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Παρά τη δέσμευση Παπανδρέου μετά την άνοδο της Ν.Δ. στην εξουσία, 

το ΠΑΣΟΚ μέσα οε 3 μήνες άρχισε να παρουσιάζει έντονα σημάδια χαλάρωσης

Σιγά... η αντιπολίτευση κοιμάται
Λόγοι και αντίλογοι για τη στάση της Χαριλάου Τρικούηη

Είχαν περάσει μόνο δέκα ημέρες από τη βαριά ήττα των εθνι
κών εκλογών όταν ο Γιώργος Παπανδρέου από τα έδρανα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης περιέγμαψε στην Κοινοβουλευτι
κή Ομάδα του ΠΑΣΟΚ το στίγμα της αντιπολιτευτικής 
τακτικής του κόμματος.ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Για κάθε πολιτική πράξη της κυβέρνησης θα υπάρχει η δική μας απάντηση», είχε πει τότε ο κ. Παπανδρέου στους βουλευτές του, υποσχόμενος -  εν είδει απειλής προς τη Νέα Δημοκρατία -  πως «θα μας βρουν απέναντι τους».Όμως, πριν αλέκτορα φωνήσαι... τρεις μήνες παραμονής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία, η αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ άρχισε να παρουσιάζει έντονα σημάδια χαλάρωσης. Το καμπανάκι για τη χαμηλών τόνων αντιπολιτευτική διάθεση του Κινήματος ήχησε για πρώτη φορά τον περασμένο Απρίλιο από την περιφέρεια από γραμματείς Νομαρχιακών Οργανώσεων που εντόπιζαν κενά στην άσκηση αντιπολίτευσης...
Δύθ λάθη. Επικοινωνιολόγοι επισημαίνουν πως η νέα ηγεσία έχει υιοθετήσει δύο λανθασμένα στοιχεία στον τρόπο που αντιπολιτεύεται.

*** Το πρώτο σφάλμα είναι ότι έχει εντάξει στο λεξιλόγιό της μια λάϊκίστικη φρασεολογία που οδηγεί το κόμμα μερικές δεκαετίες πίσω. Εκφράσεις του τύπου «τουρίστας της Λουκέρνης» που χρησιμοποιήθηκαν για τον Κ. Καραμανλή αλλά και αναλόγου ύ
φους σχόλια (π.χ. γνώρισαν to Room Service του ξενοδοχείου στη Λουκέρνη) δεν ταιριάζουν με το συνολικότερο ύφος και στυλ του νέου ΠΑΣΟΚ.

*** 'Ενα δεύτερο στοιχείο που χρεώνουν στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι στα θέματα εξωτερικής πολιτικής παρουσιάζεται λιγότερο συμβιβαστική σε σχέση με το παρελθόν, όταν ο πρόεδρος του κόμματος ασκούσε καθήκοντα υπουργού των Εξωτερικών, κάτι που δημιουργεί μία αντίφαση. Ακόμη και στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη παραδέχονται πως τα αντιπολιτευτικά αντανακλαστικά του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν αρκετές φορές εν υπνώσει. Ωστόσο, υπάρχει και ο αντίλογος. Πολλά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν πως θα ήταν πολύ πρόωρο για ένα κόμμα που, όπως αποδείχθηκε στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, έχει προκαλέσει τον θυμό του ελληνικού λαού, να ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους απέναντι σε μία κυβέρνηση που διανύει ακόμη μία περίοδο χάριτος... Μία επιθετική και σκληρή αντιπολίτευση, λένε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακριβώς αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

*** ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.Το ΠΑΣΟΚ έμεινε πίσω από τις εξελίξεις στο θέμα της εκκλησιαστικής διένεξης. Αφησε στην κυβέρνηση όλα τα χρονικά περιθώρια, με αποτέλεσμα η Ν.Δ. να ισχυρίζεται ότι ο συμβιβασμός επήλθε με δική της μεσολάβηση σε μία κρίση που εκ των πραγμάτων όμως θα οδηγούνταν σε εκτόνωση.
*** ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ. Το θέμα των συμβασιούχων και η αθέτηση των προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας αποτελούσε, σύμφωνα με στελέχη της Χαριλάου Τρικού- πη, ένα ιδανικό πεδίο για άσκηση ουσιαστικής αντιπολίτευσης. Ό μω ς το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε με καθυστέρηση και ανέβασε τους τόνους μετά το πρώτο κύμα απεργιών από χιλιάδες εργαζομένους. Αμηχανία στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσε και η παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου που γνωμοδότησε θετικά για τη νομιμότητα της παραπομπής του θέματος στο ΣτΕ, κάτι που επέτρεψε στη Νέα Δημοκρατία να αισθάνεται δικαιωμένη για τους χειρισμούς της.
*** ΑΚΡΙΒΕΙΑ. Το ΠΑΣΟΚ παρακολουθεί τους τελευταίους μήνες με αμηχανία τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων και των καυσίμων. Κι ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε κάνει αντιπολιτευτική της σημαία τις ανατιμήσεις στην αγορά σφυρο- κοπώντας καθημερινά την τότε κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται σε χλιαρές και ήπιες ανακοινώσεις.
*** ΔΙΓΛΩ ΣΣΙΑ ΚΥΒΕΡ-
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Του ΔΗΜ ΗΤΡΗ ΧΑΝ ΤΖΟΠΟΥΛΟΥ----------------------- ♦-----------------------
ΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. ΤοΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του έθιξαν το ζήτημα της διγλωσσίας ανάμεσα σε υπουργούς και υφυπουργούς, χωρίς όμως να καταφέρουν να το αναδείξουν ως μείζον πολιτικό θέμα. Σε γενικές γραμμές, η τακτική του ΠΑΣΟΚ είναι «αφήνουμε τη Νέα Δημοκρατία να ασχοληθεί με τα του οίκου της», κάτι που έγινε και με την πρόσφατη ενδοκυβερνητική ένταση που προκάλεσε η έκρηξη Έβερτ. 
*** ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ. Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε χλιαρά στην αδυναμία της κυβέρνησης να ανακόψει το κλίμα τρο-

μούστερίας που διοχέτευαν οι ανταποκριτές των ξένων μέσων ενημέρωσης σε σχέση με την ασφάλεια των Αγώνων. Π αράλληλα, άφησε να πέσουν στα., μαλακά οι αμφιβολίες που διατύπωσε ο Γιώργος Σουφλιάς για τη σκοπιμότητα ανάληψης των Αγώνων.
*** ΚΥΠΡΙΑΚΟ. Δεν υπήρξε ουσιαστική αντιπρόταση από το ΠΑΣΟΚ για το π  έπρεπε να πρήξει η κυβέρνηση στη Λουκέρνη. Η στάση της θύμισε τη Νέα Δημοκρατία στη Σύνοδο του Ελσίνκι που έλεγε πως «πήγαμε καλά αλλά θα μπορούσαμε και καλύτερα» μόνο

και μόνο για να ασκήσει κριτική.
*** ΣΗΜΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩ
ΠΗ. Η Χαριλάου Τρικούπη άφησε τη Νέα Δημοκρατία να βγει μπροστά και θετικά απέναντι σε ενδεχόμενη υποψηφιότητα Σημίτη για ευρωπαϊκό αξίωμα. Η ίδια περιορίστηκε στη δήλωση «ας δούμε τις εξελίξεις».
«** ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ. Δεν υπήρξε συστηματική κριτική στη φο- ροεισπρακτική μέθοδο της Ν.Δ. που αφορά τις ρυθμίσεις για το κλείσιμο των βιβλίων, λύση που η ίδια η Ν.Δ. καταδίκαζε ως αντιπολίτευση.Xpioxoipias: Aipopnxes οι nieoeis Άγγλων και Αμερικανών
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Λ πό εδώ και πέρα δεν χρει- '\ ί"\ . άζεται πανικός για το Κυπριακό». Ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής και γραμματέας του ΑΚΕΛ Δημήτρης Χρι- στόφιας, μιλώντας χθες στη Λευκωσία στους δημοσιογράφους που συνοδεύουν την πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής Αννα Ψαρούδα - Μπενάκη, επεσή- μανε ότι ώς το τέλος του χρόνου μπορεί να αντιστραφεί το δυσχερές κλίμα που έχει καλλιεργηθεί στην Ευρώπη για το «όχι» των Ελληνοκυπρίων στο σχέδιο Ανάν.Με ιδιαίτερα δηκτικό τρόπο μά λιστα , υ π ο στήριξε πως χρειάζεται να αναπτυχθεί άμεσα ένας ανοιχτός διά-

λογος με όλα τα πολιτικά κόμματα της Κύπρου και να εξηγηθούν με σαφήνεια στη διεθνή κοινότητα οι λόγοι που οδήγησαν τους Ελληνοκύπριους να ψηφίσουν κατά του σχεδίου Ανάν. Κατά την άποψή του, πρέπει να γίνουν παράλληλες επαφές ανάμεσα στις ηγεσίες των Ελληνοκυπρίων και των τουρκοκυπριακών κομμάτων, προ-

Δημήτρης Χριστόφιας. 
«Μπορεί να αντιστραφεί ώς το 
τέλος του χρόνου το δυσχερές 
κλίμα που έχει καλλιεργηθεί 
στην Ευρώπη για το “όχι” των 
Ελληνοκυπρίων στο σχέδιο 
Ανάν», εκτίμησε ο πρόεδρος 
της Κυπριακής Βουλής και 
γραμματέας του ΑΚΕΛ, 
μιλώντας χθες στη Λευκωσία 
στους δημοσιογράφους που 
συνοδεύουν την Ελληνίδα 
ομόλογό του, Αννα Ψαρούδα - 
Μπενάκη

κειμένου η κάθε πλευρά να κατανοήσει πλήρως την απάντηση της άρνησης στο δημοψήφισμα.Πάντως, ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά των Άγγλων και των Αμερικανών για τον ρόλο τους στη διαμόρφωσή του Σχεδίου Ανάν, αλλά και στη μετέ- πειτα περίοδο. Ειδικότερα τόνισε ότι «οι δύο δυ

νάμεις μάς ασκούν τεράστιες και αφόρητες πιέσεις, καθώς -  όπως είπε -  το γεγονός ότι μια χούφτα ανθρώπων έρχεται και τους λέει “όχι” ήταν αρκετό να τους χολώσει». Και πρόσθεσε πως η ανάδρασή τους σε αυτή τη δυσαρέσκεια των Ελληνοκυπρίων είναι «να μας τιμωρήσουν συνεχίζοντας να ασκούν με κάθε τρόπο μεγάλες πιέσεις και με πεδίο έκφρασής τους όλα τα διεθνή φόρα και οργανισμούς».Αναφέρθηκε ακόμη στον ιδιαίτερο ρόλο που κατά τη γνώμη του φαίνεται να παίζει η Ρωσία σημειώνοντας ότι δείχνει να ανανήπτει οικονομικά και μπορεί μαζί με άλλες δυνάμεις να διαμορφώσει μια νέα κατάσταση πραγμάτων που θα βοηθήσει στην λύση του Κυπριακού.Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, κάνοντας την αυτοκριτική του για τη μείωση του ποσοστού του κόμματος του στις ευρωεκλογές, παραδέχθηκε ότι «δεν δώσαμε την πρέπουσα σημασία και υποτιμήσαμε τις εκλογές για την Ευρωβουλή». Πρόσθεσε δε ότι το ΑΚΕΛ «πλήρωσε» τη θέση του στο δημοψήφισμ λέγοντας: «Μας τιμώρησαν κάποιοι από τους δ κούς μας που ήθελαν να ταχθούμε ι/πέρ του “να: αλλά και ορισμένοι που επιθυμούσαν να πού ένα τσεκουράτο “όχι”».


