
Πουλήθηκαν 8,6 εκατ. €  
τα κοσμήματα της Χριστίνας
Δημοπρασία στου5 Κρίστιε του Λονδίνου. Αγνωστοι οι αγοραστέε 
των κοσμημάτων. «Σύμβουλοι τη5 οικογένειαε Ωνάση τα έδωσαν για 
πώληση», δήλωσε εκπρόσωπος του οίκου μετά τη δημοπρασία. ΣΕΛ. 15

ΣΗΜΕΡΑ Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ ΙΚ Η  Ε Κ Λ Ο ΣΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
ΤΑ Π ΙΟ  Σ Π Α Ν ΙΑ  ΑΡ ΙΣΤΟ ΥΡΓΗ Μ ΑΤΑ

'«>ΧΙ*0ΜΑΕΛτν5

«ΓΚΑΖΩΝΟΥΝ» 01ΦΟΡΤΗΓΑΠΗΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΠΑΡΑΛΥΕΙ Η ΑΓΟΡΑ /ιοί.

^  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Αρ. φύλλου 9.879 πεμπτη 12ιουνιου2008 Απογευματινή Αδέσμευτη Εφημερίδα
ΕΥΡΩ 1,30 (με βιβλίο 3,00)

Πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ μέσω... Λισσαβώνας με αφορμή την Ευρωπαϊκή Συνθήκη

Σύγκρουση
Σημίτη - Γιώργου
Σημίτης το 2005 

‘Εμείς στο ΠΑΣΟΚ 
προτείνουμε τη 
διείαγωγή δημο
ψηφίσματος για 
Ευρωσύνταγμα”

“Διαφωνώ με 
το δημοψήφισμα. 
Πρακτική μας 
η κύρωση των 
συνθηκών 
από τη Βουλή"

Απάντηση ΠΑΣΟΚ 

“Ακατανόητη 
η επιστολή. Είχε 
προσυπογράψει 
και τώρα απο
προσανατολίζει"

Απελπισμένοι 
οι δήμαρχοι 
στο ΜαΕίμου

ΑΠΟ ΤΗ «ΒΡΟΧΗ» ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΩΝ,

Αισιόδοξοι οι σεισμολόγοι ότι θα 
εκτονωθεί η σεισμική ενέργεια σε 
Αχαΐα - Ηλεία, χωρίς πάντα« να 
αποκλείεται ισχυρός μετασεισμ05. 
Απελπισμένοι 
οι δήμαρχοι 
της περιοχή5 
έρχονται 
σήμερα στην 
Αθήνα για 
να ζητήσουν από τον πρωθυ
πουργό να κηρυχθούν 
σεισμόπληκτοι οι δύο νομοί. 
Εκκενώνεται το νοσοκομείο «Αγ. 
Ανδρέας» της Πάτρας. ΣΕΛ. 24,41

10.000 
0Ι ΑΣΤΕΓΟΙ 
ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Χάσμα στ« σχέσεις Σημίτη - Γιώργου, λόγω διαφωνία$ του πρώην πρω
θυπουργού σε δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Η απάντηση 
μέσω εκπροσώπου, αλλά και του Γ ιώργου στη Βουλή: «Ακατανόητη η δια
φωνία, αποπροσανατολίζει από τις προτεραιότητες του Κινήματος». θ ύ 
μισε ότι άλλα έλεγε το 2005. «Αλλο το Σύνταγμα της Ευρώ π η  κι άλλο μια α
ναθεωρητική Ευρωσυνθήκη όπως η σημερινή», απάντησαν συνεργάτες 
του πρώην πρωθυπουργού. ΣΕΛ. 4,5,6,7,12

ΑΠΟΨ ΕΙΣ Αντιφατικά και ακατανόητα / ς ε λ .2

ΣΤΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ Α0ΑΝΑΣ0Π0ΥΑ0

ΔΕΗ: 12,4% αύξηση 
προβλέπει 
η J.P. Morgan!
Ενισχύει tis θέσε« του προέδρου Tns επιχείρησή 
Π. Αθανασόπουλου, που είχε αφήσει να πλανώνται 
αυξήσε« τιμολογίων και ρήτρα πετρελαίου. Η J.P.
Morgan προλειαίνει το έδαφος για όσα θα ακουστούν 
σήμερα στη γενική συνέλευση της ΔΕΗ. ΣΕΛ. 54

Μια θέση 
δίπλα στην 
Εθνική Ελλάδος 
σε περιμένει
βλ. οπισθόφυλλο

[λ Β  ΤΡΑΠΕΖΑ  
Ηε Ι  ΠΕΙ ΡΑΙΩΣ

ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΗΣ ΠΕΤΡΑΔΙΑ

θύελλα για 
τη νάρκη 
στο 48ωρο
Συνδικάτα και αντιπολίτευ
ση βάλλουν κατά της απο
χής . «Αν καταψηφίζαμε θα 
ήμασταν λιγότεροι», λέει 
ο Ρουσόπουλος. ΣΕΛ. 56,57

5ΙΕΜΕΝ$

«Διευκολύνσεις» 
τα δωράκια 
σε πολιτικούς

Μέρος της πολιτικής της ε- 
ταιρεία5, σύμφωνα με τον 
Μιχ.Χριστοφοράκο. Ερχο
νται ποινικές διώξε« για τα 
«μαύρα ταμεία». ΣΕΛ. 18

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επιχείρηση 
παράκαμψης 
του άρθρου 24
Ο Γ. Σουφλιάς κάλεσε τα 
κόμματα να συμφωνήσουν. 
Εμμέσως καταλόγισε δογ
ματισμό στο ΣτΕ. Πιθανό το 
ενδεχόμενο παράτασή 
για τ« δηλώ σε«. ΣΕΛ. 23

Θ Ε Μ 0ΙΑ Ν Α ΣΤΑ ΙΙΑ Δ Η Σ

Κλήση για 
κακούργημα
Σε απολογία 
για την «υπό
θεση Ζαχό- 
πουλου») Κα- 
τηγορείται για 
παραβίαση
του νόμου περί προσωπι
κών δεδομένων. ΣΕΛ. 19
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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ Στον κόσμο του Τύπου

Αντιφατικά και ακατανόητα
ΠΡΟΚΑΔΕΣΕ ποικίλους προβληματισμούς η διαφωνία, 

με διαστάσεις ανοιχτής εσωκομματικής ρήξης, μεταξύ του 
κ. Κώστα Σημίτη και του κ. Γιώργου Παπανδρέου, που εκ
δηλώθηκε χθες με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή για την 
κύρωση της νέας μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της Λισσα- 
βώνας.

ΔΙΑΦΩΝΩ, γράφει ο κ. Σημίτης σε επιστολή του προς τον 
κ. Παπανδρέου, με την απόφαση να υποστηρίξει το ΠΑΣΟΚ 
«τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την κύρωση της Νέας 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενωσης», σημειώνοντας ότι η 
πρακτική των κυβερνήσεων τόσο του Ανδρέα Παπανδρέου 
όσο και των δικών του ήταν να γίνεται η κύρωση των Συν
θηκών από τη Βουλή. Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτηρίζει 
«μακρόσυρτη» τη διαδικασία του δημοψηφίσματος, επιση- 
μαίνοντας, επίσης, ότι «υπάρχει κίνδυνος να αποτελέσουμε 
σε έναν ακόμη τομέα πρόβλημα».

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ «ακατανόητη» και «αποπροσανατολιστι
κή» την τοποθέτηση του κ. Σημίτη το ΠΑΣΟΚ, με δήλωση 
του εκπροσώπου Τύπου κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος υ
πογράμμισε, ότι το κόμμα πρότεινε δημοψήφισμα «για να έ
χει αυτή η συνθήκη τη μεγαλύτερη δυνατή νομιμοποίηση», 
όπως είχανξ αποφασίσει το Συνέδριο το 2004 και η Κ.Ο. του 
Κινήματος για τη συνταγματική συνθήκη.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ από την πλευρά του κ. Παπανδρέου, 
ότι ο κ. Σημίτης είχε ταχθεί το 2005 υπέρ δημοψηφίσμα
τος. Αλλά ο πρώην πρωθυπουργός θεωρεί άλλο ζήτημα το 
σχέδιο για το Ευρωσύνταγμα και άλλο τη Νέα Μεταρρυθ-

μιστική Συνθήκη. Το επιχείρημα δεν είναι αβάσιμο, πού 
οδηγεί όμως;

ΤΙΘΕΤΑΙ το ερώτημα: Γιατί διαφωνεί ο κ. Σημίτης με τον 
κ. Παπανδρέου; Οι σχέσεις των δύο δεν είναι καλές εδώ και 
καιρό. Πέραν αυτού, ωστόσο, ο κ. Σημίτης φιλοδοξεί ίσως 
να γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η φιλοδοξία, 
αν την έχει, είναι θεμιτή και δεν είναι, χωρίς άλλο, ουτοπι
κή . Η θέση του προέδρου καθιερώνεται -μ ε διετή θητεία- α
πό τη νέα συνθήκη, η οποία καταργεί την εναλλασσόμενη ε- 
ξάμηνη προεδρία, που κρίνεται αντιπαραγωγική και κατά 
την άποψή μας είναι. Θεσμική γελοιότητα είχαμε χαρακτη
ρίσει αυτή την εξάμηνη προεδρία.

ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη πλευρά, η θέση του ΠΑΣΟΚ, να ψηφίσει 
στη Βουλή την κύρωση της Συνθήκης και να ζητεί δημοψή
φισμα μετά, είναι αντιφατική και ακατανόητη. Τι θα γίνει, 
αν, μετά την κύρωση από τη Βουλή, απορρίψει ο λαός τη 
Συνθήκη; Η «μεγαλύτερη νομιμοποίηση», που στηρίζει, 
κατά το ΠΑΣΟΚ, το αίτημά του, προδικάζει το «ναι» στο δη
μοψήφισμα. Αρα, ακυρώνει, στην ουσία, τη διενέργειά του.

ΑΝ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ο λαός σε δημοψήφισμα αρνητικά, θα 
υπερισχύσει, συνταγματικά, η κύρωση από τη Βουλή της 
Συνθήκης (άρθρο 28 του Συντάγματος), με την ψήφο και 
του ΠΑΣΟΚ! Η όποια δημοκρατική νομιμοποίηση θα αναι
ρεθεί. Δεν θα είναι μεγαλύτερη, θα είναι μηδενική. Χωρίς 
αρνητικό ενδεχόμενο, αλλά και αποφασιστικό αποτέλεσμα, 
δημοψ ήφ ισμα δεν νοείτα ι. Η αντιφ ατική πρόταση του 
ΠΑΣΟΚ οδηγεί, συνεπώς, σε άτοπο.

Το μέλλον γυρίζει σελίδα
«Το 2007 π αναπτυ

ξιακή Βοήθεια των 
πλούσιων χωρών 
npos tis αναδυόμενεε 

οικονομίεε μειώθηκε κατά περισσότερο από 
8%. Ωστόσο, η ανάπτυξη των χωρών αυτών 
συνεχίστηκε δυναμικά. Κατά το Διεθνέε Νο
μισματικό Ταμείο, το ίδιο θα συμβεί και φέ- 
tos: ο ρυθμόε ανάπτυξηε στιε ΗΠΑ θα πέσει 
στο 1,3% και στη ζώνη του ευρώ στο 1,5%, 
ενώ οι αναδυόμενεε χώρεε, με επικεφαλήε 
την Κίνα και την Ινδία, θα συνεχίσουν να 
καλπάζουν με ρυθμό 6,7%. Το μέλλον είναι 
εκεί, πρώτα στην Ασία αλλά επίσηε στη Βρα
ζιλία, στη μισή Αφρική που έχει δεθεί στο άρ
μα τηε παγκοσμιοποίησηε, χωρίε να ξεχνάμε 
Βεβαίωε τιε χώρεε παραγωγούε πρώτων υ
λών, τη Ρωσία όπωε και τα εμιράτα του Κόλ
που. (...) Η βιομηχανική επανάσταση, που εί
χε καθιερώσει επί δύο αιώνεε την κυριαρχία 
τηε Ευρώπηε και εν συνεχεία των ΗΠΑ, γυ
ρίζει σελίδα. Εναε πολυ-πολικόε κόσμοε δη- 
μιουργείται με μεγάλη ταχύτητα. Για να το 
πούμε σχηματικά, ο Νότοε παίρνει την εκδί
κησή του από το Βορρά. (...) Για να απομα
κρύνουν την απειλή του προστατευτισμού 
που παίρνει διαστάσειε, οι ΗΠΑ και η Ευρώ
πη πρέπει να δεχτούν να κάνουν χώρο 
στουε διεθνείε οργανισμούε για τιε νέεε δυ- 
νάμειε.

Από το κύριο άρθρο

Του ΣΤΑΘΗ

Τσάβες κατά όπλων
Δεν είναι η πρώτη 

φορά στα 9 χρόνια 
διακυΒέρνησήε του 
που ο Ούγκο ΤσάΒεε 

εξέπληξε τουε θεατέε του τηλεοπτικού του 
σόου Alo Pe den te . (...) Αυτή τη φορά όμωε 
όλα τα στόματα έμειναν ανοιχτά από την 
Μπογκοτά μέχρι την Ουάσιγκτον. Ο πρόε- 
δροε κάλεσε τον αρχηγό των FARC Αλφόν- 
σο Κάνο να εγκαταλείψει τα όπλα έπειτα από 
4 δεκαετίεε ένοπλου αγώνα. «Ο ανταρτοπό- 
λεμοε είναι ιστορία» είπε. (...) Δεν είναι ξεκά
θαρο γιατί ο ΤσάΒεε, έναε από τουε ισχυρό- 
τερουε υποστηρικτέε των ανταρτών, άλλαξε 
απότομα πλεύση. (...) Μπορεί οι λόγοι να εί
ναι πραγματιστικοί (...) καθώε ο ΤσάΒεε πο
λεμά καιρό κατηγορίεε για εμπλοκή ανώτα
των αξιωματούχων τηε Βενεζουέλαε στη 
χρηματοδότηση των FARC.(...) Ή μπορε] ε
πειδή πραγματικά να πιστεύει ότι πλέον ο 
σκοπόε τουε δεν υφίσταται. (...) Εάν ο ΤσάΒεε 
μεταμορφώνει τον εαυτό του σε έναν ηγέτη 
με τον οποίο μπορεί να συνεργαστεί ο Μπά- 
ρακ Ομπάμα, δεν θα πρέπει να σταματήσει 
εδώ. Η Βενεζουέλα είναι δημοκρατία, αλλά 
όλοι οι οργανισμοί υποφέρουν λόγω τηε συ- 
γκέντρωσηε όλων των εξουσιών στο πρό
σωπο του προέδρου.

Από το κύριο άρθρο

mailto:elef@enet.gr
http://www.enet.gr
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Πολιτική
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΣΗΜΙΤΗ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Αυστηρή απάντηση Γιώργου

Εμμεσα^ πλην σαφα>5 αλλά με Βαρύτατου* χαρακτηρισμού* απάντησε και από το Βήμα τη* Βουλή* (ρεπορτάζ ο τ ι ϊ  επόμενεί σελίδεί) ο Γ. Παπανδρέου στον Κ. Σημίτη

Σύγκρουση κορυφή* στο 
ΠΑΣΟΚ μεταξύ Παπανδρέ
ου και Σημίτη που επιβεβαι
ώνει τη ρήξη o t is  o x é o e is  

tous, και η οποία άρχισε α
πό την εποχή Tns εκλογή* 
προέδρου το περασμένο  
φθινόπωρο.

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Α φορμή υπήρξε η χθεσι
νή βόμβα Σημίτη στο 
ΠΑΣΟΚ με την ανοιχτή 

και ευθεία διαφωνία του με 
τη θέση του Γ. Παπανδρέου 
περί διεξαγωγής δημοψηφί
σματος για την κύρωση της 
νέας Συνθήκης της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης, γνωστής και ως 
συνθήκης της Λισαβόνας, 
που αντικατέστησε το Ευρω- 
σύνταγμα.

«Αλλα έλεγε»
Η απάντηση του Γ. Παπαν

δρέου μέσω του κομματικού 
εκπροσώπου άμεση και προ
ειδοποιητική για το μέλλον: 
«Είναι ακατανόητη η διαφω
νία Σημίτη, η διαφοροποίη
σή του αποπροσανατολίζει 
από τις προτεραιότητες του 
Κινήματος, που οφείλει να 
δουλεύει συντεταγμένα. Εί
μαστε συνεπείς με τη θέση 
που εγκρίθηκε ομόφωνα στο 
συνέδριο του 2005 και που 
υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ στη 
Βουλή, όταν σύσσωμη η κοι
νοβουλευτική ομάδα ζήτησε 
τη διεξαγωγή δημοψηφίσμα
τος για τη συνταγματική 
συνθήκη».

Θύμισε επίσης ότι άλλα έ
λεγε ο Κ. Σημίτης το 2005, 
που είχε επιχειρηματολογή
σει υπέρ της διενέργειας δη
μοψηφίσματος για το ευρω
παϊκό σύνταγμα.

Απαντώντας στην αιχμή 
του ΠΑΣΟΚ ότι το 2005 ο Κ. 
Σημίτης είχε άλλη θέση, συ
νεργάτες του πρώην πρωθυ
πουργού έλεγαν τα εξής: Το 
2005 το θέμα ήταν το Σύ
νταγμα της Ευρώπης, το ο
ποίο από τη φύση του είναι 
διαφορετικής ποιότητας θέ
μα από μια αναθεωρητική 
ευρωσυνθήκη. Ολες οι συν
θήκες αυτού του είδους εί
χαν κυρωθεί από τη Βουλή. 
Και πρόσθεσαν ότι ούτε οι 
κυβερνήσεις του Ανδρέα Πα
πανδρέου ούτε αυτές του 
Κώστα Σημίτη έθεσαν ποτέ 
θέμα δημοψηφίσματος γ ι’ 
αυτές τις συνθήκες. Η δια
φορά των δύο θεμάτων εξη
γεί τη σημερινή διαφοροποί

ηση του πρώην πρωθυπουρ
γού, κατέληξαν.

Οχι διαγραφή
Μετά τη χθεσινή δραματι

κή εξέλιξη φούντωσαν οι φή
μες περί εισηγήσεων προς 
τον Γ. Παπανδρέου για δια
γραφή του πρώην πρωθυ
πουργού σαν μια ευκαιρία να 
απαλλαγεί μια και καλή από 
τον ίδιο και τη σημιτική πε
ρίοδο. Ωστόσο, συνεργάτες 
του προέδρου του κόμματος 
έλεγαν χθες το βράδυ:

«Για έναν πρώην πρωθυ
πουργό δεν υπάρχουν διοικη
τικά μέτρα. Υπάρχουν πολιτι
κές απαντήσεις και αυτές έ
χουν δοθεί με τη δήλωση του 
εκπροσώπου του κόμματος».

Η χθεσινή σύγκρουση πά
γωσε στελέχη και βουλευτές, 
που δεν την περίμεναν. 
Αρκετοί ήταν αυτοί που δεν 
ήταν ενήμεροι για την ουσία 
της διαφωνίας και θεωρού
σαν ότι αυτή η σύγκρουση 
δεν χρειαζόταν και θα έπρε
πε να αποφευχθεί.

Η επιστολή
Ο πρώην πρωθυπουργός 

δημοσιοποίησε χθες το μεση
μέρι επιστολή που είχε στεί
λει νωρίτερα στον πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ. Η επιστολή του 
αρχίζει με τη φράση «αγαπη
τέ Γιώργο» και κλείνει «με φι
λικούς χαιρετισμούς». Του α
πευθύνεται στον ενικό και ο 
τόνος του είναι προσεκτικά

αυστηρός. Σ’ αυτή εκφράζει 
την έκπληξή του για την από
φαση δημοψηφίσματος και 
του επισημαίνει ότι τόσο οι 
κυβερνήσεις του πατέρα του 
(Ανδρέα Παπανδρέου) όσο 
και οι δικές του ήταν υπέρ 
της κύρωσης από τη Βουλή 
τέτοιων συνθηκών γιατί έτσι 
γινόταν ισχυρή η θέση της 
Ελλάδας στην Ενωση και ε
πηρέαζε τις εξελίξεις.

Ωστόσο, ο πρώην πρωθυ
πουργός άλλα είχε πει στις 
12-4-2005 στη συζήτηση για 
το ευρωσύνταγμα στην ολο
μέλεια της Βουλής: (από τα 
πρακτικά της Βουλής: 
«Εμείς οτο ΠΑΣΟΚ προτεί
νουμε τη διεξαγωγή δημο
ψηφίσματος ακριβώς για να

υπάρχει αυτή η ενημέρωση 
που θα βοηθήσει στη δημι
ουργία μιας καλύτερης δυνα
μικής. ..».

Στη Χαριλάου Τρικούπη 
δεν έκρυβαν την έκπληξή 
τους πρώτον για την αλλαγή 
στάσης του πρώην πρωθυ
πουργού και δεύτερον για 
τον χρόνο που επέλεξε να εκ- 
φράσεί τη διαφωνία του, α
φού είναι γνωστή από πολύ 
καιρό η θέση Παπανδρέου 
για δημοψήφισμα προκειμέ- 
νου να ενημερωθούν οι πολί
τες και το οποίο θα ακολου
θήσει τη διαδικασία κύρω
σης της Συνθήκης από τη 
Βουλή.

Προχθές στην αγόρευσή 
του ο Ανδρέας Λοβέρδος ως

εισηγητής του ΠΑΣΟΚ επα
νέλαβε ότι το κόμμα του θα 
καταθέσει πρόταση για τη 
διενέργεια δημοψηφίσμα
τος, όμως αποσαφήνισε ότι 
θα υπερψηφίσει τη Συνθήκη 
στη Βουλή.

«Γιατί χώρα;»
«Πότε διατύπωσε άλλη ά

ποψη ο κ. Σημίτης; Πότε ζή
τησε να συζητήσει με τον Γ. 
Παπανδρέου τη νέα θέση και 
τη διαφωνία του; Γιατί το έ
κανε την τελευταία στιγμή, 
μόλις λίγες ώρες πριν από την 
ψήφιση της Συνθήκης; Γιατί 
δεν το έκανε νωρίτερα;», έλε
γαν χθες συνεργάτες του προ
έδρου του ΠΑΣΟΚ, που προ
χωρούσαν τη δήλωση του 
κομματικού εκπροσώπου και 
τόνιζαν: «Ο καθένας για ό,τι 
λέει και κάνει αναλαμβάνει 
τις ευθύνες του και δεν νοεί
ται καμία απόκλιση από τη 
γραμμή που αποφασίζει συ
ντεταγμένα το κίνημα».

Την απάντηση στο γιατί το 
έκανε τη δίνει ο ίδιος. Ομως 
πολλοί έλεγαν χθες ότι έχει 
μεγάλη ευαισθησία στο θέμα, 
αφού όπως είναι γνωστό τα 
τελευταία χρόνια συμμετέχει 
στη επιτροπή σοφών της Ε.Ε 
που μελετά το Ευρωπαϊκό Σύ
νταγμα και ως εκ τούτου λο
γικό είναι να μην ενθαρρύνει 
διαδικασίες που μπορεί να α- 
κυρώσουν τη νέα προσπά
θεια. Το 2005 δεν ήταν μέλος 
αυτής της επιτροπής. ♦

Λάθος κριτική για μια λάθος τοποθέτηση
Δ εν είναι αρκούντω * πειοτική η εξή

γηση Σημίτη ότι είναι άλλο πράγμα 
το Ευρωσύνταγμα, για το οποίο το 2005 
είχε ζητήσει δημοψήφισμα προκειμένου 
να κυρωθεί, και άλλο πράγμα η σημερ ι
νή αναθεω ρητική  Ευρω συνθήκη , για 
την κύρωση τη* οποία* δεν θέλει το δ η 
μοψήφ ισμα. Επί τηε ουσ ία*, πρόκειται 
μόνο  για δύο διαφορετικά κείμενα, που 
έχουν κοινό θέμα το Σύνταγμα τηε Ευ
ρώπη*, με το δεύτερο να είναι λιγότερο 
παρεμβατικό από το πρώτο. Επιπλέον, 
στην καθημερινή πολιτική συζήτηση έ
χει περάσει ο όρο * Ευρωσύνταγμα. 

θ α  ήταν πιο πειστικό* ο πρώ ην πρω-

θυπουργόδ αν ασκούσε κριτική στη θέ
ση του Π Α Σ Ο Κ  αυτή καθαυτή. Ποια εί
ναι; Η κύρωση να γίνει από τη Βουλή και 
μετά να γίνει δημοψ ήφ ισμα για να ενη
μερω θεί καλύτερα ο λα ό ί και να πάρει 
θέση. Είναι μια θέση πράγματι ακατα
νόητη, που θυμίζει τη γνω στή φ ράοη 
«και με τον αστυφύλαξ και με τον χωρο- 
φύλαξ».

Τι πρακτικό αποτέλεσμα θα έχει το δη 
μοψήφισμα αν η συνθήκη κυρωθεί από 
τη Βουλή; Α ν  γίνει το δημοψήφ ισμα και 
οι πολίτεε κρίνουν διαφορετικά από τη 
Βουλή, ποιο αποτέλεσμα θα υπερισχύ- 
σει, τηδ Βουλή* ή του δημοψηφίσματοε; 
Το Σύνταγμα δεν προβλέπει ότι αλλάζει 
μια απόφαση τηδ Βουλήε αν ένα δ ημο 
ψήφισμα την απορρίψει. θ α  υπάρχει δη
λαδή μια συνθήκη που απορρίπτουν οι 
πολίτεϊ και μια που εγκρίνει το Κο ινο 
βούλιο; Είναι σοβαρά ερωτήματα για τα 
οποία το Π Α ΣΟ Κ  δεν δίνει πειστικέ* απα
ντήσει* και επομένωε η θέση του πάσχει.

sokos@enet.gr

mailto:sokos@enet.gr
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στην πρόκληση του Σημίτη
Η επιστολή Σημίτη

«Κύριο 
Γεώργιο 
Παπανδρέου 
Πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ

Αθήνα,
11 Ιουνίου 
2008

Αγαπητέ 
Γιώργο,
Με
έκπληξη πληροφορήθηκα, ότι μετά 
από απόφασή σου το ΠΑΣΟΚ 
υποστηρίζει τη διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος για την κύρωση 
τη5 Νέας Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Διαφωνώ.
Η πρακτική των κυβερνήσεων τόσο 
του πατέρα σου όσο και των δικών 
μου ήταν η κύρωση των Συνθηκών 
από τη Βουλή. Τούτο γιατί η 
Ελλάδα χρειάζεται να 
ισχυροποιήσει τη θέση της στην 
Ενωση και να είναι χώρα που 
επηρεάζει τις εξελίξεις. 
Μακρόσυρτες διαδικασίες 
κύρωσης όμως, όπως ένα 
δημοψήφισμα, η έκβαση του 
οποίου θα εξαρτάται από την · 
πολιτική συγκυρία, 
αποδυναμώνουν τη θέση της 
και την επιρροή της. Υπάρχει 
ο κίνδυνος να αποτελέσουμε 
σε έναν ακόμη τομέα πρόβλημα. 
Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί 
πρέπει να αλλάξουμε την πάγια 
πρακτική των κυβερνήσεων του 
ΠΑΣΟΚ.
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Κ. Σημίτης

θα δημοσιεύσω αυτό το γράμμα 
αφού το λάβεις».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

«Η διεύρυνση της Δημοκρατίας 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των 
αγώνων και της παράδοσης του ΠΑΣΟΚ. 
Αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ βασικό 
δημοκρατικό στοίχημα για το σήμερα 
και το αύριο της Ελλάδος και της 
Ευρώπης.
Στοχεύουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ενωση, 
που η ενότητά της Βασίζεται ολοένα 
και περισσότερο στη δημοκρατική 
νομιμοποίηση των αποφάσεών της. 
Στοχεύουμε σε μία Ελλάδα της 
συμμετοχής, με δημοκρατική 
Κυβέρνηση που νοιάζεται για τον πολίτη, 
σέβεται τις αγωνίες και τις ελπίδες των 
Ελλήνων και δεν φοβάται να τους 
καταστήσει συνδιαμορφωτές 
της τύχης τους.
Αυτό το διακύΒευμα της δημοκρατίας 
γίνεται ακόμα πιο καθοριστικό αυτή τη 
στιγμή. Τώρα που η Κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας έχει πλήρως 
περιθωριοποιήσει την Ελλάδα από τις 
ευρωπαϊκές εξελίξεις.
Τώρα που η Κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας προσπαθεί παντού 
να περιθωριοποιήσει τη συμμετοχή 
και τη φωνή του Ελληνα πολίτη.
Τώρα που υπονομεύει με κομματισμό 
και αυθαιρεσία κάθε θεσμό από το 
κοινοβούλιο, την τοπική Αυτοδιοίκηση, 
τη δικαιοσύνη, τις Ανεξάρτητες Αρχές που 
έχουν στόχο να προστατεύσουν 
τον Ελληνα πολίτη από την ακρίβεια 
και την αυθαιρεσία του κράτους ή 
ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
Το ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε στη Βουλή 
υπέρ της κύρωσης της Συνθήκης 
της ΛισσαΒόνας.
Με το Σύνταγμα της Ευρώπης που 
σήμερα με διαφοροποιήσεις ονομάστηκε 
Συνθήκη της ΛισσαΒόνας, γίνονται νέα, 
αν και όχι αρκετά Βήματα, για μια πιο 
δημοκρατική, πιο κοινωνική, πιο ισχυρή 
στον κόσμο Ευρώπη.

Προτείναμε και προτείνουμε 
δημοψήφισμα.
θέλαμε και θέλουμε σ ' αυτή την κρίσιμη 
καμπή τη δημοκρατική απόφαση του 
ελληνικού λαού, για να έχει αυτή η 
Συνθήκη τη μεγαλύτερη δυνατή 
νομιμοποίηση.
Είμαστε συνεπείς με τη θέση που 
εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συνέδριο 
του ΠΑΣΟΚ το 2005.
Είναι μια θέση που υποστήριξε 
το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή το 2005 όταν 
σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα 
ζήτησε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος 
για τη Συνταγματική Συνθήκη.
ΓΓ αυτή τη δημοκρατική θέση και σήμερα 
αγωνιζόμαστε.
Αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ.
Στο πλαίσιο αυτό είναι σε όλους 
ακατανόητη η Επιστολή του τέως 
Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, 
ειδικά εφ' όσον ο ίδιος έχει το 2005 
προσυπογράψει την πρόταση 
του ΠΑΣΟΚ για διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος για τη 
Συνταγματική Συνθήκη και 
έχει επιχειρηματολογήσει 
επ' αυτού και στη Βουλή.
Η διαφοροποίηση 
σ ' αυτή τη συγκυρία 
αποπροσανατολίζει 
από τις
προτεραιότητες 
του Κινήματος.
Ενός Κινήματος 
το οποίο οφείλει 
να δουλεύει 
συντεταγμένα 
και με 
αφοσίωση 
για όλα τα 
θέματα τα 
οποία
απασχολούν 
τον πολίτη».

Η Ομιλία Σημίτη στη Βουλή οτβ 12 Απριλίου 2005, κατά τη συζήτηση για το Ευρωσύνταγμα

«...Ψηφίζοντας το Σύνταγμα, ξεκινά 

μια νέα περίοδος.
Μια νέα περίοδος με υποχρεώσεις 
και για να διαμορφώσουμε την 

κοινωνία, όπως περιγράφεται, αλλά 
πολύ περισσότερο για να 

προχωρήσουμε, να οικοδομήσουμε 
ακόμα περισσότερο αυτήν την Ευρώπη 
που θέλουμε.
Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί η 

υιοθέτηση. Το νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

είναι ένα μεγάλο εγχείρημα συνέχειας 
πάνω σε όσα κατακτήθηκαν, αλλά και 
υποχρέωσης να εξακολουθήσουμε την 
πορεία μας και να διαμορφώσουμε μέσα 
από το γραπτό κείμενο τη νέα 
πραγματικότητα μέσα από τα όργανα 
της Ενωσης, μέσα από τους εθνικούς 
θεσμούς μας.
Να επηρεάσουμε εξελίξεις, 

να επιλέξουμε ανάμεσα στα διλήμματα, 
να δημιουργήσουμε την Ευρώπη

που θέλουμε.

Είναι η αρχή για ένα νέο αγώνα, 
μια νέα πορεία. Και γι' αυτό ο λαός 
πρέπει να ξέρει καλά.
Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, προτείνουμε 

τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, 
ακριβώς για να υπάρχει αυτή η 
ενημέρωση, η οποία θα βοηθήσει 
τη δημιουργία μιας καλύτερης 
δυναμικής,..».

Του ΠΑΝΟ ΥΣΩ ΚΟ Υ

Δ εν είναι η πρώτη φορά που ο Κ. Σημίτης εκφράζει τη δια
φωνία του με κεντρικές θέσέις του Γ. Παπανδρέου, οι πο

λιτικές σχέσεις και επαφές των οποίων από τον περασμένο Σε
πτέμβριο είναι ανύπαρκτες.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι στο ΠΑΣΟ Κ που χθες έλεγαν ότι οι δύο 
άνδρες ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους και ότι η χθεσινή 
σύγκρουσή τους είναι επί της ουσίας κομματική και πηγάζει 
από την περίοδο της αναμέτρησης για εκλογή προέδρου τον 
Σεπτέμβριο. Τότε, που επικράτησε η εντύπωση ότι ο πρώην 
πρωθυπουργός υποστήριζε τον Ε. Βενιζέλο για πρόεδρο του 
κόμματος.

Ο κ. Σημίτης τον περασμένο χειμώνα διαφοροποιήθηκε ακόμα 
και από τη θέση που είχε ο ίδιος υποστηρίξει σθεναρά ως πρω
θυπουργός, ως προς την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. 
Τάχθηκε κατά της ένταξής της στην Ε.Ε., που προωθούσε ως πρω
θυπουργός, και υπέρ μιας ειδικής σχέσης. Τότε του είχε απαντή
σει άμεσα ο Γ. Παπανδρέου, θυμίζοντας ακριβώς αυτή την πάγια 
θέση των κυ Βερνήσεων του ΠΑΣΟΚ τη ν περίοδο 1996-2004.

Πάντως, από τον περαμένο Οκτώβριο οι σχέσεις Παπανδρέ- 
ου-Σημίτη είναι ανύπαρκτες. Είχαν συγκρουστεί στη διαδικα
σία εκλογής προέδρου, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ Κ είχε πι

στέψει ότι προωθείτον 
Β. Βενιζέλο. Εκτοτε δεν 
συναντήθηκαν ποτέ, 
ενώ ο κ. Σημίτης απέ
χει από τότε απ' όλες τις 
κομματικές δ ιαδ ικα 
σίες (εθνική σ υ νδ ιά 
σκεψη, συνέδριο, ε
θνικό συμβούλιο) και 
ακολουθεί μια αυτό
νομη πορεία ως πρώ
ην πρω θυπουργός, 
παρεμβα ίνοντας σε 

μεγάλα θέματα. Οι συνεργάτες του λένε ότι μιλάει με πολλούς, 
αλλά δεν ενθαρρύνει καμία πρωτοβουλία.

Πριν από μερικές ημέρες έγινε γνωστό ότι δημιουργεί Ιδρυμα 
(Ιδρυμα «Κ. Σημίτης») για τη μελέτη και προβολή του έργου του, 
ενώ σχεδιάζει ομιλίες για επίκαιρα θέματα στο πλαίσιο εκδηλώ
σεων του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της 
Κοινωνίας, που θα γίνουν στις αρχές Ιουλίου.

Επίσης, παρεμβαίνει όποτε κρίνει απαραίτητο με άρθρα, όπως 
αυτό που δημοσίευσε προχθές η «Κ.Ε.», για την οικονομική και 
κοινωνική πολιτική της οκταετίας του και τις απόψεις του για τη 
σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία (κατά Βάση οι παρεμβάσεις του έ
χουν να κάνουν με την υποστήριξη της δικής του πολιτικής).

Παράλληλα, στελέχη του πάλαι ποτέ εκσυγχρονιστικού μπλοκ 
(μεσαία στελέχη ή πρώην βουλευτές) δραστηριοποιούνται με. 
αρθρογραφία ή άλλες παρεμβάσεις με στόχο, όπως έχει δημο- 
σιευθεί, να καταθέσουν μια εναλλακτική πρόταση για το ΠΑΣΟΚ 
και το μέλλον της χώρας, αφού ο Γ. Παπανδρέου και δεν τους 
εκφράζει και δεν τον εμπιστεύονται και δεν τους αξιοποιεί.

Εκφράζονται κυρίως μέσα από το περιοδικό «Μεταρρύθμι
ση» και πρόσφατα 15 εξ αυτών (Χριστοδουλάκης,Στουρνάρας, 
Ζορμπά, Πασχαλίδης, Κουκιάδης, Καλογήρου κ.ά.) είχαν άρ
θρο στο «Βήμα» εν είδει μανιφέστου με τις θέσεις τους για την 
ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις.

Επιχειρούν μια αυτόνομη πορεία μακριά από τον Γιώργο και 
κοντά στον Βενιζέλο, διατηρώντας όμως για τον εαυτό τους το 
δικαίωμα και την ελευθερία να εκφράζουν τη διαφωνία τους 
μαζί του όποτε κρίνουν απαραίτητο. Ωστόσο, αρκετοί ήδη έ
χουν ταχθεί από το φθινόπωρο δημόσια και καθαρά στο πλευ
ρό τού πρώην υπουργού όπως είναι οι Βερελής, Φλωρίδης, Πα- 
παδόπουλος,Λοβέρδος, Μπίστης κ.ά.

Η κορύφωση 
μιας σύγκρουσης 
για την προεδρία 
του ΠΑΣΟΚ
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Γιώργος κατά Σημίτη για δεξ
Πορεία κατά της Ευρωσυνθήκης

Λ  ντιστεκόμαστε στην Ευρώπη m s αγοράε, του πολέ- 
' ' / Λ  μου, του ρατσισμού, m s  καταστολήε» ήταν το σύν
θημα  των διαδηλωτών των ΣΥΡ ΙΖΑ  και ΕΝΑΝΤ ΙΑ  που συ 
γκεντρώθηκαν χθεε το Βράδυ στα Προπύλαια και πραγμα
τοποίησαν πορεία διαμαρτυρίαε μέχρι τη Βουλή κατά m s 
Ευρω συνθήκηε ζητώντας «Δημοψήφισμα τώρα!».

Ομιλητέε όλων των παρατάξεων m s Αριστεράε -πλην του 
ΚΚΕ- στη συγκέντρω ση που προηγήθηκε αναφέρθηκαν 
o tou s άξονεε m s πολιτικής που φέρνει «η νέα εκδοχή του 
Ευρωσυντάγματοε»: νομιμοποιεί την επίθεση στα εργασια
κά και κοινωνικά δικαιώματα, εντείνει τον αυταρχισμό, ενι
σχύει τη δυνατότητα διευθυντηρίου, τη στρατιωτικοηοίη- 
ση m s Ευρωπαϊκής Evcoons, αυξάνει την καταστολή κατά 
του «εσωτερικού εχθρού», υποτάσσει την Ευρώ πη στο 

ΝΑΤΟ  και tis Ηνωμένε5 Πολιτείες, μετατρέπει σε ιδεολογία 
την εκμετάλλευση ανθρώ που από άνθρωπο.

Μεγαλύτεροι και νεότεροι, που συναντιούντα ι συχνά 
στον δρόμο, τάσεΐ5, έντυπα, εφημερίδες, άνθρω ποι των 
γραμμάτων και των τεχνών εκπροσωπήθηκαν στα Προπύ
λαια λέγοντας «Ναι σε μια άλλη Ευρώπη m s δημοκρατίας, 
του σοσιαλισμού, m s ε ιρ ή νη , με επίκεντρο τον άνθρωπο 
και tis ανάγκες του».

• Διαδήλωση κατά m s Ευρωσυ νθήκηε έγινε χθες το απόγευ
μα και στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, m s 
Αντικαπιταλιστική5 Zuppaxias, του ΝΑΡ και άλλων οργανώ
σεων. Οι διαδηλωτέε συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Βενι- 
ζέλου κι έκαναν πορεία μέχρι το υπουργείο Μακεδονίαε- 
θράκηε.

Με Βαρύτατους, πλην έμμε
σους χαρακτηρισμούς, απά
ντησε από του βήματος της 
Βουλής ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ Γ. Α. Παπανδρέου 
στον πρώην πρωθυπουργό 
Κ. Σημίτη, ο οποίος δεν ανα
φέρθηκε καθόλου στην ομι
λία του στην πρωινή του επι
στολή προς τον Γιώργο.

Των ΑΛΙΚΗΣ ΜΑΤΣΗ,
ΑΝΤΩΝΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Γ. 
Παπανδρέου τον κατη
γόρησε ότι εκφράζει 

δεξιές και συντηρητικές από
ψεις, ενώ του καταλόγισε ότι 
με τη θέση του κατά του δη
μοψηφίσματος για την ευρω- 
συνθήκη δεν ακολουθεί τις 
δημοκρατικές παραδόσεις 
του Κινήματος και ότι είναι 
παλαιό πρότυπο ηγέτη.

Με την απάντησή του αυτή 
ο Γ. Παπανδρέου εξέφρασε 
τη δυσθυμία που υπήρχε με
ταξύ των βουλευτών του κόμ
ματός του και ήταν διάχυτη 
χθες στη Βουλή μετά τη γνω
στοποίηση της επιστολής τού 
πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
και εμφανίστηκε ως ο μόνος 
ηγέτης του κόμματος με τη 
φράση «αυτός είμαι και αυτός 
θα είμαι».

Χωρίς νύξη
Από την πλευρά του, όμως, 

ο κ. Σημίτης προηγουμένως 
έκανε μια ομιλία ευρωσκεπτι- 
κιστίκού χαρακτήρα, αποφεύ- 
γοντας οποιαδήποτε νύξη στη 
διεξαγωγή ή όχι δημοψηφί
σματος, ενώ ήταν σαφές ότι 
κυρίως απευθυνόταν σε Ευ
ρωπαίους ηγέτες εταίρους και 
όχι κατ’ ανάγκην στο ελληνι
κό Κοινοβούλιο.

Στη διένεξη παρενέβη η υ
πουργός Εξωτερικών Ντάρα 
Μ πακογιόννη, ο κοινοβου
λευτικός εκπρόσωπος της 
Ν.Δ. Π. Παναγιωτόπουλος, 
ενώ μια χλιαρή αναφορά έκα
νε και ο βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ Γρ. Νιώτης.

Από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
μόνο η Αννα Διαμαντοπούλου 
πήρε εμμέως θέση υπέρ του 
Κ. Σημίτη, λέγοντας ότι «το 
ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν εί
ναι αποτέλεσμα αγώνων και ε
παναστάσεων, αλλά φωτισμέ

Αλλες εποχές...

νων και εμπνευσμένων ηγε
τών». Οσο για τον Ευ. Βενιζέ- 
λο, μόνο όταν ρωτήθηκε απά
ντησε ότι «εμένα με ενδιαφέ
ρει η ενότητα».

Ο κ. Παπανδρέου επετέθη 
παρεμπιπτόντως και στον 
ΣΥΡΙΖΑ, ταυτίζοντας τις α
πόψεις του κόμματος με αυ
τές του ΛΑΟΣ και των πιο συ
ντηρητικών δυνάμεων της 
Ευρώπης.

Το αποτέλεσμα της ονομα
στικής ψηφοφορίας που διε- 
ξήχθη τα μεσάνυχτα ήταν 250 
ψήφοι υπέρ έναντι 42 κατά.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρό
ταση για τη διεξαγωγή δημο
ψηφίσματος δίχως την υπο
γραφή του Κ. Σημίτη, όπως 
και τα άλλα κόμματα της α
ντιπολίτευσης.

Από την ψηφοφορία απού
σιασαν και βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ, διαφοροποιούμενοι 
από την αρνητική στάση του 
κόμματος στην ευρωσυνθή- 
κη. Πρόκειται για τους Μιχ. 
Παπαγιαννόκη, Γρ. Ψαριανό, 
Αννα Φιλίνη και Ν. Τσούκαλη.

Τρία σημεία
Με τρία σημεία στο τέλος 

της 25λεπτης τοποθέτησής 
του ο Γ. Παπανδρέου απάντη
σε,στην πρωινή επιστολή Ση
μίτη.

Ενώπιον αδημονούντος α
κροατηρίου όλων των εσω
κομματικών τάσεων του

ΠΑΣΟΚ, υπενθύμισε κατ’ αρ
χήν στον ήδη αποχωρήσαντα 
από την ολομέλεια και ευρι
σκόμενο στο γραφείο του στη 
Βουλή πρώην πρωθυπουργό 
πως δημοψήφισμα είχε ζητή
σει «σύσσωμη η κοινοβου
λευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ 
το 2005 για το ευρωσύνταγ- 
μα». Του υπενθύμισε ακόμη 
ότι και ο Ανδρέας Παπανδρέ
ου είχε ζητήσει δημοψήφι
σμα για την ένταξη της Ελλά
δας στην τότε ΕΟΚ, αλλά 
«φέρθηκε υπεύθυνα, γιατί 
δεν ήθελε να υπάρξει πολιτει
ακή σύγκρουση με τον τότε 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο 
οποίος, βάσει του τότε Συ
ντάγματος, είχε περαιτέρω 
αρμοδιότητες και σε θέματα 
εξωτερικής πολιτικής». Και 
κατέληξε:

«Το ΠΑΣΟΚ ζητεί δημοψή
φισμα με την πεποίθηση ότι 
η θέση της Ελλάδας στην Ευ
ρώπη χτίζεται μόνο με την ι
σχυρή θέληση του ελληνικού 
λαού. Αυτή είναι η διαχωρι- 
στική γραμμή από τη Δεξιό, 
αλλά και από την κυβέρνηση 
της Ν .Δ . Δεν πιστεύω στα 
παλαιό πρότυπα ηγετών, ο 
2ΐος αιώνας απαιτεί ηγέτες 
που αγωνίζονται για τη συ
νειδητή συμμετοχή ενημερω
μένων πολιτών. Αυτή είναι η 
δική μου δημοκρατική παρά
δοση, που πηγάζει από τις

δημοκρατικές παραδόσεις 
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστι
κού Κινήματος».

Σφήνα Ντάρας
Η κατάληξη της τοποθέτη

σης του κ. Παπανδρέου έδω
σε το έναυσμα στην υπουργό 
Εξωτερικών, Ντάρα Μπακο- 
γιόννη, να μιλήσει για εσωτε
ρικό διχασμό που υπάρχει μέ
σα στο ΠΑΣΟΚ. Εκανε λόγο 
για «πυροτεχνήματα» που 
στόχο έχουν να καλύψουν τα 
εσωκομματικό προβλήματα 
της αξιωματικής αντιπολίτευ
σης και εξέφρασε τη λύπη της 
επειδή η διαμάχη στο εσωτε
ρικό του ΠΑΣΟΚ γίνεται σε 
μια πολύ σημαντική στιγμή 
για τον τόπο. Αναφερόμενη, 
πάντως, στο αίτημα του 
ΠΑΣΟΚ για τη διεξαγωγή δη
μοψηφίσματος, εξέφρασε την 
έκπληξή της καθώς, όπως εί
πε, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ 
ουδέποτε προτόθηκε.

Ακροθιγώς αναφερόμενος 
ο Γρ. Νιώτης είχε νωρίτερα υ
πενθυμίσει ότι ο ιδρυτής του 
ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, εί
χε αφήσει ως παρακαταθήκη 
τον σεβασμό στη λαϊκή ετυ
μηγορία. Το δε σχόλιο της 
βουλευτού του ΚΚΕ Λιόνας 
Κανέλλη ήταν «θα μας τρελά
νετε εδώ μέσα».

Ο Κ. Σημίτης, πάντως, στη 
δική του ομιλία είχε περιορι
στεί να πει πως «η νέα συνθή

κη δεν κάνει τα τολμηρά βή
ματα που πολλοί ανέμεναν, 
όμως ανοίγει δρόμους. Επι
τρέπει νέες εξελίξεις. Είναι 
μια συνθήκη που πρέπει να 
στηρίξουμε παρά τις ελλεί
ψεις της».

Και κατά ΣΥΡΙΖΑ
Ηταν και το σημείο στο ο

ποίο συμφώνησε με τον πρό
εδρο του κόμματος. Ο Γ. Πα
πανδρέου, όμως, επετέθη 
και στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας 
πως «όποιος ψηφίζει “όχι” ο
φείλει να εξηγήσει γιατί. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ, που κάποτε ήταν 
της ευρωκομμουνιστικής πα
ράδοσης, κατέληξε, δυστυ
χώς, παρέα με τον ΛΑΟΣ και 
τις πιο συντηρητικές δυνά
μεις της Ευρώπης».

Ο Αλ. Αλαβόνος νωρίτερα 
είχε εκφρόσει επίσης την έκ
πληξή του για τη θέοη του 
ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει τη 
συνθήκη, τη στιγμή που άλ
λοι ευρωσοσιαλδημοκρότες 
ηγέτες λένε ότι δεν μπορεί να 
συνεχιστεί αυτή η πολιτική,

ότι χρειάζονται ρύθμιση οι α
γορές».

Ως αναμενόταν, η Αλέκα 
Παπαρήγα είχε ταχθεί ανα
φανδόν κατά της ευρωσυνθή
κης, σημειώνοντας ότι είναι 
παιδί της Ε.Ε. κι έτσι αποτυ- 
πώνονται οι νόμοι που τη διέ- 
πουν από τη γένεσή της.

Κατά της συνθήκης και ο Γ. 
Καρατζαφέρης, με το σκεπτι
κό ότι περιορίζεται η εθνική 
κυριαρχία των κρατών-μελών. 
Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ ανέφε
ρε, με την αφορμή αυτή, πως 
έληξε η προθεσμία για την υ
ποβολή έφεσης κατά της από
φασης του Ευρωπαϊκού Δικα
στηρίου, με την οποία ανα
γνωρίζεται το δικαίωμα της 
μουσουλμανικής μειονότητας 
της Θράκης να αυτοαποκαλεί- 
ται «τουρκική».

Τη συζήτηση έκλεισε ο 
πρωθυπουργός Κ. Καραμαν
λής, λέγοντας ότι «η νέα συν
θήκη είναι ένας σημαντικός 
σταθμός στη διαλεκτική ανα
ζήτηση της Ευρώπης που θέ
λουμε» . ♦
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ιά, εκτός ΠΑΣΟΚ, πολιτική
Πτώση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ, άνοδος 
ΣΥΡΙΖΑ και στην εΕαμηνιαία
Πτώση και των δύο μεγάλων κομμάτων και σταθεροποίηση του 

ΣΥΡΙΖΑ σε διψήφιο ποσοστό δείχνει η εξαμηνιαία έρευνα m s ε- 
ταιρείαε MRB, που δόθηκε χθεε στη δημοσιότητα.Τα ποσοστά Ν.Δ. 
και ΠΑΣΟΚείναι τόσο χαμηλά που αποκλείουντην κατάκτηση m s 
αυτοδυναμίαε. Η Ν.Δ. συγκεντρώνει 32,2% (είχε 34,6% τον περα
σμένο Δεκέμβριο) και το ΠΑΣΟΚ 29,3% (32,2%). Η διαφορά μεγα
λώνει λίγο, λόγω μεγαλύτερηε πτώσηε του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 
12,1 %  (5,15), το ΚΚΕ 8 %  (7%), οΛΑΟ Σ  4,1 %  (3,5%). Σύμφωνα με τον 
υπολογισμό που κάνουν οι αναλυτέε τηε εταιρείαε, αν έχουμε σύ
ντομα εκλογέε, με τα σημερινά ποσοστά η Ν.Δ. στην καλύτερη περί
πτωση θα έπαιρνε 143 έδρεε, το ΠΑ ΣΟ Κ94, ο ΣΥΡΙΖΑ 41, το ΚΚΕ 23 
και οΛΑΟ Σ 15.0  Κ.Καραμανλήε είναι καταλληλότεροε για πρωθυ- 
πουργόε με 38,8% και ακολουθεί ο Γ. Παπανδρέου με 29,8%.Το 
28,2% των ερωτηθέντων, όμωε, απαντά «κα νέναε» από τουε δύο. 
Και η δημοσκόπηση αυτή επιβεβαιώνει ότι σημαντικότερο πρό
βλημα είναι η ακρίβεια, με ποσοστό που φτάνει το 76,8%.

Η εσωστρέφεια Σαναπερνά 
την πόρτα της X. Τρικούπη

Η διαφοροποίηση Σημίτη ήρθε τη μέρα που μία ακόμη δημο
σκόπηση ανέδειξε την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να μειώσει τη δια

φορά που το χωρίζει από τη Ν.Δ. Και τα δύο αυτά γεγονότα επανα
φέρουν στη Χαριλάου Τρικούπη μια εσωστρεφή συζήτηση για το 
ποιοε και τι φταίει και το κόμμα παραμένει καθηλωμένο δημοσκο- 
πικά και αδύναμο να πείσει τουε πολίτεε ότι είναι αξιόπιστη εναλλα
κτική δύναμη εξουσίαε. Δημοσίωετα στελέχη του κόμματοε κά
νουν την ανάγκη φιλοτιμία λέγονταε ότι ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, όμωε 
στο παρασκήνιο η ανησυχία είναι έκδηλη καθώε πολλοί είναι αυτοί 
που αναρωτιούνται αν όχι τώρα, πότε θα περάσει μπροστά το 
ΠΑΣΟΚ, όταν έχει παρατηρηθεί ότι η εικόνα του Ιουνίου δεν αλλά
ζει ποτέ μέσα στο καλοκαίρι. Ο  εκπρόσωποε του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπα
κωνσταντίνου είπεχθεε (9,84) ότι αυτό που δείχνουν οι δημοσκο- 
πήσειε είναι ότι η Ν.Δ. έχει χάσει την αυτοδυναμία τηε λίγουε μήνεε 
μετά την εκλογική νίκη τηε και ότι το ΠΑΣΟΚ κλείνει την ψαλίδα. 
Ακόμη ότι οι δείκτεε απογοήτευσηε από τη Ν.Δ είναι σε πρωτοφανή 
επίπεδα και αυτό θα εκφραστεί υπέρ των κομμάτων τηε αντιπολί- 
τευσηε. Επισήμανεότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει ακόμη καλύτερη 
δουλειά και να μηνξαναμπείσεέναννέο κύκλο εσωστρέφειαε. 
Υποστήριξε ότι στόχοε στιε ευρωεκλογέε είναι η νίκη, θα κριθεί και 
εκεί το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε όμωε ότι στιε ευρωεκλογέε η ψήφοε είναι 
χαλαρή και ότι στιε εθνικέε εκλογέε αλλάζει η κυβέρνηση. Η Βάσω 
Παπανδρέου τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια άνοδο, αλλά χρειάζεται 
αρκετή δουλειά από όλα τα στελέχη για να αποκτήσει την εμπιστο
σύνη τηε πλειοψηφίαε του λαού. «Υπάρχουν καμπανάκια και για το 
ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίωε για τη Ν.Δ.» είπε.

ΣΥΡΙΖΑ για τους κρατούμενους
Φ υλακέε "ανοικτών θυρών". Ελευθερίεε κρατούμενων αν

θρώπων» είναι το θέμα τηε ημερίδαε που διοργανώνει ο 
ΣΥΡΙΖΑ στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στιε 6 μ.μ., 
με τη συμμετοχή βουλευτών, καθηγητών και νομικών. Ο  υπερπλη- 
θυσμόε κρατουμένων, η ανεπαρκήε ιατρική περίθαλψη, η απουσία 
δομώνεκπαίδευσηε, οι απαγορεύσειεστην κυκλοφορία Βιβλίων 
και εντύπων, η άσκηση σωματικήε Βίαε, η απαγόρευση σε θεσμι- 
κούε φορείε να επισκέπτονται τιε φυλακέε, οι δυσκολίεε στην κοινω
νική επανένταξη είναι τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερίδα.

Συνομιλίες 
... κουβέντα 
να γίνεται

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΤΣΑ

η *  ουβέντα να γίνεται» χαρακτήρισε τιε σημερινέε νέεε συ- 
> ' Ι *  νομιλίεε για τη διευθέτηση τηε ονομασίαε τηε ΠΓΔΜ  στην 
έδρα του ΟΗΕ έμπειροε Αμερικανόε διπλωμάτηε, που κινείται 
στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ έξω από τα όρια τηε γνωστήε «ομάδαε Φρι- 
ντ», η οποία εξακολουθεί -μέσω Μάθιου Νίμιτε- να θέτει εκβια
στικά τεχνητά χρονοδιαγράμματα.
Με αΒέΒαιεε τιε πολιτικέε εξελίξειε στο γειτονικό κράτοε, λόγω 
των επαναληπτικών εκλογών την ερχόμενη Κυριακή και με τα 
δύο μέρη να πετούν ουσιαστικά την μπάλα... στην εξέδρα, ο ει- 
δικόε διαμεσολαΒητήε του ΟΗΕ θα επιχειρήσει να προϊδεάσει 
Αθήνα και Σκόπια για τουεσκοηούε ενόε νέου ενδεχόμενου τα
ξιδιού του στην περιοχή (πιθανότατα το τρίτο δεκαήμερο του 
Ιουνίου).
Ο Αμερικανόε αξιωματούχοε, σύμφωνα με διπλωματικέε πηγέε, 
«κάτι σκαρώνει», όπερ εστί μεθερμηνευόμενον, δεν αποκλείουν 
να παρουσιάσει ένα νέο «πλαίσιο ιδεών» στην περίπτωση που 
δεν αποθαρρυνθεί -κυρίωε από το ελληνικό υπουργείο Εξωτε
ρικών- και τελικά αποφασίσει να πραγματοποιήσει την επίσκε
ψη. Χθεε τα Ηνωμένα Εθνη ενημέρωσαν, ότι ο Μάθιου Νίμιτε α-

μέσωε μετά την πρωινή συνά
ντηση θα δώσει συνέντευξη 
Τύπου.
Ο Ελληναε διαπραγματευτήε 
Αδ. Βασιλάκηε, που είχε ηρο- 
χθέε το... καθιερωμένο δείπνο 
εργασίαε με τον Μάθιου Νί
μιτε στη Νέα Υόρκη, είχε εντο
λή να επαναλάβει στον συνο
μιλητή του, ότι η Αθήνα δεν εί

ναι αντίθετη σε οποιαδήποτε κινητικότητα, αλλά η πολιτική στα
θερότητα τηε ΠΓΔΜ και ο σχηματισμόε νέαε κυβέρνησηε πρω
τεύουν στην παρούσα φάση.
Αν και ο αμερικανικόε παράγονταε εξακολουθεί να θέτει ωε χρο
νοδιάγραμμα την 9η Ιουλίου (επικύρωση τηεένταξηετηε Αλβα- 
νίαε και τηε Κροατίαε στο ΝΑΤΟ) στα Σκόπια εκτιμάται ότι η εγ
γύτερη ημερομηνία για τον σχηματισμό τηε νέαε κυβέρνησηε 
είναι η 15η Ιουλίου, γεγονόε που συνηγορεί στην άποψη που 
διατύπωσε δυτικόε διπλωμάτηε στον ΟΗΕ, ότι «η διαπραγμά
τευση θα τραβήξει ειε μάκροε».
Σκοπιανοί διπλωμάτεε στον ΟΗΕ ανέφεραν στην «Ε» ότι δεν υ
πάρχει αλλαγή στη θέση τηε ηγεσίαε τηε ΠΓ ΔΜ, εν όψει του νέου 
γύρου διαπραγματεύσεων και ότι ο διαπραγματευτήε τουε, Νι
κόλαε Ντιμιτρόφ, έχει οδηγίεε, οι οποίεε δεν διαφέρουν από τιε 
μέχρι στιγμήε θέσειε τηε ΠΓ ΔΜ, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει υ
ποχώρηση όσον αφορά τη διαφύλαξη των ουσιαστικών θέσε
ων για την εθνική ταυτότητα, θεωρούν, επίοηε, ότι στη σημερι
νή συνάντηση θα συζητηθούν διεξοδικό το ζήτημα για το πλαίσιο 
τηε χρήσηε του ενδεχομένου νέου ονόματοε, καθώε και τα ζητή
ματα του δικαιώματοε του «αυτοπροσδιορισμού τηε ΠΓ ΔΜ» και 
«τηε ύπαρξηε μακεδονικήε ταυτότηταε και γλώσσαε». θέματα για 
τα οποία η ΠΓ Δ Μ  δεν είναι έτοιμη να προΒεί σε κανένα συμβιβα
σμό.
Εν τω μεταξύ, η σκοπιανή εφημερίδα «Ντένβικ» κατέγραψε από 
τιε Βρυξέλλεε την ανησυχία των Σκοπιανών διπλωματών, λόγω 
τηε έλλειψηε τηε γαλλικήε στήριξηε για την ΠΓΔΜ, χώραε σημα- 
ντικήε και επόμενηε προεδρεύουσαε τηε Ε.Ε. και μάλιστα τη στιγ
μή που η γενική εικόνα για την ΠΓΔΜ  είναι ότι η κατάσταση επι
δεινώνεται. Απόδειξη γι' αυτούε τουε ισχυρισμούε, λένε οι δι- 
πλωμάτεε, είναι η άρνηση του υπάτου εκπροσώπου τηεΈ.Ε., Χα- 
Βιέ Σολάνα, να δεχθεί τον ΥΠΕΞ τηε ΠΓΔΜ, Αντόνιο Μιλόσοσκι, 
με την αιτιολογία ότι αδυνατεί για κάτι τέτοιο λόγω ανειλημμέ
νων υποχρεώσεων.

Απάλειψη καταχρηστικών 
όρων από δάνεια και κάρτες 
και με υπουργική απόφαση

Ε ντόε των επόμενων ημερώ ν το υπουργείο Ανάπτυξηε θα 
καταθέσει υπουργική απόφαση που θα ορίζει τηναπάλει- 

ψη των όρω ν από τα δάνεια και τιε πιστωτικέε κάρτεε που έχουν 
κριθεί καταχρηστικοί, έπειτα και από σχετικέε αμετάκλητεε απο- 
φάσειε των δικαστηρίων. Αυτό ανακοίνωσε χθεε ο υφυπουργόε 
Ανάπτυξηε Γιώργοε Βλάχοε στη Βουλή κατά τη συζήτηση πρό- 
τασηε νόμου  του Π Α ΣΟ Κ  για την ελάφρυνση των νοικοκυριών 
και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση. 
Πρόταση νόμου, που, όπωε ήταν αναμενόμενο, απέρριψε η κυ
βερνητική παράταξη, αν και ο κ. Βλάχοε σημείωσε ότι περιέχει 
θετικέε προτάσειε, οι οποίεε ενδεχομένωε θα συμπεριληφθούν 
στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο  για την προστασία των κατανα
λωτών και τον υπερδανεισμό. Πάντωε, ο ίδιοε άφησε να διαφα
νεί ότι δεν θα περιληφθεί στο σχέδιο νόμου  η πρόταση τηε α- 
ξιωματικήε αντιπολίτευσηε να αυξηθεί από τα 10.000 στα 
20.000 ευρώ το όρ ιο  των οφειλών προε τιε τράπεζεε, που δεν θα 
επιτρέπει την κατάσχεση τηε πρώτηε κατοίκισε.

SO / IA

new model

ΑΝΕΒΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΑ!

Για πληροφορίες και δω ρεάν 
μελέτη  του χώρου σας από 

ειδικευμένο σύμβουλο-μηχανικό:

210 2841.189 
210 2842.018

Draculis Lift áh*
Τεχνολογία ηαυ aas ανεβάζει 

w w w.draculis.gr ·  e-m ail:dracu lis@ otenet.gr

Μετακινηθείτε εύκολα σε κάθε σκάλα που μέχρι σήμερα 
σας δυσκόλευε. Νιώστε την αυτονομία, την άνεση, την 

ο ασφάλεια και την ευελιξία. Ανακαλύψτε ένο νέο τρόπο 
|  ζωής, επιλέγοντας από μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων, για 
§ ευθείες ή περιστροφικές σκάλες. Κλέψτε τις εντυπώσεις 

με το μοναδικό design και την υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Ετοιμοπαράδοτα μοντέλα ·  Πανελλαδική εξυπηρέτηση 
Οργανωμένο service ·  Διαρκής παρακαταθήκη ανταλλακτικών

http://www.draculis.gr
mailto:draculis@otenet.gr
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ikvékmm στα γεγονότα ä  i ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα 40 χρόνια που έχουν περάσει από τη μεγάλη 
διάσπαση του ΚΚΕ, τον Φεβρουάριο του 1968, 
το ΚΚΕ, η πλευρά που κράτησε τον τίτλο του 

κόμματος, παραμένει σταθερά το ίδιο κόμμα, ενώ η 
άλλη πλευρά, η οποία στην αρχή ήταν γνωστή ως ΚΚΕ 
(γραφείο Εσωτερικού) πέρασε στάδια μετεξέλιξης και 
αλλαγής τίτλου.

Η πλευρά αυτή, η Ανανεωτική στον χώρο της Κομ
μουνιστικής Αριστεράς, μετά την πτώση της δικτα
τορίας, το καλοκαίρι του 1974, και τη νομιμοποίηση 
του Κομμουνιστικού Κόμματος, επιλέγει και εμφανί
ζεται στην πολιτική σκηνή με τον τίτλο ΚΚΕ Εσωτερι
κού. Αφησε τον παραδοσιακό τίτλο στην άλλη πλευ
ρά. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η επιλογή δεν έγινε ί
σως σε συνεννόηση με την άλλη που τον κράτησε.

Οι σταθμοί 
στην πορεία 
της Ανανεωτικής 
Αριστερής

Το 1974 είναι σταθμός στην εξέλιξη του κόμματος 
αυτού, το οποίο διεκδικεί μεν για τον εαυτό του και 
την ιστορία του κόμματος, αλλά προβάλλει το ανανε
ωτικό πρόσωπο του πολιτικού χώρου και τον σοσιαλι
σμό με δημοκρατία και ελευθερία.

Τα δύο κόμματα μαζί με την ΕΔΑ (συνέχεια της 
προδικτατορικής) έκαναν την εκλογική σύμπραξη της 
Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες μεταδικτατορικές 
εκλογές τον Νοέμβριο του 1974·

Η συνέχεια δεν ήταν ευνοϊκή εκλογικά για το ΚΚΕ 
Εσωτερικού, παρά το ότι ο πολιτικός λόγος του 

φαινόταν να έχει μεγαλύτερη απήχηση. Είχε βεβαίως 
να αντιμετωπίσει την ανοιχτή πολεμική του ΚΚΕ, συ
ναισθηματικά όμως είχε επιδράσει στον κόσμο της 
Αριστερός ο τίτλος που κρατούσε και προέβαλλε το 
κόμμα που είχε την έδρα του στον Περισσό.

Στις εκλογές του 1977, το ΚΚΕ Εσωτερικού συμμε
τέχει στη σύμπραξη της «Συμμαχίας» με πενιχρά α
ποτελέσματα και μικρή κοινοβουλευτική εκπροσώ
πηση.

Το 1981, με τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, δεν κατορθώνει να 
μπει στη Βουλή, όπου επανέρχεται το 1985 με έναν 
βουλευτή. Βρίσκεται όμως στο Ευρωκοινοβούλιο. 
Μετά το 1986 γίνονται διεργασίες στον χώρο της Ανα
νεωτικής Αριστερός με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
της Ελληνικής Αριστερός (ΕΑΡ).

Είναι ο δεύτερος σταθμός στην ιστορική εξέλιξη, 
που αποτελεί και μετεξέλιξη του ΚΚΕ Εσωτερικού. Τό
τε ακριβώς μπαίνουν στο (νέο) κόμμα δυνάμεις από 
τον χώρο της Αριστεράς που ήταν μάλλον απομακρυ
σμένες τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η διάσπαση στον 
χώρο αυτόν οδηγεί στη δημιουργία του ΚΚΕ Εσωτερι
κού - Ανανεωτική Αριστερά με μικρή απήχηση.

Α μέσως μετά τη δημιουργία της ΕΑΡ αρχίζουν οι 
συζητήσεις και διεργασίας με το ΚΚΕ, οι οποίες 

οδηγούν τον Φεβρουάριο του 1989 στη δημιουργία 
του (Ενιαίου) Συνασπισμού της Αριστερός και της 
Προόδου, ο οποίος παίρνει μέρος στις εκλογές τον 
Ιούνιο και τον Νοέμβριο του 1989 και τον Απρίλιο του 
1990, ενώ συμμετέχει στις κυβερνήσεις Τζ. Τζαννε-

Του ΝΙΚΟΥ ΚΙΑΟΥ

τάκη με τη Ν.Δ. και Ξεν. Ζολώτα, οικουμενική, με 
τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ.

Το 1991 γίνεται η νέα διάσπαση του ΚΚΕ, η πλειο
ψηφούσα πτέρυγα του οποίου αποχωρεί από τον ενι
αίο Συνασπισμό. Η πλευρά που μένει μαζί με τις δυ
νάμεις της ΕΑΡ και άλλες συγκροτούν πλέον το κόμμα 
του Συνασπισμού και η Αριστερά πορεύεται πάλι δια- 
σπασμένη.

Ο Συνασπισμός είναι πλέον η νέα έκφραση της Ανα
νεωτικής Αριστεράς και αποτελεί τον νέο σταθμό στην 
εξέλιξή της. Ηδη με την ΕΑΡ και μετά με τον Συνα
σπισμό ο χώρος αυτός έχει κάνει τα ανοίγματά του, 
διευρύνθηκε. Μεσολαβεί το 1993 η αποτυχία του να 
μπει στη Βουλή, αφού για ελάχιστες ψήφους δεν κα
τόρθωσε να συγκεντρώσει το κατώφλι-όριο του 3% 
στις τότε εκλογές.

Στη Βουλή επανήλθε άνετα το 1996, αλλά το 2000 
μάλλον συνάντησε δυσκολίες αλλά διατηρήθηκε. 

Από τότε αρχίζει η νέα κίνηση, αρχίζουν οι νέες προ
σπάθειες να ανοιχθεί το κόμμα στον χώρο της Αριστε
ρός και, κυρίως, στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής 
Αριστερός και των κινημάτων των πολιτών. Τα ανοίγ
ματα έχουν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο Συνασπι
σμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ), χωρίς 
όμως να σταματήσει η λειτουργία και η ύπαρξη του 
Συνασπισμού, του κόμματος που παραμένει ραχοκο- 
καλιά και βάση του σχήματος. Είναι πλέον ο νέος 
σταθμός στην εξέλιξη του πολιτικού χώρου και φαί
νεται, όπως δείχνουν τόσο τα αποτελέσματα των ε
κλογών του Σεπτεμβρίου 2007 όσο και οι μετρήσεις 
από τις δημοσκοπήσεις τους τελευταίους μήνες, να 
εδραιώνεται όσο ποτέ άλλοτε στην εκτίμηση και απή
χηση της κοινής γνώμης.

Είναι το νέο άλμα, το οποίο, όχι χωρίς εσωτερικά 
προβλήματα, φαίνεται να δείχνει επιτυχές. Οι πολι
τικές επιλογές με τις επιτυχίες είχαν άλλωστε ευνοϊ
κή απήχηση και σε άλλους τομείς της κοινωνικής και 
πολιτικής ζωής, όπως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
στον συνδικαλιστικό τομέα, σε κινήματα στον χώρο 
της νεολαίας, του περιβάλλοντος, εναντίον του πο
λέμου.

Στη διαδρομή της, η Ανανεωτική Αριστερά εκτός 
από τον συγγενή πολιτικά χώρο του ΚΚΕ είχε να 

αντιμετωπίσει, ακόμη και να αντιπαλέψει κινήσεις 
πολιτικές από τα άλλα κόμματα, που είχαν στόχο την 
ίδια. Ηδη από το 1974 στη Ν.Δ. του Κ. Καραμανλή ή
ταν ο Ευ. Δεβλέτογλου, στέλεχος του Πατριωτικού 
Μετώπου, το 1981 συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ του 
Α. Παπανδρέου ως ανεξάρτητος ο Μαν. Γλέζος, όπως 
και το 1985, καθώς και στις ευρωεκλογές του 1984, ε
νώ τον Νοέμβριο του 1989 ο Αντ. Μπριλλάκης με τη 
«Δημοκρατική Συμπαράταξη» βγήκε βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ, όπως και ο Μάρκος Βαφειάδης στις ίδιες ε
κλογές και στις εκλογές του 1990. Παράλληλα με τη 
Ν.Δ. του Κων. Μητσοτάκη το 1989 και το 1990 συ
νεργάστηκε ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος έγινε και 
υπουργός της.

Οι προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ από τον χώρο της Αρι
στερός συνεχίστηκαν και επί εποχής Κ. Σημίτη και Γ. 
Παπανδρέου και τα στελέχη αυτά αξιοποιήθηκαν σε 
θέσεις κυβερνητικές και κομματικές (ενδεικτικά α- 
ναφέρονται τα ονόματα της Μαρίας Δαμανάκη, του 
Ν. Χριστοδουλάκη, του Ν. Μπίστη).

Ο ι σταθμοί στην ιστορική πορεία του χώρου της 
Ανανεωτικής Αριστεράς δείχνουν τη μετεξέλιξή 

του και μαζί τα ανοίγματα κατά καιρούς πρωτίστως 
στον ίδιο τον χώρο της Αριστερός, προς όλες τις κα
τευθύνσεις, την προσαρμογή σε νέα δεδομένα και, 
κυρίως, στην ευθεία άσκηση της πολιτικής του.

Και φυσικά δείχνουν την αντοχή του χώρου στον 
χρόνο και στις νέες συνθήκες.

Φταίει ο Χατζηπετρής...
Στον Γιώργο Παπανδρέου αποδίδεται η φράση (την είπε σε πρόσφατη 

συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου) «κάθε φορά που πάμε να ση

κώσουμε κεφάλι, έρχονται κάποιοι και pas Βάζουν εμπόδια». Αν κά

ποιοι δικοί του το πάρουν tois μετρητοιέ, είναι Βέβαιον ότι οι περίφημεε 

θεωρίεε συνωμοσίαε θα επανέλθουν στο προσκήνιο. Αυτέε οι θεω

ρ ία  άνθησαν, cos γνωστόν, τον περασμένο Νοέμβριο, όταν γινόταν 

η μάχη για την αρχηγία. Τότε είχαν καταταγεί μεταξύ των «συνωμο

τών» ο Ευάγγελοε Βενιζέλοε, ο Αλέκοε Παπαδόπουλοε, κάποια συ
γκροτήματα Τύπου κ.ο.κ. Η εκλογή ολοκληρώθηκε, ο Γιώργοε επανε- 

ξελέγη, τα πνεύματα ηρέμησαν. Αλλά η πολυπόθητη ανάκαμψη δεν 
ήρθε.Ο Βενιζέλοε σταμάτησε κάθε «συνωμοτική» δράση, ο ΓicopYos 

το αναγνώρισε και τον ευχαρίστησε, ο iôios και οι δικοί του άρχισαν να 

νταραβερίζονται ξανά με τα M M E που νωρίτερα είχαν καταγγείλει ότι 

t o u s  υπονόμευαν. Αλλά οι δημοσκοπήσειε συνέχισαν να δείχνουν τα 

ίδια και, σε ορισμένεε περιπτώσειε, χειρότερα. Τώρα, ορισμένοι ξα

νάρχισαν να εξυφαίνουν νέεε Θεωρίε5, αναζητώνταε véous «συνω- 
μότε5».Απόχθε5 τοαπόγευμαίσα« βρήκαν έναν.Τον Σημίτη, επειδή εί

πε ότι διαφωνεί με τη θέση του διαδόχου του να γίνει δημοψήφισμα για 

την Ευρωσυνθήκη, αφού πρώτα θα... έχει κυρωθεί από τη Βουλή (άλλη 
πρωτοτυπία αυτή!). Αλλά as μην κουράζονται οι επιτελεί5 Tns X. Τρι- 

κούπη ψάχνονταε φταίχτε5 για την κακοδαιμονία t o u s . Την απάντη

ση έχει δώσει ο λαϊκόε o t ix o s : Φταίει ο Χατζηπετρήε! Γ. ΚΑΡ.

Περί όνου σκιάς
Ο Κ. Σημίτης θέλει να υπερα
σπιστεί την κυβερνητική τακτι
κή του (π.χ. την αποδοχή των 
Συνθηκών του Αμστερνταμ ή 
της Νίκαιας), το εκσυγχρονι
στικό πνεύμα και τον σαφή ευ
ρωπαϊκό προσανατολισμό του 
και δεν επιθυμεί ούτε κουβέ
ντα για δημοψήφισμα αναφορι
κά με την επικύρωση της νέας 
Συνθήκης (της Λισσαβώνας). 
Δεύτερη εκδοχή: Μπορεί να 
βιάζεται να επικυρωθεί αυτή, 
προκειμένου να διεκδικήσει 
κάποια θέση από τις νέες που 
προβλέπονται στις Βρυξέλλες 
(προέδρου ή υπάτου εκπροσώ
που Εξωτερικών). Εκτός αν με- 
τάνιωσε για το «δαχτυλίδι» που 
έδωσε στον Γ. Παπανδρέου τον 
Ιανουάριο του 2004 και τώρα 
θέλει να το πάρει πίσω.

Και οι τρεις εκδοχές βλάπτουν 
εξίσου την υστεροφημία και το 
κόμμα του. Αλλά αν όλα αυτά 
διαδραματίζονται για κάτι που 
έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να 
γίνει (δημοψήφισμα), αν ερί
ζουν περί όνου σκιάς, σκεφτεί- 
τε τι φορτίο έχει σωρευτεί για 
τα άλλα, τα μείζονα. Μγ

Στο λιμάνι
«Το λιμάνι του Πειραιά δεν θα 
το κλείσω εγώ. Είναι φανερό ό
τι το κλείνει η κυβέρνηση με 
την αδιαφορία της», έλεγε χθες 
το πρωί από τον ραδιοσταθμό 
«Αθήνα 9 ,84» ο Παναγιώτης 
Φασούλας. Σχήμα λόγου είναι, 
προφανώς και δεν το εννοεί. 
Απλώς το λέει για να ασκήσει 
πίεση στους συναρμόδιους υ
πουργούς, ώστε να ρυθμίσουν 
τα χρέη του δή μου, τα οποία 
βρήκε από τους προκατόχους

Τι διαφημίζουν;

Παρουσιάστηκε χθεε το νέο τηλεοπτικό σποτ του Κτη

ματολογίου. Δυο αγρότεε στέκονται μπροστά στα κτή
ματά t o u s  και λογοφέρνουν. «Δικό μου είναι», λέει ο 

évas, επικαλούμενοε τον πατέρα του. «Οχι, δικό μου», του αντι

λέγει ο άλλοε, αραδιάζονταε τον πατέρα και τον μπατζανάκη 

του. Η παρέλαση του γενεαλογικού δένδρου συνεχίζεται και 

κλείνει με αναφορά στο Κτηματολόγιο, που θα βάλει τέλοε σε 
τέτοιουε καυγάδε5. Εξυπνο, αλλά εκτόε θέματοε! Η νέα φάση 

του Κτηματολογίου αφορά αποκλειστικά αστικέ5 n£pioxés, 

όπου τέτοια προβλήματα σπανίζουν. Εύλογο λοιπόν το ερώ

τημα: Ο  μπαρμπα-Μήτσο5 στην Πέρα Ραχούλα θα ξεκαθαρί
σει την περιουσία του, αλλά npos το παρόν δεν έχει ενταχθεί 

στο Κτηματολόγιο. Αντίθετα, ο ©avàans στα Λιόσια, που ξέρει 

με ακρίβεια χιλιοστού το διαμερισματάκι του, θα πληρώσει, 
στην καλύτερη περίπτωση, 35 ευρώ xcopis να ωφεληθεί το ηα- 

ραμικρό. Αν, μάλιστα, γίνει κάποιο λάθοε στην καταγραφή 

-ανθρώπινο είναι- θα πρέπει επιπλέον να τρέξει να το διορ
θώσει. As το κρατήσουν οι αρμόδιοι για το μέλλον και as ετοι

μάσουν νέο για pas, τα υποζύγια, που θα φορτωθούμε, το 

κτηματόσημο. Να το ευχαριστηθούμε, βρε αδερφέ... Χ.ΤΖ.


