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Με φόβητρο τις εκλογές ο Σημίτης ανάγκασε τους «11» να παρούν πίσω τη 
δήλωσή τους

ΣΤΗΛΕΣ ΤΑΠΩΣΕ τους αντάρτες
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Επισείοντας την απειλή των εκλογών ο 
Κώστας Σημίτης υποχρέωσε 11 «αντάρτες» 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να αποσύρουν 
επιστολή τους, με την οποία αμφισβητούσαν 
ευθέως την κίνησή του να ζητήσει ψήφο 
εμπιστοσύνης, Μόλις έγινε γνωστή η επιστολή 
και η οργισμένη αντίδραση του πρωθυπουργού 
επικράτησε πανικός στις τάξεις των 
βουλευτών, καθώς όλοι φοβήθηκαν ότι η χώρα 
βαδίζει σε πρόωρες εκλογές. Μιλώντας λίγο 
πριν από την ψηφοφορία ο κ. Σημίτης, 
εμφανώς ικανοποιημένος και 
χειροκροτούμενος διαρκώς, είπε προς τους 
διαφωνούντες: «Οποιος διαφωνεί να έχει το 
θάρρος να λέει όχι». Επίσης ανακοίνωσε ότι 

επανέρχονται στην Κ.Ο. οι Χρ. Κηπουρός, Μ. Γικόνογλου και Β. 
Κεδίκογλου που είχαν διαγράφει πέρσι.

Σ Η Μ Ε Ρ Α

Και τυπικά νικητές
• Η Δημοκρατική Αλτερνατίβα και το νΜΙΙΟ είναι και επισήμως πλέον 
οι νικητές των εκλογών στα Σκόπια

. Βιβλική καταστροφή

• Επιβεβαιώνονται οι πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις για την έκταση της 
καταστροφής στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής που έπληξε ο τυφώνας 
Μιτς.

Μεγάλα ονόματα για πλημμελήματα στην 1η λίστα Γεράκη 
• Ο τέως αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αθ. Βασιλόπουλος και ο Γ. Φλωρεντής, 
σύμβουλος του Γ. Ρωμαίου, κατηγορούνται μεταξύ άλλων από τον 
εισαγγελέα Γ. Γεράκη για την έκδοση παράνομων αδειών παραμονής 
αλλοδαπών. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται άλλα 14 άτομα...

Απειλεί με μήνυση ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ.

• Οργισμένα αντέδρασαν ορισμένοι από τους αστυνομικούς που 
κατηγορούνται από τον εισαγγελέα Γ. Γεράκη.
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Πανικός μόλις ο Σημίτης είπε "εκλογές"
• Πολιτικό θρίλερ εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στο γραφείο του Κ. 
Σημίτη μόλις έγινε γνωστό το κείμενο των 11 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, 
στους οποίους πάντως δεν μετείχε βουλευτής της ομάδας
Τ σοχατζόπουλου.

Πώς αποφεύχθηκαν στο παρά 5' εκλογές, διαγραφές

• Πώς από την κατάθεση της επιστολής των "11" φτάσαμε στην 
απόσυρσή της και τα 163 "ναι" στην κυβέρνηση.

"Οσο βαστάει η φρεσκάδα των ονείρων μας"
• Ο Δημήτρης Ποταμίτης μιλάει στην "Ε" για τη θεατρική παράσταση 
"Ασωτία και αθωότητα".

Προϋπολογίζουν χωρίς συνδικάτα
• ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ αντιδρούν για τον προϋπολογισμό και 
προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις.

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"

Copyright © 1998 X. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες 
Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.
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Τετάρτη
4/11 /1998

ΣΤΗΛΕΣ

Πανικός μόλις ο Σημίτης είπε "εκλογές"

Πολιτικό θρίλερ εκτυλίχθηκε χθες το 
βράδυ στο γραφείο του Κ. Σημίτη μόλις 
έγινε γνωστό το κείμενο των 11 
βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, στους οποίους 
πάντως δεν μετείχε βουλευτής της 
ομάδας Τσοχατζόπουλου.

Πώς αποφεύχθηκαν στο παρά 5' εκλογές, διαγραφές

ΟΔΗΓΟΙ • Πώς από την κατάθεση της επιστολής των "11" φτάσαμε στην 
απόσυρσή της και τα 163 "ναι" στην κυβέρνηση.
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Απέτυχε ο Βάισμαν απειλεί ο Γιλμάζ

• Δεν έπεισε ο πρόεδρος του Ισραήλ την κυπριακή πολιτική ηγεσία 
ότι η στρατιωτική συνεργασία με την Τουρκία δεν στρέφεται 
εναντίον τρίτων χωρών.

Μέτριος μαθητής στην Ε.Ε. η Ελλάδα

• 64 οδηγίες της Ε.Ε. δεν έχει εφαρμόσει η Ελλάδα, σύμφωνα με 
στοιχεία του Eurostat. Πιο απείθαρχοι όμως είναι το 
Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία και η Ιταλία.

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"

Copyright © 1998 X. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες 
Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.
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Πέρασε η σκληρή κίνηση του Σημίτη

ΣΤΗΛΕΣ

ΟΔΗΓΟΙ

Των ΝΤΟΡΑΣ ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ, ΑΛΙΚΗΣ ΜΑΤΣΗ

Σε πολιτικό θρίλερ, που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες, εξελίχθηκε η συζήτηση για παροχή ψήφου 
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Η προσφυγή στις κάλπες 
αποφεύχθηκε στο παρά 5', ύστερα από έντονη πολύωρη διαβούλευση 
στο παρασκήνιο και την υπερψήφιση της κυβέρνησης με 163 θετικές 
ψήφους.

Η ανταρσία 10 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του διαγραφέντος από την 
Κ.Ο. Β. Κεδίκογλου, που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα, με την 
κοινή δήλωσή τους για ψήφο υπό όρους, προκάλεσε τον 
πρωθυπουργό, ο οποίος τους απείλησε αφενός να τους θέσει εκτός 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας και αφετέρου να προκηρύξει πρόωρες 
εκλογές.

¡35
Επειτα από πολύωρες διαβουλεύσεις και τρία τέταρτα της ώρας πριν 
από την ψηφοφορία, με τη μεσολάβηση του προέδρου της Βουλής, οι 
11 συμφώνησαν να αποσύρουν το κείμενο. Ωστόσο, μετά την 
ψηφοφορία ορισμένοι εξ αυτών δήλωναν ότι δεν ανεκλήθη το κείμενο, 
απλώς απεσύρθη από το προεδρείο της Βουλής, όπου το είχαν 
καταθέσει.

Η απόσυρση του κειμένου και η θετική ψήφος των ανταρτών, 
συμπεριλαμβανομένων των τριών διαγραφέντων πριν από ένα χρόνο 
από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ κ. Κεδίκογλου, 
Γικόνογλου και Κηπουρού, έκανε τον Κ. Σημίτη να δηλώσει αμέσως 
μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος ότι τους επαναφέρει στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός 
τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει καθαρή πλειοψηφία και καθαρή εντολή 
να προχωρήσει.

- Η επισήμανση αυτή του πρωθυπουργού έχει τη σημασία της διότι 
λίγο πριν ο Κ. Σημίτης, κλείνοντας τη συζήτηση, είχε προειδοποιήσει 
ευθέως πως θέλει από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ «καθαρές 
απαντήσεις». Είπε συγκεκριμένα: «Δεν υπάρχουν Πναι αλλάΣ, δεν 
υπάρχουν ναι υπό όρους και προϋποθέσεις. Αυτά είναι υπεκφυγές. Η 
κυβέρνηση ζητεί καθαρό ναι για να μπορέσει να συνεχίσει. 
Υποσημειώσεις, παραπομπές, αστερίσκοι, καταγράφονται ως 
αρνητικές ψήφοι. Οποιος διαφωνεί να έχει το θάρρος να το πει με το 
όχι. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να στηρίζεται σε ανοχή. Δεν υπάρχει 
ψήφος ανοχής. Υπάρχει μόνο κυβέρνηση πρωτοβουλίας που προχωρεί 
μπροστά. Είμαστε κυβέρνηση του όλου και μεγάλου ΠΑΣΟΚ. Αυτή 
είναι η δύναμη και η ταυτότητά μας».

«Εγώ δεν πήρα τίποτα πίσω»
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Το πολιτικό θρίλερ, όπως εξελίχθηκε και με την κατάληξη που είχε, 
δεν απέτρεψε την κρίση στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος. 
Απο τη μία μεριά ο πρωθυπουργός φαίνεται να κατήγαγε νίκη έναντι 
των εσωκομματικών του αντιπάλων, οι οποίοι αναγκάστηκαν να 
ανακρούσουν πρύμναν. Ωστόσο, κοινή είναι η εκτίμηση ότι το 
πρόβλημα ενότητας στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ παραμένει, πολλώ 
μάλλον που ο Κ. Σημίτης φαίνεται να ακολουθεί, την τακτική που είχε 
ξεκινήσει από το συνέδριο ακόμη του ΠΑΣΟΚ, που υπακούει στη 
λογική τού «όλα ή τίποτα».

Ανοιγμα σε όλο το ΠΑΣΟΚ

Βεβαίως, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εκτιμούσαν ότι το ενδεχόμενο 
πρόωρων εκλογών δεν έχει εκλείψει εντελώς, με δεδομένη και τη 
δήλωση ορισμένων εκ των διαφωνούντων όπως π.χ. του Λ. Βερυβάκη, 
ο οποίος χαρακτήρισε αστεία τα περί ανάκλησης δηλώνοντας «εγώ 
δεν πήρα τίποτα πίσω».

Πάντως, στην καταληκτική του ομιλία ο κ. Σημίτης έκανε άνοιγμα 
προς όλο το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «Είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα και 
είναι τιμή μου να ηγούμαι ενός κόμματος με πολλές απόψεις. Εγω λέω 
όχι στις διαγραφές». Ανοιγμα που επιβεβαίωσε ο ίδιος λίγα λεπτά 
αργότερα επανεντάσσοντας στο ΠΑΣΟΚ τους τρεις διαγραφέντες.

Αλλωστε, σε αντίθεση με το βράδυ της Κυριακής, που κανένας δεν 
τον είχε χειροκροτήσει στη διάρκεια της ομιλίας του, χθες 
καταχειροκροτήθηκε πολλές φορές, ενώ με τη λήξη της ομιλίας του το 
χειροκρότημα ήταν θερμό και οι βουλευτές όρθιοι. Μεταξύ αυτών που 
χειροκροτούσαν στο τέλος ήταν και κάποιοι από τους διαφωνούντες 
μεταξύ των οποίων και ο διακινήσας προς υπογραφή το κείμενο Π. 
Οικονόμου.

Ο πρωθυπουργός τέλειωσε την ομιλία του στις 12 ακριβώς, όπως 
προβλέπεται από τον Κανονισμό, για να αρχίσει η ψηφοφορία. Παρ' 
όλα αυτά, ο αρχηγός της Ν.Δ. ζήτησε να πάρει το λόγο, αλλά ο 
πρόεδρος της Βουλής, εφαρμόζοντας τον Κανονισμό, αρνήθηκε κάτι 
τέτοιο. Εν μέσω χειροκροτημάτων από τους βουλευτές της Ν.Δ. ο Κ. 
Καραμανλής ακούστηκε να φωνάζει: «Εαν θέλετε εκλογές, ιδού η 
Ρόδος, ιδού και το πήδημα».

Για την ιστορία σημειώνουμε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί 
299 παρόντων ήταν 163 ναι και 136 όχι. Απών ήταν ο βουλευτής της 
Ν.Δ., Παπαθανασίου.

Η επιστολή αμφισβήτησης από τους 11
«Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 
1998
Προς τον
Πρόεδρο της Βουλής 
κ. Απόστολο Κακλαμάνη 
Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα δήλωσή 
μας αιτιολογούμε την

υπό τις παρούσες συνθήκες 
κανένα από τα κρίσιμα 
ανοιχτά προβλήματα δεν 
πρόκειται να λυθεί με 
πρόωρες εκλογές. Αλλωστε, 
δεν τις έχει ζητήσει ούτε η 
Αντιπολίτευση.
Είναι γνωστό ότι ορισμένοι
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ψήφο την οποία θα 
δώσουμε κατά την 
αποψινή ψηφοφορία.
Αυτή η αιτιολόγηση μάς 
επιβάλλεται, από τον 
τρόπο με τον οποίο 
ζητήθηκε και 
ανακοινώθηκε η 
απρόκλητη, γι' αυτό και 
ακατανόητη, πρόταση 
εμπιστοσύνης της 
κυβέρνησης. Συνοδεύθηκε 
αυτή η εξαγγελία από δύο 
απειλές. Από την απειλή 
των εκλογών. Και από την 
απειλή της παραπομπής σε 
πειθαρχικά όργανα του 
ΠΑΣΟΚ όσων τυχόν δεν 
θα έδιδαν την 
ξαναζητούμενη ψήφο. 
Κυβέρνηση, η οποία 
στηρίζεται σε ψήφο υπό 
απειλή, ουσιαστικά 
συνομολογεί πως 
αμφιβάλλει η ίδια για την 
εμπιστοσύνη και 
καταφεύγει στον 
εξαναγκασμό.
Δηλώνομε
κατηγορηματικά, ότι δεν 
δεχόμαστε την απειλή και 
δεν είμαστε διατεθειμένοι 
να υποκύψομε σε κανέναν 
εξαναγκασμό. Ψηφίζομε 
με αίσθημα πολιτικής 
ευθύνης, συνεπείς στην 
εντολή του εκλογικού 
σώματος που διαμόρφωσε 
την κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ. 
Κι ακόμα διότι εκτιμούμε 
ότι

από μας, ατομικά ή 
συλλογικά, μέσα και έξω 
από τη Βουλή, διατυπώσαμε 
επιφυλάξεις ή και 
αντιρρήσεις για πολιτικούς 
χειρισμούς και για 
νομοθετικά μέτρα της 
κυβέρνησης. Οσοι από μας 
το έπραξαν, έχουν τη 
βεβαιότητα ότι με τις 
υποδείξεις τους στηρίζουν 
την κυβέρνηση και τη 
βοηθούν να εκπληρώσει την 
αποστολή της.
Αυτή η στάση μας δεν θα 
μεταβληθεί. Είναι άλλωστε 
βέβαιο ότι ορισμένες 
εκτιμήσεις μας 
επιβεβαιώθηκαν από τις 
εξελίξεις. Και αρκετές από 
τις υποδείξεις μας βελτίωσαν 
τις νομοθετικές προτάσεις 
της κυβέρνησης.
Εχομε την πεποίθηση ότι 
αυτή η υπεύθυνη στάση μας 
εκφράζει ευρύτερα λαϊκά 
στρώματα και συμβάλλει 
αποφασιστικά για να 
ανακτήσει το ΠΑΣΟΚ την 
εμπιστοσύνη τους και τη 
στήριξή τους.
Με τιμή
Σ. Βαλυράκης, Ελ. 
Βερυβάκης, Αλ. Δαμιανίδης, 
Γ. Καψής, Π. Οικονόμου,
Ηλ. Παπαηλίας, Στ. 
Παπαθεμελής, Αν. Πεπονής, 
I. Χαραλαμπόπουλος, Β. 
Κεδίκογλου, Ν. Κατσέλη».

Σημίτης :«Οποιος διαφωνεί, να έχει το θάρρος να το πει με το όχι»

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να στηριχθεί σε ψήφο ανοχής. Αυτή τη 
στιγμή της ψήφου χρειάζονται καθαρές απαντήσεις. Δεν υπάρχουν 
"ναι, αλλά". Οροι και προϋποθέσεις είναι υπεκφυγές. Η κυβέρνηση 
ζητά ψήφο για το σύνολο της πολιτικής της. Καθαρό "ναι". 
Υποσημειώσεις, αστερίσκοι καταγράφονται ως αρνητικές ψήφοι. 
Χρειάζονται καθαρές τοποθετήσεις. Οποιος διαφωνεί, να έχει το 
θάρρος να το πει με το όχι».

Με αυτό τον τρόπο ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης στην ομιλία του, 
κλείνοντας τη συνεδρίαση, έθεσε συμφωνούντες και διαφωνούντες 
μπροστά στο δίλημμα των πρόωρων εκλογών, ενώ παράλληλα έδειχνε 
τη διάθεση να θέσει ο ίδιος σαφή «διαχωριστική γραμμή» με τους
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έντεκα «αντάρτες»της παράταξής του.

Ποντάροντας όμως σχεδόν εκ του ασφαλούς στην «απέχθεια» του 
Σώματος αυτή τη στιγμή προς τις πρόωρες εκλογές, ο κ. Σημίτης 
προχώρησε στο πιο δυναμικό κομμάτι των παρεμβάσεών του αυτό το 
τριήμερο επιμένοντας μεταξύ άλλων ότι:

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πλειοψηφικό και πολυσυλλεκτικό κόμμα, με 
περισσότερες απόψεις, εκδοχές, γνώμες και θεμιτές φιλοδοξίες. 
«Συνειδητά θα προσπαθήσω να επιβάλω άλλα πρότυπα, πιο δύσκολα, 
που θα το πλουτίσουν» είπε ο πρωθυπουργός. «Είμαστε κυβέρνηση 
του όλου και μεγάλου ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η δύναμη και η ταυτότητά 
μας. Εχουμε ταυτότητα ιδεολογική και πολιτική. Εχουμε όραμα και 
προοπτική». Κάλεσε ακόμα συμπαραστάτες στο έργο της κυβέρνησης 
με πολλές ιδέες και δημιουργική συμβολή.

Ο κ. Σημίτης στάθηκε ιδιαιτέρως επικριτικός απέναντι στη Ν.Δ. 
κατηγορώντας την για πολιτικαντισμό και αντιφατικότητα στις θέσεις 
της. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «ο κ. Καραμανλής έχει βαθιά 
άγνοια τού σήμερα. Ο κ. Καραμανλής εύκολα κύλησε στο δρόμο της 
επιτυχίας λόγω των δημοτικών εκλογών. Ας μην ονειρεύεται καρβέλια 
στις εθνικές εκλογές. Το ΚΚΕ θα θελήσει να δείξει τη δύναμη του.
Δεν είναι η τωρινή η δύναμη της Ν.Δ., ας μη γελιόμαστε». 
Παρατήρησε ακόμα ότι η Ν.Δ. δεν επιμένει τώρα σε εκλογές. «Αυτό 
το κάνει για λόγους δικής της πολιτικής αδυναμίας» ανέφερε ο κ. 
Σημίτης.

Επανέλαβε ακόμα ότι ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή η 
κυβέρνηση δεν είχε στόχο την επιβεβαίωση της δύναμής της στη 
Βουλή. «Στόχος της είναι να δείξει στο λαό ότι δεν υπάρχει άλλη 
πολιτική. Η κυβέρνηση προβληματίζεται γύρω από θέματα 
καθημερινής ζωής του πολίτη, επιθυμεί ισότιμη συμμετοχή στην ΟΝΕ, 
επιθυμεί να διασφαλίσει προϋποθέσεις του κοινωνικού κράτους, να 
κρατήσει αυτή τη δύσκολη ισορροπία» είπε ο πρωθυπουργός.
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ΣΤΗΛΕΣ

Η δημοσιοποίηση της επιστολής των 11 του ΠΑΣΟΚ προς τον 
πρόεδρο της Βουλής, με την οποία αιτιολογούσαν τη θετική ψήφο 
τους κάνοντας λόγο για ψήφο ύατερα από απειλή και εξαναγκασμό, 
άναψε φωτιές στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που γρήγορα όμως 
μεταπήδησαν σε όλη τη Βουλή.

ΟΔΗΓΟΙ

Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός διεμήνυε με βουλευτές ότι η ψήφος 
των 11 δεν θα εκληφθεί ως ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και 
ότι πριν από την ψηφοφορία θα δοθεί επιστολή στον πρόεδρο της 
Βουλής για διαγραφή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Κάλεσε Ακη, Αρσένη

Παράλληλα καλούσε τον υπουργό Αμυνας και τον υπουργό Παιδείας, 
οι οποίοι βρίσκονταν σε εκδήλωση εκτός Βουλής, να έρθουν στο 
γραφείο του. Οι δυο υπουργοί κατέφθασαν σχεδόν αμέσως. Οι 
πληροφορίες λένε ότι ο κ. Αρσένης διαβεβαίωσε τον πρωιθυπουργό 
ότι δεν είχε σχέση με την κίνηση των 11, ανέφερε ως παράδειγμα το 
γεγονός ότι ο Δ. Πιπεργιάς δεν συνυπογράφει το κείμενο, ενώ 
ξεκαθάρισε ότι η Νόρα Κατσέλη δεν ελέγχεται πλέον από τον ίδιο και 
ακολουθεί δική της γραμμή πλεύσης.

Και ενω ήταν διάχυτη στην ατμόσφαιρα η εντύπωση ότι ο 
πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε εκλογές, ο Αν. 
Πεπονής ενημερώνει δημοσιογράφους ότι ενδέχεται το κείμενο να 
ανακληθεί.

Αμέσως μετά, δηλαδή στις 9.45 μ.μ., ο πρόεδρος της Βουλής καλεί 
τον κ. Πεπονή στο γραφείο του. Ακολουθεί πρόσκληση στον κ. Καψή. 
Η συνάντηση των τριών κρατάει γύρω στα 15 λεπτά και βγαίνοντας 
από το γραφείο του Απ. Κακλαμάνη συναντιόνται με τους Νόρα 
Κατσέλη, Στ. Παπαθεμελή και Λ. Βερυβάκη. Είναι φανερό ότι 
βρίσκονται σε αμηχανία.

Ρωτούσαν τους δημοσιογράφους

Σε ερώτησή μας εάν προτίθενται να ανακαλέσουν το κείμενο, αντί 
απαντήσεως, θέτουν το ερώτημα εάν οι δημοσιογράφοι εκτιμούν ότι 
το κείμενο αυτό είναι εκβιαστικό.

Τη στιγμή εκείνη πλησιάζει την ομάδα ο Γ. Σουφλιάς, μαζί με τον Β. 
Κοντογιαννόπουλο, στους οποίους θέτουν το ίδιο ερώτημα. Ο κ. 
Σουφλιάς απαντά ευθέως ότι και ο ίδιος στη θέση του Κ. Σημίτη θα 
τους διέγραφε. Και επιπλέον τους λέει οτι ουδόλως εκβιαστικό ήταν 
το δίλημμα που ο πρωθυπουργός έθεσε, αφού μόνο στο Κοινοβούλιο 
μπορούσε να θέσει θέμα εμπιστοσύνης προς την κυβέρνησή του.
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Σημειώνεται ότι πριν από τη συνάντηση με τους πέντε, ερωτηθείς ο κ. 
Σουφλιάς απάντησε, όπως και ο κ. Κοντογιαννόπουλος, ότι θα 
καταψηφίσουν την κυβέρνηση.

Κι ενώ υπουργοί και βουλευτές πηγαινοέρχονται στο γραφείο του 
πρωθυπουργού φένοντας μήνυμα ότι ο κ. Σημίτης φέρεται 
αποφασισμένος να προχωρήσει σε εκλογές, με το επιχείρημα ότι δεν 
μπορεί έτσι να κυβερνήσει, την ομάδα των «αντιφρονούντων» 
πλησιάζει ο Γερ. Αρσένης, ο οποίος συζητεί μαζί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αρσένης τούς ζήτησε να βρουν 
φόρμουλα ώστε να ανακαλέσουν το κείμενο και εν τέλει, ίσως μια 
αντιπροσωπεία απο τρία άτομα να ζητήσει αμέσως συνάντηση με τον 
πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει και να διευκρινίσει ότι στηρίζει 
την κυβέρνηση.

Αυτή η διαβούλευση συνεχίζεται και ο πρόεδρος της Βουλής καλεί εκ 
νέου τον κ. Πεπονή και τους υπόλοιπους αντιφρονούντες που έχουν 
προστεθεί στο πηγαδάκι.

Η ώρα είναι 10.30 μ.μ. Στις 11.45 μ.μ. ο πρόεδρος της Βουλής Απ. 
Κακλαμάνης βγαίνει από το γραφείο του και κατευθύνεται στο 
γραφείο του πρωθυπουργού. Σε ερώτησή μας τι γίνεται, απαντά: «Ολα 
καλά».

Θα θέσει θέμα διαγραφής τους

Η ομάδα των αντιφρονούντων παραμένει στο γραφείο του κ. 
Κακλαμάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε 
τον κ. Κακλαμάνη ότι δεν είναι διατεθειμένος να τους αφήσει στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα και θα θέσει θέμα διαγραφής τους και στα 
άλλα κομματικά όργανα.

Ο κ. Κακλαμάνης επιστρέφει στην ομάδα και τους μεταφέρει την 
απόφαση του πρωθυπουργού, καλώντας τους ταυτόχρονα να 
ανακαλέσουν το κείμενο, για να υπάρξει εκτόνωση.

Οι «αντιφρονούντες» αποσύρουν τελικά το κείμενο, λίγο πριν από τις 
11.30 μ.μ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εκτονώνεται η κατάσταση.

Το κλίμα μετέφερε στην αίθουσα ο Ν. Κωνσταντόπουλος, ο οποίος 
έθεσε το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να συνεχίζεται η συζήτηση, όταν 
στους διαδρόμους κυκλοφορεί ότι τίθεται θέμα παραίτησης της 
κυβέρνησης.

Ο Δ. Ρέππας του απάντησε λίγο αργότερα στην Ολομέλεια ότι ο 
πρωθυπουργός έθεσε το όριο πολιτικής εμπιστοσύνης των 151 ψήφων 
για την κυβέρνησή του και αυτό μένει να κριθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός, όταν ανέκυψε το θέμα, 
κάλεσε το νομικό του σύμβουλο, καθηγητή του Συνταγματικού 
Δικαίου Γ. Παπαδημητρίου, και ζήτησε να του εξηγήσει τις 
συνταγματικές διεξόδους.
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Την άποψή του μετέφερε στη Βουλή κυρίως ο γραμματέας του 
ΠΑΣΟΚ Κ. Σκανδαλίδης, λέγοντας ότν ύστερα από οικειοθελή 
παραίτηση της κυβέρνησης αρχίζει κύκλος διερευνητικών εντολών 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ωστόσο εκτίμηση στελεχών της 
Ν.Δ. ήταν ότι ο πρωθυπουργός μπορεί για εθνικούς λόγους, με αιχμή 
την ένταξη στην ΟΝΕ, να ζητήσει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών 
και να αποφύγει τις διερευνητικές εντολές.

«Διχασμένοι και αμήχανοι»

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν ακόμα παρέμβει ο πρόεδρος της Βουλής 
κι ενώ κυκλοφορούσε η άποψη ότι ο πρωθυπουργός είναι 
αποφασισμένος να προχωρήσει σε εκλογές, οι αντιφρονούντες 
έδειχναν διχασμένοι και αμήχανοι. Σε ερώτηση προς τον Γ. 
Χαραλαμπόπουλο πώς εκτιμά την περίσταση απέφυγε να απαντήσει, 
ενώ ο Λ. Βερυβάκης και η Νόρα Κατσέλη δήλωναν ευθαρσώς «να 
πάμε σε εκλογές».

Ωστόσο αμέσως μετά η κ. Κατσέλη πρόσθετε ότι «παρ' όλα αυτά η 
κυβέρνηση έχει τη δεδηλωμένη».

Την άποψη «να πάμε σε εκλογές» εξέφραζαν πάντως και πολλοί 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο της λεγάμενης εκσυγχρονιστικής 
πτέρυγας, με το σκεπτικό «να ξεκαθαρίσει επιτέλους το τοπίο στο 
κυβερνών κόμμα».

Αμήχανοι όμως ένιωθαν και πολλοί βουλευτές της Ν.Δ., ενώ η Ντόρα 
Μπακογιάννη δήλωνε ότι το δικό της πολιτικό γραφείο είναι ανά πάσα 
στιγμή έτοιμο για εκλογές. Και ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Αρης 
Σπηλιωτόπουλος υπογράμμιζε ότι δεν είναι δυνατόν ο κ. Σημίτης να 
σύρει τη χώρα σε εκλογές, μόνο και μόνο για να λύσει το 
εσωκομματικό του πρόβλημα, αν και παραδεχόταν ότι υπ' αυτές τις
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Ενα σπάνιο, ίσως και πρωτοφανές, πολιτικό θρίλερ εξελίχθηκε χθες το 
βράδυ στη Βουλή, με επίκεντρο το γραφείο του πρωθυπουργού, το 
γραφείο του προέδρου του Σώματος και τους διαδρόμους.

ΣΤΗΛΕΣ

i m i ^

ΟΔΗΓΟΙ

ΙΙΕΖΞΕΟΞΕΐεΞΞΙΙΙ̂
κ ι : π ρ

Από νωρίς το απόγευμα είχε γίνει γνωστό στους δημοσιογράφους ότι 
ομάδα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ υπέγραφε κοινό κείμενο, με το οποίο 
δικαιολογούσαν τη θετική ψήφο τους. Στην ουσία, όμως, 
αμφισβητούσαν ευθέως την κίνηση του πρωθυπουργού να ζητήσει 
ψήφο εμπιστοσύνης, την οποία χαρακτήριζαν απειλή και 
εξαναγκασμό.

«Εκβιάζουν»

Στις 9.30 το βράδυ το κείμενο δόθηκε στη δημοσιότητα. Και αμέσως 
το πολιτικό θερμόμετρο έφτασε στα ύψη. Ο πρωθυπουργός Κώστας 
Σημίτης βγαίνει από την αίθουσα και πληροφορείται την ύπαρξη του 
κειμένου. Εξοργίζεται και η πρώτη αντίδρασή του είναι: «Πάμε για 
εκλογές, αφού εκβιάζουν».

Η αντίδραση του πρωθυπουργού γίνεται αμέσως γνωστή και προκαλεί 
πανικό στις τάξεις των βουλευτών. Υπουργοί, όπως ο Κώστας 
Λαλιώτης και η Βάσω Παπανδρέου μεταφέρουν αυτό το κλίμα στους 
βουλευτές όλων των πτερύγων του ΠΑΣΟΚ. Ολοι αιφνιδιάζονται από 
τις εξελίξεις, αρκετοί εκφράζονται οργισμένα για τους 11 
συναδέλφους τους. «Προσπάθησα να τους πείσω να μην 
κυκλοφορήσουν το κείμενο. Ηταν μια πολιτική ηλιθιότητα», έλεγε 
εξοργισμένος βουλευτής προσκείμενος στον Ακη Τσοχατζοπουλο.

Στον Κακλαμάνη

Οταν οι βουλευτές πήγαν στο γραφείο του προέδρου της Βουλής, ο κ. 
Κακλαμάνης τούς ζήτησε να το αποσύρουν, λέγοντάς τους ότι, σε 
διαφορετική περίπτωση, η χώρα θα πήγαινε σε εκλογές. Οι βουλευτές 
τον ρώτησαν αν αυτό είναι δική του εκτίμηση ή αν είναι και άποψη 
του πρωθυπουργού. Ο κ. Κακλαμάνης πήγε στο γραφείο του κ. Σημίτη 
και όταν επανήλθε ενημέρωσε τους βουλευτές για την απόφαση του 
πρωθυπουργού. Τότε οι βουλευτές αποφάσισαν να αποσύρουν το 
κείμενό τους.

Στο γραφείο του πρωθυπουργού συγκεντρώνονται οι κορυφαίοι 
υπουργοί και τα ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Δ. Ρέππας πληροφορεί τους δημοσιογράφους για την 
απόφαση του πρωθυπουργού. Ακόμη κι αν οι 11 που υπέγραψαν το 
κείμενο ψηφίσουν υπέρ, οι ψήφοι της δεν μετρούν για την κυβέρνηση. 
Ετσι, αν δεν συγκεντρώσει 151 ψήφους, η χώρα οδηγείται σε εκλογές.
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Εκτός Κ.Ο.;

Η απόφαση αυτή του πρωθυπουργού είναι άγνωστο αν σημαίνει ότι 
αυτομάτως οι 11 τίθενται εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Την 
προηγούμενη φορά, όταν τρεις βουλευτές (Κεδίκογλου, Κηπουρός, 
Γικόνογλου) αρνήθηκαν να ψηφίσουν κονδύλια του Προϋπολογισμού 
ετέθησαν εκτός Κ.Ο. με απόφαση του πρωθυπουργού. Οι 11 
βουλευτές έδωσαν θετική ψήφο. Η απόφαση του κ. Σημίτη να μην 
υπολογίσει τις ψήφους τους σημαίνει ότι πολιτικά δεν τους θεωρεί 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει ο κ. 
Σημίτης αν θα στείλει και την τυπική επιστολή στον πρόεδρο της 
Βουλής, με την οποία θα τους θέτει εκτός της Κ.Ο. του κόμματος. 
Πάντως, μετά την απόσυρση του κειμένου τους, δεν θεωρείται πιθανή 
η διαγραφή τους. Ο κ. Σημίτης δήλωσε ότι θα επανέλθουν στην Κ.Ο. 
οι Χρ. Κηπουρός και Μ. Γικόνογλου και ο Β. Κεδίκογλου, που 
ψήφισαν «ναι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κείμενο των 11 συντάχθηκε με 
πρωτοβουλία του Παντελή Οικονόμου και συζητήθηκε σε συνάντηση 
που είχαν βουλευτές της λεγάμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Ο 
μικρός αριθμός των υπογραφών οφείλεται σε διαφωνίες που 
εκδήλωσαν άλλοι συνάδελφοί τους τόσο για τη σκοπιμότητα της 
κίνησης (βουλευτές της ομάδας αυτής φοβήθηκαν «ακραία» 
αντίδραση του κ. Σημίτη) όσο και για ορισμένες περικοπές του.

Επιση μαίνεται ότι το κείμενο δεν υπογράφει κανένας βουλευτής 
προσκείμενος στον Ακη Τσοχατζόπουλο.
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