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«Κόντρα» στην Εκάλη 
από τον ΚΓΣημίιη

ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗΤην άποψή του για την μελλοντική φυσιογνωμία του Π Α Σ Ο Κ , εν όψει του Συνεδρίου του -α ν  τελικά πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο-, αλλά και την επισήμανση ενός «στίγματος», διαφορετικού από αυτό του κ. Α . Γ. Παπανδρέου, αποφάσισε να προβάλει με τη μορφή «πρότασης για Διακήρυξη» που θα αντικαταστήσει εκείνη της 3ης του Σεπτέμβρη, ο κ. Κ . Σημίτης.Την πρότασή του για τη νέα διακήρυξη του Π Α Σ Ο Κ , ο κ. Κ. Σημίτης φρόντισε να την εκδώσει σε τομίδιο και να την μοιράσει ήδη στους βουλευτές του Κινήματος, αλλά και σε άλλα στελέχη, για να «περάσει» προς τη βάση, με προφανή στόχο τη ζύμωση. Παράλληλα όμως, η ενέργεια αυτή ερμηνεύεται σαν μία προσπάθεια αντίδρασης στην πρόθεση της Εκάλης να ελέγξει τις διαδικασίες ώς το Συνέδριο, καθώς και τις εργασίες του.Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 1989 το Ε .Γ . του Π Α Σ Ο Κ  είχε αναθέσει στον κ. Κ . Σημίτη την επεξεργασία του κειμένου που θα αποτελούσε τη νέα διακήρυξη του Κ ινήματος. Η αρμοδιότητα, όμως, αυτή του αφαιρέθηκε στην πορεία με τη δικαιολογία ότι σχετική πρόταση για νέα διακήρυξη θα καταθέσει ο πρόεδρος του Κ ινήματος, κάτι όμως που δεν έχει γίνει ώς τώρα.Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Κ. Σημίτης μαζί με άλλα στελέχη του Π Α Σ Ο Κ  ολοκλήρωσαν τη δική τους πρόταση την οποία και έθεσαν σε εσωκομματική κυκλοφορία. Ο  ίδιος δεν μετέχει όμως στην αντίστοιχη επιτροπή της Κ Ο Ε Σ , αλλά σ’ εκείνη που επεξεργάζεται το καταστατικό του Π Α Σ Ο Κ , όπου προβλέπεται να δοθεί και η ουσιαστική μάχη. Σύμφωνα, μάλιστα, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για τη συνολική πρόταση που σχεδιάζει να κάνει τις προσεχείς εβδομάδες ο τέως υπουργός του Π Α Σ Ο Κ , η άποψή του είναι υπέρ της καθιέρωσης θέσεων ενός γενικού γραμματέα και τριών αναπληρωτών.
•  Ως προς το περιεχόμενο της πρότασης διακήρυξης που κατέθεσε ο κ. Κ . Σημίτης, είναι σαφής

η προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε το Π Α Σ Ο Κ  να απομακρυν
θεί από τον λαϊκισμό και τα στε
ρεότυπα συνθήματα του παρελθόντος, δίχως όμως να πέσει και στην παγίδα του «ελιτισμού». Στόχος είναι η αντιμετώπιση των επιταγών της σημερινής εποχής, αλλά και των προκλήσεων που φέρνει μαζί του ο ερχομός του 21ου αιώνα.

Σύμφωνα με την πρόταση διακήρυξης του κ. Κ . Σημίτη, το πρόγραμμα του Π Α Σ Ο Κ  πρέπει να στηρίζεται στην ανάλυση ότι I οι αντιπαραθέσεις προκύπτουν > από τρεις κύκλους προβλημάτων.«Ο πρώτος αφορά θέματα διάνο- ι μής του κοινωνικού πλεονάσμα- < τος, είναι συνδεδεμένος με την ι ταξική αντιπαράθεση αλλά και ί τις κρατικές παρεμβάσεις για α- ■ ντιμετώπιση δυσλειτουργιών της · αγοράς. Ο  δεύτερος σχετίζεται με | αντιθέσεις για τον έλεγχο και τη ι νομή της εξουσίας. Ο ι αντιθέσεις αυτές εμφανίζονται ως διαμάχες ( στο πολιτικό-διοικητικό σύστημα, ως θέματα ελέγχου της εξουσίας, διαφάνειας των διαδικασιών και αποκέντρωσης. Ο  τρίτος κύκλος έχει ως επίκεντρο διαφορές σχετικά με το πολιτιστιμό περιβάλλον, τη διατήρηση ή αποκατάσταση τρόπων ζωής που κινδυνεύουν, την κατοχύρωση ικανοποιητικών συνθηκών ζωής».
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Ισχυρός 
σεισμός 

σχην ΠρέβεζαΙσχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 5.15 το πρωί στο νομό Πρέβεζας. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στον Αμβρακικό Κόλπο. Τραυματίστηκε ελαφρά η 78χρονη Ελένη Ρασούλα στο χωριό Ριζά και κατέρευσαν οκτώ σπίτια στις κοινότητες Βρισούλα, Κοτσανόπουλο και Ριζά. Ρωγμές και μικρές ζημιές σημειώθηκαν σε 253 σπίτια σε διάφορες κοινότητες.


