
Μία υποψηφιότητα, εκεί-
νη του Ευάγγελου Βενι-
ζέλου, θα κληθούν να 

επικυρώσουν οι πολίτες στις 
εσωκοµµατικές κάλπες του 
ΠΑΣΟΚ που θα στηθούν την 
ερχόµενη Κυριακή, 18 Μαρτί-
ου. Ο κ. Βενιζέλος ήταν ο µό-
νος που κατέθεσε κείµενο υπο-
ψηφιότητας µε 189 υπογραφές 
- πολύ περισσότερες από τον 
απαιτούµενο αριθµό του ενός 
τετάρτου των 375 µελών του 
Εθνικού Συµβουλίου. Το θέµα 
των δύο άλλων στελεχών που 
είχαν εκφράσει ενδιαφέρον 
να είναι υποψήφιοι, αλλά δεν 
είχαν καταθέσει κείµενο µε τις 
απαιτούµενες υπογραφές, οι 
κ.κ. Χρήστος Παπουτσής και 
Στέφανος Τζουµάκας, κρίθη-
κε στο Εθνικό Συµβούλιο του 
Κινήµατος δι’ ανατάσεως της 
χειρός, αλλά δεν κατάφεραν 
να συγκεντρώσουν τον απαι-
τούµενο αριθµό των 94 µελών 
του οργάνου.

Στο πλαίσιο της συνεδρία-
σης, που διήρκεσε δύο περί-
που ώρες, οι κ. Παπουτσής και 
Τζουµάκας ζήτησαν τον λόγο 
και είπαν ότι ζητούν πολιτική 
νοµιµοποίηση από το Εθνικό 
Συµβούλιο για να είναι υπο-
ψήφιοι. Ακολούθησαν τοποθε-
τήσεις στελεχών και στο τέλος 
τέθηκε στην κρίση των µελών, 
µε ψηφοφορία, το εάν πρέπει 
οι κ.κ. Παπουτσής και Τζουµά-
κας να είναι υποψήφιοι.

Συγκεκριµένα, υπέρ του κ. 
Παπουτσή στη διαδικασία ψή-
φισαν µε ανάταση της χειρός 
10 µέλη του Εθνικού Συµβου-
λίου, ενώ υπέρ του κ. Τζουµά-
κα τρία µέλη του οργάνου. Συ-
νεπώς, την επόµενη Κυριακή 
18 Μαρτίου, οπότε θα στηθούν 
οι κάλπες για την εκλογή του 
νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ, οι 
ψηφοφόροι θα έχουν να επι-
λέξουν µεταξύ του Ευάγγελου 
Βενιζέλου και του λευκού.

«ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Με δήλωσή του, ο Ευάγγε-
λος Βενιζέλος επισήµανε πως 
έχει πλήρη επίγνωση της ευ-
θύνης που επωµίζεται, ειδικά 
σε µια τόσο κρίσιµη περίσταση 
για τη χώρα, υπογραµµίζοντας 
ωστόσο ότι πρόκειται για συλ-
λογική ευθύνη και οµαδική 
δράση. Παράλληλα, ο κ. Βενι-
ζέλος ζήτησε από όλα τα στε-
λέχη, τα µέλη, τους φίλους και 
τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ 
να «επιστρέψουν στο σπίτι 
τους», κάλεσε σε µαζική συµ-
µετοχή στις εκλογές για την 
προεδρία του Κινήµατος την 
Κυριακή, ενώ υπογράµµισε ότι 

στόχος του κόµµατος είναι η 
νίκη στις βουλευτικές εκλογές 
«για το καλό του έθνους».

«Γύρω από την υποψηφιό-
τητά µου, συσπειρώνεται όλη 
η δηµοκρατική προοδευτική 
παράταξη που την εξέφραζε και 
θα την εκφράζει, το ΠΑΣΟΚ. 
(...) Η κρισιµότητα των περι-
στάσεων που ζει η πατρίδα µας 
και η παράταξη οδήγησε πολύ 
µεγάλο αριθµό στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ στην υποστήριξη της 
υποψηφιότητάς µου (....) Εχω 
πλήρη συνείδηση της ευθύνης 
που επωµίζοµαι. Αυτή η ευθύ-
νη είναι συλλογική (...) Όλοι 
θα είναι δίπλα µου κι εγώ θα 
είµαι δίπλα σε όλους. Ειδικά 
αναφέροµαι στον Χρήστο Πα-
πουτσή που είχε την πολιτική 
παρρησία να παρουσιάσει την 
προγραµµατική του πρόταση. 
(...) Απευθύνοµαι προσωπικά 
στην κάθε Ελληνίδα και στον 
κάθε Έλληνα, όλα τα µέλη, τους 
φίλους και τους ψηφοφόρους, 
κάποια στιγµή, του ΠΑΣΟΚ και 
τους καλώ να γυρίσουν πίσω, 
εδώ στο σπίτι τους, στην µε-
γάλη κοίτη της δηµοκρατικής 
προοδευτικής παράταξης».

Ο κ. Βενιζέλος, κάλεσε να 
µεταβληθεί η ψηφοφορία της 
επόµενης Κυριακής σε «µια 
µεγάλη γιορτή δηµοκρατίας 
και συµµετοχής» και κατέλη-
ξε: «Ο στόχος µας είναι κα-
θαρός και ρεαλιστικός: Νίκη 
στις προσεχείς εκλογές. Εχω 
πλήρη επίγνωση των ερευνών 
της κοινής γνώµης και γνωρί-
ζω σε βάθος τι τραβάει ο κάθε 
Έλληνας πολίτης. Αλλά όλοι 
µαζί κάνουµε µια προσπάθεια 
να κρατήσουµε την χώρα όρ-
θια. Εγώ και όλοι οι φίλοι και 
συναγωνιστές στο ΠΑΣΟΚ σας 
περιµένουµε µε ανοιχτή αγκα-
λιά την Κυριακή στις οργανώ-
σεις µας, στις κάλπες για να 
δείξουµε ότι υπάρχουµε ότι η 
παράταξη είναι ζωντανή».

ΑΙΧΜΕΣ ΚΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Νωρίτερα, ο Χρήστος Πα-

πουτσής, που κατέθεσε κείµε-

νο υποψηφιότητας χωρίς υπο-
γραφές πέραν της δικής του, 
είπε ότι «τα πολιτικά ζητήµατα 
δεν απαντώνται µε τεχνικά οφ 
σάιντ ή διαδικαστικά τερτίπια» 
και πρότεινε να αποφασίσει 
το Εθνικό Συµβούλιο για τον 
τρόπο υλοποίησης και εφαρ-
µογής του καταστατικού. «Η 
λέξη υπογραφή δεν υπάρχει 
στο καταστατικό. Η λέξη προτί-
µηση υπάρχει και ο τρόπος µε 
τον οποίο εκφράζεται, είναι ζή-
τηµα ερµηνείας», είπε ο κ. Πα-
πουτσής, ο οποίος άφησε επί-
σης αιχµές και προδιέγραψε 
πολιτικές εξελίξεις λέγοντας: 
«Κατά τη διάρκεια των συζητή-
σεων µε βουλευτές διαπίστωσα 
ότι ένας εντυπωσιακά µεγάλος 
αριθµός δήλωνε ότι δεν θέ-
λει να υπογράψει σε κανέναν. 
Είτε γιατί αρνούνται τη λογι-
κή των υπογραφών, είτε γιατί 
άλλοι δεν ήθελαν να βάλουν 
υπογραφή, λόγω προσωπικών 
ευαισθησιών και σχέσεων, είτε 
γιατί έχουν αποφασίσει να φύ-
γουν από το ΠΑΣΟΚ, είτε για-
τί ήδη αισθάνονται ότι έχουν 
φύγει και ετοιµάζονται να συµ-
µετέχουν σε άλλο σχηµατισµό 
που ανακοινώνεται τις επόµε-
νες ηµέρες».

Σχολιάζοντας τη διαδικασία, 
ο Χρήστος Παπουτσής είπε: 
«Πολύ µακριά από τις αναζη-
τήσεις των χιλιάδων στελεχών 
του ΠΑΣΟΚ σε ολόκληρη τη 
χώρα και στο εξωτερικό, πολύ 
µακριά από τις αναζητήσεις της 
ελληνικής κοινωνίας, σήµερα, 
δυστυχώς, οι διαδικασίες επι-
κράτησαν της πολιτικής. Τα 
διαδικαστικά τεχνάσµατα επι-
κράτησαν της πολιτικής ουσί-
ας. Στην πιο κρίσιµη στιγµή γι’ 
αυτή τη χώρα. Στην πιο κρίσι-
µη στιγµή για το ΠΑΣΟΚ. Αντί 
για τη µεγάλη επιλογή που 
είχαµε όλοι µας υποχρέωση 
να κάνουµε της πολυσυλλεκτι-
κότητας, της ενότητας και µιας 
νέας προοδευτικής πολιτικής, 
επιλέξαµε το µικρό, το φοβικό 
ΠΑΣΟΚ. Λυπάµαι».

Με δήλωσή του εξάλλου, ο 
κ. Τζουµάκας χαρακτήρισε τη 
διαδικασία δηµοκρατικά διά-
τρητη και αµφισβητήσιµη και 
προσέθεσε ότι χιλιάδες µέλη 
του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να 
την ακολουθήσουν.

Υπέρ της πιστής τήρησης του 
καταστατικού είχε ταχθεί νω-
ρίτερα ο Θεόδωρος Πάγκαλος, 
ο οποίος προσερχόµενος στις 
εργασίες του Εθνικού Συµβου-
λίου ευχήθηκε καλή δύναµη 
στον Ευάγγελο Βενιζέλο «για 
το έργο που δήλωσε ότι θέλει 
να αναλάβει, εκείνο της προε-
δρίας του ΠΑΣΟΚ».
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ΕΚΤΟΣ ΜΑΧΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

Μοναδικός υποψήφιος 
για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
ο Ευάγγελος Βενιζέλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Σύδνεϋ και Ν.Ν.Ο. κάνει γνωστό στην 
ελληνική παροικία του Σίδνεϊ, πως την Κυριακή 18 Μαρτίου και από ώρα 
10:00 έως 18:00 στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, 279 Forest Rd. & Princes St. 
Bexley, τηλ. 95911563, κινητό 0415706738, θα πραγματοποιηθούν οι 
εκλογές ταυτόχρονα με την Ελλάδα (διαφορά ώρας) αλλά και όπου υπάρχουν 
οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ, για την εκλογή του προέδρου του Πανελληνίου 
Σοσιαλιστικού Κινήματος. (Τυχόν επαναληπτικής εκλογής, καθορίζεται 
η Κυριακή 25 Μαρτίου και ώρα έναρξης της ψηφοφορίας 10.00 μέχρι τις 
18:00). Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή την δημοκρατική διαδικασία έχουν:

Α) Όλα τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ
Β) Όλοι όσοι για κάποια στιγμή είχαν την ιδιότητα του μέλους ή του φίλου 
του ΠΑΣΟΚ
Γ) Όλοι όσοι είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες 
του Κινήματος τα τελευταία χρόνια (π.χ. μαζική συμμετοχή στην εκλογή 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ το 2004-2007, συμμετοχή συνέδρων και οργάνων τα 
τελευταία χρόνια.
Δ) Ακόμη καλούμε κάθε πολίτη που ανήκει στην ευρύτερη δημοκρατική 
παράταξη και αποδέχεται τις αρχές και τους στόχους του κινήματος μας, 
ακόμα και αν δεν μας ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές, η δεν μας 
τίμησε έως τώρα με την εμπιστοσύνη του, να έλθει και να εμπιστευθεί τις 
δημοκρατικές μας διαδικασίες που μόνο στο ΠΑΣΟΚ δίνουν φωνή και δύναμη 
σε κάθε ενεργό πολίτη.
Για όσους θα εγγραφούν την ημέρα της ψηφοφορίας, η μοναδική προϋπόθεση 
είναι: Η διαβεβαίωση τους που θα περιέχεται στην αίτηση εγγραφής ότι 
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ 
δεν συμμετέχουν σε άλλο ελληνικό πολιτικό κόμμα και αποδέχονται τις αρχές 
και τους στόχους του Κινήματος.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι η διαδικασία για την εκλογή 
του προέδρου είναι για το ΠΑΣΟΚ μια κορυφαία στιγμή δημοκρατίας, είναι 
ταυτόχρονα μια κορυφαία στιγμή για την οικοδόμηση μια νέας σχέσης 
εμπιστοσύνης με τα μέλη και τους φίλους μας και πέρα από αυτούς με όλη 
την κοινωνία στην οποία απευθυνόμαστε είναι μια κορυφαία στιγμή όχι 
μόνο στο εσωκομματικό επίπεδο, αλλά για την δημοκρατική λειτουργία των 
πολιτικών κομμάτων γενικότερα, το πολιτικό μας σύστημα και τον πολιτικό 
μας πολιτισμό. 
Είναι μια διεργασία μέσα από την οποία με κριτική οφείλουμε να αποδείξουμε 
ότι πέρα από πρόσωπα και μηχανισμούς, ξέρουμε σε κρίσιμες ώρες να 
υπερασπιζόμαστε όχι μόνο τον κομματικό φορέα μας, αλλά και την ίδια την 
δημοκρατική παράταξη. 
Τα δύο τελευταία χρόνια κάτω από συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας που μας 
επέβαλαν τα χρέη μας, οι δανειστές και οι διεθνείς αγορές καταφέραμε να 
αποτρέψουμε μια επώδυνη πτώχευση.
Γνωρίζουμε ότι οι αιτίες είναι πολλές και διαχρονικές όπως ξέρουμε ότι η 
διαχείριση της κρίσης επέφερε στερήσεις μέσα από πολιτικές ξένες προς 
την ιστορική πορεία μας και τις ιδεολογικές αρχές μας, συγκρουόμενες με τις 
προσδοκίες της ίδιας της λαϊκής βάσης μας.
Παρόλα αυτά και ενώ η δεξιά επί δύο χρόνια με ανεύθυνες πρακτικές 
επιχειρούσε  να συγκαλύψει τις εγκληματικές ευθύνες της διακυβέρνησης 
της για τον διπλασιασμό του χρέους, καταφέραμε να διαφυλάξουμε τη χώρα 
από την χρεοκοπία, με διαγραφή χρεών μέσα από νέο χαμηλότερο τόκο 
δανεισμό.
 Σ’ αυτήν την δύσκολη πορεία ο πρόεδρος του κινήματος Γιώργος Παπανδρέου, 
ο οποίος πρότεινε και επέβαλε τελικά μηχανισμούς διάσωσης μέσα από 
τα όργανα της Ευρωπαϊκής ένωσης. Πήρε την πρωτοβουλία συγκρότησης 
κυβέρνησης εθνικής Συνευθύνης αποχωρώντας από την πρωθυπουργία και 
κινώντας παράλληλα τις διαδικασίες ανάδειξης νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ με αυτή την διαδικασία γράφει για μια φορά ακόμα με νέα σελίδα 
στην πολιτική ιστορία του τόπου. Είναι κοινή μας δέσμευση και πολιτική 
πολιτισμού και δημοκρατικής άμιλλας. Μια σελίδα συμμετοχής, διαφάνεια και 
συντροφικότητας. Μια σελίδα που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ πιο δυνατό από ποτέ, 
την επομένη μέρα της εκλογής του προέδρου.
Απαραίτητο κριτήριο συμμετοχής των μελών και των φίλων στις εκλογές της 
18 Μαρτίου είναι η προσκόμιση του διαβατηρίου ή της Ελληνικής Ταυτότητα ή 
άδεια οδηγήσεως, ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο και να αποκλείονται 
περιπτώσεις διπλοψηφίας.

Για τη Νομαρχιακή Επιτροπή
Δ. Φούντας 

Α’ Γραμματέας


