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Εντολή να ετοιμάζεται η προεκλογική καμπάνια του ΠΑΣΟΚ

Σε εκλογική ετοιμότητα 
έθεσε το κόμμα ο Σημίτης

Σύμφωνα με την αναφορά του κ. Σημίτη, σιο ελληνοαμερικανικό 
επιμελητήριο, «σε λίγους μήνες με επιλογή της αντιπολίτευσης 

η χώρα προχωράει σε εκλογές»

Σ ε πλήρη εκλογική ετοι
μότητα έχει θέσει την 
κυβέρνηση και το 

κόμμα ο πρωθυπουργός και 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κ. 
Σημίτης αφού κοινή διαπί
στωση είναι ότι «πάμε σε 
εκλογές» με αφορμή την αδυ
ναμία ανάδειξης Προέδρου 
της Δημοκρατίας.

Μετά τη σαφή αναφορά του 
κ. Σημίτη στο ελληνοαμερικα- 
νικό επιμελητήριο ότι «σε 
λίγους μήνες με επιλογή της 
αντιπολίτευσης η χώρα προ
χωράει σε εκλογές» και στη 
χθεσινή σύσκεψη της κυβερ
νητικής επιτροπής που ασχο
λήθηκε με τη στάση της χώρας 
μας στο αίτημα αναβάθμισης 
των ευρωτουρκικών σχέσεων 
στο Ελσίνκι, έγινε αντιληπτό 
ότι η τελική απόφαση θα επη
ρεάσει σε μεγάλο Βαθμό την 
προεκλογική περίοδο (κάτι 
άλλωστε που επισημαίνει στις 
εισηγήσεις του ο σύμβουλος 
σε θέματα δημοσκοπήσεων 
Λεύτερης Κουσούλης).

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 
μέλη της κυβερνητικής επι
τροπής εξέτασαν τις παραμέ
τρους του «ναι ή του όχι» σε 
αυτή την «κακή συγκυρία» 
(προεκλογική περίοδος) και 
εξουσιοδότησαν τον πρωθυ
πουργό να χειριστεί την τελι
κή του στάση ανάλογα με την 
έκβαση των διαπραγματεύσε
ων, που θα γίνονται «μέχρι 
την τελευταία στιγμή».

Σύμφωνα με πληροφορίες 
μας, υπέρ της άσκησης «Βέτο» 
στο Ελσίνκι τάχθηκαν οι Κ. 
Λαλιώτης, Β. Παπανδρέου, Ε. 
Βενιζέλος και Δ. Ρέππας (ενώ 
παρόμοιες απόψεις έχουν

Με τη στάση 
της Ελλάδας 
στο Ελσίνκι 

ασχολήθηκε χθες 
η κυβερνητική 

επιτροπή

εκφράσει και άλλοι υπουργοί 
όπως ο Μ. Χρυσοχοΐδης, ο Γ. 
Αρσένης κ.ά.).Υπέρ της άπο
ψης ότι αυτό που πρέπει να 
βαρύνει στο Ελσίνκι είναι το 
μακροπρόθεσμο συμφέρον 
της χώρας επιχειρηματολόγη
σε ο υπουργός των Εξωτερι
κών Γ. Παπανδρέου.

Κ Α Μ Π Α Ν ΙΑ

Σύμφωνα, πάντως, με πλη
ροφορίες μας- σε κάθε περί
πτωση- ο πρωθυπουργός 
έδωσε την εντολή για «πλήρη 
εκλογική ετοιμότητα» στο 
«επικοινωνιακό επιτελείο» 
(Κ. Λαλιώτης, Ε. Βενιζέλος 
,Δ. Ρέππας, Ν. Αθανασάκης

,Θ. Τσουκάτος) ώστε να ετοι
μάζεται η «προεκλογική 
καμπάνια» του κόμματος «να 
είναι έτοιμη να ξεκινήσει αμέ
σως με τη νέα χρονιά».

Ο κ. Σημίτης έχοντας δεδο
μένες τις δημόσιες θέσεις των 
κομμάτων της Βουλής ότι θα 
έχουμε άκαρπες ψηφοφορίες

για την ανάδειξη Προέδρου 
της Δημοκρατίας -που ίσως 
επισφραγιστούν και με συνα
ντήσεις του με τους αρχηγούς 
τω κομμάτων-εξέτασε τη 
συνταγματική δυνατότητα «να 
έρθουν πιο κοντά οι εκλογές».

Σύμφωνα με αυτό το σενά
ριο- που δεν αντιμετωπίζει

συνταγματικό πρόβλημα- οι 
σχετικές διαδικασίες μπορούν 
να ξεκινήσουν ένα μήνα πριν 
από τη λήξη της θητείας του 
Προέδρου, δηλαδή στις αρχές 
Ιανουάριου (από τις 8/1 και 
μετά). Εάν η πρώτη ψηφοφο
ρία αποβεί άκαρπη (χρειάζο
νται 200 ψήφοι) τότε η ψηφο
φορία επαναλαμβάνεται μετά 
απο πέντε ημέρες.

Εάν αποβεί και αυτή άκαρ
πη (απαιτούνται και πάλι 200 
ψήφοι) τότε μετά απο πέντε 
πλήρεις ημέρες διεξάγεται η 
Τρίτη ψηφοφορία (180 ψήφοι). 
Μετά τις τρεις άκαρπες ψηφο
φορίες η Βουλή μπορεί να δια
λυθεί «μέσα σε δέκα ημέρες». 
Στην περίπτωση αυτή η προε
κλογική περίοδος δεν θα διαρ
κέσει περισσότερο απο 23 ημέ
ρες. Επομένως -λεγόταν- οι 
εκλογές «στο τέλος Φεβρουά
ριου είναι πολύ πιθανές». Σε 
αυτό το «σενάριο» διατυπώνο
νται σοβαρές ενστάσεις και 
προβληματισμοί όσον αφορά 
την επιχειρηματολογία του 
ΠΑΣΟΚ, του ποιος θα «χρεω
θεί» τις πρόωρες εκλογές. Επι
σπεύδοντας τις διαδικασίες

εκλογής Προέδρου είναι 
δυνατόν -λένε- να δοθεί «προ
σχηματικός λόγος» να ξεφύγει 
η Ν.Δ. απο την κατηγορία ότι 
αυτή επιθυμεί και επιδιώκει τις 
εκλογές «παίζοντας με τους 
θεσμούς μικροκομματικά παι
χνίδια». Και επικαλούνται 
όλες τις δημοσκοπήσεις στις 
οποίες η κοινή γνώμη εμφανί
ζεται να μην επιθυμεί πρόωρες 
κάλπες.

Α Π Ο Φ Α ΣΕΙΣ

Πάντως στην κυβέρνηση, σε 
κάθε περίπτωση (είτε οι εκλο
γές γίνουν τον Φεβρουάριο 
είτε τον Μάρτιο) επικρατεί 
πλήρης εκλογική ετοιμότητα: 
Υπήρξε απόφαση για τα 
πανωτόκια, την επόμενη 
εβδομάδα μειώνονται τα επι
τόκια, σε εξέλιξη βρίσκεται η 
μονιμοποίηση χιλιάδων συμ- 
βασιούχων του Δημοσίου, θα 
δοθούν μισθοί και συντάξεις 
προκαταβολικά και του Ιανου
άριου ώστε να τονωθεί η 
αγορά των εορτών (με αφορ
μή πιθανό πρόβλημα με τον 
«ιό του 2000») κ.ά.

Νίκος ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

Ν Ε Α  Υ Ο Ρ Κ Η

Τεχνητή ένταση 
από Νιενκτάς

Προσπάθεια πρόκλησης τεχνητής 
έντασης στην Κύπρο, επιχείρησε ο 
κατοχικός ηγέτης, Ραούφ Ντενκτάς, 
με ιο ν  αβάσιμο ισχυρισμό του ότι 
Ελληνοκύπριοι πυροβόλησαν και 
τραυμάτισαν σοβαρά αστυνομικό του 
κατοχικού καθεστώτος. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, ο κ. Νιενκτάς έθεσε το 
θέμα στον αντιπρόσωπο του γενικού 
γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, 
Αλβάρο ντε Σότο, ισχυριζόμενος ότι 
το περιστατικό αυτό αποδεικνύει ότι 
οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύ
πριοι δεν μπορούν να ζήσουν μαζί και 
δείχνει επίσης ότι πρέπει να του απο
δοθεί το δικαίωμα κυριαρχίας στο 
κατεχόμενο τμήμα του νησιού.

Οι εκ  του σύνεγγυς συνομιλίες 
συνεχίστηκαν και χθες. Προηγήθηκε, 
όπως πάντα, ο κ. Κληρίδης και ακο
λούθησε ο κατοχικός ηγέτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έδρα 
των Ηνωμένων Εθνών Βρίσκονται ο 
Αμερικανός προεδρικός απεσταλμέ
νος Αλφρεντ Μόουζες, ο ειδικός 
συντονιστής Τομ Γουέστον, ο Αμερι
κανός πρέσβης στη Λευκωσία, Νταν 
Μπάτλερ και ο Βρετανός απεσταλμέ
νος σερ Ντέιβιντ Χάνι. Οι Αμερικα
νοί αξιωματούχοι, συναντήθηκαν με 
τον κ. Αλβάρο ντε Σότο και ενημε
ρώθηκαν για τις θέσεις των δύο πλευ
ρών στο εδαφικό, το συνταγματικό, το 
θέμα των περιουσιών και της ασφά
λειας.

Μήνυμα Πρόντι 
στην Αγκυρα

Να αποδώσει το Συμβούλιο Κορυφής που θα 
γίνει την Παρασκευή στο Ελσίνκι το καθεστώς της 
υποψήφιας για ένταξη χώρας στην Τουρκία, υπο
στήριξε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της 
Κομισιόν Ρομάνο Πρόντι ο οποίος ταυτόχρονα 
απέκλεισε κατηγορημαηκά όη «οι διαπραγματεύ
σεις ένταξης δεν θα αρχίσουν παρά μόνον όταν η 
Αγκυρα ικανοποιεί όλα ανεξαιρέτως τα κριτήρια 
της Κοπεγχάγης». Ο κ. Πρόντι εξήγησε, επίσης, 
απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, όητα κριτήρια 
της Κοπεγχάγης (σε εκδημοκρατισμό, σεβασμό 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μειονοτήτων κ.λπ.) 
«είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν μπορούν να εφαρ- 
μοσθούν από την Τουρκία κατά ένα ποσοστό τους 
μόνο, π.χ. κατά 70% ή 80%, αλλά η εφαρμογή τους 
πρέπει να είναι πλήρης».

Ο κ. Πρόντι θύμισε ακόμη όη εκτός των κριτη
ρίων της Κοπεγχάγης υπάρχουν και άλλες απο
φάσεις της Κοινότητας που πρέπει να σέβεται η 
Τουρκία και αναφέρθηκε στο Συμβούλιο Κορυφής 
του Λουξεμβούργου (Δεκέμβριος 1997) το οποίο 
καλύπτει πλήρως και ρυθμίζει όπως επιθυμεί η 
Ελλάδα η ς  διαφορές της με την Τουρκία (Χάγη 
κΛπ.) και το Κυπριακό, συναστούν δε οι αποφάσεις 
και αυτού του συμβουλίου τμήμα του «κοινοτικού 
κεκτημένου» το οποίο οφείλει να σέβεται και να 
εφαρμόζει η Αγκυρα. Για την ευρωπαϊκή προοπτι
κή της Κύπρου ο κ. Πρόντι διαβεβαίωσε ότι υπάρ
χει απόλυτη σύμπνοια και συνοχή των 15 στο θέμα 
της ενταξιακής προόδου της Κύπρου (σ.σ. ούτε 
αυτός ούτε κανείς άλλος αναφέρεται ρητά, όχι στην 
ενταξιακή πορεία αλλά στην ίδια την ένταξη του 
νησιού) καθώς και όη αυτοί θα παρακολουθούν 
συστηματικά και αυστηρά την Τουρκία για να ελέγ
χουν αν εφαρμόζει πιστά όλα τα κριτήρια της 
Κοπεγχάγης «τα οποία αποτελούν θεμελιώδεις 
αρχές της δημοκρατικής ζωής».

Βρυξέλλες, Γιώργος ΔΑΡΑΤ0Σ


