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Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ 
Νομοθετική πρόταση για τη 
λειτουργία των ιδιωτικών 
κολεγίων θα επεξεργαστεί 
το ΠΑΣΟΚ εν όψει της 
αναμενόμενης εφαρμογής 
των κοινοτικών αποφάσεων 
για την αναγνώριση του 
επαγγελματικού 
δικαιώματος. Το θέμα έθεσε 
στη χθέσινή συνεδρίαση του 
Κοιν. Συμβουλίου ο Ε. 
Βενιζέλος και συνάντησε τη 
σύμφωνη γνώμη του Γ. 
Παπανδρέου. Οα συζητηθεί 
πιο διεξοδικό σε κομματική 
σύσκεψη υπό τον γραμματέα 
Ν. Αθανασόκη. Με αφορμή 
αυτό το θέμα, θα έλεγε 
κανείς ότι στη συνεδρίαση 
έγινε από τον Γ. Παπανδρέου 
και τον Ε. Βενιζέλο μια 
έμμεση παράθεση των 
διαφορετικών απόψεών 
τους για την αναθεώρηση 
του άρθρου 16. Ο Ε. 
Βενιζέλος σημείωσε ότι το 
θέμα των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων δεν λύνεται με 
το άρθρο αυτό, αλλά πρέπει 
να ρυθμιστεί και νομοθετικά 
στη βάση του ευρωπαϊκού 
πλαισίου. Ο Γ. Παπανδρέου 
τόνισε ότι ο στόχος είναι να 
κλείσει κάθε οδός στην 
εκπαίδευση που δεν 
ελέγχεται από το κράτος, 
όπως γίνεται αυτή τη στιγμή 
στη λειτουργία των 
κολεγίων. Επίσης ο Ε. 
Βενιζέλος εξέφρασε -κατά 
πληροφορίες- την άποψη ότι 
η λειτουργία των κολεγίων 
δεν συνδέεται με την 
αναθεώρηση του άρθρου 16, 
γιατί αυτό το θέμα μπορεί να 
ρυθμιστεί νομοθετικά. (Επί 
της ουσίας, διαφωνεί με ένα 
από τα επιχειρήματα του 
ΠΑΣΟΚ, ότι δηλαδή η 
αναθεώρηση θα βάλει τάξη 
και σε αυτά τα κολέγια). Ο κ. 
Παπανδρέου φέρεται να είπε 
ότι η αναθεώρηση του 
άρθρου 16 θα επιδράσει και 
στο καθεστώς λειτουργίας 
και πιστοποίησης των 
σχολών που εμφανίζονται 
ως συνεργάτες ξένων 
πανεπιστημίων. Στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ έλεγαν ότι η 
νομοθετική ρύθμιση είναι 
απαραίτητη για το θέμα των 
επαγγελματικών 
δικαιωμάτων που επιβάλλει 
η Ευρωπαϊκή Ενωση.

ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
Η ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Για τις επαφές της με την 
παλαιστινιακή ηγεσία, κατά 
το πρόσφατο ταξίδι της στην 
περιοχή της Μ. Ανατολής, 
ενημέρωσε τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Κ. Παπούλια η 
γενική γραμματέας του ΚΚΕ 
Αλέκα Παπαρήγα. Κατά την 
επίσκεψή της, χθες, στο 
Προεδρικό Μέγαρο 
ανακοίνωσε στον Πρόεδρο 
πως αναχωρεί σε λίγες 
μέρες για την Τουρκία για να 
πάρει μέρος σε συμπόσιο για 
το «σύγχρονο ανατολικό 
ζήτημα».
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ΒΛΕΠΕΙ αδυναμία άσκησή ουσιασιική$ πολιιική$ από ίο κόμμα, δεν εξαιρεί ιο ΠΑΣΟΚ

Πρόταοη Σημίτη για 
έΕοδο από την κρίση

Ο Κ. Σημίτης συνομιλεί 
με τον τ. Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας 
Κ. Στεφανόπουλο και 
η σύζυγός του Δάφνη 
με τον Γ. Παπανδρέου, 
στη χθεσινή 
εκδήλωση

Εχεις εκλεγεί; 
Πόθεν έσχες;
Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Δ ηλώσεις «πόθεν έσχες» απά το τρέχον έτος εί
ναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα στελέ

χη του ΠΑΣΟΚ, που είναι εκλεγμένα σε κομματικά 
όργανα. Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι 
την 1η Ιουνίου στην Επιτροπή Καταστατικού και Πι
στοποίησης του κόμματος (ΕΚΑΠ).

Η απόφαση, που στηρίζεται στον Κώδικα Δεο
ντολογίας και Διαφάνειας τον οποίο υιοθέτησε το 
Εθνικό Συμβούλιο, καθιστά υπόχρεους υποβολής 
δήλωσης τους εξής:
-Μ έλη Εθνικού Συμβουλίου.
-Συντονιστές Νομαρχιακών Επιτροπών. 
-Γραμματείς Περιφερειακών Επιτροπών. 
-Προέδρους Περιφερειακών Επιτροπών Κατα
στατικού και Πιστοποίησης.
-  Προέδρους Περιφερειακών Επιτροπών Οικονο
μικού Ελέγχου.
-Συντονιστές Τομεακών Επιτροπών.
-  Συντονιστές Επιτροπών Ελληνισμού της Διασπο- 
ράς.
-Αναπληρωτές οργάνων, όπου αυτοί προβλέπο- 
νται.

Οσοι εκ του νόμου υποχρεούνται σε υποβολή 
δήλωσης «πόθεν έσχες» σε δημόσια αρχή (βουλευ
τές, δήμαρχοι, νομάρχες κ.ά.) απλώς θα κοινοποι
ούν στην ΕΚΑΠ την υποβληθείσα δήλωση.

Οσοι δεν υποχρεούνται από νόμο σε υποβολή 
δήλωσης «πόθεν έσχες», θα πρέπει να συμπληρώ
σουν και να υποβάλουν στην ΕΚΑΠ τα προβλεπό- 
μενα έγγραφα περιουσιακής κατάστασης που κα
θορίζει το κόμμα.

Μαζί' με τη δήλωση «πόθεν έσχες» υποβάλλεται 
αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του υπόχρε
ου. Μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης «πό
θεν έσχες» 2007, θα συμπληρώνεται ετησίως μόνο 
ειδικός πίνακας μεταβολών περιουσιακής κατάστα
σης. Ολα τα έντυπα και οι οδηγίες συμπλήρωσής 
τους βρίσκονται στο δικτυακό τόπο www.pasok.gr 
link ΕΚΑΠ και μπορούν να υποβάλλονται στην αρ
μόδια επιτροπή, είτε ηλεκτρονικά είτε με συστημέ
νη επιστολή στον εκάστστε πρόεδρό της. Η επιτρο
πή εκδίδει και αποστέλλει στον υπόχρεο αποδεικτι
κό παραλαβής.

Τα παραπάνω αποφασίστηκαν στη χθεσινή συ
νεδρίαση της Επιτροπής Καταστατικού, υπό την 
προεδρία του προέδρου της Γιώργου Ανωμερίτη 
και παρόντων των μελών της: Δ. Κουσελά, Μ. Κυ- 
ριακοπούλου, Κατερίνας Κωλέτση, Π. Σγουρίδη, Π. 
Τσερτικίδη και Γ. Χαλβατζόγλου.

Θυμίζουμε ότι η πρόταση για την καθιέρωση «πό
θεν έσχες» στα στελέχη στο ΠΑΣΟΚ ήταν του τέως 
προέδρου της Βουλής, Απόστολου Κακλαμάνη, την 
οποία είχε καταθέσει στο συνέδριο του 2005 και εί
χε εγκριθεί ομόφωνα.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Σε παρακμή βρίσκεται 
η πολιτική και όχι η 
δημοκρατία, πιστεύει 

ο Κώστας Σημίτης και 
αποδίδει τη σημερινή 
κρίση του πολιτικού 
συστήματος στις 
παδολογικές αδυναμίες 
των κομμάτων, χωρίς να· 
εξαιρεί το ΠΑΣΟΚ.

Ενώπιον του τέως Προέ
δρου Κ. Στεφανόπουλου, του 
Γιώργου Παπανδρέου, άλλων 
ηγετικών στελεχών (Βενιζέ
λος, Διαμαντοπούλου, Αθανα- 
σάκης, Βάσω Παπανδρέου 
κ.ά.) και πολλών βουλευτών 
του ΠΑΣΟΚ ο πρώην πρωθυ
πουργός παρουσίασε μια 
πλατφόρμα εξόδου από την 
κρίση, η οποία στηρίζεται στην 
προτροπή προς τις πολιτικές 
δυνάμεις να ασκήσουν ουσια
στική πολιτική, που λύνει προ
βλήματα και να παραμερίσουν 
τη σχηματική πολιτική, η οποία 
έχει ως μόνο στόχο να μην 
προκαλείται πολιτικό κόστος. ’ 

Ο κ. Σημίτης μίλησε χθες το 
βράδυ σε εκδήλωση του Ομί
λου Προβληματισμού για τον 
Εκσυγχρονισμό της Κοινω
νίας, τον οποίο ο ίδιος είχε ι
δρύσει το 1991. Η ομιλία του, 
με τίτλο «Η δημοκρατία σε 
κρίση;», περιείχε αναφορές σε 
πολλά σύγχρονα προβλήματα 
και διαπιστώσεις για ορισμένα 
αδιέξοδα, στα οποία έχει οδη
γηθεί η πολιτική τάξη σήμερα 
στην Ελλάδα. Απέφυγε, όμως, 
τις αιχμηρές αναφορές σε επί
μαχα θέματα των ημερών (π.χ. 
αναθεώρηση άρθρου 16 του 
Συντάγματος), που θα μπορού
σαν να ερμηνευθούν ως κριτι
κή στη σημερινή ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ. Επίσης, απέψυγε τις 
αναφορές σε συγκεκριμένες 
πρακτικές της σημερινής κυ
βέρνησης, αν και άσκησε κρι
τική σε ορισμένες πλευρές της.

Οι βασικές αιτίες
Κατά τον πρώην πρωθυ

πουργό, οι βασικές αιτίες της 
σημερινής κρίσης, με παράλ
ληλη αναφορά στις ευθύνες 
των κομμάτων, είναι:

□  Η παραίτηση των κομμά
των από τον ενεργό ρόλο 

του διαμορφωτή των εξελίξε
ων. «Προτιμούν -είπε-τον ρό
λο ενός ενδιαφερομένου, αλλά 
αποστασιοποιημένου συμμέτο
χου. Διστάζουν να διεκδική- 
σουν τη θέση του καθοδηγητή 
της κοινωνίας με ιδέες και 
πρωτοβουλίες για τις κοινωνι
κές αλλαγές. Η άποψή τους για 
το νέο είναι συνειδητά ασαφής. 
Οι θέσεις τους διατυπώνονται 
με τέτοιον τρόπο, ώστε να επι
σημαίνουν μεν τον ενδιαφέρον 
τους για τους ψηφοφόρους 
τους, αλλά να μην τα δεσμεύ
ουν. Το κέρδος και οι ζημιές 
μπορούν να σταθμιστούν με 
κριτήριο την εύνοια των ψηφο
φόρων. Η πολιτική αυτή τακτι
κή δίνει πρωτεύουσα θέση στα 
αποτελέσματα των δημοσκο

πήσεων. Οι πεποιθήσεις έρχο
νται σε δεύτερη μοίρα».

0 Η αποστασιοποίηση των 
κομμάτων από τα προ

βλήματα. Αυτό -εξήγησε- έχει 
ως συνέπεια να αποστασιοποι- 
εί τους πολίτες από την πολιτι
κή. Τα κόμματα, που συντη
ρούν με τη στάση τους την κρί
ση, έχουν και τη δυνατότητα να 
την άρουν. Αρκεί να διαμορ
φώσουν απόψεις σαφείς και

συγκεκριμένες, που απαντούν 
ουσιαστικά στα προβλήματα.

Β Η συνειδητή αδυναμία 
και απροθυμία των κομ

μάτων να μιλούν με σαφήνεια 
και ειλικρίνεια. «Το πολιτικό 
μήνυμα που θέλει να είναι ειλι
κρινές ούτε είναι εύκολα κατα
νοητό ούτε ενθουσιάζει. Οι πο
λιτικοί πέφτουν εύκολα στην 
παγίδα της απλοποίησης και 
της υπερβολής. Εύκολα περιο

ρίζονται στον καταγγελτικό και 
μόνο λόγο και αποφεύγουν α
ναλύσεις και θέσεις, για να μην 
έχουν πολιτικό κόστος», είπε. 

Επικρατεί ιδιαίτερη δυ
σπιστία απέναντι στο και

νούργιο κι έτσι ο κόσμος απο
δέχεται εύκολα τη συντηρητι
κή επιχειρηματολογία, που συ- 
νιστά «να σταθούμε σε ό,τι ξέ
ρουμε». Οι συνθήκες αυτές -ε 
ξήγησε- αποτελούν εμπόδιο

για τη συγκρότηση κοινωνικών 
ρευμάτων που θα αγωνιστούν 
για αλλαγές. Και πρόσθεσε ό
τι τα κόμματα «έχουν προσαρ
μοστεί σ’ αυτό το ακροατήριο 
και δεν ισχυρίζονται πια ότι εί
ναι σε θέση να φτιάξουν από 
το μηδέν κάτι το εντελώς και
νούργιο».

Υπέρ των Αρχών
Ο κ. Σημίτης:

•  Υπερασπίστηκε τις ανεξάρ
τητες Αρχές και διαπίστωσε ό
τι οι κυβερνήσεις, οι βουλευτές 
και τα κόμματα θέλουν να πε
ριορίσουν την αυτονομία τους. 
Παραδέχθηκε ότι τίθεται το ε
ρώτημα «ποιος ελέγχει τους ε
λεγκτές;», αλλά επισήμανε ότι 
και τα κόμματα επιδιώκουν 
τον έλεγχό τους και όχι την ε
νίσχυσή τους, φέρνοντας ως 
παράδειγμα το Εθνικό Συμ
βούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ό
που διορίζονται πρόσωπα υ
πάκουα στα κόμματα και όχι 
ανεξάρτητοι τρίτοι.
•  Ανατάχθηκε στο αίτημα να 
ισχύσουν και για την τηλεόρα
ση οι συνταγματικές αρχές που 
ισχύουν για την ελευθερία των 
εφημερίδων. «Οσοι θέλουν να 
προστατεύεται τόσο η ιδιωτική 
σφαίρα του ατόμου από επεμ
βάσεις τρίτων όσο και οι κοι
νωνικές αξίες από ένα χωρίς 
φραγμό κυνήγι ακροαματικό
τητας και κέρδους, επισημαί
νουν ότι η εξίσωση Τύπου και 
τηλεόρασης έχει όρια».

Το «φάρμακο»
Ο πρώην πρωθυπουργός πα

ραδέχθηκε ότι τα κόμματα σή
μερα ασχολούνται με περίπου 
τα ίδια θέματα, ακολουθούν πε
ρίπου όμοιες πολιτικές τακτικές 
και χρησιμοποιούν περίπου τα 
ίδια τεχνικά μέσα, αλλά αρνή- 
θηκε ότι τα δύο κόμματα εξου
σίας (Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ) ταυτί
ζονται. Και έφερε ως παράδειγ
μα τις φορολογικές μειώσεις 
για τις επιχειρήσεις που έκανε η 
Ν.Δ. και τις αντίστοιχες για τα 
εισοδήματα των εργαζομένων 
που έκανε το ΠΑΣΟΚ. «Δεί
χνουν ότι οι επιδιώξεις τους εί
ναι διαφορετικές και το κοινω
νικό αποτέλεσμα της δράσης 
τους είναι διαφορετικό».

Κλείνοντας την ομιλία του, 
πρότεινε ως «φάρμακο» να ε- 
πανέλθουν τα κόμματα στην 
ουσιαστική πολιτική. Εχουν υ
ποχρέωση να το κάνουν -πρό
σθεσε- προπαντός εκείνες οι 
πολιτικές δυνάμεις που ανατί
θενται στον συντηρητικό αυ- 
ταρχισμό και πιστεύουν σε μια 
ανοιχτή κοινωνία ευθύνης.

http://www.pasok.gr

