
Γ . Παπανδρέου: «Δικαίω μα ψήφου στβ δημοτικές και στους μετανάστες»
«Εγκαταλείψτε το εκλογομαγειρείο τον 42% » τόνισε ο πρόεδροΞ τον Π α Σ ο Κ
ΡΟΔΟΣ

ΤΟΝ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ ΤΠ8 Κυβέρ- νησηε τηε Νέαε Δημοκρατίες από το «απαράδεκτο» 42% κατά την εκλογή δημάρχων και νομαρχών από την πρώτη Κυριακή ζήτησε χθεε ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου, λαμβά- νονταε επ’ αυτού πρώτη φορά ετη- σήμωε θέση, στο πλαίσιο του -  τελευταίου πριν από τιε δημοτι- κέε εκλογέε του 2006 και εΕ αυτού ιδιαιτέρωε κρίσιμου -  ετήσιου συνεδρίου τηε Κεντρικήε Ενω- σηε Δήμων και Κοινοτήτων Ελ- λάδαε, στη Ρόδο. Η κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία στάθηκε μάλιστα αφορμή να επεκταθεί η «μετωπική» με τον υπουργό Εσωτερικών κ. Πρ. Παυλόπουλο και στη θέσπιση δικαιώματοε ψήφου για τουε μετανάστεε, που κατέθεσε ωε πρόταση ο αρχηγόε τηε αΕιωματικήε αντιπολίτευσηε, αρ- χήε γενομένηε από τιε προσεχείε τοπικέε εκλογέε. «Την ασφάλεια 
που Ζητεί η κοινωνία μαε μπο
ρούμε να την εγγυηθούμε με 
την πλήρη ένταΕη των μετανα
στών στην κοινωνία μαε» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ. «Γι’ αυτό η πρόταση για 
την ψήφο των μεταναστών εί
ναι μια πρόταση την οποία υπο
στηρίζω, όχι μόνο γιατί είναι 
δίκαιο, όχι μόνο γιατί είναι δη
μοκρατικό, αλλά γιατί εΕασφα- 
λίΖει και την ένταΕη, πολιτική, 
κοινωνική και οικονομική, των 
ατόμων αυτών στην κοινωνία  
μαε» συμπλήρωσε.

«Θα είναι κρίμα η ουσιαστι
κή μεταρρύθμιση που κάνει η 
Νέα Δημοκρατία να συνδυαστεί 
με το εκλογομαγειρείο» τόνισε ο κ. Παπανδρέου ενώπιον ενόε ενθουσιώδουε ακροατηρίου. Κα- θιστώνταε δε σαφέε ότι το 42% ουδόλωε ενοχλεί κομματικά το ΠαΣοΚ, χαρακτήρισε αμιγώε θε

σμικό το ζήτημα, «Ζήτημα αρ- 
χήε και δημοκρατίαε». «Η πο
λιτική τάΕη σε αυτήν τη χώρα 
θα έχει αΕιοπιστία όταν υπο
στηρίζουμε θεσμούε και δεν  
τουε αλλάΖουμε, 
μόνο και μόνο για 
κομματικέε σκοπι- 
μότητεε»  υπογράμμισε ο κ. Παπανδρέου.Κομματική λογική καταλόγισε, εΕάλλου, στην κυβέρνηση και κατά την αναφορά του στιε πέντε αναπτυΕιακέε υπερπερκρέρειεε και στο αναμενόμενο Δ' ΚΠΣ. Για λεφτά «που τάΖονται, από εδώ 
και από εκεί, χωρίε πρόγραμμα, 
με κριτήρια εκλογικίστικηε αντί
ληψη ε. Αυτή δυστυχώε είναι η

επανίδρυση του κράτουε» κατέ- ληΕε ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ.Την κατηγορία για ευκαιριακή λογική στο θέμα του 42% απέ- κρουσε ο κ. Παυλόπουλοε επικα- λούμενοε το εκλογικό πρόγραμμα τηε Νέαε Δημοκρατίαε. 
«Θα ήμασταν υπό

λογοι αν δεν το κάναμε» επεσή- μανε ο ίδιοε, επαναλαμβάνονταε το επιχείρημα περί κυβερνήσεων που κυβερνούν με μικρότερο ποσοστό.Τιε ισορροπίεε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα επέλεΕε πάντωε να μη διαταράΕει η δήμαρχοε Αθηναίων κυρία Ντάρα Μπακο- 
γιάννη, αποφεύγονταε ακόμη

και να αναφερθεί στη δεδηλωμένη αντίθεσή τηε στο 42%. Σύμφωνα με κύκλουε προσκείμενουε στη δήμαρχο, το τετελεσμένο τηε υπόθεσηε την ώθησε να μην ανα- κινήσει εκ νέου θέμα.Ο υπουργόε Εσωτερικών σχολίασε και την πρόταση που διατύπωσαν ο κ. Παπανδρέου και ο πρόεδροε τηε ΚΕΔΚΕ κ. Π. Κου- 
κουλόπουλοε για την παροχή δι- καιώματοε ψήφου στουε μετανάστεε. «Πρώτα νομιμοποίηση 
και από εκεί και πέρα ένταΕη. 
Κάποιοι μπερδεύουν την ένταΕη 
με την αφομοίωση, που είναι 
εντελώε διαφορετικό Ζήτημα» συνόψισε στον αντίλογό του ο κ. Παυλόπουλοε.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ε λ ε υ θ ε ρ ί α  Κ ο λ λ ι α

ΠαΣοΚ· Αναταράζεις για τη δήλωση Σημίτη
Ο πρώην 
πρωθυπουργόε 
κ. Κ. Σημίτηε 
υπογράφει 
αντίγραφα του 
βιβλίου του, 
χθεε, στο 
πολιτικό του 
γραφείο

Η π αρεμ βαςη  του κ. Κ. Σημίτη και η προσπάθεια ερμηνεί- αε τηε δήλωσηε ότι είναι πολιτικά παρών άνοιΕαν έναν νέο κύκλο συζητήσεων και αναλύσεων στο ΠαΣοΚ. Οσο κι αν επιχει- ρείται υποβάθμιση του θέματοε, τα περισσότερα στελέχη δεν φείδονται σχολίων. Ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου κατέστησε προχθέε σαφέε πωε δεν είναι διατεθειμένοε να δεχθεί οποιουδήποτε είδουε «κηδεμονία» από τον προκάτοχό του στην ηγεσία του κόμματοε, ενώ ο κ. Σημίτηε επανήλθε χθεε λέγονταε ότι δεν προτίθεται να κάνει περαιτέρω σχόλια και ότι πάντοτε 
«εργάστηκε για την ενότητα του 
ΠαΣοΚ».Προε όσουε τον επισκέπτονταν στο γραφείο του, όπου υπέγραφε αντίτυπα του βιβλίου του, τόνιζε πάντωε ότι «ο στόχοε εί
ναι να αλλάΕει η κυβέρνηση», ενώ προέβλεψε και τη διεΕαγω- γή πρόωρων εκλογών, είτε ταυτόχρονα με τιε δημοτικέε είτε πριν από το τέλοε τηε τετραετίαε, το 2007.Πολλά στελέχη του κόμματοε εΕέφραζαν χθεε τη διαφωνία τουε με τα γραφόμενα και τα λεγάμενα από τον κ. Σημίτη. Ο κ. 
Α. Τσοχατζόπουλοε ανέφερε

ότι η πορεία του κ. Σημίτη «εί
ναι ενταγμένη μέσα στουε ανα- 
γκαστικούε περιορισμούε που 
επιβάλλει η παραίτησή του πριν 
από τιε εκλογέε του 2004, οπό
τε και ουσιαστικά αποχώρησε». Για το θέμα των Ιμίωγ, ο κ. Τσοχατζόπουλοε είπε ότι υπάρχουν πολιτικέε ευθύνεε, οι οποίεε 
«ανήκουν εκεί που ασκείται η 
πολιτική εΕουσία, στιε πολιτικέε 
ηγεσίεε, είτε των υπουργείων εί
τε τηε Κ υβερνητικήε Επιτρο- 
πήε».

Με διαφορετικό πνεύμα, η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου μίλησε για κίνδυνο εσωστρέφειαε, τον οποίο ωστόσο προσπάθησε να υποβαθμίσει τονίζονταε ότι 
«η πολιτική καθημερινότητα και 
τα πολιτικά προβλήματα είναι 
τόσο μεγάλα που καλούν το Πα
ΣοΚ  σε μια πολύ δυναμική αντι
πολίτευση». Παρά ταύτα, η κυρία Διαμαντοπούλου εΕέφρασε την εκτίμηση ότι η δήλωση του κ. Παπανδρέου δεν συνιστά ένα μήνυμα αλλά μια αρχή. Διαφώνη-

σε όμωε ευθέωε με την εκτίμηση του πρώην πρωθυπουργού, ότι οι εκλογέε του 2004 χάθηκαν στην προεκλογική περίοδο.Ο κ. Χ ρ . Παπουτσήε εΕέφρασε την εκτίμηση ότι «η ΝΔ  
προφανώε εκμεταλλεύεται το βι
βλίο» και τόνισε ότι «είναι ένα 
βιβλίο του πρώην πρωθυπουρ
γού, δεν είναι βιβλίο του Π α 
ΣοΚ». Την αποδοκιμασία τηε για τη συγγραφική πρωτοβουλία του κ. Σημίτη εΕέφρασε η κυρία Νό- 
ρα Κατσέλη, η οποία μίλησε για καλαμοκαβαλάρηδεε τηε προη- γούμενηε οκταετίαε. «Πολιτικά 
μάχιμο»  χαρακτήρισε πάντωε τον κ. Σημίτη ο κ. Ν. Σηφουνά- 
κηε και συμπλήρωσε ότι δεν είναι επιλήψιμο να έχει ο πρώην πρωθυπουργόε διαφορετική άποψη για την αντιπολιτευτική πολιτική του ΠαΣοΚ.Πέραν όλων των παραπάνω, από τιε δηλώσειε των περισσότερων στελεχών του ΠαΣοΚ προκύπτει μια κοινή συνισταμένη: στην πλειονότητά τουε δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, στην καλύτερη περίπτωση το έχουν Εε- φυλλίσει. Αντιθέτωε, ο κ. Θ. Ρου- 
σόπουλοε βρίσκεται -  κατά δήλωσή του -  στη φάση τηε ανά- γνωσηε.

Α γ γ . Κ ω β α ι ο ς

Κ . Μηχοοτάκης; Ηρθε η ώρα για ανασχηματισμό
Α νασχηματισμό «εδώ και τώρα» συνέστησε χθεε το βράδυ ο επί- τιμοε πρόεδροε τηε ΝΔ κ. Κ. Μη- 
τσοτάκηε (φωτογραφία) στον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή. Σε συ- νέντευΕή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Antenna ο κ. Μητσοτά- κηε προσδιόρισε ωε την mo ορθή επιλογή τουε δύο ανασχηματισμούε, τον έναν άμεσα και τον άλλον έναν χρόνο πριν από τη λήΕη τηε τετραετίαε. 
«Ερχεται η ώρα για τον πρώτο» προέβλεψε, αναγνώρισε ότι υπάρχει αδε- Ειότητα σε κάποια μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και υπογράμμισε, αναφερόμενοε εμμέσωε και στη θυγατέρα του κυρία Ντάρα Μπακο- 
γιάννη, ότι πάντοτε υπάρχουν στελέχη που πρέπει να εισέλθουν στην κυβέρνηση.Με το γνωστό του ύφοε «άδειασε» την κυβέρνηση και τιε επιλογέε τηε, κυρίωε στην οικονομία, λέγονταε ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα. Υποδει- κνύονταε τον ορθό -  κατ’ αυτόν -  δρόμο, ανέφερε ότι πρέπει να γίνουν πιο γρήγορεε, αποφασιστικέε και ου- σιαστικέε μεταρρύθμισες και βαθύ- τερεε τομέε, και να υπάρΕουν ταχύτεροι ρυθμοί. Παράλληλα σημείωσε ότι η κατάσταση στην οικονομία είναι πολύ χειρότερη από αυτήν που παρουσιάζει η κυβέρνηση και ανατάχθηκε στιε αυΕήσειε, υποστηρίζο- νταε όα «όλοι Ζητούν να πάρουν και 
θέλουν να σκυλεύσουν το πτώμα τηε 
ελληνικήε οικονομίαε». Τάχθηκε κατά των πρόωρων εκλογών και πριμοδότησε τη συνεργασία των κομμάτων εΕουσίαε, τονίζονταε «μακά
ρι να μπορούσαμε να κάνουμε συ
νασπισμό όπωε στη Γερμανία. Μα
κάρι να υπήρχε συνεννόηση».Γ ία μία ακόμη φορά εΕέφρασε την άποψη ότι ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου δεν είναι έτοιμοε να κυβερνήσει. «Δεν είναι υπεύθυνοε. 
Για την ώρα δεν είναι έτοιμοε. Μπο
ρεί να βελτιωθεί στο μέλλον» είπε. Επέκρινε τον πρώην πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη, λέγονταε ότι ήταν λά- θοε η κίνηση να εκδώσει τώρα το βιβλίο του. Τον χαρακτήρισε μικρόψυχο, ανέφερε ότι ήταν κατώτεροε των περιστάσεων και φάνηκε αδύ- νατοε. «Η ιστορία καταδικάζει τον 
κ. Σημίτη. Κανένα βιβλίο δεν τον 
σώΖει. Είναι μικρόψυχο» τόνισε. Δεν δίστασε όμωε να αναγνωρίσει ότι ο κ. Παπανδρέου έφερε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που θα έφερνε ο κ. Σημίτηε.Με σαρκασμό χαρακτήρισε «σκαμπρόζικη» ερώτηση σχετικά με την υπόθεση του παραιτηθέντοε θείου του πρωθυπουργού, του κ. Αχ. Κα
ραμανλή, και υπογράμμισε ότι «δεν 
μπαίνω στα προσωπικά τηε οικογέ- 
νειαε Καραμανλή». Αν και υποστή- ριΕε ότι πρέπει να υπολογίζονται κγ  τα λευκά ψηφοδέλτια, εμφανίστ αντίθετοε στην απόφαση του F γοδικείου και είπε ότι η νομοΓ λύση που πρόκρινε η κυβέρ' είναι η καλύτερη.


