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0 πρώην πρωθυπουργόν απαρίθμησε ενώπιον ίου 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ î i s  αδυναμίεετου κόμμαιοε

L Του ΠΑΝΝΗ ΑΝΤΥΠΑ

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο της 
Εθνικής Τράπεζας, ενώπιον του κ. 
Γιώργου Π απανδρέου  και δε
κάδων άλλων κορυφαίων στελε
χών του κόμματος της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης, ο κ. Κώστας 
Σημίτης απαρίθμησε όλες τις α
δυναμίες τω ν κομμάτων, ¡άρα και 
του ΠΑΣΟΚ υπό τη νέα ηγεσία του.

Δ εν έχουν σαφή πολιτικό λόγο, 
δε δίνουν λύσεις, λένε περίπου τα 
ίδια πράγματα, έχουν οδηγήσει 
τους πολίτες μακριά από την πο-

«Ολα πάτε να 
τα τραβήξετε, ήταν 

πολύ κοντά 
στις απόψεις που έχω 
εκφράσει», το σχόλιο 
του κ. Γ. Παπανδρέου 

στους δημοσιογράφους

λιτικήίΗ Χαριλάου Τρικούπη, ε- 
πισήμως, σχολίασε ότι «ο πρώην 
πρωθυπουργός είπε αυτονόητες α
λήθειες που όλοι οφείλουν να ε 
ξετάσουν με προσοχή».

Ο ίδιος ο κ. Γ. Παπανδρέου, με
τά το τέλος της ομιλίας, όχι και πο

λύ πειστικά ακούστηκε να σχο
λιάζει σε δημοσιογράφους «όλα 
πάτε να τα τραβήξετε, ήταν πολύ 
κοντά στις απόψεις που έχω εκ- 
φράσει».Στελέχη από το περιβάλ
λον του αρχηγού, όμως, προσέθεταν 
την αιχμηρή επισήμανση πως «ή
ταν οκτώ χρόνια πρόεδρος του 
κόμματος και πρωθυπουργός»! 
Και ο νοώ ν νοείτω...

ΑΣΑΦΗΣ
Ο κ. Κώστας Σημίτης μιλώντας 

σε εκδήλωση του ΟΠΕΚ με θέμα 
«Η Δημοκρατία σε κρίση;», ανα
φέρθηκε διεξοδικά σης αλλαγές που 
έχουν επέλθει στη σύνθεση της κοι
νωνίας με τη διεύρυνση τω ν  με
σαίων στρωμάτων που οδήγησε τα 
κόμματα σε «πολυσυλλεκτικές τα
κτικές» με αποτέλεσμα να ταυτί
ζονται στα μάτια της κοινής γνώ 
μης. Μίλησε για «αδυναμία, αμ
φιβολία και δισταγμό τω ν πολιτι
κών να παρέμβουν» και να δώσουν 
ουσιαστικές λύσεις πιστεύοντας 
ότι «η κοινωνία δεν είναι έτοιμη 
να τις δεχθεί». «Το αντίδοτο», τό
νισε, «είναι η “επαναπολιτικοποί- 
ηση” της πολιτικής.

Τα σχέδια για τη νέα εποχή εί
ναι ευθύνη τω ν  πολιτικών δυνά
μεων», συνέχισε, αλλά «αυτές έ
χουν παραιτηθεί από τον ενεργό 
ρόλο του διαμορφωτή τω ν  πολι
τικών εξελίξεων!». «Προτιμούν το

Απέφυγε αναφορέε στο άρθρο 16

ΓΙΑ «ΑΔΥΝΑΜΙΑ, αμφιβολία και δισταγμό των πολιτικών να παρέμβουν και να δώσουν ουσιαστικές λύσεις», 
μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης στην εκδήλωση του ΟΠΕΚ. Στο στιγμιότυπο μαζί με τον πρώην 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλο, τη σύζυγό του Δάφνη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. ,

ρόλο ενός ενδιαφερομένου αλλά 
αποστασιοποιημένου συμμέτοχου. 
Η άποψή τους για το νέο είναι συ
νειδητά ασαφής!».

«Ο κομματικός λόγος», επισή- 
μανε, «αποσαφηνίζει τα λιγότερα 
δυνατά και δίνει πρωτεύουσα θέ
ση στα αποτελέσματα τω ν δημο
σκοπήσεων».

Υποστήριξε ότι «ο  πολίτης δεν 
έχει παύσει να ενδιαφέρεται για 
την πολιτική αλλά εμφανίζεται α- 
ποστασιοποιημένος, γιατί δεν εν- 
διαφέρεται για τον ξύλινο λόγο, 
τις αρχηγικές διαμάχες ή τα θεα
τρικά παιχνίδια των κομμάτων» και 
έδωσε κατευθύνσεις για το πώς 
θα επιτευχθεί η συμμετοχική δη
μοκρατία.

Ο κ. Κώστας Σημίτης απέφυγε να αναφερθεί 
στο άρθρο 16. Μίλησε για αρνητικές πλειοψη- 
φίες στο πανεπισιήμιο που ζητούν μια «άλλη 
μεταρρύθμιση» την οποία όμως αποφεύγουν 
να εξειδικεύσουν.
Και σε αυτή την περίπτωση απέδωσε τις ευθύ
νες σης πολιτικές δυνάμεις, γιατί, «όταν λεί
πουν τα θετικά πρότυπα είναι αναπόφευκτο να 
κυριαρχούν τα αρνητικά». Σύμφωνα με πληρο
φορίες ο κ. Κ. Σημίτης προγραμματίζει παρέμ
βαση για το θέμα με άρθρο σε εφημερίδα, 
πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή. Ιδιαίτε
ρα επικριτικός ήταν για τα μέσα ενημέρωσης 
-ιδίως τα τηλεοπτικά- που έχουν γίνει «μία 
παράλληλη προς την κυβέρνηση εξουσία». «Ο 
ελεγκτής έχει γίνει συνδιαχειριστής της εξου
σίας», είπε χαρακτηριστικά. Στηλίτευσε ακόμη 
την προσπάθεια ελέγχου των ανεξάρτητων

αρχών από κόμματα και βουλευτές επισημαί- 
νοντας πως «η δυναμική των πολιτικών κομ
μάτων για διαφάνεια, ανανέωση και τομές 
είναι περιορισμένη». Αποδέχτηκε πάντως ως 
υπαρκτό το ερώτημα ποιος θα ελέγχει τους 
ελεγκτές. Τάχθηκε κατά της λήψης νέων 
μέφων με αφορμή την πρόσφατη τρομοκρατι
κή επίθεση. «Μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμά
των και ασφάλειας δεν υπάρχει οπωσδήποτε 
αντίθεση», είπε και επισήμανε πως «μία δημο
κρατική κοινωνία πρέπει να αποδέχεται να ζει 
με κινδύνους». «Οι όποιοι περιορισμοί», προ
σέθεσε, «είναι θέμα πολιτικό και αποφαοίζεται 
με πολιτικές διαδικασίες». Οι πολίτες, κατέλη
ξε, αντιδρούν στην απαξίωση της πολιτικής 
και είναι χρέος των προοδευπκών δυνάμεων 
ν' ανταποκριθούν στα αιτήματά τους. Εδειξε, 
έτσι, στο διάδοχό του τον... άλλο δρόμο!

Πρόταση Βενιζέλου για τα κολλέγια
Μία πρόταση του κ. Ευ. Βενιζέλου για τη συγκρότηση 
ad hoc επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που θα εξετάσει την προ
σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στα ευρωπαϊκά δεδο
μένα για τον τρόπο λειτουργίας τω ν  κολεγίων, 
προκάλεσε νέο κύκλο ¡συζητήσεων. στο εσωτερικό της 
Χαριλάου Τρικούπη, για την τελική στάση του κ. Παπαν

δρέου στην ψηφοφορία για 
το άρθρο 16. Πολύ δε περισ
σότερο, που την πρόταση του 
κ. Βενιζέλου χαρακτήριζαν 
ω ς ενδιαφέρουσα, συνομιλη
τές του κ. Παπανδρέου, ενώ 
ήλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
της προσέδιδαν περιεχόμενο 
ακύρωσης της μέχρι στιγμής 
επιχειρηματολογίας της ηγε
σίας του ΠΑΣΟΚ για τη θέση 
¡υπέρ της αναθεώρησης του 
επίμαχου άρθρου. Προ ημε
ρών μάλιστα, ο κ. Γ. Παπαν
δρέου μιλώντας με 
δημοσιογράφους είχε υπο
στηρίξει ότι αν δεν αναθεω- 
: ρηθεί το άρθρο 16 «η 
Ευρωπαϊκή Ενωση θα νομι
μοποιήσει όλα τα ΙΕΚ της

Ομόνοιας». Παρά το γεγονός ότι η πρόταση του κ. Βενι
ζέλου δεν υιοθετήθηκε, θεωρείται ενδεικπκή για την 
αμηχανία της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ εν ρψει της ψηφοφο
ρίας στην Ολομέλεια της Βουλής επί του επίμαχου 
άρθρου. Κυρίως όμως εξαιτίας τω ν  ευρημάτων των 
δημοσκοπήσεων, που εμφανίζουν το κόμμα της αξιωμα
τικής αντιπολίτευσης «να πληρώνει» το πολιτικό κόστος 
της θέσης του υπέρ της αναθεώρησης του 16.

ΝΟΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΝΗ
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ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ συζητήσεων 
στη Χαρ. Τρικούπη προ
κάλεσε η πρόταση Βενιζέ
λου για τα κολέγια.

Εδειξε στον 
Γιώργο τον. 
ctrfflo δρόμο


