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Αυσιηρή επιστολή του πρώην πρωθυπουργού στον πρόεδρο ίου ΠαΣοΚ Κ υ ν ικ η  Ο μ ο λ ο γ ί α  

Χ ρ ις τ ο φ ο ρ λ κ ο υ

Σύγκρουση Σημίτη-Παπανδρέου
Ταράζει τα νερά το δημοψήφισμα για την Ευρώπη
Αμηχανία, κατήφεια και ερωτηματικά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

*Ή Siemens 
έδινε πάντοτε 
δωράιαασε 
πολιτικού**

Νέοε κύκλθ5 αναταραχών άνοιΕε 
στο  ΠαΣοΚ με την επιστολή που 
απέστειλε χθεε ο κ. Κ. Σημίτηε 
προε το ν  κ. Γ. Παπανδρέου. Ο 
πρώην πρωθυπουργόε εΕέφρασε 
την κάθετη διαφωνία του στην πρό
ταση διεΕαγωγήε δημοψηφίσματοε 
περί κύρωσηε τηε Συνθήκηε τηε Λι- 
σαβόναε, υπερασπιάτμενοε τα ήθη 
όλων των κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ. 
Στελέχη τηε Χαριλάου Τ  ρικούπη εΕέ- 
φραδαν απορία και έκπληδη τόσο 
για το κείμενο όσο και για το  ύφοε 
τηε επιστολήε, άφηναν δε να εν 
νοηθεί ότι τιε επόμενεε ημέρεε θα 
πρέπει να αναμένονται εδελίδειε. Η 
εντύπωση που κυριαρχεί είναι ότι 
η επιστολή συνιστά σαφή επιλογή 
του κ. Σημίτη για αντιπαράθεση με 
τον κ. Παπανδρέου τη συγκεκρι
μένη χρονική στιγμή, σελίδες Α3-4

Η κυβέρνηση 
αρνείται την 
καταπάτηση 
του 48ώρου

Εντονες αντιδράσεις 
από τα κόμματα 
και τα συνδικάτα

ΣΕΛΙΔΕΣ Α6-7

Δύο νεκρούε απεργού5, έναν Ισπανό και έναν Πορτο- νε λάστιχα αυτοκινήτων έχονταε αποκλείσει αυτοκι- 
γόλο, καθώε και τεράσπα προβλήματα στην τροφο- νητόδρομο στα σύνορα με την Πορτογαλία. Στην Ελλά- 
δοσία των αγορών «μετρούν» ήδη οι μεγάλεε κινητό- δα όλεε οι δημοσκοπήσειε αναδεικνύουν την ακρίβεια
ποιήσειε στην Ευρώπη και στην Ασία με αφορμή τιε τι- ωε το μεγάλο πρόβλημα γεγονόε που τρομάδει την κυ-
μέε του πετρελαίου. Στη φωτογραφία, ισπανοί αλιείε καί- βέρνηση και τουε βουλευτέε τηε. σελίδα Α8

Το πετρέλαιο ανάβει φωτιές παντού
Οι δημοσκόπησες τρομάζουν κυβέρνηση και βουλεντέΣ ms ΝΛ

Αποκαλυπτικόε για τα  «πολιτι
κά παιχνίδια» που «έπα ιδε» η 
S iem en8 σ τη ν  Ε λλάδα  ή τα ν  
χθεε στη ν κατάθεσή του σ τον  
ε ισα γγ ελ έα  ο πρώην διευθύ- 
νω ν  σύμβουλοε τηε εταιρείαε 
και κύριοε ύποπτοε στην υπό
θεση  τω ν  «μ αύρω ν τα μ ε ίω ν» 
κ. Μ. Χριστοφοράκοε. «Η  
Siemens έδινε πάντα δωρά- 
κια σε πολιτικούε» ομολόγησε 
κυνικά. Ακόμη, είπε ότι η «π ο 
λιτική» με τα δώρα  ακολουθή
θηκε και από τιε μεταγενέστε- 
ρεε από αυτόν διευθύνσειε τηε 
εταιρείαε. Σήμερα θα καταθέ
σει ακόμη μία μάρτυε-κλειδί, 
η κυρία Ελένη Δενδρινού, 
ε νώ  σ το  τέλο ε  τηε επόμενηε 
εβδομάδαε αναμένονται οι ποι- 
νικέε διώδειε. σελίδα Α13

Το ένοχο 
ηλιέλαιο 

εmσιpέφει 
σια ράφια

Ελεύθερη η πώληση 
με ευθύνη 

των εταιρειών
ΣΕΛΙΔΑ Α17

Στο σκοτάδι οι έρευνες για τον βιομήχανο
Σιγή ασυρμάτου από Αστυνομία και οικογένεια -  αγωνία για την τύχη του

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

Διαμαρτυρία σεισμοπαθών
Δήμαρχοι τηε Αχαΐαε και τηε Ηλείαε θα 
βρεθούν σήμερα στο Μέγαρο Μαχί
μου, ζητώνταε λύση στα προβλήματα 
των σεισμοπαθών. σελίδα Αΐ7

Λεφτά ζητεί η ΕΥΠ
"Δεν γίνεται κατασκοπεία με 1,5 εκατ. 

οώ τον χρόνο» δήλωσε σε ημερίδα 
/ υπαλλήλων τηε ΕΥΠ ο διοικητήε 

I. Κοραντήε. σελίδα Αΐ6

> πίσω
τερόφυλα ζευγάρια θα 

'ωνο ελεύθερηε συμ- 
σε χθεε η Κυβερνη-

ΣΕΛΙΔΑ Α15

Οι 30 εραστέβ m s Κάρλα
Υπολογίζει τουε εραστέε τηε η σύζυγοε 
του γάλλου προέδρου Κάρλα Μπρού- 
νι, σε ένα αποκαλυπτικό τραγούδι από 
τον καινούργιο δίσκο τηε. σελίδα Α20

Η άτολμη «αυτοκριτική» 
του προέδρου Mnous
Στη δύση τηε οκταετούε θητείαε 
του ο αμερικανόε πρόεδροε 
Mnous (φωτογραφία) ασκεί ελάχι
στη και άτολμη αυτοκριτική. Μόνο 
για κάποιεε «σκληρέε εκφράσε/ε» 
μετανιώνει, διακηρύσσονταε ότι 
«δεν θέλει να μείνει στην Ιστορία 
ωε φιλοηόλεμοε». σελίδα αθ

Ερωταβ 310... κιλών
Μεδικανόε υπερ-παχύσαρκοε «κατέ
βηκε» από τα 560 στα 310 κιλά μέσα 
σε δύο χρόνια. Και τώρα θέλει να γίνει 
γαμπρόε. σελίδα Α22

Επέρχεται άνοδοβ επιτοκίων
Η Alpha Bank και η Eurobank προε- 
Εοφλούν άνοδο των επιτοκίων του ευ
ρώ σε 4,5%-4,75% ωε το τέλοε του
χρόνου. ΤΟ ΒΗΜΑ-0ΙΚ0Ν0ΜΙΑ ·  1

Τέρμα στα «ψιλά γράμματα»
0 υφυπουργόε Ανάπτυδηε κ. Γ. Βλά- 
χοε αναγγέλλει την απόσυρση των κα
ταχρηστικών όρων σε συμβόσειε καρ
τών και δανείων, το β η μ α -οικο νο μ ια  ·  ι

«Αντίο, φίλε»
Με φιλοφρονήσειε έκλεισε 
η χθεσινή τελευταία συνάντηση 
του κ. Γ. Αλογοσκούφη με τον κ. Ν. 
Γκαργκάνα. το β η μ α -οικο νο μ ια  ·  3

ΣΥΝΕΣΗ

Η ελληνική ευρωπαϊ
κή πορεία υπήρξε 

κατά γενική ομολογία 
εθνικά επωφελής και 
αποδεκτή διαχρονικώς 
από την πλειονότητα 
των πολιτών.

Κοινή μάλιστα παρα
μένει η πεποίθηση ότι 
το ελληνικό μέλλον δεν 
μπορεί παρά να είναι 
ευρωπαϊκό.

Κατά συνέπεια, καθετί 
που υπονομεύει την ελ
ληνική ευρωπαϊκή στα
θερά καλόν είναι να 
αποφεύγεται.
Οπως λένε οι γνωστι
κοί, δεν μπορούμε να 
προκαλούμε την τύχη 
μας.

ΤΟ ΒΗΜΑ

mailto:tovlma@dolnet.gr
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■  Ο πρώην πρωθυπουργοί στην επιστολή ίου 
εξέφρασε ιη διαφωνία του με την υποστήριξη 
από το Π αΣοΚ  της πρότασης διεξαγωγής 
δημοψηφίσματος για τη Συνθήκη της Λισαβόνας

■  Η  εντύπωση που κυριαρχεί στη Χαριλάου 
Τρικούπη είναι ότι η επιοπολή συνιοπά 
σαφή επιλογή του κ. Σημίτη για 
αντιπαράθεση με τον κ. Παπανδρέου

■  Εκτιμάται ότι ο πρώην πρωθυπουργός 
εφεξής θα εκφράζει τη διαφωνία του 
με τις επιλογές του ΠαΣοΚ, 
όποτε το θεωρεί σκόπιμο

Σύγκρουση Κ Σημίτη - Γ. Παπανδρέου
Επιστολή του πρώην πρωθυπουργού στον πρόεδρο του Π αΣοΚ  για τη Συνθήκη τηεΛισαβόναε

Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

«Υπάρχει ο κίνδυνοΞ 
να αποτελέσονμε σε έναν 
ακόμα τομέα πρόβλημα»

Το περιεχόμενο τηε επιστολήε έχει ωε εξήε: 
«Αγαπητέ Γιώργο,
Με έκπληΕη πληροφορήθηκα ότι μετά από 

απόφασή σου το ΠαΣοΚ υποστηρίζει τη διεΕα- 
γωγή δημοψηφίσματοε για την κύρωση τηε Νέ- 
αε Συνθήκηε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε. Διαφω
νώ. Η πρακτική των κυβερνήσεων τόσο του πα
τέρα σου όσο και των δικών μου ήταν η κύρω
ση των Συνθηκών από τη Βουλή. Τούτο γιατί η 
Ελλάδα χρειάζεται να ισχυροποιήσει τη θέση τηε 
στην Ενωση και να είναι χώρα που επηρεάζει 
τιε εΕελίΕειε. Μακρόσυρτεε διαδικασίεε κύρωσηε, 
όμωε, όπωε ένα δημοψήφισμα η έκβαση του 
οποίου θα εΕαρτάται από την πολιτική συγκυ
ρία, αποδυναμώνουν τη θέση τηε και την επιρ
ροή τηε. Υπάρχει ο κίνδυνοε να αποτελέσουμε σε 
έναν ακόμα τομέα πρόβλημα. Δεν καταλαβαί
νω, λοιπόν, γιατί πρέπει να αλλάΕουμε την πά
για πρακτική των κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ.

Με φιλικούε χαιρετισμούε, 
Κ. Σημίτηε»

Νέσ ε  κύκλοε σ φ ο δ ρ ή ε  σύ- 
γκρουσηε μεταξύ ίου κ. Κ. Ση

μίτη και του κ. Γ. Παπανδρέου 
ά νο ιξε  χθεε. Ο π ρώ ην πρωθυ- 
πουργόε απηϋθυνε και δημοσιο
ποίησε επιστολή προε τον  πρόε
δρο του ΠαΣοΚ, με την οποία εξέ- 
φρασε τη δ ιαφωνία  του για την 
υποστήριξη του κόμματοε τηε πρό- 
τασηε διεδαγωγήε δημοψηφίσμα- 
τοε περί κύρωσηε τηε Συνθήκηε 
τηε Λ ισα βόνα ε  όπ ω ε αυτό που 
πραγματοποιείται σήμερα σ τη ν 
Ιρλανδία.

Στελέχη του κόμματοε που πλη- 
ροφορήθηκαν αργά χθεε το μεση
μέρι το περιεχόμενο τηε επιστολήε 
εξέφραξαν απορία και έκπληξη,

_____  ΡΕΠΟΡΤΑΖ_____________

Αγγ. Κωβαιος

τόσο για το  κείμενο και το ύφοε 
τηε όσο και για το γεγονόε ότι ο 
πρώην πρωθυπουργόε, εν  είδει 
προειδοποίησηε, ενημέρωνε τον 
κ. Παπανδρέου με το υστερόγρα
φο: «Θα δημοσιεύσω αυτό το 
γράμμα αφού το λάβειε». Αφηναν 
δε να εννοηθεί ότι τιε επόμενεε 
ημέρεε θα πρέπει να αναμένονται 
εξελίξειε.

Η εντύπωση που κυριαρχεί εί
ναι ότι η επιστολή συνιστά σαφή 
επιλογή του κ. Σημίτη για αντιπα
ράθεση με τον  κ. Παπανδρέου τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή και 
μία από τιε χαρακτηριστικέε επι- 
σημάνσειε ήταν: «Αν θέλουν σύ
γκρουση, θα την έχουν». Σύμ
φωνα με πληροφορίεε, ένα από τα 
ενδεχόμενα είναι ο πρόεδροε του 
ΠαΣοΚ να απευθύνει απαντητική 
επιστολή προε τον  πρώην πρωθυ
πουργό.

Ανθρωποι που έχουν συνομιλή
σει με τον κ. Σημίτη κατά το πρό
σφατο διάστημα εκτιμούν ότι η επι
στολή συνιστά την πρώτη ένδειξη 
μιαε νέαε τακτικήε. Πληροφορίεε 
αναφέρουν ότι είχε γνωστοποιή
σει την πρόθεσή του προε διαφο
ροποίηση σε πολλούε συνομιλητέε 
του τον τελευταίο καιρό. Οπωε θε
ωρούν κάποιοι εξ αυτών ο κ. Ση
μίτηε δεν πρόκειται εφεξήε να σιω
πά και θα εκφρά& ι τη διαφωνία 
του με τιε επ ιλογέε του ΠαΣοΚ, 
όποτε θ εω ρ εί ό τι πρέπει να  το  
πράττει. Η τακτική αυτή αναμένε
ται ότι θα γίνει εμφανέστερη  με 
την αναμενόμενη δημιουργία του 
δρύματοε από τον πρώην πρωθυ- 
ουργό, εντόε του καλοκαιριού.
Η Χαριλάου Τρικούπη σχολίασε 

τυ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου 
a από πολύωρη σύσκεψη. Με- 

''λων ο εκπρόσωποε Τύπου 
ατοε δήλωσε ότι το ΠαΣοΚ 
■θηκε στη Βουλή υπέρ τηε 
τηε Συνθήκηε τηε Λισα- 
τυμπλήρωσε: «Είμαστε 

τη θέση που εγκρί- 
’ από το Συνέδριο 

95. Είναι μια θέ- 
■ το ΠαΣοΚ στη

Βουλή το 2005 όταν σύσσωμη η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα ζήτησε 
τη διεΕαγωγή δημοψηφίσματοε 
για τη Συνταγματική Συνθήκη».

Αναφερόμενοε δε ειδικώε στον 
κ. Σημίτη υπογράμμισε σε ασυνή
θιστα υψηλούε τόνουε: «Σ το  πλαί
σιο αυτό είναι σε όλουε ακατα
νόητη η επιστολή του πρώην πρω
θυπουργού Κώστα Σημίτη, ειδικά 
εφόσον ο ίδιοε είχε το 2005 προ

συπογράψει την πρόταση του 
ΠαΣοΚ περί διεΕαγωγήε δημο
ψηφίσματοε για τη Συνταγματική 
Συνθήκη και έχει επιχειρηματο
λογήσει επ' αυτού και στη Βουλή. 
Η διαφοροποίηση σε αυτή τη συ
γκυρία αποπροσανατολίζει από τιε 
προτεραιότητεε του Κινήματοε».

Η Χαριλάου Τρικούπη πάντωε 
υπενθύμισε και τα αποσπάσματα 
από την ομιλία του κ. Σημίτη τον

Απρίλιο του 2005, όταν ο πρώην 
πρωθυπουργόε τασσόταν υπέρ τηε 
διεξαγωγήε δημοψηφίσματοε στη 
Βουλή με τη φράση : «Εμείε, το 
ΠαΣοΚ, προτείνουμε τη διεΕαγω- 
γιi δημοψηφίσματοε, ακριβώε για 
να υπάρχει αυτή η ενημέρωση η 
οποία θα βοηθήσει τη δημιουρ
γία καλύτερηε δυναμικήε».

Ωε εκείνη τη στιγμή ο μόνοε που 
είχε προβεί σε σχετική δήλωση

ήταν ο κ. Γ. Παναγιωτακόπου- 
λοε, μέλσε του Πολιτικού Συμβου
λίου, ο οποίοε εξαπέλυσε επίθεση 
κατά του πρώην πρωθυπουργού 
και σημείωσε: «Δεν  κατάλαβε ο κ. 
Σημίτηε ότι το μεγαλύτερο πρό
βλημα είναι ο ίδιοε και ό,τι άφη
σε πίσω του. Πάντα ενδιαφερό
ταν μόνο για το καλό του και όχι 
για το καλό τηε ευρείαε δημο- 
κρατικήε παράταΕηε».

Γ. Παπανδρέου: Διαχωρισηκή γραμμή το δημοψήφισμα
Τ ο σκηνικό ρήξηε που διαμορφώνεται στο 

ΠαΣοΚ ανάμ εσα  σ το ν  π ρώ ην π ρω θυ 
πουργό κ. Κ. Σημίτη και σ τον  πρόεδρο του 
κόμματοε κ. Γ. Παπανδρέου μεταφέρθηκε, 
λίγεε ώρεε μετά τη δημοσιοποίηση τηε επι- 
στολήε του πρώτου, στο  Κοινοβούλιο, όπου 
συξητούνταν το επίμαχο θέμα τηε κύρωσηε 
τηε Μεταρρυθμιστικήε Συνθήκηε τηε Λισα- 
βόναε. Ο κ. Παπανδρέου επ έλεξε να απα
ντήσει εμμέσωε πλην σαφώε από το βήμα τηε 
Βουλήε στιε δημόσιεε επικρί- 
σειε που δέχθηκε από το ν  κ.
Σημίτη με αφορμή τη θέση του 
υπέρ τηε διενέργειαε δημοψη
φίσματοε για τη Συνθήκη, ενώ  ο κοινοβου- 
λευτικόε εκπρόσωποε του κόμματοε κ. Ευ. 
Βενιξέλοε κληθείε να σχολιάσει την ε σ ω 
κομματική κρίση στο ΠαΣοΚ δήλωνε: «Εμένα 
με ενδιαφέρει η ενότητα».

Ο  κ. Παπανδρέου υπεραμύνθηκε τηε ανα- 
γκαιότηταε «να αποφασίσει ο λαόε», όπωε 
είπε, επισημαίνονταε ότι «η  πρόταση για δη
μοψήφισμα είναι η Εεκάθαρη δική μαε δια- 
χωριστική γραμμή από τη ΔεΕιά και την κυ
βέρνηση». Και πρόσθεσε: «Δ εν  πιστεύω στα 
παλαιά πρότυπα ηγετών. Ο 21οε αιώναε 
απαιτεί ηγέτεε που αγωνίζονται για την εμ
βάθυνση τηε δημοκρατίαε και τη συνειδη
τή συμμετοχή ενημερωμένων πολιτών. Αυ-

τή είναι η δική μου δημοκρατική παράδο
ση που πηγάζει από τιε δημοκρατικέε πα- 
ραδόσειε του ΠαΣοΚ». Ο κ. Παπανδρέου κα
τέληξε λέγονταε: «Αυτόε είμαι και αυτόε θα 
είμαι. Αυτή είναι η προοπτική του ΠαΣοΚ 
και η δέσμευσή μαε πώε θα κυβερνήσουμε 
διαφορετικά».

Μέσα σε κλίμα έντονηε αμηχανίαε και προ
βληματισμού μεταξύ των βουλευτών τηε αξιω- 
ματικήε αντιπολίτευσηε οι κκ. Σημίτηε και Πα

πανδρέου δεν βρέθηκαν χθεε 
μαξί ούτε καν εντόε του κτιρί
ου του Κοινοβουλίου. Την ώρα 
που μιλούσε ο πρώην πρωθυ

πουργόε, ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ δεν είχε έρ
θει στη  Βουλή, ενώ  όταν μιλούσε ο κ. Πα
πανδρέου ο κ. Σημίτηε είχε ήδη φύγει. Ση
μειώνεται δε ότι σύμφωνα με τον κοινοβου
λευτικό εκπρόσωπο του ΠαΣοΚ κ. Χρ. Πα
πουτσή το αίτημα του κόμματοε για τη διε
νέργεια  δημοψηφίσματοε «το  υπέγραψαν 
όλοι οι βουλευτέε πλην ενόε, του κ. Σημί
τη». Σε αυτή την ατμόσφαιρα ο πρώην πρω
θυπουργόε έλαβε τον  λόγο δίχωε να αναφέ
ρει ούτε καν τη λέξη «δημοψήφισμα». Α να 
φέρθηκε ω σ τόσ ο  διεξοδικά στην παρούσα 
σύνθετη φάση που διανύει η ΕΕ και στιε προ- 
οπτικέε που διανοίγονται μέσω τηε Μεταρ- 
ρυθμιστικήε Συνθήκηε, για την οποία παρα-

δέχθηκε ότι «είναι μια Συνθήκη που πρέπει 
να στηρίζουμε παρά τιε ελλείψειε τηε». Ο κ. 
Σημίτηε εμφανίστηκε προβληματισμένοε για 
την πορεία τηε Ενωσηε και τόνισε ότι αν και 
η νέα Συνθήκη «δ ε ν  κάνει τα τολμηρά βή
ματα που πολλοί ανέμεναν στην κατεύθυν
ση μιαε πολιτικά πιο ισχυρήε και πιο ενο- 
ποιημένηε Ευρώπηε, όμωε ανοίγει δρόμουε».

Από την πλευρά του ο κ. Παπανδρέου υπο
γράμμισε ότι «δ ε ν  ανακαλύψαμε σήμερα το 
δημοψήφισμα -  το είχα ζητήσει ωε υπουρ- 
γόε ΕΕωτερικών το 2003 και το απαίτησε 
σύσσωμη η ΚΟ του ΠαΣοΚ το 2005». Απα- 
ντώ νταε δε στην αιχμή του κ. Σημίτη για τιε 
κυβερνήσειε του Ανδρέα Παπανδρέου, είπε 
ότι ο πατέραε του δεν  είχε ξη τήσει τη δ ιε
νέργεια δημοψηφίσματοε (για την ένταξη τηε 
χώραε στην ΕΟΚ), καθώε δεν ήθελε να προ- 
καλέσει στιε συνθήκεε εκείνεε πολιτειακή κρί
ση η οποία θα ήταν αναπόφευκτη λόγω  τω ν 
υπερεξουσιών που δ ιέθετε τό τε  ο Κωνστα- 
ντίνοε Καραμανλήε ωε Π ρόεδροε τηε Δημο
κρατίαε. Ο αρχηγόε τηε αξιωματικήε αντιπο- 
λίτευσηε υπογράμμισε ακόμη ότι στιε σημε- 
ρινέε συνθήκεε «δεν υπάρχει διέΕοδοε χω- 
ρίε προσφυγή στον λαό, αλλιώε θα έχουμε

Συνέχεια στη σελίδα A4

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λ. Σταυροπουλος
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Συνέχεια από τη σελίδα A3

μεγαλύτερη ανισότητα και πό
λωση». Την αναγκαιότητα διε- 
νέργειαε δημοψηφίσματοε τη συ
νέδεσε και με τη γενικότερη «κρί
ση νομιμοποίησης του πολιτι
κού συστήματος, η οποία αγγί
ζει ακραία όρια, ενώ οι πολίτες 
νιώθουν ότι δεν ακούγονται και 
δεν εκπροσωπούνται» και Ζήτη
σε να υπάρξει ενημέρωση τω ν  
πολιτών και προσπάθεια ώστε να 
πειστούν να στηρίξουν τη Συν
θήκη τηε Λισαβόναε. Επιπλέον, 
κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι 
«μ ε φτηνές δημαγωγίες προ
σπαθεί να καλύψει το όχι στο 
δημοψήφισμα», ενώ  επιτέθηκε 
και στα κόμματα τηε «άλληε Αρι- 
σ τερ ά ε», καταλογίΖοντάε τουε 
«παραίτηση μέσω της πλήρους 
άρνησης», ενώ τα κάλεσε να εξη
γήσουν στον  λαό «γιατί θέλουν 
να τον καθηλώσουν στο χθες». 
Αίσθηση προκάλεσε το  μέτωπο 
που άνοιξε κατά του ΣΥΡΙΖΑ για 
τον οποίο είπε ότι «από τον ευ- 
ρωκομμουνισμό έφτασε να εί
ναι πλέον ευρωφοβικός εδαιτίας 
της πίεσης των συνιστωσών του 
ΣΥΡΙΖΑ και σύρεται μαζί με τον 
ΛΑΟΣ πίσω από τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ».

Στιε εσωκομματικέε εξελίξειε 
σ το  Π αΣοΚ  ενεπ λά κ η  και η 
υπουργόε Εξωτερικών κυρία Ντά
ρα Μπακογιάννη, η οποία παίρ- 
νονταε τον λόγο μετά τον  κ. Πα- 
πανδρέου είπε: «Καλύτερα να 
ασχοληθείτε με τον εσωτερικό 
διχασμό που υπάρχει μέσα στην 
παράταδή σας. Δυο καρπούζια 
δεν χωράνε σε μια μασχάλη».

Η γενική γραμματέαε του ΚΚΕ 
κυρία Αλέκα ΠαπαρΑγα τάχθη
κε υπέρ τηε δ ιενέργειαε δημο- 
ψηφίσματοε επισημαίνονταε ότι 
«το  ζητήσαμε γιατί πιστεύαμε ότι 
θα διαμορφώνονταν ένα πεδίο 
πάλης και αντιπαράθεσης για 
να εκφραστεί η αντίθεση του λα
ού στην ΕΕ», ενώ  ο επικεφαλήε 
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Αλαβάνοε επι- 
σήμανε ότι η Συνθήκη «δεν μπο
ρεί να δώσει απαντήσεις» και 
διερωτήθηκε «για ποιο λόγο να 
την ψηφίσει η αντιπολίτευση», 
ενώ  κατηγόρησε το ΠαΣοΚ για 
«προσκόλληση στο να συμπα
ραταχθεί με την κυβέρνηση  
έστω και με άλλη επιχειρηματο
λογία». Τέλοε ο πρόεδροε του 
ΑΑΟΣ κ. Γ. ΚαρατΖαφέρηε τά-

χθηκε υπέρ τηε διενέργειαε δη- 
μοψ ηφίσματοε ώ σ τε  να «α να 
κοπεί η επέλαση της νέας τάδης 
πραγμάτων».

Η Συνθήκη τηε Λ ισαβόναε κυ-

ρώθηκε, μετά από ονομαστική 
ψηφοφορία που διεξήχθη τα με
σάνυχτα, με τιε ψήφουε τω ν βου
λευτών τηε ΝΔ και του ΠαΣοΚ,' 
ενώ  καταψηφίστηκε από τα υπό

λοιπα  κόμματα  (με τ έ σ σ ε ρ ιε  
«διαρροέε» από τον ΣΥΡΙΖΑ -  την 
κυρία Αννα Φιλίνη και τουε κκ. 
Μ. Παπαγιαννάκη, Ν. Τσού- 
καλη και Γρ. Ψαριανό).

Οι κκ. θ . Πάγκαλοε (αριστερά), Ευ. Βενιζέλοε και Α. Λοβέρδοε (δεΕιά) χθεε στη Βουλή

Προβληματισμός στα πηγαδάκια των βουλευτών

Σ ε αναμμένα κάρβουνα» ήταν οι βουλευτέε 
του ΠαΣοΚ κατά τη χθεσινή συΖήτηση για 

την κύρωση τηε Συνθήκηε τηε Αισαβόναε. Η επι
στολή που απηύθυνε ο πρώην πρωθυπουργόε κ. 
Κ. Σημίτηε προε το ν  πρόεδρο του ΠαΣοΚ κ. Γ. 
Παπανδρέου αποτελούσε το  κυρίαρχο θέμα συ- 
Ζήτησηε στουε διαδρόμουε και στο  καφενείο τηε 
Βουλήε -  κυρίωε το ερώτημα «ποιες είναι οι προ
θέσεις του Σημίτη;». Σχολίαζαν το γεγονόε ότι ο 
πρώην πρωθυπουργόε επ έλεξε να εκφράσει τη 
διαφοροποίησή του με επιστολή την οποία δημο
σιοποίησε, αλλά και το ύφοε αυτήε τηε επιστολήε, 
και όπωε συμβαίνει συχνά το  τελευταίο διάστημα 
ήταν διχασμένοι. Αλλοι συμφωνούσαν με την ου
σία τηε επιστολήε, «κάποιος έπρεπε να βγει και 
να τα πει» έλεγαν, καθώε μεγάλη μερίδα τω ν βου
λευτών του ΠαΣοΚ έχει την άποψη ότι δεν χρειά
ζετα ι δημοψήφισμα -  τηρώ ντα ε την κομματική 
γραμμή όμωε θα ψηφίσει υπέρ τηε δ ιεξαγω γήε 
του.

Με το  δημοψήφισμα διαφώνησαν σε σύσκεψη 
προ μηνόε οι τρειε κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι 
(Θ. Πάγκαλοε, τηλεφωνικώε επειδή έλειπε σ.ε τα 

ξίδ ι σ το  εξω τερ ικό , Ευ. ΒενιΖέλοε και Χρ. Πα- 
πουτσήε), καθώε και άλλα στελέχη (π.χ. Α. Λο
βέρδοε, Π. Μπεγλίτηε), τελικώε όμωε πειθάρ
χησαν στην επιθυμία του κ. Παπανδρέου.

Αλλοι βουλευτέε εκτιμούσαν ότι η επιστολή εί
ναι αυτή που είναι και δεν κρύβεται κάτι σκοτεινό 
πίσω τηε. Υπήρξαν όμωε και αρκετοί που μιλού
σαν για παρέμβαση Σημίτη σε μια συγκυρία όπου 
ανακοινώνεται η ίδρυση του ιδρύματόε του, ενώ  
οι δημοσκοπήσειε δεν είναι ευνοϊκέε για το ΠαΣοΚ, 
και ήταν ένα βήμα πριν από την ύφανση σεναρίων 
συνωμοσίαε. Αλλοι αναρωτιόνταν: «Αν ήθελε να 
προκαλέσει μια σύγκρουση, γιατί δεν επέλεδε ένα 
θέμα που να γίνεται κατανοητό από την κοινω
νία; Πόσοι γνωρίζουν τη Συνθήκη της Λισαβό
νας;».

Κάποιοι έψαχναν την αφορμή στιε υπογραφέε 
που Ζητούσε χθεε το ΠαΣοΚ από τουε βουλευτέε 
του για το  δημοψήφισμα- «Η  έλλειψη της υπο
γραφής του Σημίτη θα δημιουργούσε ούτως ή 
άλλως πρόβλημα» έλεγαν.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ

Δημοψήφισμα στην Ιρλανδία με αμφίρροπη έκβαση
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Αφίσεε υπέρ του «Ναι» και 
του «Οχι» σε δρόμο του Δουβλίνου

ΑΟ ΥΒΛΙΝΟ

Κ ο ινή  έκκληση  προε τουε 
Ιρ λανδού ε  να  ψ η φ ίσου ν  

«Ν α ι» στο κρίσιμο σημερινό δη
μοψήφισμα για τη Μεταρρυθμι- 
στική Συνθήκη τηε Ευρωπαϊκήε 
Ενωσηε (ΕΕ) απηύθυναν τρειε πο
λιτικοί αρχηγοί τηε χώραε, ο πρω
θυπουργόε Μπράιαν Κάουεν, ο 
πρόεδροε του Φίνε Γκάελ Εντα 
Κένι και ο αρχηγόε τω ν Εργατι
κών Ιμον Γκίλμορ.

Ο κ. Κάουεν, που διαδέχτηκε 
πριν από έναν μήνα τον  επί δε
καετία  π ρω θυπουργό  Μπέρτι 
Αχερν, τόνισε ότι η θετική ψήφοε 
«θα αποδείδει την αφοσίωση της 
Ιρλανδίας στην Ευρώπη εφόσον 
η χώρα έχει αποκομίσει σημα
ντικά οικονομικά οφέλη από τη 
συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση».

Οσοι αντιτίθενται στη Μεταρ- 
ρυθμιστική Συνθήκη σημειώνουν 
πωε αν εφαρμοστεί η Ιρλανδία θα 
υποχρεωθεί να αυξήσει τουε φό- 
ρουε στιε επιχειρήσειε, πράγμα 
που θα αποθαρρύνει τιε  ξ έ ν ε ε  
επενδύσειε. Ο κ. Κάουεν τόνισε 
πάντωε ότι θα επιδιώξει να δια-

τηρήσει το δικαίωμα του βέτο επί 
φορολογικών θεμάτων. Υπέρ τηε 
Συνθήκηε έχουν ταχθεί τα κοινο
βουλευτικά κόμματα, πλην του Σιν 
Φέιν, ο επιχειρηματικόε κόσμοε, 
ο αγροτικόε τομέαε και τα συνδι
κάτα. Οι Σοσιαλιστέε, μέροε των 
Πρασίνων και άλλεε ομάδεε πο
λιτών αντιτίθενται στη Συνθήκη. 
Παρά το ότι οι υποστηρικτέε του 
«Ν α ι» υπερτερούσαν στιε δημο- 
σκοπήσειε, η μερίδα του «Οχι» αύ
ξησε τα ποσοστά τηε και απέκτη
σε προβάδισμα την προηγούμενη 
εβδομάδα με 35% έναντι 30% του 
«Ν α ι». Οπωε σημειώνει το BBC 
άλλη δημοσκόπηση τηε εφημερί- 
δαε «Sunday Βυείηεεε Ροεΐ» την 
Κυριακή κατέγραφε 42% «Ν α ι» 
και 39% «Οχι».

Το ένα τέταρτο τω ν ψ ηφοφό
ρων είναι αναποφάσιστο. Ω στό
σο πολλά θα εξαρτηθούν από τη 
συμμετοχή τουε. Το χαμηλό επί
πεδο συμμετοχήε ευνοεί μάλλον 
το «Οχι».

Δ εν  είναι σαφέε πώε θα αντι
μετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ενωση εν
δεχόμενο «Οχι» από την Ιρλανδία, 
τη μοναδική χώρα τω ν «2 7 » που

διεξάγει δημοψήφισμα για το θέ
μα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι 
το «Οχι» μιαε μικρήε σχετικά χώ
ραε δεν θα ανακόψει την πορεία 
υιοθέτησηε τηε Συνθήκηε. Σε αυ
τό το πλαίσιο η υπουργόε Εξωτε
ρικών τηε Αυστρίαε Ούρσουλα 
Πλάσνικ υπογραμμίζει σε συνέ
ντευξή τηε ότι «ένα “Οχι" δεν θα 
είναι καταστρεπτικό» για την ΕΕ.

Αντίθετα, ο πρόεδροε τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Επιτροπήε ΖοΖέ Μα- 
νουέλ ΜπαρόΖο είχε δηλώσει ότι 
το  «Ο χι» θα έχει συνέπειεε. Κά
ποιοι φανατικοί ευρωπαϊστέε αφή
νουν ανοικτό το ενδεχόμενο διε
ξαγωγήε και δεύτερου δημοψη- 
φίσματοε σε περίπτωση που ο ιρ- 
λανδικόε λαόε ^δεν πειστεί» με 
την πρώτη...

Σε υψηλούε τόνουε έγιναν και 
οι δηλώσειε του γάλλου υπουργού 
Εξωτερικών Μπερνάρ Κουσνέρ 
ο οποίοε τόνισε ότι τα πρώτα θύ
ματα του «Οχι» θα είναι οι ίδιοι οι 
ιρλανδοί πολίτεε. Και μάλιστα εκτί
μησε ότι αρνητική ψήφοε σήμε
ρα «θα ήταν ένδειδη αγνωμοσύ
νης της Ιρλανδίας προς την Ευ
ρώπη».

Τι προβλέπει 
η Συνθήκη 

m s Λισαβόνας

Οταν το υπερφιλόδοξο Ευρωπαϊ
κό Σύνταγμα «ετάφη» στα δη

μοψηφίσματα τηε Γαλλίαε και τηε 
Ολλανδίαε το 2005, οι ηγέτεε τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Ενωσηε (ΕΕ) αποφάσισαν 
ότι έπρεπε να σώσουν το κύροε τηε 
ώστε, πρώτον, αυτή να μπορέσει να 
λειτουργήσει και, δεύτερον, η όποια 
νέα συμφωνία να περάσει από τα 
εθνικά κοινοβούλια και όχι από το 
«ναρκοπέδιο» τηε λαϊκήε ψήφου. Ετσι 
προέκυψε η Μεταρρυθμιστική Συν
θήκη, η οποία εφόσον επικυρωθεί 
θα τεθεί σε ισχύ εντόε του 2009.

Ποια είναι, όμωε, τα βασικά σημεία 
τηε Μεταρρυθμιστικήε Συνθήκηε; Ου
σιαστικά το 90% του κειμένου παρα
μένει ίδιο με εκείνο του Ευρωπαϊκού 
Συντάγματοε. Κατ’ αρχάε αφαιρέθηκε 
οποιοσδήποτε συμβολισμόε θύμιΖε Σύ
νταγμα, όπωε ο ύμνοε και η σημαία 
τηεΕΕ.

Η Συνθήκη προβλέπει επίσηε την 
κατάργηση τηε εκ περιτροπήε (ανά 
εξάμηνο) προεδρίαε του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Στη θέση τηε θα εκλέγε
ται έναε μόνιμοε πρόεδροε με θητεία 
διαρκείαε δυόμισι ετών που θα ανα
νεώνεται μία φορά. Ο πρόεδροε δεν θα 
ηγείται όμωε των εξειδικευμένων Συμ
βουλίων Υπουργών (π.χ., των υπουρ
γών Γεωργίαε).

Το σημείο που έχει προκαλέσει τιε 
περισσότερεε ανπδράσειε είναι η αλ
λαγή στο σύστημα ψηφοφορίαε. Η νέα 
Συνθήκη υιοθετεί το σύστημα τηε «δι- 
πλήε πλειοψηφίαε», βάσει του οποίου 
μια απόφαση απαιτεί την υποστήριξη 
του 55% των κρατών-μελών (σήμερα 
αυτό σημαίνει 15 από τα 27 κράτη-μέ- 
λη), με την προϋπόθεση ότι αυτά αντι
προσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του 
πληθυσμού τηε ΕΕ.

Μετά το 2014 αναμένεται να αλ
λάξει και ο τρόποε σύνθεσηε τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Επιτροπήε. Πλέον δεν θα 
ισχύει η αρχή «ένα κράτοε, έναε επί- 
τροποε». Ο αριθμόε των επιτρόπων 
θα φθάνει ωε και τα 2/3 του αριθμού 
των κρατών-μελών. Οι χώρεε που θα 
έχουν επίτροπο θα προκύπτουν εκ πε- 
ριτροπήε.

Η νέα Συνθήκη προβλέπει την ενο
ποίηση δύο αξιωμάτων, του υπάτου 
εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολι
τική και Πολιηκή Ασφαλείαε και του 
επιτρόπου που είναι αρμόδιοε για τιε 
Εξωτερικέε Σχέσειε. Με τον τρόπο αυ
τόν εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί «η φω
νή τηε Ευρώπηε στον κόσμο». Κατό
πιν ισχυρών αντιδράσεων του Λονδί
νου, ο τίτλοε «υπουργόε Εξωτερικών 
τηε ΕΕ» απερρίφθη και διατηρήθηκε 
αυτόε του υπάτου εκπροσώπου. Ο κά- 
τοχοε τηε θέσηε θα προεδρεύει του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

Με τη νέα Συνθήκη το εθνικό βέ
το καταργείται σε 50 τομείε, κυρίωε 
όπου δεν θίγονται κρίσιμα Ζητήμα
τα εθνικήε κυριαρχίαε. Η ομοφωνία 
παραμένει στουε τομείε Αμυναε, Κοι- 
νωνικήε Ασφάλισηε, Φορολογίαε και 
Πολιτισμού. Η σημαντικότερη, πά
ντωε, εξέλιξη είναι η άρση του βέτο 
σε θέματα Δικαιοσύνηε και Εσωτε
ρικών Υποθέσεων, με βασικό σκο
πό την καταπολέμηση τηε τρομο- 
κρατίαε (η Βρετανία και η Ιρλανδία 
πέτυχαν εξαίρεση στον τομέα αυτό). 
Τα εθνικά Κοινοβούλια θα έχουν α 
ξημένο ρόλο στην κοινοτική νομ 
θεσία.

Οσον αφορά τον Χάρτη τω 
μελιωδών Δικαιωμάτων, ο οπο: 
ριλαμβάνει το σύνολο των r 
πολιτικών, οικονομικών κ 
νικών δικαιωμάτων των ει 
πολιτών καθώε και όλων 
σώπων που Ζουν στην εΓ 
ΕΕ, θα έχει νομική ιγ 
τιε 27 χώρεε. Η Ρ 
λωνία εξαιρέθη- 

Ar


