
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Πιο πολλοί 
αριστούχοι, 

πιο λίγοι 
κάτω από 

τη βάοη στη 
Γ' Λυκείου

■ΣΕΛ.23

ο ν ο μ α τ α  

Πού διορίζονται 
794 εκπαιδευτικοί

■ ΣΕΛ.22
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ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Η ζέστη 
"έπνιξε" 7 

ηλικιωμένους
Επτά άνθρωποι πνίγη

καν αναζητώντας δροσιά 
στη θάλασσα. ·ΣΕΛ.19

ΕΦΟΡΙΑ

Καταργείται 
το εισιτήριο 
σε κέντρα 
και μπαρ

■ ΣΕΛ.33

"Λευκή επιταγή" απ' όλους πλην Λαλιώτη
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
Ενωτικός 
σήμερα 
στην Κ.Ε.
6 Ας γίνουν 
όλα χωρίς 
εμένα... ̂

4  Οι τομές ·  0  καθένας ¿Π ρ έπ ε ι να ¿ 0  καθένας ¿Π ιστεύουμε
είναι για ευθύνεται αποτρέψουμε πρέπει ότι υπάρχει
το καλό για τις όλοι την να συμΒάλει σχέδιο και

του ΠΑΣΟΚ ^  επιλογές του 9  εσωστρέφεια ^  στην ενότητα 9  στηρίζουμε^

Σ ε κίνηση μεγάλου ρίσκου με 
ριζικές αλλαγές στο κόμμα 

και την κυβέρνηση προχωρά ο 
πρωθυπουργός, με στόχο τη νίκη 
του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Αρχί
ζει μια νέα περίοδος, τόνισε ο Κ. 
Σημίτης χθες, μετά την κρίσιμη 
συνεδρίαση του Ε.Γ., στην οποία 
ζήτησε και έλαβε την παραίτηση 
του Κ. Λαλιώτη. Ο πρωθυπουρ
γός έλαβε εν λευκώ εξουσιοδό
τηση από τα κορυφαία στελέχη 
για τις αλλαγές, ενώ προτείνει 
για νέο γραμματέα της Κ.Ε. του 
ΠΑΣΟΚ τον Μτχ. Χρυσοχοΐδη.

I ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 
I ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ·ΣΕΛ. 4-7

\/Μ. Χρυσοχοϊκής στη θέση Λαλιώτη 
^/"Διευθυντήριο" από 3 υπερυπουργούς 
^Τα σενάρια για Ε.Γ. - ανασχηματισμό

ΓΚΑΛΟΠ: 8°/° μπροστά η ΝΔ -1,8% ο Σημίτης ι gt,

+ 2
περιοδικά
ΣΗΜΕΡΑ 
ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ιδέες για να περάσετε 
καλά σε Αθήνα, 

Ηράκλειο, Πάτρα, 
και Θεσσαλονίκη

ΈΘΝΟΣ ΑΟΥΤ"

Α φ ιέ ρ ω μ α

Τα 40  φεστιβάλ του 
φετινού καλοκαιριού

ΟΜΟΡΦΙΑ

Τρικ - εξπρές 
για εντυπωσιακή 
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ΣΗΜΕΡΑ
β · · ™

«Το 2000 θα είμαι μόλις 49 ετών», δήλωνε 
κάποτε ο Κώστας Λαλιώτης, εκφράζοντας, 
σημειολογικά, τη φιλοδοξία του να κατακτή
σει την κορυφή του ΠΑΣΟΚ με το «πλήρωμα 
του χρόνου».

Σήμερα ο Κώστας Λαλιώτης είναι 52 ετών 
και εκδηλώνει την πρόθεσή του να θέσει ε 
αυτόν «εκτός κινήματος» όπως θα έλεγε  ο 
Κώστας Σημίτης αν ήταν Ανδρέας Παπαν- 
δρέου.

Τι συμβαίνει λοιπόν; Το ΠΑΣΟΚ έπαψε 
να χωράει τις πολιτικές φιλοδοξίες του Λα- 
λιώτη ή ο Λαλιώτης έπαψε να έχει πολιτικές 
φιλοδοξίες;
►►►►►►►►►►►►

Το σίγουρο είναι ότι ο Κώστας Λαλιώτης, 
σημειολογικά (εάν όχι αντικειμενικά), ήταν 
η πολιτική συνείδηση του ΠΑΣΟΚ κατά τη 
μετά Ανδρέα εποχή. Αν όχι ο θεωρητικός του 
κινήματος, ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε 
τα μπόσικα, να πούμε, μεταξύ των συγκρου- 
όμενων «αριστερών» και «δεξιών» τάσεων.

Από τον Νίκο Τσαγκρή

Η σημασία τη$ 
«αποχώρησή»

Ο άνθρωπος που έκανε τους συμβιβασμούς 
ανάμεσα στους «σοσιαλιστές», να πούμε, και 
τους «εκσυγχρονιστές», ο άνθρωπος που 
«παρήγαγε» την πολιτική και εξασφάλιζε 
την ιδιότυπη «ενότητα» που συντηρεί το με- 
ταανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ ως κυβερνών κόμμα: 
Το κεντρικό πρόσωπο πίσω από το «κυβερ- 
νοΠΑΣΟΚ» για να καταλαβαινόμαστε...
►►►►►►►►►►►►

Δ εν γνωρίζω εάν, πράγματι, ο Λαλιώτης θα 
αποχωρήσει από την Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ. Και 
δεν γνωρίζω αν μ (ιςατά το ρεπορτάζ) πρόθε
σή του να μην είναι υποψήφιος στις επόμε
νες εκλογές είναι οριστική. Αν συμβούν όλα 
αυτά, αν δηλαδή ο Λαλιώτης θέτει πράγματι 
«εαυτόν εκτός κινήματος», το σήμα είναι σα
φές: Το ΠΑΣΟΚ που ξέραμε, το ΠΑΣΟΚ ως 
συνέχεια του ανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ, δεν είναι 
πια εδώ!...

Κατά τη γνώμη μου, η «αποχώρηση» του 
Κώστα Λαλιώτη σημαίνει την οριστική μετε
ξέλιξη του ΠΑΣΟΚ σε ένα κόμμα στο οποίο

Λαλιώτη
δεν χωράει ο ίδιος, οι πολιτικές ιδέες του, το 
εν γένει «φορτίο» που κουβαλάει. Σημαίνει 
ακόμα ότι αυτό το οριστικά νέο ΠΑΣΟΚ που 
«στήνει» ο Κώστας Σημίτης και στο οποίο δεν 
χωράει ο Κώστας Λαλιώτης ως Κώστας Λα
λιώτης (και όχι ως... υπουργός Γεωργίας) 
δεν εκφράζει τον Λαλιώτη, δεν το πιστεύει, 
δεν πιστεύει ότι μπορεί να διεκδικήσει με ε 
πιτυχία τις επόμενες εκλογές. Και γ ι' αυτό 
αρνείται τη συμμετοχή σε κάτι που δεν π ι
στεύει...
►►►►►►►►►►►►

Αυτές, βέβαια, είναι... σημειολογικές ε 
κτιμήσεις και τίποτε άλλο. Το μόνο σίγουρο 
είναι ότι η διαφωνία Σημίτη - Λαλιώτη είναι 
υπαρκτή και ότι το νέο κομματικό και κ υ 
βερνητικό σχήμα θα κριθεί, σύντομα, στις ε 
κλογές. Τότε θα διαπιστώσουμε ποιος... Κώ
στας θα δικαιωθεί...

tsagkris (cihotmaiI.com

9 ΕΘΝΟΣ
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ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
& ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.

Εκδότης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ

Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ

Διευθυντής Πολιτικού Ρεπορτάζ 
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Αρχισυντάκτες
ΒΑΓΓΕΛΗΣ Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ
Αρθρογράφοι

ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ

Εμπορική Διεύθυνση 
ΕΛΣΑ ΣΟΪΜΟΙΡΗ

Κεντρικά γραφεία:
Οδός Μπενάκη -

Μεταμόρφωση Χαλανδρίου 152 38 
Τηλεφωνικό κέντρο: 21060.61.000 

Τηλεγραφική διεύθυνση:
ΕΤΗΝΟ PRESS

Τέλεξ Αθήνας: Σύνταξης 210210.415 
TELEFAX: 2106391337 

FAX ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ: 2106396515 
FAX ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 2106003786 

FAX TV ΕΘΝΟΣ 2106013570 
FAX ΕΘΝΟΣΠΟΡ: 2106061346 

Γραφεία Αθήνας:
Σταδίου 5

Τηλ.: 2103254062, 2103254079, 
2103239901 

FAX: 2103254442 
Γραφεία Πειραιά: 

Κουντουριώτου 143 
Τηλ.: 2104131803-FAX: 

2104170048 
Γραφεία Θεσσαλονίκης: 

Μητροπόλεως 6 (Λαδάδικα) 
Τηλ.: 2310534.900 -  11 -12, 

FAX: 2310534.888. 
Γραφεία Κρήτης: 

Καντανολέοντος 10 και 
Χάνδακος (Λιοντάρια) Ηράκλειο. 

Τηλ.: 2810286415-FAX: 
2810286416.

ι «φραγμαχα». Τη στιγμή που το έργο εκτρο
πής του Αχελώου φαίνεται να «ξεπαγώνει», τρεις νέες προσφυ
γές στο ΣτΕ προκαλούν ανησυχία στον θεσσαλικό κάμπο.

Δίκη «17Ν».
Υπαινιγμούς 
γιατονΓιωτό- 
πουλο άφησε 
χθες ο Σωτή
ρης Κονδύ- 
λης, λέγοντας 
ότι αποσπά
σματα προκη
ρύξεων που 
του είχε δεί
ξει ο Δ. Κου- 
φοντίνας δη
μοσιεύονταν 
μετά με δια
φορετικό ό
γκο και διατύ
πωση.

Τέχνες.
Εξι κορυφαίοι 
γλύπτες επελέγη- 
σαν να σηματοδο
τήσουν τον μο
ντέρνο τρόπο ανά
γνωσης της αρχαι
οελληνικής γλυ
πτικής για τη με
γάλη έκθεση που 
οργανώνει η Εθνι
κή Πινακοθήκη, 
στο πλαίσιο της 
Πολιτιστικής 
Ολυμπιάδας.

Τν Εθνος . Αυξήθηκε η τηλεθέαση για τη σεζόν 
2002-2003. Ποιοι ήταν οι τηλεοπτικοί πρωταθλητές.

ΙΟΥΛΙΟΥ

Διομήδους οσίου.

ΑνιποΜ  6.06 
-  Δύση 20.52

Σήμερα κυκλοφορούν τα μονά- 
-- αύ^ιο κυκλοφο- 

©  ρούν τα ζυγά

ΣΕΛΗΝΗ 4 ΗΜΕΡΟΝ

Μ Y βλ
Από 30/6 έως 4/7  θα ελεγχθούν 

Ι.Χ. και φορτηγά μεικτού Βάρους μέ
χρι 3,5 τόνους με αριθμούς:

ΥΡΕ: 4001-4500

Οικονομία......................................... 33-38
Εξοδος - Σινεμά - θέατρα......... .........45-46
Χρήσιμα................................... .............. 53
Σταυρόλεξα - Σκάκι................. .............. 54
Καιρός..................................... .............. 55
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άποψη
Λύσεκ για 
τα αυθαίρετα

Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί 
με το θέμα των αυθαιρέτων, δίνο
ντας ωστόσο λύσεις. Πρόκειται 
για ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα, κοι
νωνικό, πολεοδομικό, περιβαλ
λοντικό, και αφορά χιλιάδες πο
λίτες ειδικότερα στην περιφέ
ρεια Αττικής. Ενώ μέχρι σήμερα 
η περιφέρεια κατεδαφίζει τα αυ
θαίρετα στον Κηφισό, στον αιγια- 
λό και στις δασικές εκτάσεις, ώ
στε να αποδώσει όλους αυτούς 
τους χώρους απελευθερωμέ
νους από επιβαρύνσεις και κατα
πατητές, αντίθετα τα αυθαίρετα 
που έχουν χτιστεί σε οικόπεδα ή 
και σε αγροτεμάχια έγιναν με 
σκοπό να δώσουν απαντήσεις σε 
κοινωνικά προβλήματα στέγα
σης, και είναι σήμερα αδύνατο να 
πει κανείς ότι όλα αυτά πρέπει να 
κατεδαφιστούν.

Η λύση είναι να ληφθούν μέτρα 
πολεοδομικής αποκατάστασης, 
με τη συμμετοχή και των πολιτών. 
Προηγουμένως, ωστόσο, θα πρέ
πει ο πολίτης να βρει μία απάντη
ση σε θέματα που έχουν σχέση με 
την ηλεκτροδότηση, το πόσιμο 
νερό και άλλες ανάγκες. Πι
στεύω ότι η ύπαρξη μεγάλου α
ριθμού αυθαιρέτων πραγματοποι
ήθηκε κάτω από δύσκολες συν
θήκες οικονομικές και κοινωνι
κές, και αυτό δεν πρέπει να το ξε
χνάμε ποτέ.

Σε εποχές δηλαδή που οι πολί
τες έδιναν αγώνες στην απασχό
ληση και την κοινωνική πρόοδο, 
έπρεπε να λύσουν και το θέμα της 
στέγασης. Η λύση όμως που πρέ
πει να δοθεί στη διαδικασία νομι
μοποίησης των αυθαιρέτων θα 
πρέπει να συνοδευτεί με πολεο- 
δομικές ρυθμίσεις, οι οποίες δεν 
θα υποβαθμίζουν την ποιότητα 
ζω ής στις περιοχές που υπάρ
χουν τα αυθαίρετα. Η εμπειρία 
μας στα θέματα κατεδάφισης αυ
θαιρέτων έδειξε ότι οι πολίτες εί
ναι πρόθυμοι να αποκαταστήσουν 
πολεοδομικές παραβάσεις, στον 
βαθμό βέβαια που αντισταθμιστι
κά θα έχουν μια βελτίωση της πε
ριοχής στην οποία ζουν και εργά
ζονται.

Μιχάλης Κυριακίδης, 
περιφερειάρχης Αττικής

Ç € g fc r a B
28, 34,4 , 24, 6

9,10, 28, 29, 31, 47
ΤΖΑΚ Π0Τ στους θάρηδες, οι 5ά- 

ρηδες κερδίζουν 1.264,84 ευρώ, οι 
; 4άρηδες 14,56 ευρώ, οι 3άρηδες 
0,56 ευρώ.

1η κλήρωση: 9-2-6 
2η κλήρωση: 3-4-6 
3η κλήρωση: 4-9-1
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Μεγάλες αλλαγές και ριζικές

Ο πρωθυ
πουργός ε- 

πέλεξε για υ
ποψήφιο 

νέο γραμμα
τέα της Κ.Ε. 
του ΠΑΣΟΚ 

τον Mix.
Χρυσοχοΐδη.

ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 
ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Οι υποψήφιοι για το 
Εκτελεστικό Γραφείο

Οκτώ στελέχη επιθυμεί ο κ. Σημίτης να ε
κλεγούν στο νέο Εκτελεστικό Γραφείο, το ο
ποίο θα εκλεγεί το απόγευμα σήμερα από τη 
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ 
τρεις άλλοι αρνήθηκαν την πρόταση που τους 
έγινε από τον υποψήφιο γραμματέα Μ. Χρυ- 
σοχόίδη.

Η «οκτάδα» αποτελείται από τον πρόεδρο 
της Βουλής Απ. Κακλαμάνη, το νυν μέλος 
του ΕΓ Μιλένα Αποστολάκη, τον Α' αντιπρό
εδρο της Βουλής Κ. Γείτονα, την υπερνο- 
μάρχη Αθηνών Φώφη Γεννηματά, τον πρόε
δρο της ΚΕΔΚΕ Π. Κουκουλόπουλο, τον υ

φυπουργό Πρόνοιας Δ. θάνο, 
τη Χρύσα Αράπογλου και τον 
Γ. Κουτσούκο.

Υποψήφιοι θα είναι ακόμα 
η κυρία Τόνια Αντωνίου και ο 
κ. Γ. Δασκαλάκης και πιθανόν 
οι κ. Σουλαδάκης και Πανα- 
γιωτακόπουλος, ενώ δεν απο
κλείεται σήμερα να αποφασι- 
στούν και άλλες υποψηφιότη
τες.

Ο κ. θ. Πάγκαλος, που σε έ
να «ισχυρό ΕΓ» θα ήταν υπο
ψήφιος, δεν το έπραξε, κάνο
ντας λόγο σε συνομιλητές του 
για ΕΓ «ασημαντοτήτων».

Ο κ. Αλ. Παπαδόπουλος αρ- 
νήθηκε σχετική πρόταση του 
κ. Χρυσοχοΐδη, που τον βολι
δοσκόπησε (αν ήταν θετικός, 
θα του τηλεφωνούσε σύμφω
να με τις πληροφορίες ο ίδιος 
ο κ. Σημίτης), όπως αρνήθη- 
κε και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ 
Χρ. Πολυζωγόπουλος, που 
τόνισε ότι τον τιμά η πρόταση, 
αλλά η συμμετοχή του στο 
Εκτελεστικό θα ήταν ενάντια 
στις αρχές του ΠΑΣΟΚ για την 
αυτονομία του συνδικαλιστι
κού κινήματος.

Ο κ. Αθανασάκης, στενός 
συνεργάτης του κ. Λαλιώτη, 

δεν απάντησε θετικά σε παρόμοια πρόταση, 
αφήνοντας ανοιχτό ένα μικρό ενδεχόμενο να 
πει σήμερα το «ναι».

Ηδη, υπάρχουν απόψεις, που παρουσιά
ζουν ως αρνητικό ενδεχόμενο τη σύσταση ε
νός Εκτελεστικού Γ ραφείου μεσαίων στελε
χών και υποστηρίζουν ότι θα υπάρξει αδυνα
μία παραγωγής πολιτικής και λήψης κρίσι
μων αποφάσεων. Απόψεις που θα ακου
στούν στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρι
κής Επιτροπής.

Οι Κ. Γει'το- 
νας, Φ. Γεν- 
νηματά, Δ. 

θάνος θα εί
ναι υποψή
φιοι για το 

νέο ΕΓ.

Ο πρωθυπουργός άνοιξε χθες τη νέα περίοδο με στόχο τη νίκη στις εκλογές. 
Εξαγγέλλει τομές και στο πολιτικό σύστημα. Σήμερα η εκλογή του 

νέου Ε.Γ. από την Κ.Ε. Ο Mix. Χρυσοχοίδης στη θέση του Κ. Λαλιώτη

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΑ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Διευθυντήριο" με 3 υπερυπουργούς
Το απόγευμα σήμερα ή το 

αργότερο αύριο θα γίνει και ο 
ανασχηματισμός της κυβέρνη
σης, με τον πρωθυπουργό, 
σύμφωνα με πληροφορίες, να 
καταλήγει στη δημιουργία 
τριών κύκλων υπουργείων, οι
κονομίας, εξωτερικής πολιτι
κής και ποιότητας ζωής.

Σύμφωνα με τα ίδια σενά
ρια επικεφαλής των τριών αυ
τών κύκλων προορίζονται α- 
ντιστοίχως οι κ. Χριστοδου- 
λάκης, Παπανδρέου και Ρέπ- 
πας.

0 κ. Σημίτης αναμένεται να 
«ανακατέψει» τα χαρτιά και 
στο νέο κυβερνητικό σχήμα 
στο οποίο, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες, θα συμμετέ
χουν όλα τα στελέχη τα οποία 
στο δίλημμα του ασυμβίβα-

στου, που τέθηκε από τον πρω
θυπουργό, ήταν μέλη της κυ
βέρνησης και δεν θα είναι σή
μερα υποψήφια για το νέο 
Εκτελεστικό Γ ραφείο.

Τη θέση του κ. Mix. Χρυσο
χοΐδη στο υπουργείο Δημό
σιας Τάξης αναμένεται να ανα- 
λάβει ο κ. Γ. Φλωρίδης, ενώ 
ουδείς επιβεβαίωνε ή διέψευ- 
δε τις πληροφορίες για το εάν 
ο πρωθυπουργός θα προχωρή
σει σε ένα μικρότερο κυβερνη
τικό σχήμα. Ουδείς, επίσης, 
γνωρίζει εάν ο κ. Δρυς θα πα- 
ραμείνει στη θέση του, μετά 
την πρόταση του κ. Σημίτη 
στον κ. Λαλιώτη να αναλάβει 
το υπουργείο Γεω ργίας, ενώ 
το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο 
είναι τι μετακινήσεις κορυφαί
ων θα υπάρξουν.

Σ ε κίνηση με μεγάλο ρί
σκο και με στόχο τη νίκη 
του ΠΑΣΟΚ στις εκλο

γές προχώρησε χθες ο πρωθυ
πουργός Κώστας Σημίτης στο 
Εκτελεστικό Γραφείο του 
ΠΑΣΟΚ, ενώ, σήμερα, στη συ
νεδρίαση της Κεντρικής Επι
τροπής θα εξαγγείλει σημαντι
κές αλλαγές στο πολιτικό σύ
στημα, ακόμα και στον πυρήνα 
του εκλογικού νόμου.

Επιδιώκοντας ο πρωθυπουρ
γός να ανοίξει μία νέα σελίδα 
στο κυβερνών κόμμα και να κά
νει ένα άνοιγμα στην κοινωνία, 
επιχείρησε -πέραν του ασυμβί
βαστου- και την αλλαγή του 
γραμματέα της Κ.Ε., γεγονός 
που οδήγησε στην παραίτηση 
του κ. Λαλιώτη και οδήγησε σε 
μια «ρήξη με προοπτική» μετα
ξύ των δύο ανδρών.

Οι ριζικές αλλαγές στο κόμμα 
για τις οποίες ο Κ. Σημίτης πήρε 
χθες εν λευκώ εξουσιοδότηση 
από τα κορυφαία στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ στο Ε.Γ., όπως τόνισε ο 
ίδιος, στοχεύουν, στην καλύτε
ρη προετοιμασία του κυβερνώ- 
ντος κόμματος στην πορεία προς 
τις εκλογές και την αποτελε
σματικότερη απόδοση της κυ
βέρνησης.

Είναι, όμως, βέβαιον ότι απο
τελεί παράλληλα πολιτική επι
λογή που υπερβαίνει την εκλο
γική αναμέτρηση και σηματοδο
τεί τη «νέα περίοδο» για το κυ
βερνών κόμμα, χωρίς αντιστά
σεις στον κ. Σημίτη και τις επι
λογές του για το μοντέλο διακυ
βέρνησης.

Η επιλογή
Ο πρωθυπουργός επέλεξε 

μάλιστα για νέο γραμματέα τον 
έως τώρα υπουργό Δημόσιας 
Τάξης Mix. Χρυσοχοΐδη, οι ρ ι
ζοσπαστικές ιδέες του οποίου 
για την ανασύνθεση της προο
δευτικής παράταξης είχαν προ- 
καλέσει μεγάλη συζήτηση, θετι
κά σχόλια, αλλά και την μήνιν 
στελεχών που ανήκαν και στο 
εκσυγχρονιστικό μπλοκ.

Ο κ. Σημίτης, επίσης, εξασφά
λισε τουλάχιστον τη μη αντίδρα
ση ακόμα και των κορυφαίων 
στελεχών που ούτε καν έως 
χθες διανοούνταν ότι θα υπάρ
ξει απομάκρυνση του κ. Λαλιώ
τη από τη θέση του γραμματέα 
της Κ.Ε. και τα οποία πλέον του 
χρεώνουν αποκλειστικά τα θε
τικά ή αρνητικά αποτελέσματα 
αυτών των κινήσεων.

Ο κ. Σημίτης, που αναλαμβά
νει πλήρως την ευθύνη των εξε-

Γράφει
ο Βασίλης Σκουρής

λίξεων μετά τις χθεσινές πρωτο
βουλίες στο κόμμα, σήμερα ανα
μένεται να προχωρήσει σε ανα
κοινώσεις - τομές όσον αφορά 
τις αλλαγές στο πολιτικό σύστη
μα, αλλαγές που θα αγγίζουν 
και αυτήν ακόμα την καρδιά του 
εκλογικού νόμου, όπως είναι η 
αλλαγή των περιφερειών, ο τρό
πος εκλογής των βουλευτών, το 
πολιτικό χρήμα κ.ά.

Παράλληλα -όπως έπραξε 
και στο Ε.Γ.- θα αναφερθεί και 
στονχάρτη της πραγματικής σύ
γκλισης, ο οποίος θα αποτελέσει 
το όραμα του ΠΑΣΟΚ για τη νέα 
τετραετία, ενώ θα παρουσιάσει 
και τις κατευθυντήριες γραμ
μές του κυβερνητικού προ
γράμματος έως το 2010.

Η σημερινή συνεδρίαση της 
Κ.Ε., πάντως, θα αποτελέσει την 
πρώτη δοκιμασία για τον πρω
θυπουργό, καθώς -αν όπως όλα

δείχνουν τελικά δεν υπάρξει α
ντίπαλος για τονκ. Χρυσοχόί'δη- 
τα λευκό, τα άκυρα και οι απο
χές θα έχουν σημαντικό ενδια
φέρον.

Ηδη πάντως στελέχη όπως οι 
κ. Θ. Πάγκαλος και ο Αλ. Παπα
δόπουλος «σνόμπαραν» το νέο 
Εκτελεστικό, το οποίο θεωρούν 
ως «Εκτελεστικό - ασημάντων» 
ή «Εκτελεστικό - τσικό», παρά 
τη συμμετοχή του προέδρου της 
Βουλής Απ. Κακλαμάνη σ' αυτό 
αλλά και άλλων στελεχών.

Χαρακτηριστικό του κλίμα
τος που δημιουργείται στο 
ΠΑΣΟΚ είναι οι χθεσινές αντι
δράσεις.

Στήριξη
Την πλήρη στήριξή τους στις 

αποφάσεις του πρωθυπουργού 
εξέφρασαν ο Γ. Παπανδρέου 
και ο Γ. Παπαντωνίου, ενώ ήδη 
στελέχη της εσωκομματικής α
ντιπολίτευσης έδωσαν μία πρό
γευση για τη στάση που θα ακο

λουθήσουν σήμερα στη συνε
δρίαση της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ.

«Είναι μία νέα προσπάθεια. 
Θα δουλέψουμε όλοι μαζί συνο
λικά για τη νέα νίκη του 
ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο υπουργός 
Εξωτερικών αμέσως μετά τη 
θυελλώδη συνεδρίαση του 
Εκτελεστικού.

«Πολύ θετική κίνηση η ανα
σύνθεση που αποφάσισε ο Κ. 
Σημίτης», είπε ο υπουργός Αμυ
νας, που δεν αποδέχτηκε ότι οι 
χθεσινές εξελίξεις ήταν κεραυ
νός εν αιθρία.

Οπως τόνισε στον «Φλας», 
στηρίζει τη δημιουργία ενός 
«νέου Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ με κέφι 
για πολιτική δουλειά σε όλη την 
Ελλάδα» και υποστήριξε ότι οι 
πρωτοβουλίες Σημίτη κινού
νται στην κατεύθυνση της δημι
ουργίας κλίματος νίκης για τις 
επόμενες εκλογές.

Ο κ. Παπαντωνίου τόνισε ότι 
έχει εκτιμήσει ιδιαιτέρως τη 
δουλειά του Κ. Λαλιώτη και 
πρόσθεσε ότι αυτό που χρειάζε
ται τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι ενό
τητα και συσπείρωση όλων των 
στελεχών.

Διαφωνία
Στον αντίποδα, στελέχη όπως 

ο Στ. Παπαθεμελής και ο Π. 
Κρητικός εξέφρασαν ανοικτά τη 
διαφωνία τους με τις πρωθυ- 
πουργικές επιλογές.

«Ο κ. Σημίτης επέστρεψε οι- 
ωνεί μέγας Φρειδερίκος από 
την Ευρώπη με αίσθηση δυνά- 
μεως και υπερβολικής ισχύος 
και απομάκρυνε έναν άλλο ι
σχυρό παράγοντα, τον γραμμα
τέα του κόμματος», είπε χαρα
κτηριστικά ο κ. Παπαθεμελής 
για να προσθέσει:

«Γιατί τον απομάκρυνε δεν 
γνωρίζω, γιατί είμαι από χωριό 
και δεν καταλαβαίνω ορισμένα 
πράγματα...».

Σημασία, ωστόσο, έχει η άπο
ψη του κ. Παπαθεμελή ότι με 
την απομάκρυνση Λαλιώτη δεν 
τραυματίζεται η ενότητα του 
ΠΑΣΟΚ.

Ο Π. Κρητικός, στέλεχος της 
«Αριστερής Πρωτοβουλίας» ό
που επικεφαλής είναι ο Γ. Πα- 
ναγιωτακόπουλος, έκανε λόγο 
για σχέδιο Σημίτη που βρίσκε
ται σε εξέλιξη και έχει ως στόχο 
«τη διαμόρφωση νέων όρων λει
τουργίας στο ΠΑΣΟΚ και τη δη
μιουργία συνθηκών για την α
πομάκρυνση και τον εξοβελι
σμό κάθε ιστορικού και ορθόδο
ξου στοιχείου μέσα στην παρά
ταξη».
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ανατροπές με μεγάλο ρίσκο

Σ τό χο ς μας είναι να  ετο ιμάσουμε την πολιτική  
αναμέτρηση τω ν  εκλο γώ ν με όρους νίκης

«Αρχίζει μια νέα περίοδος για 
την κυβέρνηση και το κόμμα με 
στόχο τη νίκη σπς εκλογές», τόνι
σε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ Κ. Σημίτης στη δήλω
σή του αμέσως μετά τη λήξη της 
συνεδρίασης του Ε.Γ., η οποία 
κράτησε τρεις ώρες. Ο πρωθυ
πουργός στη δήλωσή του, μεταξύ 
άλλων, υπογράμμισε:

«Συμφωνήσαμε ότι με το τέλος 
της προεδρίας αρχίζει μία νέα πε
ρίοδος για την κυβέρνηση και το 
κόμμα. Η περίοδος για να εξασφα
λίσουμε τη νίκη στις εκλογές την ά
νοιξη του 2004. Αυτή η περίοδος εί
ναι περίοδος εντατικής δουλειάς.

Η χρήση του όρου "νέα περίο
δος" -ένας όρος που χρησιμοποιεί
ται συχνά- δεν γίνεται για να προ
σαρμοστούμε σε μία συνηθισμένη 
πολιτική πρακτική, γιατί πρέπει 
να δώσουμε ένα μήνυμα σε σχέση 
με τις εκλογές.

Ο όρος αυτός ανταποκρίνεται σε 
μία πολιτική διαπίστωση. Η δου
λειά μας οφείλει να έχει σε όλους 
τους τομείς και σε όλες τις μορφές 
της ένα συγκεκριμένο κριτήριο, έ
ναν συγκεκριμένο στόχο: Να ετοι
μάσουμε την πολιτική αναμέτρη
ση των εκλογών με όρους νίκης.

Συμφωνήσαμε για την ανάγκη 
προβολής του έργου μας, για την 
εκπόνηση ενός προγράμματος το 
οποίο θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ, 
για την περίοδο του 2004 και μετά, 
για την ενίσχυση του στελεχιακού 
δυναμικού μας, για τη διάταξη των 
δυνάμεών μας στην καθοδήγηση 
του αγώνα. Λεπτομέρειες πάνω σ' 
αυτά τα θέματα θα εκθέσω στη συ
νεδρίαση της Κεντρικής Επιτρο
πής.

Θα σταθώ σε μία πλευρά των α- 
ποφάσεών μου. Για να επιτύχουμε 
ο καθένας απ' τα μέλη του Εκτελε
στικού Γραφείου την απαραίτητη 
κινητοποίηση, που πρέπει να είναι

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΓ:

σε υψηλό βαθμό, θα πρέπει να ε 
νταχθεί το κάθε στέλεχος με τον α
ποδοτικότερο και αποτελεσματι
κότερο τρόπο στην προσπάθεια να 
κερδίσουμε την εντολή του ελλη
νικού λαού και στην επόμενη ανα
μέτρηση.

Συμφωνήσαμε με τα μέλη του 
Εκτελεστικού Γραφείου ότι σ’ αυ
τή τη φάση δεν είναι σκόπιμο να

λειτουργούν και ως υπουργοί και 
ως επιφορτισμένοι με τη διεξαγω
γή του εκλογικού αγώνα και ως υ 
ποψήφιοι. Οι πολλαπλές ευθύνες, 
που είναι σκόπιμες σε άλλες περι
στάσεις, αυτή τη στιγμή δεν βοη
θούν.

Τα μέλη του Ε.Γ. πρέπει να έ 
χουν ελευθερία χρόνου και λυμέ
να χέρια για την προετοιμασία των

Στις δηλώσεις 
του, αμέσως 
μετά τη λήξη 
της συνεδρία
σης του ΕΓ, ο 
πρωθυπουρ
γός τόνισε ότι 
οι ριζικές  
αλλαγές στο 
κόμμα στοχεύ
ουν στην καλύ
τερη προετοι
μασία του 
ΠΑΣΟΚ για τη 
νίκη στις 
εκλογές και 
την αποτελε
σματικότερη 
απόδοση της 
κυβέρνησης.

εκλογών. Οπως αντίστοιχα και τα 
μέλη του Υπουργικού Συμβουλί
ου πρέπει να έχουν λυμένα χέρια, 
να μην έχουν άλλα βάρη, για να 
προωθήσουν αποτελεσματικά το 
κυβερνητικό έργο. Ετσι, με περισ
σότερα στελέχη, με περισσότερες 
δυνάμεις στην πρώτη γραμμή, 
μπορούμε να επιτύχουμε την ε 
κλογική νίκη. Συμφωνήσαμε επί

σης ότι, με τις συνθήκες που δημι- 
ουργήθηκαν, είναι σήμερα επιβε
βλημένο η Κ.Ε. να προβεί στην ε
κλογή ενός νέου Ε.Γ. και όχι μόνο 
στην κάλυψη των θέσεων των υ 
πουργών που αποχωρούν.

Παρακάλεσα τον Γραμματέα 
της Κ.Ε., τον σύντροφο Λαλιώτη, 
να υποβάλει την παραίτησή του 
και να ενισχύσει την κυβέρνηση. 
Θεώρησα και θεωρώ ότι η συμμε
τοχή του στην κυβέρνηση μπορεί 
να Βοηθήσει την καλύτερη παρου
σίαση του έργου της, την καλύτερη 
επικοινωνία και την καλύτερη ε 
παφή με τους κοινωνικούς χώ
ρους.

Για τον Κ. Λαλιώτη
Ο σύντροφος Λαλιώτης, μου δή

λωσε ότι δεν επιθυμεί τη συμμετο
χή του στην κυβέρνηση. Θα παραι
τηθεί αύριο στην Κ.Ε., στην οποία 
θα εξηγήσει και την άποψή του. 
Θέλω να τονίσω ότι τιμώ τη δου
λειά του ως Γραμματέα της Κ.Ε.

Θέλω να εκφράσω προς όλα τα 
μέλη του Ε.Γ. και τον Γραμματέα 
την εκτίμησή μου και τις ευχαρι
στίες όλων για την προσφορά τους, 
για το συνεχές ενδιαφέρον τους 
για το κόμμα. Τιμώ τη δουλειά 
τους, τιμώ τη φιλία τους, και αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τον σύντροφο 
Λαλιώτη. Στόχος ξεκάθαρος όλων 
μας, είναι να εργαστούμε αμέσως, 
να εργαστούμε αποτελεσματικά 
για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Εκπροσωπούμε τις δυνάμεις 
της προόδου της ελληνικής κοινω
νίας, τις δυνάμεις της αλλαγής της 
κοινωνίας και έχουμε υποχρέωση 
να ανταποκριθούμε στις αναμονές 
των δυνάμεων αυτών στις εκλογές 
την άνοιξη του 2004. Και θα αντα- 
ποκριθούμε».

ΙΗ παραίτηση Λαλιώτη και η 
συνεδρίαση του ΕΓ σελ. 6-7

Ε Ρ Ι Ν Α  Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΙΟΣ I ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ή ΓρήγοραΚλασ ικά ΠΑΡΟΣ ΝΑΞΟΣΠΕΙΡΑΙΑΣΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο HIGHSPEED Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  IV ΜΕΣΩ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΟΝΟΥ
(2) ΕΚΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ-ΠΕΜΠΤΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΟ-ΝΑΙΟ (3) ΕΚΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ

ΤΑ Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Υ Π Ο Κ Ε Ι Ν Τ Α Ι  ΣΕ Α Λ Λ Α Γ Ε Σ  Χ Ω Ρ Ι Σ  Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η  Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

η επιλογή είναι δική σας

Πρώτη Σκέψη για ΑιγαίοΓια κρατήσεις στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στην ΗΓϋ, τηλ.:2ΐο 4 ΐ9 9 °ο ο



6 ΕΘΝΟΣ, Πέμπτη 3 Ιουλίου 2003

ΤΟ ΘΕΜΑ

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΣΤΟ Ε.Γ. ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

«Λευκή επιταγή» στον
Γιατί ο πρωθυπουργός ζήτησε την παραίτηση του Κ. Λαλιώτη. Τι είπαν 
τα κορυφαία στελέχη στην κρίσιμη συνεδρίαση για τις αποφάσεις του, 

τον απερχόμενο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και το ασυμβίβαστο

Α κης Τσοχατζόπου- Β. Παπανδρέου: Να απο- Γιώργος Παπανδρέου: Οι Απ. Κακλαμάνης: Ο κα
λός: Ο καθένας θα κρι- τρέψουμε την εσωστρέ- τομές που επιχειρούνται θένας πρέπει να εισφέ-
θεί και θα έχει την ευ- φεια όλοι. Χρειάζεται είναι για το καλό του ΠΑ- ρει ό,τι μπορεί για την ε-
θύνη του. συλλογική διαδικασία. ΣΟΚ. νότητα.

Ευ. Βενιζέλος: Πιστεύ- Κ. Σκανδαλίδης: Ο ηρω- Δημήτρης Ρέπηας: Απαι- Μ. Αποστολάκη: Οι πρωτο-
ουμε ότι ο πρωθυπουρ- θυπουργός αναλαμβάνει τούνται πρωτοβουλίες Βουλίες Σημίτη, στον βαθ-
γός έχει συνολικό σχέ- αυξημένη ευθύνη σε μια και ανανέωση σε πρόσω- μό που τις ξέρουμε, δημι-
διο και το στηρίζουμε. κρίσιμη συγκυρία. πα. ουργούν προσδοκίες.

ΤΑΚΤΙΚΗ

Κρατούν στάση 
αναμονής 
στη ΝΔ και 
περιμένουν τον 
ανασχηματισμό

Ως προσπάθεια επιστροφής του 
κ. Κ. Σημίτη στο προφίλ που είχε το 
1996 ερμήνευσαν στελέχη της ΝΔ 
τις εξελίξεις στο εσωκομματικό 
πεδίο του ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα 
τα όσα οδήγησαν στην παραίτηση 
του κ. Κ. Λαλιώτη από τη θέση του 
γραμματέα του κόμματος.

Επισήμως, τα στελέχη της Ρη- 
γίλλης έχουν αποφύγει να κάνουν 
οποιοδήποτε σχόλιο και τηρούν 
στάση αναμονής εν όψει κατ του ε
πικείμενου ανασχηματισμού. Ω
στόσο, στις κατ' ιδίαν συζητήσεις 
τους επισημαίνουν ότι «οι πρωτο
βουλίες του πρωθυπουργού στο 
κόμμα δεν αφορούν τους Ελληνες 
πολίτες» και προσθέτουν ότι με αυ
τές τις κινήσεις «φαίνεται ότι ο κ. 
Σημίτης προσπαθεί να διαχειριστεί 
μια έντιμη ήττα, μακριά από τις ο
ξύτητες, τις διαχωριστικές γραμ
μές και τις τακτικές διχασμού».

Η ΝΔ αποδίδει μεγαλύτερη ση
μασία στις κυβερνητικές αλλαγές, 
καθώς τα στελέχη της θεωρούν ότι 
από αυτές θα κριθεί το εκλογικό - 
πολιτικό παιχνίδι και όχι από την α
νακατανομή των αξιωμάτων στο ε
σωτερικό του κυβερνώντος κόμ
ματος.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση 
του κ. Θ. Ρουσόπουλου, ο οποίος 
πριν από τις ανακοινώσεις του 
πρωθυπουργού, χθες, επανέλαβε 
το αίτημα για άμεση προσφυγή στις 
κάλπες, χωρίς να πει τίποτα περισ
σότερο. «Ο τόπος δεν αντέχει να 
πληρώνει άλλο τα αδιέξοδα της κυ
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Η μόνη λύ
ση για τη χώρα είναι εκλογές τώ
ρα», τόνισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθη
κε ο επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ κ. 
Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος σε δηλώ
σεις του από την Κρήτη όπου βρί
σκεται συμφώνησε απόλυτα με την 
κίνηση Καραμανλή να ζητήσει ε
κλογές και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί 
να κάνει τίποτε άλλο ο κ. Σημίτης 
και δεν μπορεί να αναστρέψει την 
κατάσταση προς όφελος του». Σε ε
ρώτηση για τις επικείμενες αλλα
γές, α ς  χαρακτήρισε «ασπιρίνες, ό
ταν η κατάσταση είναι απελπιστι
κή» και σημείωσε ότι «τη λύση 
μπορεί να τη δώσει μόνον ο λαός».

Εν τω μεταξύ, η ΝΔ υποδέχτηκε 
με απόλυτη ικανοποίηση τη νέα έ
ρευνα της εταιρείας Metron 
Analysis, που εμφανίζει το κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
να προηγείται του ΠΑΣΟΚ κατά 
8%. Ο κ. Γ. Σουφλιάς σε δηλώσεις 
του σημείωσε ότι «η μέτρηση δεί
χνει πως η ΝΔ έχει παγιώσει το 
προβάδισμά της έναντι του 
ΠΑΣΟΚ, με υψηλές επιδόσεις σε 
όλους τους δείκτες, ποιοτικούς και 
ποσοτικούς. Οι εκλογές όμως κρί- 
νονται στις... εκλογές», κατέληξε.

Γ. Σαραντάκος

Μία από τις πλέον κρίσι
μες συνεδριάσεις στην ι
στορία του ΠΑΣΟΚ είχε 

χθες το Εκτελεστικό Γραφείο του 
κυβερνώντος κόμματος. Μια συ
νεδρίαση που οδήγησε στην πα
ραίτηση του Κώστα Λαλιώτη από 
τη θέση του γραμματέα της ΚΕ, 
στην αποδοχή του πλήρους ασυμ
βίβαστου των μελών του Εκτελε
στικού Γραφείου και στην ανάλη
ψη της πλήρους ευθύνης των ε
ξελίξεων στο κυβερνών κόμμα α
πό τον Κ. Σημίτη. Και παρά τα ό
σα δηλώνει ο έως τώρα γραμμα
τέας της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κ. 
Λαλιώτης, η ρήξη του με τον Κώ
στα Σημίτη θα αποτελέσει ένα α
πό τα προβλήματα που θα αντιμε
τωπίσει στο εξής η Χαριλάου Τρι- 
κούπη.

Συνάντηση
Ο κ. Σημίτης, με τον αέρα της 

επιτυχίας της ελληνικής προε
δρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
και βαθύτατα πεισμένος για την 
αναδιάταξη των δυνάμεων του 
κόμματος ως προϋπόθεση για την 
αντιστροφή του κλίματος, προ- 
σήλθε στη Χαριλάου Τρικούπη 
και συναντήθηκε επί 55' με τον κ. 
Λαλιώτη, του οποίου και ζήτησε 
την παραίτηση, αφού προηγου
μένως του ανέπτυξε τους βασι
κούς άξονες του σχεδίου ίου  για 
νίκη στις εκλογές.

Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, 
πρότεινε στον κ. Λαλιώτη να επα- 
νέλθει στην κυβέρνηση, στη θέση 
του υπουργού Γεωργίας, πρότα
ση που δεν έγινε δεκτή από τον 
γραμματέα της ΚΕ, που είχε από 
παλαιότερα προειδοποιήσει πως 
«ή γραμματέας ή στο σπίτι μου».

Η συνεδρίαση του Εκτελεστι
κού Γραφείου διεξήχθη σε ένα ι
διαίτερα' βαρύ κλίμα και με έντο
νο προβληματισμό για τις περαι
τέρω εξελίξεις, όταν ο πρωθυ
πουργός ανακοίνωσε όχι απλώς 
το ασυμβίβαστο του μέλους του 
ΕΓ και της κυβέρνησης, αλλά και 
ότι ζήτησε την παραίτηση του κ. 
Λαλιώτη.

Τις επιλογές του πρωθυπουρ
γού στήριξαν πρωτίστως ο κ. Γ. 
Παπανδρέου, ο κ. Δ. Ρέππας και 
ο κ. Κ. Σκανδαλίδης, ενώ τα υπό
λοιπα μέλη του ΕΓ στον ένα ή τον 
άλλο βαθμό επεσήμαναν πως ο κ. 
Σημίτης αναλαμβάνει πρωτοβου
λ ίες ερήμην τους και συνεπώς 
φέρει και την ευθύνη των επιλο
γών του. Τον πρωθυπουργό στή
ριξε πρωτίστως ο υπουργός Εξω
τερικών Γ. Α. Παπανδρέου, ο ο
ποίος -παρότι το“" επιτελείο του 
διαψεύδει, φέρεται να γνώριζε 
την πρόταση του κ. Σημίτη να α-

Γράφει
ο Βασίλης Σκουρής

νπκαταστήσει τον κ. Λαλιώτη, ό
πως φέρονται να το γνώριζαν και 
οι κ.κ. Χρυσοχοΐδης και Θέμε- 
λης- τόνισε πως «οι τομές που ε- 
πιχειρούνται είναι για το καλό 
του ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Παπανδρέου έκανε λόγο 
για την ανάγκη μιας νέας αφετη
ρίας, υποστήριξε το ασυμβίβα
στο, μίλησε για νέα πνοή σε κυ
βέρνηση και κόμμα, ενώ απευθυ
νόμενος στον απερχόμενο γραμ
ματέα πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει 
να θεωρεί μομφή προς το πρόσω
πό του, την επιλογή του πρωθυ
πουργού».

Ενότητα
Ο πρόεδρος της Βουλής Απ. 

Κακλαμάνης υποστήριξε πως 
«ούτως εχόντων των πραγμάτων, 
ο καθένας πρέπει να εισφέρει 
ό,τι μπορεί για την ενότητα». 
«Πρέπει να αποφύγουμε -είπε- 
λάθη του παρελθόντος, λάθη τα 
οποία πληρώσαμε και τα οποία 
μπορεί να οδηγήσουν σε κρίση, 
όπως αυτή του Πεντελικού».

Ο υπουργός Ανάπτυξης Α. 
Τσοχατζόπουλος υπογράμμισε 
πως «όταν πάμε σε εκλογή νέου 
γραμματέα και ΕΓ θα ήταν προτι
μότερο να προηγηθεί ένα έκτα

κτο Συνέδριο. Λόγω χρόνου είναι 
δύσκολο να πάμε σε Συνέδριο, ο
πότε ας πάμε στην ΚΕ». Ο κ. Τσο
χατζόπουλος πρόσθεσε πως «δεν 
είμαστε κολλημένοι με τις καρέ
κλες και το κατά πόσον η επιλογή 
του πρωθυπουργού συμβάλλει 
στην ενδυνάμωση του ΠΑΣΩΚ, 
την ενότητα και την προοπτική 
νίκης, θα κριθεί και ο καθένας θα 
έχει την ευθύνη του».

Η υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Βάσω 
Παπανδρέου επισήμανε πως 
«χρειάζεται συλλογική διαδικα
σία», ζήτησε όμως «να αποτρέ
ψουμε την εσωστρέφεια όλοι και 
κυρίως ο ίδιος ο πρόεδρος». 
Χρειαζόμαστε ανανέωση, είπε η 
κ. Παπανδρέου, επισημαίνοντας 
πως υπάρχει ισχυρός πρωθυ
πουργός, ισχυρά στελέχη και ότι 
εκείνο που απαιτείται είναι πολι
τικές και αποτελεσματικότητα. 
Στήριξε, πάντως, τον κ. Λαλιώτη, 
τονίζοντας ότι τελευταία και 
δραστηριοποίηση του κόμματος 
υπήρξε και ανανέωση.

Ο υπουργός Πολιτισμού Ε. Βε
νιζέλος παρατήρησε με νόημα 
πως ο κ. Σημίτης «έχει τη συνολι
κή ευθύνη για να οδηγήσει το 
ΠΑΣΟΚ στη νίκη» και ότι «τα μέ
λη του ΕΓ στηρίζουν τις επιλογές 
του εν λευκώ γιατί δεν τις γνωρί
ζουν». «Πιστεύουμε -παρ' ό,τι 
δεν το ξέρουμε- ότι έχει συνολι

κό σχέδιο και το στηρίζουμε εξ ο
ρισμού».

Παράλληλα, όμως, έδωσε έμ
φαση στις κοινωνικές πολιτικές 
που απαιτούνται, ενώ επισήμανε 
πως «ο κ. Σημίτης είναι αντιμέ
τωπος με το μεγάλο πρόβλημα 
Λαλιώτη, τον οποίο όλοι τιμούμε, 
αγαπούμε και κατανοούμε».

Αποδοχή
Ο υπουργός Εσωτερικών Κ. 

Σκανδαλίδης χαρακτήρισε ως 
«αυτονόητη» την αποδοχή των 
πρωτοβουλιών του πρωθυπουρ
γού, ο οποίος «αναλαμβάνει αυ
ξημένη ευθύνη σε μια κρίσιμη 
συγκυρία», προσθέτοντας ταυτό
χρονα ότι «κατανοεί απολύτως τη 
στάση Λαλιώτη».

Πρέπει να προηγηθούν οι πο
λιτικές που θα κρίνουν τη δυνα
τότητά μας να πάρουμε στα χέρια 
μας τις εξελίξεις, είπε, υπογραμ
μίζοντας πως οι πρωτοβουλίες 
που θα αναληφθούν «πρέπει να 
είναι μεγάλης εμβέλειας και μα
κροπρόθεσμες, δίνοντας όμως 
δείγμα γραφής από τώρα».

Ο υπ. Εργασίας Δημ. Ρέππας 
τόνισε ότι απαιτούνται πρωτο
βουλίες και ανανέωση σε πρόσω
πα, ενώ η κ. Μιλένα Αποστολάκη 
πως «οι πρωτοβουλίες του κ. Ση
μίτη, στον βαθμό που τις ξέρουμε, 
δημιουργούν προσδοκίες».
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Κ. Σημίτη για αλλαγές

Ο Κ. Λαλιώτης 
συναντήθηκε 
χθες πριν από 
τη συνεδρία
ση του Ε.Γ. 
του ΠΑΣΟΚ  
για 55 λεπτά 
με τον Κ. Ση
μίτη. Ο πρω
θυπουργός 
του ζήτησε να 
παραιτηθεί 
και του πρό- 
τεινε το υ
πουργείο Γε
ωργίας στη 
νέα κυβέρνη
ση. Η πρότασή 
του δεν έγινε 
δεκτή από τον 
Κ. Λαλιώτη.

ΑΠΟ, ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΩΣ ΤΗ ΡΗΞΗ

Το χρ ον ικό  τ ικ  σ ύγκρουσ η ς τω ν  δύο α ν δ ρ ώ ν
Η δημόσια σύγκρουση του Κ. Σημίτη 

με τον Κ. Λαλιώτη ξεκινάει εν μέσω της 
Συνόδου Κορυφής στη Χαλκιδική. 
Αφορμή στάθηκε το «δεν νομίζω» του 
Χρ. Πρωτόπαπα, στο ερώτημα εάν υ 
πάρχει θέμα αντικατάστασης του γραμ
ματέα του ΠΑΣΩΚ.

Το χρονικό της σύγκρουσης έχει ως ε
ξής:

► 19 ΙΟΥΝΙΟΥ: Ω Κ. Σημίτης ζητάει α
πό τον Χρ. Πρωτόπαπα στο θέμα των αλ
λαγών που ετοιμάζει σε κυβέρνηση και 
κόμμα να μη δεσμευτεί για κανέναν.

Εν συνεχεία στην καθημερινή συνά
ντησή του με τους δημοσιογράφους ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθείς 
εάν στις αλλαγές συμπεριλαμβάνεται 
και ο γραμματέας του ΠΑΣΩΚ, δηλώνει 
«δεν νομίζω».

Τη λακωνική δήλωση Πρωτόπαπα ο 
Κ. Λαλιώτης την εκλαμβάνει ως προα
νάκρουσμα αποπομπής του και η αντί
δρασή του είναι αστραπιαία. Κύκλοι 
προσκείμενοι στον Κ. Λαλιώτη υπο
γραμμίζουν ότι για να αποπεμφθεί ο 
γραμματέας προϋπόθεση είναι η υποβο
λή εναντίον του πρότασης μομφής.

Αμέσως μετά το «τελεσίγραφο» Λα
λιώτη, ο Χρ. Πρωτόπαπας επικοινωνεί 
τηλεφωνικά με τον γραμματέα του 
ΠΑΣΟΚ και, για να διασκεδάσει τις ε
ντυπώσεις, διευκρινίζει στους δημοσιο
γράφους ότι το «δεν νομίζω» σήμαινε ό
τι «δεν υπάρχει πρόβλημα Λαλιώτη».

► 20 ΙΟΥΝΙΟΥ: Ο Κ. Σημίτης εμφανί
ζεται εκνευρισμένος για την εικόνα που 
παρουσιάζει η κυβέρνηση στον ημερή
σιο Τύπο. Σε συνομιλία που έχει το πρωί 
με τους Χρ. Πρωτόπαπα και Τηλ. Χυτή- 
ρη αφήνει να διαφανεί ότι έχει λάβει τις 
αποφάσεις του και για την κυβέρνηση 
και για το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα με α
φορμή πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, που 
τον φέρει να καταλαμβάνει ηγετική θέ
ση στην Ευρωπαϊκή Ενωση, διαμηνύει 
ότι: «Δεν ενδιαφέρομαι να φύγω από τη

χώρα μου». Ο Κ. Λαλιώτης σε συνέντευ
ξη υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις Πρωτό
παπα «μπορεί να οφείλονται σε άγνοια, 
σε σύγχυση ή σε πολυπραγμοσύνη της 
στιγμής».

Ταυτόχρονα χαρακτηρίζει «σενάρια 
νοσηρής φαντασίας» τα περί παραίτησής 
του ή περί κακών σχέσεών του με τον 
πρωθυπουργό! Την ίδια μέρα ο Κ. Λα
λιώτη επικοινωνεί με τον Ν. Θέμελη και 
του ζητάει να διαμηνύσει στον πρωθυ
πουργό ότι δεν πρόκειται να διευκολύ
νει κανένα με την παραίτησή του!

Διευκρίνιση
Ω Τηλ. Χυτήρης την ίδια μέρα, από τη 

Χαλκιδική, μιλώντας με τους δημοσιο
γράφους, διευκρινίζει ότι εκτός από α
νασχηματισμό της κυβέρνησης θα υ 
πάρξει και ανασύνθεση του Ε.Γ. Αργά το 
απόγευμα της ίδιας ημέρας επιχειρεί να 
κλείσει το θέμα Λαλιώτη: «Δεν υπάρχει 
θέμα γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και δεν υ
πάρχει θέμα έκτακτου συνεδρίου».

Ο Ακ. Τσοχατζόπουλος τάσσεται στο 
πλευρό του Κ. Λαλιώτη, δηλώνοντας ότι 
«είναι σαφές πως δεν υπάρχει θέμα αλ
λαγής γραμματέα» και εκφράζει την α
πορία του πώς δημιουργήθηκε τέτοιο 
θέμα.

► 21 ΙΟΥΝΙΟΥ: Ο Κ. Λαλιώτης, παρά 
την καθησυχαστική δήλωση Χυτήρη, 
συνεχίζει να απαντά με πραγματικά πυ
ρά, όχι τόσο προσωπικά κατά του Χρ. 
Πρωτόπαπα, αλλά κυρίως κατά του 
πρωθυπουργικού περιβάλλοντος που 
προωθούν το σενάριο απομάκρυνσης 
του Κ. Λαλιώτη.

Μ ε νέες δηλώσεις επιμένει στην άπο
ψη περί «σεναρίων νοσηρής φαντασίας 
που διακινούνται από ορισμένους ανεύ
θυνους κύκλους, οι οποίοι δουλεύουν 
για ίδιον όφελος». Παράλληλα, αφού α
ναρωτιέται «αν έχει ευθύνη ο γραμμα
τέας του ΠΑΣΩΚ για την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται σήμερα το κόμ

μα», διευκρίνισε ότι «αν υπάρξει πρότα
ση μομφής για την αποπομπή του -όπως 
απαιτεί το καταστατικό-, θα θέσει εκ νέ
ου υποψηφιότητα και δεν θα πάει σπίτι 
του».

Ο Δ. Ρέππας τηλεφωνεί στον Κ. Λα
λιώτη και του διαψεύδει κατηγορηματι
κά ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τα σε
νάρια που τον θέλουν να είναι εκ των ε
πικρατέστερων μαζί με τον Μ. Χρυσο- 
χο'ίδη για την αντικατάσταση του Κ. Λα
λιώτη.

► 22 ΙΟΥΝΙΟΥ: Ο Κ. Λαλιώτης, σύμ
φωνα με ορισμένα δημοσιεύματα, ανα
λαμβάνει πρωτοβουλία αντισυσπείρω- 
σης προσπαθώντας να κινητοποιήσει τα 
κορυφαία στελέχη του κόμματος για να 
μη μείνουν απαθείς θεατές.

Επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Ακ. 
Τσοχατζόπουλο, τον Απ. Κακλαμάνη, 
τον Ευ. ΒενιζέλοκαιτονΧρ. Παπουτσή. 
Αλλοι του λένε ότι «θα σταθμίσουν την 
κατάσταση» και άλλοι ότι θα επιλέξουν 
αντί της κυβέρνησης να παραμείνουν 
στο Ε. Γ. Ολοι πάντως τον διαβεβαίωσαν 
ότι θα αντιδράσουν σε περίπτωση που ε- 
πιχειρηθεί η αντικατάστασή του.

Με τον Γ. Παπανδρέου είχε προηγη
θεί συνάντηση του Κ. Λαλιώτη στη Βου
λή, το βράδυ της 17ης Ιουνίου, όπου ο 
υπ. Εξωτερικών εφέρετο.προβληματι
σμένος από τα όσα τεκταίνονται στο πα
ρασκήνιο. Εκτός όμως από τα κορυφαία 
στελέχη, ο Κ. Λαλιώτης επικοινωνεί και 
με στελέχη του πρώην εκσυγχρονιστι
κού μπλοκ (Τ. Μαντέλης, Φρ. Παπα- 
δέλλης και Θ. Κοτσώνης), οι οποίοι δη
λώνουν ότι τάσσονται στο πλευρό του.

Ο πρωθυπουργός κρατάει κλειστά τα 
χαρτιά του μέχρι την τελευταία στιγμή 
όπου συναντάται χτες το πρωί με τον Κ. 
Λαλιώτη, πριν από την έναρξη της συνε
δρίασης του Εκτελεστικού Γραφείου, ό
που επιβεβαιώνονται πλήρως όλες οι 
διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου.

Δ. Βερύκιος

ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ Κ.Ε.

Κ. Λαλιώτης: Ας γίνουν 
όλα χωρίς εμένα. Η ζωή 
θα δείξει ποιος έχει δίκιο

«Ας γίνουν όλα χωρίς 
εμένα», είπε χαρακτηρι
στικά χθες ο απερχόμε
νός γραμματέας της Κε
ντρικής Επιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ Κ. Λαλιώτης μ ι
λώντας σε συνεργάτες 
του μετά τη συνεδρίαση 
του ΕΓ, αλλά και δ ιευ 
κρινίζοντας ταυτόχρονα 
πως παρά την προσωπική 
του πικρία δεν πρόκειται 
να δημιουργήσει προ
βλήματα και φράξιες στο 
κυβερνών κόμμα.

Ο κ. Σημίτης επέλεξε 
να κάνει κάποιες κ ινή
σεις και να δώσει το ρα
ντεβού στις εκλογές με 
μια ομάδα δικών του αν
θρώπων.

Εγώ δεν του έβγαινα, 
ήμουν εμπόδιο σε μια τέ
τοια λογική, υπογράμμι
σε, υποστηρίζοντας όμως 
πως η στάση του θα είναι 
καθαρή και δεν πρόκει
ται ούτε φράξιες να δημι
ουργήσει στον κ. Σημίτη 
ούτε συνυποψήφιος του 
κ. Χρυσοχοΐδη θα είναι 
σήμερα.

Ομιλία
Στην ομιλία του στην 

ΚΕ σήμερα ο κ. Λαλιώτης 
θα είναι ενωτικός, θα μι
λήσει για την παρακατα
θήκη του ΠΑΣΟΚ, χωρίς 
ιδιαίτερες αιχμές, αν και, 
όπως είπε στους συνερ
γάτες του, «η ζωή θα δεί
ξει ποιος ε ίχε δίκιο και 
ποιος άδικο».

Λίγο νωρίτερα, στη συ
νεδρίαση του Εκτελεστι
κού Γραφείου, ο κ. Λα
λιώτης ανακοίνωσε την

απόφασή του όχι απλώς 
να μην είναι στην κυβέρ
νηση, αλλά να παραιτη
θεί και από την Κεντρική 
Επιτροπή, αλλά και να 
μην είνα ι υποψήφιος 
βουλευτής στη Β' Αθη
νών.

«Το κίνημα μπορεί να 
με χρησιμοποιήσει στη 
12η θέση του Επικράτει
ας», είπε χαρακτηριστι
κά, επισημαίνοντας ότι 
δεν παραιτείται από βου
λευτής, λόγω των ιδιαι
τέρων δεσμών του με τη 
Β' Πειραιά.

Ευθύνη
Ωπως τόνισε στο ΕΓ ο 

κ. Λαλιώτης, έχει εκλε
γεί από το Συνέδριο πρώ
τος σε σταυρούς για την 
Κεντρική Επιτροπή, ως 
υποψήφιος ταυτόχρονα 
για  γραμματέας, ενώ έ 
χει αναλάβει την πολιτι
κή ευθύνη για τρία χρό
νια.

«Εχω οργανωμένο πο
λιτικό, οργανωτικό και ε- 
πικοινωνιακό σχεδίασμά 
του Κινήματος, με μ ε
τρήσιμους χρόνους, που 
τον προωθώ», είπε ανα- 
φερόμενος στην επιτυχία 
των δημοτικών και νο
μαρχιακών εκλογών, 
στην ανασυγκρότηση και 
ανανέωση του κόμματος, 
με επιστέγασμα τις πρό
σφατες εσωκομματικές 
εκλογές, επισημαίνο- 
ντας ότι δεν βλέπει για 
ποιο λόγο να εγκαταλεί- 
ψ ει τη θέση του γραμμα
τέα της Κεντρικής Επι
τροπής.

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
Βαθύτατη κρίση στο ΠΑΣΟΚ

Ο υπεύθυνος Τύπου 
του ΣΫΝ, Ν ίκος Βού- 
τσης, σχολιάζοντας τις 
χθεσ ινές εξελ ίξεις στο 
ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι «υ
ποδηλώνουν μία βαθύτα
τη κρίση, κυρίως πολιτι
κή, μία κρίση των πολιτι
κών της κυβέρνησης και 
της συνοχής του 
ΠΑΣΟΚ, αλλά και εκ 
προσώπησης κοινωνι
κών μερίδων, αναγκών

και αιτημάτων της κοι
νωνίας.

Περισσότερο υποδη
λώνουν αδιέξοδα προσα
νατολισμού και, με αυ
τήν την έννοια, είναι το
μές με πολλά ερωτηματι
κά για τη συνοχή την ε 
πόμενη μέρα του ίδιου 
του κόμματος. Δ εν δια
βλέπω ρηξικέλευθες το
μές πολιτικής και προσα
νατολισμού».


