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Η θέση του ΠΑΣΟΚ το 2009 ότι «λεφτά 
υπάρχουν» ήταν λάθος, τόνισε ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέλος 

σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθµό 
MEGA. Επισήµανε ακόµη ότι έπρεπε να 
ληφθούν άµεσα µέτρα στο πρώτο διάστηµα 
της κυβέρνησης. Σε ερώτηση τι θα έκανε αν 
ελάµβανε διερευνητική εντολή ως αρχηγός 
πρώτου κόµµατος χωρίς αυτοδυναµία, απά-
ντησε: «Το θέµα δεν είναι να γίνω πρωθυ-
πουργός. Θέλω την εντολή, γιατί πιστεύω ότι 
έτσι µπορούµε να φτάσουµε σε µία πραγµα-
τική συµµαχία δυνάµεων υπευθυνότητας, 
προοδευτικών µεταρρυθµίσεων και αλλη-
λεγγύης». 

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέ-
λος επισήµανε ότι έπρεπε να ληφθούν άµεσα 
µέτρα ήδη από το πρώτο διάστηµα της κυβέρ-
νησης του ΠΑΣΟΚ από τον Οκτώβριο του 
2009. Όπως τόνισε, το «λεφτά υπάρχουν» 
ήταν λάθος για την παράταξη και την χώρα 
γιατί «χαλάρωσε τα αντανακλαστικά της κυ-
βέρνησης και της κοινωνίας».  «Νοµίζαµε 
ότι µπορούµε µε ήπιο τρόπο ή ακόµη και µε 
παροχές, επιδόµατα κοινωνικής αλληλεγγύ-
ης για παράδειγµα, να αντιµετωπίσουµε την 
κατάσταση», είπε ακόµη.

«Έπρεπε να κινηθούµε πολύ ταχύτερα. 
Τώρα βλέποντας τα πράγµατα αναδροµικά 
αντιλαµβανόµαστε ότι έπρεπε να ληφθούν 
µέτρα που θα έπειθαν και τις αγορές, αλλά 
και κυρίως µέτρα τα οποία θα µάζευαν το έλ-
λειµµα από την αρχή», συνέχισε.

Επιπλέον επισήµανε ότι ο ίδιος ήταν κατά 
της προσφυγής στο ∆ΝΤ. «∆εν ήµουν µέσα 
στο σύστηµα που έκανε τις επαφές και τις δι-
απραγµατεύσεις, εγώ ήµουν υπουργός Εθνι-
κής Άµυνας και ήµουν εναντίον της προσφυ-
γής στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, είχα 
αυτή την αντίληψη για τα πράγµατα». 

«Βέβαια δυστυχώς», συνέχισε, «στο ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο δεν έχει προσφύγει µό-
νον η Ελλάδα η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, 
έχει προσφύγει η Ευρωζώνη συνολικά, η πιο 
αναπτυγµένη περιοχή του κόσµου, η δεύτε-

ρη µεγαλύτερη οικονοµία της υφηλίου. Αυτό 
είναι το τραγικό πρόβληµα της Ευρωζώνης».

ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΑ
Σε ό,τι αφορά τις επερχόµενες εκλογές της 

6ης Μαΐου επισήµανε ότι δεν θα υπάρξει 
αυτοδυναµία, ζητώντας «να έχουµε κοινή 
λογική και να παρακολουθούµε την απλή 
αριθµητική».

Καταλόγισε ακόµη στον πρόεδρο της Ν∆, 
Αντώνη Σαµαρά, εµµονή µε την πρωθυ-
πουργία, «θεωρεί ότι του χρωστά η χώρα και 
ότι είναι σειρά του να γίνει πρωθυπουργός». 
«Εγώ έχω µια - θα έλεγα - πιο αποστασιοποι-
ηµένη και ελεύθερη προσέγγιση στα θέµατα 
αυτά», συνέχισε, «δε θεωρώ ότι µου χρωστά-
ει η χώρα κάτι, είµαστε εδώ για να προσφέ-
ρουµε και να αναλάβουµε κόστος».

Σε ερώτηση τι θα έκανε αν θα είχε διερευ-
νητική εντολή ως αρχηγός πρώτου κόµµατος 
χωρίς αυτοδυναµία, σηµείωσε ότι «εµένα δε 
µε ενδιαφέρει να είµαι ο πρωθυπουργός». 

Πρόσθεσε δε ότι «θέλω τη διερευνητική 
εντολή, θεωρώ ότι αυτό που έκανα τους προ-
ηγούµενους εννιά µήνες ως αντιπρόεδρος 
και υπουργός Οικονοµικών είναι µια εµπει-
ρία που εµένα µε έχει σφραγίσει κι έκανα µια 
αγωνιώδη προσπάθεια για τη χώρα. Θέλω 
τη διερευνητική εντολή γιατί πιστεύω ότι έτσι 
µπορούµε να φτάσουµε σε µία πραγµατική 
συµµαχία δυνάµεων υπευθυνότητας, προο-
δευτικών µεταρρυθµίσεων και αλληλεγγύ-
ης», υπογράµµισε.

Για τον πρόεδρο της Ν∆ πρόσθεσε: «ο κ. 
Σαµαράς λέει: ‘∆ιεκδικώ αυτοδυναµία’, αλλά 
δε θα την έχει. ‘∆ε θέλω συνεργασία’, απορ-
ρίπτει όλες τις συνεργασίες µετά βδελυγµίας, 
έτσι βδελύσσεται και το ΠΑΣΟΚ. Και µετά 
λέει: ‘Και πάντως θέλω να είµαι πρωθυπουρ-
γός έστω ως αρχηγός του πρώτου κόµµατος’. 
Με ποιες συνεργασίες, µε ποιο πρόγραµµα, 
µε ποια αξιοπιστία;».

Σε επόµενη ερώτηση για το τι θα πράξει 
στο ενδεχόµενο να λάβει ως αρχηγός του 

ΠΑΣΟΚ διερευνητική εντολή στις 8 Μαΐου 
επισήµανε ότι θα δει όλες τις παρατάξεις 
και θα δει «ποιες είναι οι δυνάµεις αυτές οι 
οποίες µε φιλοευρωπαϊκό προσανατολισµό, 
µε διεκδικητική διάθεση απέναντι στο µνη-
µόνιο και την τρόικα, µπορούν να συνερ-
γαστούν για να πάµε από το µνηµόνιο στο 
ολοκληρωµένο εθνικό σχέδιο ανασυγκρό-
τησης και να κυβερνήσουµε τον τόπο και να 
τον κυβερνήσουµε εξασφαλίζοντας τις θυσίες 
των πολιτών, γιατί αλίµονο αν θέσουµε σε 
κίνδυνο τις θυσίες που έχουν κάνει ως τώρα 
οι πολίτες, και κάνουν. Έχει δηµιουργηθεί 
ένα εθνικό κεφάλαιο που πρέπει να το προ-
στατεύσουµε».

ΓΙΑ ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

Σε ότι αφορά το δηµοψήφισµα ο κ. Βενι-
ζέλος ανέφερε τα εξής: «Αιφνιδιάστηκα µε 
την εξαγγελία που έγινε για το δηµοψήφισµα 
και προσπάθησα µέσα σε δέκατα του δευ-
τερολέπτου να διαµορφώσω ένα πλαίσιο, 
ότι εντάξει να το δούµε κι αυτό, αλλά µετά 
τη συµφωνία, µετά το PSI, αφού ολοκληρω-
θούν όλα, αφού πάρουµε τα λεφτά, χωρίς 
να τίθεται θέµα παραµονής στο ευρώ και 
θα µπορούσαµε και να το αποφύγουµε, έτσι 
είπα αµέσως, αν συγκεντρωθεί στη Βουλή 
πλειοψηφία 3/5, 180 βουλευτών. Μετά έγι-
ναν αυτά που ξέρετε, έγιναν οι Κάννες και 
γυρνώντας από τις Κάννες έκανα τη δήλω-
ση, η οποία στην πραγµατικότητα ανακάλεσε 
το δηµοψήφισµα». Σε ότι αφορά τον Γιώργο 
Παπανδρέου ο κ. Βενιζέλος είπε: «Ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου είναι ένας άνθρωπος ο 
οποίος µέσα σε δυόµισι χρόνια εγκατέλειψε 
την πρωθυπουργία και εγκατέλειψε και την 
προεδρία του ΠΑΣΟΚ. ∆ε νοµίζω να έχουµε 
άλλες πράξεις ανάληψης πολιτικής ευθύνης 
τόσο καθαρές στο παρελθόν.  Νοµίζω ότι το 
κεφάλαιο αυτό τώρα έκλεισε, δεν αξιολογεί-
ται τώρα ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν είναι 
υποψήφιος και το γεγονός ότι δεν είναι υπο-
ψήφιος σηµαίνει κάτι, έτσι δεν είναι;»  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: 

Το «λεφτά υπάρχουν» ήταν λάθος

Τιμή εισιτηρίου: 
Μεγάλοι $60 
(μετά φαγητού & ποτού)
& Παιδιά $30

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

Πέθανε στην αφετηρία 
του εκλογικού αγώνα

Σοκ προκάλεσε στην τοπική κοινωνία 
της Σάµου η είδηση του αιφνίδιου 
θανάτου το µεσηµέρι της Τετάρτης 

(ώρα Ελλάδας) του 36χρονου ∆ηµήτρη 
Θάνου, γιου του δηµάρχου. Μόλις το 
προηγούµενο βράδυ είχε ανακοινωθεί 
πως θα ήταν ο ένας από τους τρεις υποψη-
φίους του ΠΑΣΟΚ για τη Σάµο στις επερ-
χόµενες εκλογές. Οι άλλοι δύο είναι ο 
πρώην βουλευτής, Πυθαγόρας Βαρδίκος 
και ο αντιδήµαρχος Καρλοβάσου, Πέτρος 
Παριανός. 

Αναµένεται να διενεργηθεί νεκροψία-
νεκροτοµή, προκειµένου να διευκρινι-

στούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέ-
λος, δήλωσε: «Σπάνια παίζει η µοίρα τόσο 
σκληρά και άδικα παιχνίδια, όπως αυτό 
που µας έπαιξε µε τον ξαφνικό χαµό του 
∆ηµήτρη Θάνου, ενός νέου δυναµικού 
ανθρώπου, πάνω στον οποίο είχαµε στη-
ρίξει τόσες ελπίδες για την παράταξη και 
τον τόπο, µε τη συµµετοχή του στο ψηφο-
δέλτιό µας στη Σάµο. ∆εν υπάρχουν λόγια 
αυτή τη στιγµή, παρά µόνο θερµά συλλυ-
πητήρια στους γονείς του, στην οικογένειά 
του, στους φίλους του, στους δικούς του 
ανθρώπους». 


