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� Πώς βλέπετε τις εκλογές
στην Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου;
«Το θέμα των εκλογών στην Πε-

ριφέρεια δεν είναι μια επιλογή
προσώπων. Η ηγεσία θα πρέπει
να επιλέξει έναν υποψήφιο σύμ-
φωνα με το στίγμα που θέλει να
δώσει στην πορεία της κυβέρνη-
σης και του ΠΑΣΟΚ. Τα ονόματα
πρέπει να εκπροσωπούν πολιτι-
κές επιλογές. Το ζήτημα είναι πού
μπορεί ο καθένας να συνεισφέρει
με βάση τις επιλογές που θα γί-
νουν από τον πρόεδρο και την
ηγεσία».

� Εσείς πού μπορείτε να συ-
νεισφέρετε; Εχετε ζητήσει
να είστε υποψήφιος περιφε-
ρειάρχης;
«Δεν έχω ζητήσει τίποτα. Αυτό

που με ενδιαφέρει, είναι να ολο-
κληρώσω τη θητεία μου ως βου-
λευτής. Δεν εγκαταλείπω τη Μεσ-
σηνία. Είμαστε συντεταγμένο
κόμμα και όπου χρειαστεί ή ζητη-
θεί, ο καθένας έχει την υποχρέω-
ση να ανταποκριθεί».

� Ενδιαφέρεστε τελικά ή όχι
για την Περιφέρεια;
«Το θέμα δεν είναι αν με ενδια-

φέρει ή δε με ενδιαφέρει η υπο-
ψηφιότητα του περιφερειάρχη. 

Το ζήτημα είναι τι μήνυμα θέ-
λουμε να περάσουμε σ’ αυτές τις
εκλογές, ποιος είναι ο στόχος. 

Το κοινωνικό άνοιγμα και η πο-
λιτική ανατροπή ή η εκλογική συ-
σπείρωση των δυνάμεων του ΠΑ-
ΣΟΚ; 

Και στη συνέχεια να επιλεγεί ο
κατάλληλος γι’ αυτό το στόχο».

� Σε ό,τι αφορά το πρόσω-
πό σας τι εννοείτε;
«Αν ο πρόεδρος και η ηγεσία

θέλουν το μήνυμα του κοινωνικού
ανοίγματος, της πολιτικής ανα-
τροπής δεν μπορώ ν’ αρνηθώ,
γιατί είμαι στρατιώτης του Κινή-
ματος. Ας γίνει η πρόταση, η επι-
λογή της κατεύθυνσης του πολιτι-
κού στόχου και βλέπουμε».

� Ποια είναι η γνώμη σας
για την υποψηφιότητα Τα-
τούλη και το ΠΑΣΟΚ;
«Δεν υπάρχει περίπτωση το

ΠΑΣΟΚ να στηρίξει Τατούλη. Το
ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει το δικό του
υποψήφιο. Αν θέλει ο Τατούλης
να υποστηρίξει το ΠΑΣΟΚ. Οσοι
λένε ότι το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει
Τατούλη, ή είναι αγαθοί ή δεν
έχουν πολιτικό κριτήριο».
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“Οσοι λένε ότι το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει Τατούλη, ή είναι αγαθοί ή δεν έχουν πο-
λιτικό κριτήριο”. Η εκτίμηση αυτή ανήκει στο βουλευτή Μεσσηνίας Οδ. Βουδού-
ρη και έγινε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στην “Ε”. Ο ίδιος δηλώνει παράλλη-
λα ότι είναι στρατιώτης του Κινήματος και θα ακολουθήσει το μήνυμα του προ-
έδρου και της ηγεσίας, ενώ αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της δικής του υποψηφιό-
τητας για το νέο θεσμό της Περιφέρειας. Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του
Οδ. Βουδούρη στον Γιάννη Σινάπη:

Η “Ενημέρωση”
όχι το “Super”

Η εφημερίδα “Ενημέρωση” είχε αναθέσει στην
ALCO τη δημοσκόπηση που έφερνε 30 μονάδες
μπροστά τον Τατούλη από τον Δράκο για την Περι-
φέρεια Πελοποννήσου και όχι το κανάλι “Super” της
Κορίνθου, όπως ανέφερε το blog aftodioikisi, το
οποίο ήταν η δική μας πηγή, όπως άλλωστε αναφε-
ρόταν στο δημοσίευμα. Η διευκρίνιση έγινε μετά από
τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την “Ε” ο διευ-
θύνων σύμβουλος του σταθμού Ευθ. Κάππος.

Σκληρή μάχη για την Πε-
λοπόννησο προβλέπουν και
κύκλοι της Νέας Δημοκρα-
τίας, όπως φαίνεται και από
χθεσινά δημοσιεύματα του
αθηναϊκού Τύπου. Ο Δ. Δρά-
κος και ο Π. Τατούλης έχουν
ξεκινήσει την προεκλογική
τους εκστρατεία δίνοντας το
“παρών” σε εκδηλώσεις που
γίνονται σε διάφορους νο-
μούς. Το ΠΑΣΟΚ παραμέ-
νει αμήχανο, με τον βουλευ-
τή Οδ. Βουδούρη να μπαίνει
“σφήνα”, να μάχεται υπέρ
της αυτόνομης καθόδου δη-
λώνοντας “στρατιώτης”, να
μην αποκλείει να ηγηθεί του
ψηφοδελτίου του και να θε-
ωρεί ότι δεν υπάρχει περί-
πτωση το κόμμα του να στη-
ρίξει Τατούλη. 

Με τον πρόεδρο του ΛΑ-
ΟΣ Γ. Καρατζαφέρη να τάσ-
σεται υπέρ της υποψηφιότη-
τας Τατούλη, τη Δημοκρατι-
κή Αριστερά να υποστηρίζει
την υποψηφιότητα του Μπ.
Βακαλόπουλου και τις νο-
μαρχιακές παρατάξεις της
ριζοσπαστικής αριστεράς να
προκρίνουν την υποψηφιό-
τητα του Θαν. Πετράκου, το
ΠΑΣΟΚ μένει η μοναδική

δύναμη που δεν έχει ξεκα-
θαρίσει την τακτική της για
τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ειδικότερα: Προεκλογική
για δύο μέχρι τώρα, με τον
Δημ. Δράκο και τον Πέτρο
Τατούλη να εμφανίζονται
όλο και πιο συχνά σε εκδη-
λώσεις “εκτός ορίων” στην

Πελοπόννησο. Την Πέμπτη ο
κ. Τατούλης βρέθηκε στην
Κορινθία και πέραν των
επαφών του, επισκέφθηκε
το Κιάτο που γιόρταζε τη
Μεταμόρφωση του Σωτήρος
την επόμενη ημέρα. Για τη
γιορτή βρέθηκε την Παρα-
σκευή στην Ποταμιά Αρκα-

δίας, ιδιαίτερη πατρίδα του
Γ. Καρατζαφέρη. Το βράδυ
της ίδιας ημέρας ο Δημ.
Δράκος βρέθηκε στη Σελλα-
σία Λακωνίας και στην
εναρκτήρια εκδήλωση της
“Γιορτής ελιάς και ελαιολά-
δου”, όπου και απηύθυνε
σύντομο χαιρετισμό τονίζο-

ντας ότι για το ελαιόλαδο
“πρέπει να γίνουν και άλλα
βήματα, και η επόμενη πε-
ρίοδος με την ισχυροποίηση
των αυτοδιοικητικών θε-
σμών, μέσα από τον “Καλλι-
κράτη”, παρά τις ελλείψεις
του, μπορεί να δώσει λύσεις
στην περιφερειακή ανάπτυ-
ξη”. Το Σάββατο το βράδυ ο
κ. Τατούλης επισκέφθηκε
την Αρσινόη Μεσσηνίας
προσκεκλημένος του Στ. Πα-
νουσόπουλου προέδρου της
οργάνωσης “Οικουμενικός
Ελληνισμός” και παρακο-
λούθησε τις εκδηλώσεις που
έγιναν εκεί συνοδευόμενος
από το δήμαρχο Ιθώμης και
φίλο του Κώστα Γεωργακό-
πουλο. Στη συνέχεια πήγε
στον Αγιο Γεώργιο Δωρίου
όπου οργανώθηκε βραδιά
δημοτικού τραγουδιού με
τον Λ. Παπακώστα. 

Εκεί είχε εγκάρδια συνά-
ντησ  με το Δημ. Δράκο και
οι δύο διεκδικητές της Περι-
φέρειας αλληλοευχήθηκαν
επιτυχία. 

Το επόμενο διάστημα και
οι δύο αναμένεται να πυ-
κνώσουν τις επαφές τους
στις διάφορες περιοχές.

ΕΝΩ Η Ν.Δ. ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

“Σφήνα” Βουδούρη σε ΠΑΣΟΚ - Τατούλη
Ο ΤΑΤΟΥΛΗΣ
ΣΤΟ MEGA

Σε δήλωσή του, χθες στο
κεντρικό δελτίο ειδήσεων
του MEGA, ο Πέτρος Τα-
τούλης σημείωσε:

«Σήμερα έχουμε την ευ-
καιρία μέσα από τη νέα το-
πική αυτοδιοίκηση, ανε-
ξάρτητη από ιδιοτέλειες
και αρρωστημένες εξαρτή-
σεις, να κινητοποιήσουμε
όλες τις υγιείς δυνάμεις της
κοινωνίας».

Oι υποψήφιοι της Αριστεράς
Στο μεταξύ, φαίνεται πως ξεκαθαρίζει το τοπίο

και στο χώρο της Αριστεράς. Από καιρό το ΚΚΕ
έχει ανακοινώσει ότι υποψήφιος θα είναι ο Ν. Γό-
ντικας. Στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας
η Δημοκρατική Αριστερά ανακοίνωσε ότι θα υπο-
στηρίξει τον Μπ. Βακαλόπουλο, ενώ στη σύσκε-
ψη των αυτοδιοικητικών κινήσεων της ριζοσπα-
στικής αριστεράς που συγκρότησαν ενιαία κίνηση
με τίτλο “Αγωνιστική αυτοδιοικητική συνεργασία”,
από όλες τις περιοχές προτάθηκε ως υποψήφιος
περιφερειάρχης ο Θαν. Πετράκος. 

Φαίνεται όμως ότι αυτοτελή κίνηση δημιουρ-
γούν ορισμένες δυνάμεις που συμμετέχουν στον
ΣΥΡΙΖΑ, όπως φαίνεται από σχετική διακήρυξη
που δημοσιεύτηκε χθες στην “Ε”.

Συνέντευξη Δράκου στο εξωτερικό στούντιο  του «Πολιτεία Fm» στη «Γιορτή ελιάς και λαδιού»


