
ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συμφωνία για πρωτοβουλίες όποτε 
η κυβέρνηση παρεκκλίνει από 

τις προεκλογικές υποσχέσεις της,

Οργανώνεται 
η εσωκομματική 

αντιπολίτευση
Συνάντηση έξι στελεχών του ΠΑΣΟΚ χθες

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ανησυχεί 
για τα φαινόμενα φυγόκεντρων τάσεων στην 
κοινοβουλευτική της ομάδα, τα οποία εμποδί
ζουν συχνά το νομοθετικό της έργο, η εσω
κομματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ οργα
νώνεται.

Εξι ιστορικά στελέχη του Κι- ---------- —
νήματος, που εκπροσωπούν Ρεπορτάζ:
δύο διαφορετικές τάσεις, συνα
ντήθηκαν χθες σε εστιατόριο του Συντάγμα
τος και συμφώνησαν στην ανάληψη πρωτο
βουλιών από κοινού ώστε να εμποδιστεί στο 
εξής οποιαδήποτε παρέκκλιση της κυβέρνη
σης από τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και 
υποσχέσεις.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κ. Αν. Πεπο- 
νής, Γ. Ανωμερίτης και Σ. Βαλυράκης από 
πλευράς των αποκαλουμένων «προεδρικών», 
καθώς και οι κ. I. Χαραλαμπόπουλος, Π. Κρητι
κός και Ελ. Βερυβάκης από πλευράς των απο
καλουμένων «κεντρογενών».

Η αφορμή

Αφορμή για το γεύμα αυτό, κατά τη διάρ
κεια του οποίου αντηλλάγησαν ενδιαφέ
ρουσες απόψεις, ήταν οι κοινοί αντιστασιακοί 
και αντιδικτατορικοί αγώνες που συνδέουν τα 
έξι στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι προφανές 
ότι κατά τη μακρά συζήτηση που πραγματο
ποιήθηκε, το βασικό αντικείμενο που τους α
πασχόλησε ήταν η εφαρμοζόμενη πολιτική α
πό την κυβέρνηση κυρίως σε θέματα εξωτερι
κής και κοινωνικής πολιτικής.

Πρωτοβουλίες
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Κ», τα 

στελέχη αυτά συμφώνησαν να αλληλοϋπο- 
στηρίζουν τις πρωτοβουλίες που θα αναλη- 
φθούν στο μέλλον προς την κατεύθυνση

αυτή, έτσι ώστε να διευρυνθεί η απήχησή 
τους μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ.

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η ομάδα των 
κεντρογενών δεν είχε υποστηρίξει ανοιχτά το 

γνωστό υπόμνημα των 32 
··· .  βουλευτών για τα εθνικά θέμα-
?. ΧΙΩΤΗΣ τα ev¿  α ν ά χ 0 γ η  ουδέτερη στά

ση τήρησε πρόσφατα και κατά 
τη συζήτηση των τροπολογιών των συμβασι- 
ούχων στους OTA.

Αντιδράσεις

Οπως επισήμαναν όμως και χθες οι 
βουλευτές, η μαζικότητα στις αντιδράσεις ε
ντός της Βουλής έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί 
και το κλειδί της επιτυχίας, καθώς τα περισ
σότερα από τα κυβερνητικά στελέχη δέχονται 
να τροποποιήσουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις 
που εισάγουν μόνο με την απειλή της κατα
ψήφισής τους.

Για τον λόγο αυτό συμφώνησαν ότι θα πρέ
πει να υπάρχει στο εξής μια πιο συντονισμένη 
παρακολούθηση των νομοσχεδίων που θα κα
τατεθούν στη Βουλή τους επόμενους μήνες, 
κυρίως δε κατά τις εργασίες των θερινών 
τμημάτων, οπότε η κυβέρνηση αναμένεται να 
καταθέσει σημαντικά νομοθετήματα.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η συνάντη
ση αυτή ήταν απλώς η αρχή μιας σειράς επα
φών και... γευμάτων μεταξύ βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ με ανάλογο αντικείμενο. Σε αυτές τις 
συναντήσεις δε, όπως άλλωστε και στη χθεσι
νή, θα καταστεί σαφές ότι ο ασφυκτικότερος 
έλεγχος της κυβέρνησης από την ίδια την 
κυβερνητική πτέρυγα δεν αποσκοπεί στην 
προβολή συγκεκριμένων στελεχών, παρά μό
νο στη διατήρηση της προσήλωσης του 
ΠΑΣΟΚ στις προγραμματικές του θέσεις.

ΕυροκίΝίεει

Ο πρωθυπουργός δέχθηκε, χθες, στο Μέγαρο Μαξίμου, ευχές για την ονομαστική του εορτή από πολίτες. Δ ίπλα του, η σύζυγός του Δ άφνη.

Ευχές σιον Κ. Σημίτη στο Μέγαρο Μαξίμου
Ευχές για την ονομαστική του εορτή 

δεχόταν χθες από το πρωί στο Μέγαρο 
Μαξίμου ο πρωθυπουργός και πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ Κ. Σημίτης. Πριν από το μεση
μέρι τον επισκέφθηκαν μέλη του Υπουργι
κού Συμβουλίου και βουλευτές. Το από
γευμα, οι πόρτες του Μαξίμου άνοιξαν για 
τους πολίτες και για τους εκπροσώπους 
του Τύπου. Στο πλευρό του πρω
θυπουργού ήταν η σύζυγός του κ. Δάφνη

Σημίτη, ενώ κοντά στους επισκέπτες ήταν 
και συζητούσαν μαζί τους συνεχώς οι κ. 
Νίκος Θέμελης, Γιώργος Πανταγιάς, Θεό
δωρος Τσουκάτος και ο υπεύθυνος του 
γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Δημ. Κα- 
ρύδης. Μεταξύ των επωνύμων που προ- 
σήλθαν το απόγευμα για να ευχηθούν 
στον κ. Σημίτη ήταν η γραμματέας της Νε
ολαίας ΠΑΣΟΚ κ. Τόνια Αντωνίου, ο 
υφυπουργός Εσωτερικών κ. Αν. Μαντέλης

και ο δήμαρχος Πειραιά κ. Στ. Λογοθέτης. 
Κοντά στους δημοσιογράφους, όπως πά
ντα πρόθυμος να προσφέρει τις πολύτι
μες υπηρεσίες του, ο κ. Στ. Μπίθας, στέ
λεχος του γραφείου Τύπου του πρω
θυπουργού. Αργά το βράδυ, επισκέφθη- 
καν τον γραμματέα της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ κ. 
Κ. Σκανδαλίδη στο σπίτι του για να του 
ευχηθούν πολλά κομματικά στελέχη και 
φίλοι του.

Σιις δέκα 
Ιουνίου 

ο διάλογος 
στη Βουλή
Για τις 10 Ιουνίου ανα

βλήθηκε η προγραμματι
σμένη για τη Δευτέρα προ 
ημερήσιας συζήτηση στη 
Βουλή σε επίπεδο αρχη
γών κομμάτων με θέμα 
τον κοινωνικό διάλογο, τη 
διενέργεια της οποίας είχε 
ζητήσει ο πρόεδρος του 
ΣΥΝ κ. Ν. Κωνσταντό- 
πουλος.

Την αναβολή επέβαλε 
το γεγονός ότι την ίδια η
μέρα ο κ. Σημίτης θα βρί
σκεται στο Παρίσι προκει- 
μένου να παραστεί στην 
υπογραφή της Συμφωνίας 
μεταξύ του ΝΑΤΟ και της 
Ρωσίας, για την προς Βορ- 
ράν διεύρυνση της Βορει
οατλαντικής Συμμαχίας. 
Οπως ανέφερε ο υ
πουργός Τύπου κ. Δημ. 
Ρέππας, ο πρωθυπουργός 
πρότεινε για τη διεξαγωγή 
της συζήτησης δύο άλλες 
ημερομηνίες, προ της 
10ης Ιουνίου, αλλά αυτές 
δεν έγιναν δεκτές, λόγω 
άλλων υποχρεώσεων των 
πολιτικών αρχηγών.

Πρώτη ομιλία Κ. Καραμανλή στην Κ.Ο.
Εθνικά θέματα, οικονομία, κοινωνική πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Εφ' όλης της ύλης (για τα εθνικά θέ
ματα, την οικονομία και την κοινωνική 
πολιτική), θα μιλήσει σήμερα, στην πρώ
τη, από την εκλογή του στην ηγεσία του 
κόμματος, συνεδρίαση της κοινο
βουλευτικής ομάδος της Νέας Δημο
κρατίας, ο πρόεδρός της κ. Κώστας Κα
ραμανλής.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, 
που απέστειλε ο κ. Σταύρος Δήμας, οι

βουλευτές θα συζητήσουν, επιτέλους, 
το θέμα λειτουργίας της κοινοβουλευτι
κής ομάδος, καθώς και ζητήματα τοπι
κής αυτοδιοίκησης.

Θεωρείται βέβαιο ότι ο κ. Καραμαν
λής θα αναφερθεί στη λειτουργία της 
κοινοβουλευτικής ομάδας, ως οργά/νου 
παραγωγής πολιτικής και λήψης αποφά
σεων. Στόχος του είναι να συνεδριάζουν 
τακτικά τα όργανα του κόμματος, με

συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη θεμά
των, που θα γνωστοποιείται εγκαίρως 
στους βουλευτές, ώστε να προετοιμά
ζονται κατάλληλα.

Επίσης, είναι πιθανόν να συζητηθεί 
και η αναβάθμιση του ρόλου της Εκτε
λεστικής Επιτροπής του κόμματος.

Η συζήτηση για τα θέματα τοπικής 
αυτοδιοίκησης θα περιστραφεί στο μεί- 
ζον ζήτημα της συνένωσης των δήμων

και κοινοτήτων, ενώ φαίνεται ότι θα 
συζητηθεί και το ζήτημα της γενικότε
ρης προετοιμασίας του κόμματος, εν ό- 
ψει δημοτικών εκλογών, χωρίς να απο
κλείεται να ακουσθούν και προτάσεις 
βουλευτών, για ονόματα στελεχών που 
θα μπορούσαν να κατέλθουν ως υποψή
φιοι στις μεγάλες πόλεις. Η συνεδρίαση 
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γε
ρουσίας της Βουλής στις 11.30 το πρωί.


