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Οι Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και 
Εύη Χριστοφιλοπούλου ορί-
στηκαν νέοι κοινοβουλευτικοί 

εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ. Τις ανα-
κοινώσεις έκανε ο Ευάγγελος Βενιζέ-
λος στην οµιλία του προς την Κοινο-
βουλευτική οµάδα του Κινήµατος. Ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ µιλώντας στην 
πρώτη επίσηµη συνεδρίαση της νεοε-
κλεγείσας Κοινοβουλευτικής Οµάδας 
του Κινήµατος ανακοίνωσε επίσης ότι 
ο Λεωνίδας Γρηγοράκος θα είναι ο Ε΄ 
αντιπρόεδρος της Βουλής και ο Κώ-
στας Τριαντάφυλλος γραµµατέας, ενώ 
δεν θα ψηφιστεί ο Ζ΄ αντιπρόεδρος, 
αν προέρχεται από τη Χρυσή Αυγή. 
Σ’ αυτή την περίπτωση το ΠΑΣΟΚ θα 
επιλέξει να µείνει κενή η θέση.

«Με τη Ν∆ συνεργαζόµαστε στην 
κυβέρνηση αλλά δεν ταυτιζόµαστε 
ούτε αξιακά ούτε ιδεολογικά», ση-
µείωσε ο κ. Βενιζέλος. Τόνισε ότι το 
ΠΑΣΟΚ έχει πλήρη συνείδηση της 
ιδεολογικής του ταυτότητας και πα-
ρότι αναγνώρισε στη Ν∆ την πρώτη 
ευθύνη για τον σχηµατισµό κυβέρνη-
σης, λόγω της πρωτιάς της στις εκλο-
γές, σηµείωσε ότι «δεν λησµονούµε 
την τεράστια ευθύνη της για το σηµείο 
που φτάσαµε». Κατηγόρησε τη Ν∆ ότι 
σε πρώτη φάση τροφοδότησε την «τυ-
φλή αντιµνηµονιακή» λογική, ενώ µε 
τη στάση της στη δεύτερη φάση οδή-
γησε τη χώρα σε εκλογές και «τροφο-
δότησε την ακραία τεχνητή πόλωση 
µε τον ΣΥΡΙΖΑ» και πρόσθεσε ότι 
«τώρα η Ν∆ και ο κ. Σαµαράς θα κα-
ταλάβουν εκείνα που υποδύονταν ότι 
δεν καταλάβαιναν, δηλαδή όσα το 
ΠΑΣΟΚ σήκωνε µόνο του».

Χαρακτήρισε τον δρόµο του ΠΑ-
ΣΟΚ παράλληλο και µε εκείνον της 

∆ΗΜΑΡ και ευχήθηκε στη ∆ΗΜΑΡ 
να αντέξει µε επιτυχία το βάρος της 
ευθύνης που ανέλαβε µε τη συµµε-
τοχή της στην κυβέρνηση, ένα βάρος 
που, όπως είπε, δοκιµάζουν για πρώ-
τη φορά. ∆εν παρέλειψε ωστόσο να 
ασκήσει και κριτική στο κόµµα του 
Φώτη Κουβέλη, σηµειώνοντας ότι 
όταν το ΠΑΣΟΚ, προεκλογικά, προ-
σπαθούσε να σπάσει την πόλωση, 
η ∆ΗΜΑΡ ζητούσε από το εκλογικό 
σώµα να το αναδείξει σε τρίτο κόµ-
µα, προφανώς σε βάρος του ΠΑΣΟΚ. 
Επίσης, κατηγόρησε τον κ. Κουβέλη 
ότι απηύθυνε πρόσκληση στους ψη-
φοφόρους του Κινήµατος να µετακο-
µίσουν στη ∆ΗΜΑΡ, κάτι που η ηγε-
σία του ΠΑΣΟΚ θεώρησε ως χτύπηµα 
κάτω από τη ζώνη, ενώ αναφέρθηκε 
και στην στάση της στις διερευνητικές 
εντολές µετά την 6η Μαΐου, που οδή-
γησαν σε νέα προσφυγή στις κάλπες. 
Όσον αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστή-
ριξε ότι στις εκλογές η «ριζοσπαστική» 
γραµµή του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφηκε ως 
µειοψηφία και δεν έγινε αποδεκτή 
από την κοινωνία.

EΝΑΡΚΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ανακοίνωσε ακόµη ότι στις 6 Ιουλί-
ου συγκαλείται η εναρκτήρια συνδιά-
σκεψη, ενώ, όπως γνωστοποίησε, τις 
πολιτικές λειτουργίες θα συντονίζει 
προσωρινή πολιτική γραµµατεία και 
την οργανωτική προσπάθεια θα συ-
ντονίζει οργανωτική γραµµατεία. Στις 
Νοµαρχίες και τις Περιφέρειες, θα 
συγκροτηθούν Νοµαρχιακές και Πε-
ριφερειακές Οργανωτικές Επιτροπές 
Ανασύστασης. «Ανατράπηκαν δεδο-
µένα, συνήθειες, ρόλοι, πρέπει όλοι 

να καταλάβουµε το νέο πλαίσιο που 
επέβαλλε ο λαός µε την ψήφο του. Να 
το σεβαστούµε, καταρχάς. Και σταδι-
ακά να το αλλάξουµε, πείθοντας και 
πάλι τους πολίτες για την ταυτότητα 
και την ποιότητα του νέου ΠΑΣΟΚ» 
είπε από το βήµα της ΚΟ του κόµµα-
τος ο Ευάγγελος Βενιζέλος. «Το απο-
τέλεσµα των δίδυµων εκλογών του 
Μαΐου και του Ιουνίου σηµατοδοτεί 
πρακτικά το τέλος του ΠΑΣΟΚ, όπως 
το ξέραµε τα τελευταία χρόνια. Όλες 
οι µεγάλες επιλογές του ΠΑΣΟΚ των 
δεκαετιών του ‘80, του ‘90 και των 
αρχών του 2000 τέθηκαν υπό αµφι-
σβήτηση συµπαρασύροντας όλες τις 
µεγάλες κοινωνικές συµµαχίες της 
παράταξης» εξήγησε. «Το βάρος που 
σηκώνουµε όλοι στο ΠΑΣΟΚ είναι 
πολύ µεγάλο, γι’ αυτό σας θέλω όλους 
δίπλα µου» δήλωσε. Αναφερόµενος 
στο εκλογικό αποτέλεσµα της 17ης 
Ιουνίου, ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε 
«άθλο» το γεγονός ότι «το τραγικά ητ-
τηµένο ΠΑΣΟΚ του Μαΐου διατήρησε 
σχεδόν το ποσοστό του». Σηµείωσε 
ότι το Κίνηµα πρέπει να ξαναβρεί τη 
δυναµική και το ρόλο του.

 «Θέλουµε ένα κόµµα δίκτυο οργα-
νώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 
Θέλουµε ένα κόµµα που είναι συλλο-
γικός διανοούµενος κι όχι παθητικός 
δέκτης. Θέλουµε ένα κίνηµα εκφρα-
στή της αλληλεγγύης των γενεών», 
ανέφερε σε άλλο σηµείο της οµιλίας 
του και κατέληξε τονίζοντας: «Έχω 
νωπή και ρητή εντολή ανασύστασης 
της παράταξης και θα την τιµήσω». Ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε 
και στην ΚΟ, που θα συνεδριάζει ανά 
15 ηµέρες ή ανά εβδοµάδα, αν υπάρ-
χουν σοβαρά ζητήµατα.

Kοινωνικό αγαθό, το οποίο δεν 
είναι δυνατό να στερούνται τα 
νοικοκυριά, χαρακτήρισε το 

ηλεκτρικό ρεύµα ο επικεφαλής του 
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο οποί-
ος συναντήθηκε την Τετάρτη µε τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο 
της ∆ΕΗ Αρθούρο Ζερβό. Αντικείµε-
νο της συνάντησης ήταν οι διακοπές 
ρεύµατος στα νοικοκυριά εξαιτίας 
της µη πληρωµής του χαρατσιού.

Για το θέµα των τιµολογίων ρεύ-
µατος, ο κ. Ζερβός επανέλαβε ότι η 
επιχείρηση δεν θα ζητήσει αυξήσεις, 
αλλά θα παρουσιάσει στο υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής την κατάσταση 
που επικρατεί στην αγορά ενέργειας, 
προκειµένου να ληφθούν αποφά-
σεις. Ο πρόεδρος της ∆ΕΗ διαβε-
βαίωσε, επίσης, ότι δεν τίθεται θέµα 
επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας για 
τη θερινή περίοδο, οπότε η ζήτηση 
ρεύµατος αυξάνεται εποχιακά.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. 

Τσίπρας σηµείωσε πως «ένα µεγά-
λο µέρος του πληθυσµού βρίσκεται, 
δυστυχώς, στα όρια της οικονοµικής 
ανέχειας µε αδυναµία επιβίωσης. 
Άνεργοι, χαµηλόµισθοι, χαµηλοσυ-
νταξιούχοι βρίσκονται κάτω από τα 
όρια της φτώχειας». Συµπλήρωσε 
πως «για αυτά τα κοµµάτια του πλη-
θυσµού πρέπει να υπάρξει µέριµνα, 
ούτως ώστε να έχουν δυνατότητα 
πρόσβασης σε ένα κοινωνικό αγαθό 
απολύτως απαραίτητο για την επιβί-
ωση, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύ-
µα».  Ο κ. Τσίπρας είπε πως ζήτησε 
«από τον πρόεδρο της ∆ΕΗ, µιας 
επιχείρησης που έχει υψηλό δείκτη 
κοινωνικής ευθύνης και το έχει απο-
δείξει διαχρονικά, να παγώσει τις δι-
αδικασίες διακοπής ηλεκτρικού ρεύ-
µατος, µέχρις ότου φέρουµε το θέµα 
στη νέα Βουλή» για να αποφανθεί 
οριστικά για το ζήτηµα αυτό. «Θεω-
ρούµε ότι υπάρχει ένα επίπεδο κατα-
νόησης µε τη διοίκηση της ∆ΕΗ και 
πιστεύουµε ότι το επόµενο διάστηµα 

θα πρέπει τουλάχιστον όλοι να βο-
ηθήσουµε, ώστε να δηµιουργηθούν 
εκείνες οι προϋποθέσεις, να παρ-
θούν πολιτικές αποφάσεις ώστε να 
µπορεί και η ∆ΕΗ να ανταποκρίνεται 
στον κοινωνικό ρόλο της» προσέθε-
σε ο κ. Τσίπρας. Παράλληλα, χαρα-
κτήρισε το ζήτηµα αµιγώς πολιτικό, 
λέγοντας ότι αυτό «δεν άπτεται στενά 
των αρµοδιοτήτων της διοίκησης και 
της διεύθυνσης της ∆ΕΗ». 

«Η ίδια η πολιτεία πρέπει να βοη-
θήσει τη ∆ΕΗ µε στοιχεία, τα οποία 
θα δίνονται και θα αφορούν την 
κοινωνική κατάσταση κάθε νοικοκυ-
ριού, διότι όσοι δεν έχουν τη δυνα-
τότητα, δεν µπορούν να πληρώσουν 
δεν µπορεί να υποβάλλονται σε µια 
εξοντωτική διαδικασία διακοπής πα-
ροχής ρεύµατος, γιατί το ρεύµα είναι 
κοινωνικό αγαθό και δεν µπορεί το 
2012 να γίνουµε µια πολιτεία-ζού-
γκλα και να έχουµε ανθρώπους που 
θα ζουν χωρίς ρεύµα» τόνισε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας. 

Τρία εκατοµµύρια ευρώ έχει εντοπίσει το Σ∆ΟΕ από 
τους ελέγχους που πραγµατοποιεί σε λογαριασµό αντι-
δηµάρχου στη Στερεά Ελλάδα, ποσόν το οποίο δεν δι-

καιολογείται µε βάση τα εισοδήµατά του. Υπενθυµίζεται ότι 
το Σ∆ΟΕ διεξάγει ελέγχους «Πόθεν Έσχες» σε 500 πολιτικά 
πρόσωπα, µεταξύ των οποίων τέως βουλευτές, δήµαρχοι.

Την ανάγκη να επιχορηγείται το φάρµακο αποκλειστικά 
από κρατικούς πόρους, επισήµανε η γγ του ΚΚΕ, ανα-
φερόµενη στην κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί µε τα 

χρέη του ΕΟΠΥΥ.  Η Αλέκα Παπαρήγα σηµείωσε ότι η επι-
χορήγηση η οποία αποφασίστηκε να δοθεί για την εξόφληση 
του  Απριλίου είναι από τις εισφορές των εργαζοµένων. «∆εν 
είναι δυνατό δηλαδή να µετακοµίζεις από τις τσέπες του ενός 
για να τις δώσεις στις τσέπες του άλλου, διότι έτσι τα ασφα-
λιστικά θα γκρεµιστούν εντελώς» εξήγησε, για να καταλήξει: 
«Και εν πάση περιπτώσει ας µην πλήρωναν τοκοχρεολύσια».

Eπιχορήγηση του φαρμάκου 
αποκλειστικά από κρατικούς πόρους 
ζητά η Αλέκα Παπαρήγα

Το ποσό των 3 εκατ. ευρώ 
εντόπισε το ΣΔΟΕ 
σε λογαριασμό αντιδημάρχου

∆ΕΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Το ΠΑΣΟΚ τελείωσε όπως το ξέραµε... 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: 

Να παγώσουν οι διαδικασίες 
διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος


