίος στο παρελθόν έχει ρίξει κι άλλες βολές κατά του Προέδρου.Αυτή τη φορά αφορμή στάθηκε το πράσινο φως του Κωστή Στεφα- νόπουλου στον Κώστα Σημίτη για πρόωρες εκλογές στις 7 Μαρτίου. Η ημερομηνία αυτή, που πρέπει να θεωρείται δεδομένη, θα οριστικο- ποιηθεί με επίσημο τρόπο όταν ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει επισή- μως -  χθες απλώς το συζήτησε και συμφώνησαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας-τη διάλυση της Βουλής, οπότε και θα εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα.«Κάποιοι αρμόδιοι να θυμού

νται ότι υπάρχει και το Σύνταγμα», είπε με δηκτικό τρόπο ο κ. Μ η- τσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, προσερχόμενος στη Βουλή -  οι εργασίες της οποίας θα κλεί- σουν στις 6 Φεβρουάριου.«Δεν έχει νόημα να σχολιάσει κανείς κάτι», σημείωσε συνεργάτης της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο οποίος πρόσθεσε με τη σειρά του με νόημα: «Όταν ο κ. Κ. Μη- τσοτάκης ζήτησε το '93 πρόωρες εκλογές, κανείς δεν έφερε αντίρρηση».Ο επίτιμος πρόεδρος της Ν.Δ. είχε κατά νου παρεμβαίνονυας χθες -  σημειώνει παράγων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης -  ότι όλες οι τελευταίες πρόωρες εκλογές έχουν

ζητηθεί για «εθνικούς λόγους, σχεδόν πάντα για το Κυπριακό».Θέμα όμως γενικότερα αντισυνταγματικότητας, ακόμα και για το ότι οι εκλογές θα γίνουν με άλλον αρχηγό του κυβερνώντος κόμματος από αυτόν που υπάρχει σήμερα, έγειραν χθες κι άλλοι βουλευτές της Ν .Δ. Ο πρώην υπουργός Σταύρος Δήμας έκανε σχετική αναφορά, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να υιοθετείται επισήμως από τον πρόεδρο του κόμματος Κώστα Καραμανλή, ο οποίος χθες απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό με μήνυμά του, χωρίς να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα.«Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές και θα βλέπουν ότι χάνεται το έδαφος που νόμιζαν ότι είχαν κερ

δίσει τόσο και θα εγείρουν τέτοια ζητήματα από τη Ν.Δ.», σχολίασε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ Νίκος Λε- βογιάννης.Είναι γεγονός, πάντως, και σ' αυτό συμφωνούσαν χθες βουλευτές από όλα τα κόμματα στη Βουλή, ότι από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα σχεδόν όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις δεν έγιναν στην ώρα τους, αλλά πρόωρα. Υπήρξαν περιπτώσεις που πλησίασε ο χρόνος τέλεσής τους το τέλος της τετραετίας, αλλά αυτό συνέβη μόνο μία φορά, τον Ιούνιο του 1989. Το ΠΑΣΟΚ, που είχε εκλεγεί στην κυβέρνηση το 1985, έκλεισε ολόκληρη τετραετία μόνο εκείνη την περίοδο.
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[ Α Γ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ] [ Κ Λ Ι Κ ]

Ο ταξιδιώτης

Του
Δ η μ ή τρ η
Μ ητρόπουΛου
mhtro@dolnet.gr

ΟΙ περισσότεροι κάνουν Πρωτοχρονιά σπίτι τους. Τον Γιώργο Παπανδρέου η πρώτη μέρα του χρόνου τον βρήκε στα αεροδρόμια. Επέστρεφε από το Παρίσι, όπου είχε βρεθεί για τις ημέρες των εορτών, λίγο για χαλάρω ση, λίγο και για να αποφύγει κάμερες και φώτα που είχαν αρχίσει επίμονα να τον ακολουθουν στην Αθήνα. Ο  χιονιάς δημιούργησε κάποια προβλήματα στην αναχώ ρηση, αλλά το αεροσκάφος της Hellas Jet τελικώς απογειώθηκε. Προφανώς το μέλλον δεν μπορούσε να περιμένει.
ΜΠΑΙΝΕΙ κανείς στον πειρασμό να ερμηνεύσει αυτό το πρωτοχρονιάτικο ταξίδι επιστροφής στην Ελλάδα συμβολικά. Γιατί τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος βρέθηκε στο εξωτερικό περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Έ λληνα πολιτικό. Τούτο επιτάθηκε το 2003. Ασφαλώς, ο Παπανδρέου ήταν υπουργός Εξωτερικών. Ωστόσο, υπήρχε η αίσθηση στην Αθήνα ότι ο Γιώργος έμπαινε με την παραμικρή αφορμή στο αεροπλάνο με προορισμό τη Νέα Υόρκη, τη Μ έση Ανατολή ή τις Βρυξέλλες.
ΕΦΤΙΑΧΝΕ προφίλ; Απέφ ευγε τη φθορά της εσωκομματικής αρένας του ΠΑΣΟΚ; Προτιμούσε τη θέα από το φινιστρίνι ενός αεροσκάφους από την κλειστοφοβία του προθαλάμου της ηγεσίας, όπου όλοι τον τοποθετούσαν; Έβλεπε ως πεδίο του τον κόσμο;

ΑΠΟ την Πρωτοχρονιά, η Ο δύσσεια τελείωσε και τα ερωτήματα αυτά είναι παρωχημένα. Ο  διαση- μέ τερος ταξιδιώ της της ελληνικής πολιτικής θα περάσει το 2004 στην Ελλάδα Το πιθανότερο είναι ότι θα βρίσκεται πάλι στον δρόμο, μόνο που αυτός θα περν Ιει από τις πόλεις και τα χωριά που θα τον δουν από κοντά προεκλογικά.
ΜΕ άλλα λόγια, η «φυγή προς τα μπρος» του Γιώργου συνεχίζεται. Μ όνο που αυτή τη φορά δεν παίρνει μαζί τους συνεργάτες του όπως στα αεροπλάνα. Παίρ- ει το Π Α ΣΟ Κ  -  και όχι μόνο -  σε μια μαζική κίνηση προς το μέλλον. Τ ελικά, η δική του Ιθάκη ήταν οι εκλογές του 2004.

ιιπγπ (.ωπς. Καμπότζη, ποταμός Μεκόνγκ, ξημερώματα 4ης Ιουλίου, στο αποκορύφωμα της αλιευτικής 

περιόδου. 0 ετήσιος παλιρροικός κύκλος του ποταμού προκαλεί κάθε Ιανουάριο ένα τεράστιο μεταναστευτικό κύμα 

ψαριών -  μια ζωτική πηγή πρωτεΐνης για τα 13 εκατομμύρια κατοίκων της Καμπότζης. Τα παραδοσιακά ψαροκάικα 

είναι πανταχού παρόντα και οι φόβοι των οικολόγων περί διατάραξης του ευάλωτου οικοσυστήματος... απόντες.

[ Σ Τ Η Λ Η  Α Λ Α Τ Ο Σ ]  TüCßOJlÄClKa
ΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΠΟ... α μ ερικα νικ ό . Και τα π ρ ο η γο ύ μ ενα  τι ήταν; Σοβιετικά; Μ α , επ ρόκειτο να ηττηθεί κατά κράτος. Και οι π α λιότεροι π ου βάδ ιζα ν  π ρ ο ς τα τά ρταρα  για τί π α ρ έ μ εν α ν  γ ρ α π ω μ ένοι από τις κ α ρ έκλες τους; Για τη σω τηρία του τόπ ου; Μ α , είνα ι τρυκ επ ικ οινω νια κό . Και ο Κ α ρ α μ α νλ ή ς για τί π ερ ιφ έρ ει τα δίδυμα  από κ α νά λι σε κ α νά λι; Για τ η ν  ψ υ χή τω ν π α ιδ ιώ ν  του; Φ ίλε μου, όπου κι αν α νήκεις, σε όπ οιο θεό κι αν π ισ τεύ εις , ό π οιο  κόμμα κι αν ψ η φ ίζεις, έ να  πράγμα  π ρ έπ ει να  π α ρα δεχτείς . Φ εύγοντα ς ο Σ ημ ίτης άφ ησε πίσω  του μια ταφ όπλακα. Τ έρ μα στην α νερμά τισ τη θ εσ ιθ ηρ ία , στη σω τηρο-

λο γ ία , στον φ ιλοτομαρισμό και στην α ρχομ α νία . Μ α ς α ρ έσ ει δεν  μας α ρέσ ει, α π οδείχτηκε ως ο καλύτερος διαχειρισ τής του συστήματος. Θ έ λ ε ις  κάτι ακόμα; Κάτι π ου θα το σκεφ τόταν και θα το έκα νε ο οπ οιοσ δήπ ο τε στοιχειω δώ ς ευφ υής και κ α νονικός πολιτικός αυτού του τόπου; Ε, λ ο ιπ ό ν , μπ ορεί να  είπε από μέσα του: Σ ιγ ά  τώρα που θα κάτσω  να  χάσω  α π ό έν α ν  Χ α λια μπ άλια!
Δ η μ ή τρ η ς  Δανίκας

ddanikas@dolnet.gr

ε Ολο το ν
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