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11111111II11!11ΓΙίΙIΙΧιΛιάδες πολίτες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τη συγκρότηση ενός ενιαίου φορέα της Κεντροαριστεράς

Τάραζε τα νερά π πρόσκληση
για την ελληνική «Ελιά»

Τα σχέδια των «58» για δημιουργία ενόε ανοιχτού χώρου διαλόγου, οι ζυμώ σει στη ΔΗΜ ΑΡ και η εμπλοκή του Κ  Σημίτη

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ συνασπισμού 
της Ελιάς στη Ρώμη. Οι «58» δηλώνουν 
πως στόχος τους είναι η συντεταγμένη 
πορεία προς μια ιδρυτική Συνέλευση 
του ενιαίου πολιτικού φορέα της 
Κεντροαριστεράς, της ελληνικής «Ελιάς»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ

Τρεισήμισι χιλιάδες ενδιαφερό
μενοι πολίτες από όλη την Ελλά

δα είναι ο πρώτος απολογισμός της 
κίνησης των 58 πολιτών για την Κε
ντροαριστερά, στό διάστημα της μιας 
εβδομάδας από τη δημοσιοποίηση της 
έκκλησης. Οι «58», πάντως, αντιλαμ
βάνονται όπ οι διαδικασίες σύγκλισης 
είναι επίπονες και απαιτούν ωρίμαση, 
οπότε δεν ανυπομονούν να φυτρώσει 
ο σπόρος που έσπειραν. Στα προσεχή 
σχέδιά τους είναι η ανάδειξη ενός συ- 
ντονισπκού οργάνου και η δημιουρ
γία ενός ανοιχτού χώρου διαλόγου, 
όπου θα μπορούν να συμμετέχουν και 
να συνδιαμορφώνουν προτάσεις για 
την Ελλάδα που θα αναδυθεί μετά τα 
μνημόνια όλοι, ακόμη και αυτοί που 
διαφωνούν με την ιδέα να συμπορευ- 
τούν όλες οι δυνάμεις της παράταξης.

Η πρωτοβουλία πάντως δεν θα αλ
λάξει φυσιογνωμία, δεν θα μετεξελι- 
χθεί σε πρόπλασμα κόμματος και προ- 
κειμένου να μη μεταδίδει αντιφατικά 
μηνύματα δεν θα αποκτήσει γραφεία 
ούτε εκπρόσωπο Τύπου ούτε θα τοπο
θετούνται για θέματα της τρέχουσας 
επικαιρότητας. «Το κείμενο των 58 
δεν είναι ούτε ιδρυτική διακήρυξη 
κόμματος ούτε κυβερνητικό πρό
γραμμα. Σκοπός της προσπάθειας 
είναι η συγκρότηση ενός ενιαίου 
και ισχυρού φορέα της Κεντροαρι
στεράς, που θα συνενώνει υπό ένα 
κοινό σπίτι όλες τις υπάρχουσες δυ
νάμεις, ανανεώνοντας σε εύρος και 
βάθος το πολιτικό δυναμικό με την

προσέλκυση νέων δημιουργικών αν
θρώπων. Επόμενος ενδιάμεσος στό
χος, η συντεταγμένη πορεία προς μια 
ιδρυτική Συνέλευση του ενιαίου πο- 
λιπκού φορέα της Κεντροαριστεράς, 
της ελληνικής Ελιάς ”» επισημαίνει 
ο καθηγητής κ. Γ. Παγουλάτος, που 
υπέγραψε το κείμενο.

Οσοι στηρίζουν τη δημιουργία ενός 
κοινού φορέα που θα εκφράσει σε νέ
ες βάσεις τη δημοκρατική παράταξη 
εκτιμούν ότι η ανταπόκριση από τον 
κόσμο (στον διαδικτυακό τόπο kentro 
aristera start) είναι ενθαρρυντική ακό
μη κι αν δεν έχουν βρει τον τρόπο να 
οργανώσουν τους ενδιαφερομένους 
πολίτες και τους προτείνουν την αυ- 
το-οργάνωση.

Οι «58» θα εξακολουθήσουν να δια

τηρούν την αυτονομία τους ένανπ του 
ΠαΣοΚ και της ΝΔ και αποφάσισαν να 
μην απαντούν στην κριτική που δέχο
νται ούτε να εμπλακούν σε προσωπικές 
ανππαραθέσεις όπως αυτή στην οποία 
επιχείρησε να τους συμπαρασύρει ο κ. 
Ν. Κωνστανιόπουλος.

Η προηγούμενη εβδομάδα είχε τρεις 
ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις βιβλίων 
(Γ. Βασιλείου, Δ. Ψυχογιός, Τ. Γιαν- 
νίτσης) σπς οποίες δόθηκε η ευκαιρία 
για συναντήσεις, συζητήσεις και πα
ρεμβάσεις. Στην πρώτη από αυτές ο 
πρώην πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης 
χαρακτήρισε λύση στο αδιέξοδο την 
πρόταση των «58» για κοινό φορέα.

Μέχρι σπγμής τρεις από τις έξι κινή
σεις της Κεντροαριστεράς -  Δημιουρ
γική Ελλάδα (Ηλ. Μόσιαλος), Πολιτεία

2012 και Πρωτοβουλία Β -  ανακοίνω
σαν τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία 
των «58». Τα πρόσωπα και οι κινήσεις 
που στηρίζουν το εγχείρημα ασκούν 
παράπλευρες πιέσεις στη ΔΗΜΑΡ, οι 
οποίες έγιναν φανερές στη συνεδρί
αση της Εκτελεσπκής Επιτροπής του 
κόμματος την προηγούμενη Τρίτη. Οι 
τόνοι ανέβηκαν επειδή τέσσερα μέλη 
της ΕΕ (Στ. Λιβαδάς, Γερ. Γεωργάτος, 
Γ. Αντωνίου, Ντόρα Τσικαρδάνη) αψή
φησαν την αρνητική στάση του κ. Φ. 
Κουβέλη και υπέγραψαν το κείμενο 
των «58». Τα μέλη αυτά δέχτηκαν τη 
μομφή ότι υπονομεύουν το κόμμα και 
απάντησαν ότι είναι τραγικά ειρωνικό 
να κατηγορούνται από αυτούς που πριν 
από λίγους μήνες συζητούσαν ένα αντί
στοιχο κείμενο με το ΠαΣοΚ. Επίσης

στελέχη όπως ο γραμματέας του κόμ
ματος κ. Σπ. Λυκούδης, ο εκπρόσωπος 
Τύπου κ. Α. Παπαδόπουλος, ο βου
λευτής κ. Γρ. Ψ αριανός εμφανίζονται 
προβληματισμένα με την προσπάθεια 
«μιας Ελιάς της ΔΗΜΑΡ».

Αίσθηση έχει προκαλέσει η ενεργός 
εμπλοκή του κ. Σημίτη στο εγχείρημα. 
Ο πρώην πρωθυπουργός έπαιξε ση- 
μανπκό ρόλο, ακόμη και με προσω
πικά τηλεφωνήματα, στη συλλογή των 
υπογραφών και στηρίζει μαχητικά την 
προσπάθεια. Οσοι συνομιλούν τακτι
κά μαζί του αποκλείουν το ενδεχόμε
νο να διεκδικήσει άλλον ρόλο πέρα 
από τη συνδρομή του στην επανασυ- 
γκόλληση των διάσπαρτων δυνάμε
ων της παράταξης. Χωρίς σημασία 
δεν είναι και η αυστηρότητα με την 
οποία εκφράζεται ο κ. Σημίτης για 
τους «διάφορους ηγετίσκους» που 
αδιαφορούν για τον κατακερματι
σμό της παράταξης. Στο επετειακό 
Συμπόσιο για την 3η Σεπτέμβρη, ο 
πρώην πρωθυπουργός ήταν οδυνηρά 
σαφής: «Δεν με απασχολεί να τακτο
ποιήσω υπερχειλίζοντες εγωισμούς 
μικροαρχηγών ούτε κάποιους μόνι
μα διαφοροποιημένους ώσπου να 
εξασφαλίσουν αυτό που θέλουν» 
είπε. Το μήνυμά του δεν μετακίνησε 
κανέναν από όσους φωτογράφιζε. Ο 
κ. Α. Λοβέρδος δηλώνει απρόθυμος 
να συμπορευιεί σε έναν φορέα που 
περιέχει και το ΠαΣοΚ, η κυρία Αννα 
Διαμανιοπούλου ασχολείται κυρίως 
με το think tank «Το Δίκτυο» και ο κ. 
Γ. Φλωρίδης επιμένει όπ  πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα με την αυ
τοδιάλυση του ΠαΣοΚ και της ΔΗΜΑΡ.
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Κεντροαριστερά με mmonoumm; Του ΣΗΦΗ ΠΟΛΥΜΙΛΗ
Is

ο συγκριτικό πλεονέκτη
μα της πάλαι ποτέ ανανε
ω τικής Α ριστερός, πέρα  
από τις όποιες ιδεολογικές 

αναζητήσεις της, ήταν ότι κρατού
σε πάντα την πόρτα ανοιχτή στον 
διάλογο, ότι αναζητούσε δ ιαρκώ ς 
τις δυνατότητες συναίνεσης. Ακόμη 
και σ πς πιο δύσκολες εκλογικά στιγ
μές της μπορούσε να υπερβαίνει το 
στενό κομματικό συμφέρον της και 
να αναγνωρίζει το γενικότερο εθνι
κό και κοινωνικό συμφέρον. Πώς 
γίνεται λο ιπόν  σήμερα αυτοί που 
διεκδικούν τη συνέχεια αυτού του 
πολιτικού χώρου να  αποποιούνται 
αυτή την κληρονομιά και να περι
χαρακώνονται σε μια στείρα λογική 
κομματικού σωλήνα που παραπέ
μπει σε παρωχημένες ιδεολογικές 
και πολιτικές καθαρότητες;

Ο λόγος φυσικά για  τη ΔΗΜΑΡ 
και τη μεμψίμοιρη στάση της απένα
ντι στην έκκληση-πρωτοβουλία των 
58 πολιτών για  να  ξεκινήσει ένας

Η πρωτο
βουλία των 
«58» έχει 
ως στόχο τη 
διαμόρφω
ση ενός τρί
του πόλου 
με προοδευ
τικές μεταρ- 
ρυθμιστικές 
αντιλήψεις 
που θα υπη
ρετούν ένα 
εθνικό σχέ
διο ανασυ
γκρότησης

ουσιαστικός διάλογος για την ανα
συγκρότηση της Κεντροαριστεράς. 
Με όχημα τις αμαρτίες και τις φαυ- 
λότητες ενός, καθόλου ασήμαντου 
είνατ αλήθεια, τμήματος της πασο- 
κικής νομενκλατούρας, αποκλείει 
ουσιασπκάτον διάλογο και αποξε
νώνεται από ένα σημαντικό τμήμα 
πολιτών που θεωρούν και ελπίζουν 
ότι μια αναγεννημένη Κεντροαρι
στερά μπορεί να  αποτελέσει την 
εγγύηση για την ευρωπαϊκή προο
πτική της χώρας. Και αυτό την ίδια 
στιγμή που δέχεται στους κόλπους 
της μια σειρά πασοκογενή στελέχη 
που προφ ανώ ς εξαγνίστηκαν από 
τις αμαρτίες του παρελθόντος άμα 
τη εμφανίσει τους ενώπιον του κ. 
Κουβέλη...

Π ρ ο φ α νώ ς η ανασυγκρότηση 
της Κ εντροαριστεράς δεν  μπορεί 
να στηριχθεί σε ανακύκλωση των 
παλιών παθογενειών ούτε να  απο- 
τελέσει εξαγνισιήριο μετανοημένων 
ή μη αμαρτωλών... Εξίσου π ροφ α

νές όμω ς είναι ότι δεν μπορεί να 
συγκροτηθεί με χορηγίες πιστοποι
ητικών ηθικής και πολιτικής καθα
ρότητας. Αν καταλαβαίνουμε καλά, 
η πρω τοβουλία τω ν «58» έχει ω ς 
στόχο την εν δυνάμει υπέρβαση των 
παλιών εξουσιολαγνικών πολιτικών 
αντιλήψ εω ν και τη δ ιαμόρφ ω σ η  
ενός τρίτου πόλου με σαφέστατες 
π ρ ο ο δευτ ικ ές μεταρρυθμιστικές 
αναλήψ εις που θα  υπηρετούν ένα 
εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που 
έχει ανάγκη η χώ ρα σιη μεταμνη- 
μονιακή εποχή.

Ο κ. Κουβέλης, ο ο πο ίος διεκ- 
δ ικεί την ηγεμονία του προοδευ
τικού  μεταρρυθμιστικού χώ ρου, 
δεν  μπορεί να  θέλει και την πίτα 
ολάκερη και τον σκύλο χορτάτο. 
Δεν γ ίνετα ι να  ε ίνα ι υπέρμ α χος 
τη ς  πολιτικής σταθερότητας, να  
συνεργάζεται με το ΠαΣοΚ σε μια 
κυβέρνηση εθνικής σω τηρίας και 
την ίδ ια  στιγμή να το θεωρεί απο
συνάγωγο. Είναι πολιτικά παράδο

ξο να  μετέχεις ω ς προχθές σε μια 
κυβέρνηση, έστω και με μνημονι- 
ακούς αστερίσκους, γιατί θεωρείς 
ότι είναι η μόνη επιλογή για τη χώ 
ρα και σήμερα να  θεω ρείς όσους 
συνεχίζουν να  τη στηρίζουν -  ενώ 
ξορκίζεις τις εκλογές -  υποδουλω
μένους σ ιη  συντήρηση, άρα α νά 
ξιους ακόμη και να συνομιλήσουν 
μαζί σου...

Αν, από την άλλη μεριά, η ηγε
σία της ΔΗΜΑΡ θεω ρεί ότι η πρό
σκληση τω ν 58 δεν  είναι αρκετά 
προοδευτική και αντιμνημονιακή 
για τα μέτρα της, όπω ς δήλωσαν, 
τίποτε δεν  τους εμποδίζει να  συ
νε ισ φ έρουν στον διάλογο  τ ις  δ ι
κές τους πιο ριζοσπαστικές ιδέες 
και προτάσεις. Η πρόσκληση ήταν 
αφορμή για  διάλογο, δεν  διεκδί- 
κησε δά φ νες  ολοκληρωμένου πο
λιτικού προγράμματος. Εκτός και 
αν το  ΠαΣοΚ είναι το  πρόσχημα 
για  να  συγκαλυφθούν οι βλέψεις 
για άλλες πολιτείες...
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