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Σαββατιάτικη

Μια θέση
δίπλα στην
Εθνική Ελλάδος
σε περιμένει
β λ οπισθόφυλλο

Λ ··Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α
S&Ü Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ

ΕΤΟΣ 33ο Αρ. φ ύλλου 9.881

2,00 € (ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ 3,50 €)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ 01 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Οι κινήσεις

μετά το διαζύγιο
Ο Γιώργος
απειλεί
με ξεκαθάρισμα

Σημίτης: Τώρα
θα μιλάω πιο
ελεύθερα. Νιώθω
απελευθερωμένος

Α ποφ α σισ μένοε ο Γ. Π απανδρέου να μ η ν π ερ ιο ρ ισ τεί σ την α 
π ο π ο μ π ή Σημίτη. Βαρύ το κλίμα
για Π α πα δόπ ου λο, Ν ασιώ κα με
τά τιε δ η λώ σ ειε τουε. Η δ ια φ ω 
ν ία μαε κατεγρ ά φ η, λένε υ π ο στηρικτέε του Βενιζέλου ΣΕΛ. 4-6

«ΚΑΜΠΑΗΑΚΙ»

μετά τις δηλώσεις
των Νασιώκα,
Παπαδόπουλου

Εκθετος ο Μητσοτάκης
από έξι νέα τιμολόγια
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Η τελευταία
ευκαιρία

Η Ιρλανδία
ακυρώνει τη
Συνθήκη της
Λισσαθώνας

«Ολα για όλα»,
είναι το σύνθημα
των διεθνών, που
αναζητούν σή
μερα ελπίδεε
πρόκρισηε
στουε «8» του
Euro (21.45
NET). Ενεση
έκανε ο
Καραγκούνηε
για να
μπορέσει να
παίξει. ΣΕΛ. 43

M E T a v â a ic s

στην Αθήνα
Ενα οδοιπορικό
στιεσυνοικίεε ό
που ζουν οι ξένοι.
Στα σπίτια και
στα στέκια to us .
ΣΕΛ. 21,22,35,36

ΑΠΟΨΕΙΣ
Ανθρωπιά και
νομιμοποίηση
ΣΕΛ. 2

«Οχι» στη Συνθήκη που αντι
κατέστησε το Ευρωσύνταγμα,
είπαν οι Ιρλανδοί. Αναστατω
μένη η Ε.Ε. έρχεται αντιμέτω
πη με μείζονα πολιτική κρίση,
δεδομένου ότι για να τεθεί
σε ισχύ η σ υνθήκη απαιτείται
η έγκρισή τηε από όλα τα
κράτη-μέλη. ΣΕΛ. 13

Φοιτητέε-μάγοι τηε κατσαρόλαε, με τηγάνια, μαχαίρια
και λαΒίδεε. Ολο και περισ
σότεροι νέοι μετατρέπουν
το χόμπι τουε οε επάγγελμα.
Ετηστήμη&Τεχνολογία
Η σύγχρονη επιστήμη βάζει
στο μικροσκόπιο την αινιγ
ματική αποτελεσματικότητα
του βελονισμού.

m edia Το νυχτερι
νό ραδιόφωνο απευθύνε
ται σε όσουε το αγαπούν
συνειδητά. Ποιοι είναι οι
δέκα πρώτοι σταθμοί τιε
μεταμεσονύκτιεε ώρεε.

WWW.ι Συνέβη κι
αυτό! Ιστοσελίδα στο Δια
δίκτυο, που μεταφέρει μη
νύματα στον άλλο κόσμο.

Στη θυγατρική Fujitsu επιχείρησαν να φορτώσουν χρέοε του βουλευτή.
FI εταιρεία απείλησε με εξώδικο και εκείνοε κατέβαλε τα 43.850,17 ευρώ. ΣΕΛ. 7

ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΕ ΡΩΣΙΑ
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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΗΝΥΕΙ ΟΤΙ Ο ΣΗΜΙΤΗΣ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ, ΒΑΡΥ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ - Ε. ΝΑΣΙΩΚΑ
Στη δίνη τηε νέαε κρίσηε ο Γ.
Παπανδρέου φαίνεται να
διαμηνύει -εμμέσωε πλην
σαφώε- ότι ο Σημίτηε ήταν
μόνο η αρχή, προειδοποιώνταε έτσι όλα τα στελέχη να
σταματήσουν τη μάχη των
εσωκομματικών χαρακωμά
των και να Βγουν στην κοι
νωνία, να κάνουν αντιπολί
τευση.

Απειλεί με νέες διαγραφές

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

το πλαίσιο αυτό εντάσσε
ται και το βαρύ κλίμα
που διαμορφώθηκε στη
X. Τρικούπη χθες το μεσημέρι
για τους βουλευτές Αλ. Παπαδόπουλο καιΕ. Νασιώκα, λόγω
των δηλώσεων που έκαναν κα
τά της αποπομπής Σημίτη από
την Κοινοβουλευτική Ομάδα
(«οι πρώην πρωθυπουργοί δεν
διαγράφονται», είπαν).
Οι δηλώσεις τους, αν και θε
ωρούνται αυτονόητες, οδήγη
σαν τον Γ. Παπανδρέου να
στείλει μέσω των συνεργατών
του μήνυμα ότι το κλίμα γι’ αυ
τούς είναι βαρύ και ότι θα πά
ρει τις αποφάσεις του μόλις θα
επέστρεφε από την Αχαΐα. Η α
πειλή της διαγραφής τους ήταν
εμφανής. Υπήρχε όμως και η ε
κτίμηση ότι με την απειλή ήθε
λε απλώς να προλάβει δηλώ
σεις άλλων στελεχών μέχρι το
βράδυ. Πάντως, οι περισσότε
ροι βουλευτές προτίμησαν τη
σιωπή ή την αυτοσυγκράτηση.

Σ

Σιωπητήριο
Είναι εμφανές ότι στόχος του
είναι να επιβάλει σιωπητήριο
για το θέμα Σημίτη και τις εσω
κομματικές εξελίξεις και να α
ποτρέψει εσωκομματικές τρι
βές και αμφισβητήσεις. Σε δια
φορετική περίπτωση φαίνεται
ότι θέλει να ξεκαθαρίσει το ε
σωκομματικό τοπίο ενόψει και
των ευρωεκλογών. Πάντως οι
δηλώσεις χθες δεν ήταν πολ
λές.
Την ίδια στιγμή υποστηρικτές του Β. Βενιςέλου έλεγαν
ότι «η διαφωνία μας κατεγράφη, στόχος μας είναι το πλειο
ψηφικό ΠΑΣΟΚ, η ενότητα και
η επαναφορά του στην εξου
σία», ενώ είναι γεγονός ότι μέ
χρι χθες το μεσημέρι δεν υπήρ
χε κύμα υποστηρικτικών προς
τονΚ . Σημίτη δηλώσεων.

«Φυλάει τα έρμα»
Φαίνεται ότι η φράση «ο φό
βος φυλάει τα έρμα» λειτουργεί
αυτές τις μέρες στους βουλευ
τές του ΠΑΣΟΚ και ο φόβος νέ
ων διαγραφών είναι καθοριστι
κός για πολλά στελέχη, που δεν
θέλουν να ρισκάρουν το πολιτι

Σ ιω π ητή ριο για το θέμα Σημίτη θέλει να επιβάλει ο Γ. Π απανδρέου (εδώ με μέλη του Π ολιτικού
Σ υμ β ου λίου )

κό τους μέλλον για τον Κ. Ση μίτη «που είναι το παρελθόν του
ΠΑΣΟΚ», σύμφωνα με τη φρά
ση ενός σημαντικού στελέχους.
Αυτό ακριβώς αξιοποιεί και ο
πρόεδρος του κόμ μα τος, σε
μια προσπάθεια να επιβάλει το
σιωπητήριο ή στην ακραία πε
ρίπτωση ένα ξεκαθάρισμα και
να οδηγήσει το κόμμα στις ε
κλογές όπως αυτός ν ο μ ίζε ι,
χωρίς να αμφισβητούνται οι α
ποφάσεις των συλλογικών του
οργάνων.
Ωστόσο, έπειτα από ένα πι
θανό τέτοιο ξεκαθάρισμα είναι
αβέβαιο και το μέλλον του
ΠΑΣΟΚ. Ηδη χθες το μεσημέρι
από την Αχαΐα έστειλε νέο μή
νυμα ο Γ. Π απανδρέου όταν
ρωτήθηκε επιμόνως από τους

δημοσιογράφους. Είπε:
«Μοναδικός μου στόχος και
έγνοια όλης της παράταξης εί
ναι να απαλλάξουμε τη χώρα α
πό ένα άθλιο κατεστημένο πο
λιτικών και οικονομικών παρα
γόντων, που έχουν ως προστά
τη τον Κ. Καραμανλή και τη
Ν .Δ.».
Συνεργάτες του μας έλεγαν
ότι είναι αποφασισμένος να
προχωρήσει μπροστά και δεν
μπορεί να μείνει απαθής σε ό
σα στελέχη, αντί να κάνουν α
ντιπολίτευση στην κυβέρνηση,
ομφαλοσκοπούν και ασχολού
νται με μάχες εσωκομματικών
χαρακωμάτων. Τόνιζαν ότι η έ
ξοδός του σε Αχαΐα και Ηλεία
χθες είχε το νόημα να δώσει το
μήνυμα ότι ο αγώνας κατά της

κυβέρνησης γίνεται έξω στην
κοινωνία και όχι στα γραφεία
και στα τηλεοπτικά παράθυρα
μιλώντας για τα εσωκομματικά
του ΠΑΣΟΚ.
Χθες, παρεμπιπτόντως, κλι
μάκια του ΠΑΣΟΚ ήταν στα διό
δια και μοίραζαν φυλλάδια κατά
της ακρίβειας, ενώ τις επόμε
νες ημέρες θα περιοδεύσουν σε
όλη τη χώρα για το ίδιο θέμα.

«Δεν διαγράφονται»
Χθες από νωρίς έγιναν γνω
στές οι δηλώσεις των Α. Παπαδόπουλου και Ε. Νασιώκα.
«Με τον κ. Σημίτη έχω κατά
το παρελθόν διαφωνήσει και
συγκρουστεί. Θεωρώ, όμως, ό
τι στις προηγμένες δημοκρα
τίες οι πρωθυπουργοί αποτε

λούν μέρος των θεσμών και της
ιστορίας τους και δεν διαγρά
φονται», είπε ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε συγκρουστεί
με τον πρώην πρωθυπουργό το
2003, με αποτέλεσμα να πα
ραιτηθεί από το υπουργείο
Υγείας.
Ανάλογη και η δήλωση του
Ε. Νασιώκα: «Οι πρώην πρω
θυπουργοί δεν διαγράφονται.
Είναι κομμάτι της ιστορίας της
παράταξης και της χώρας. Η ε
νότητα του κόμματος δεν ενισχύεται με διαγραφές», είπε.
Αδιανόητη χαρακτήρισε τη
διαγραφή Σημίτη ο Γ. Παπαντωνίου και είπε ότι ήταν πρά
ξη αρχηγικής αυθαιρεσίας.

Κατά Σημίτη
Επιθετικός κατά Σημίτη, ο
πρώην βουλευτής Γ. Κατσιμπάρδης είπε ότι είναι ευκαι
ρία η διαγραφή του να τον κά
νει να αναστοχαστεί και να γί
νει επιτέλους ΠΑΣΟΚ.
Κατά Σημίτη και ο Φ. Πετσάλνικος είπε («9,84») ότι η διαφο
ροποίησή του προκάλεσε έντο
νη σύγχυση και οι κινήσεις του
αποδυναμώνουν το ΠΑΣΟΚ.
Ο Γ. Μαγκριώτης σημείωσε
ότι αποφάσεις όπως η προχθε
σινή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
δεν μπορεί να είναι ευχάριστες
σε κανέναν, πολλές φορές όμως
μπορεί να είναι αναπόφευκτες.
Ο Π. Ευθυμίου είπε (στη
«ΝΕΤ 104 , 5 ») ότι βρισκόμαστε

σε μια σκληρή και δυσάρεστη
στιγμή του κινήμα τος, που
πρέπει όλοι να διαφυλάξουμε
και να προστατεύσουμε την ε
νότητα . «Αυτή η ιστορία να
σταματήσει εδώ. Δεν βλέπω
και δεν προβλέπω κανενός εί
δους συνέχεια, κανενός είδους
διασπαστικές κινήσεις στο
ΠΑΣΟΚ και θέλω να ελπίζω ότι
υπάρχουν “ παραθυράκια” και
στις δύο τοποθετήσεις», είπε.
Ο Απ. Κακλαμάνης χθες στη
NET είπε ότι ήταν λάθος η επι
στολή Σημίτη και το ύφος της
και λάθος η δήλωση του εκπρο
σώπου του ΠΑΣΟΚ την ίδια μέ
ρα. Είπε επί της ουσίας ότι δεν
υπάρχει διαγραφή, αλλά ένα
ρήγμα και εκτίμησε ότι μέχρι
τις επόμενες εκλογές θα υπάρ
ξει επαναπροσέγγιση.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάσος Αλευράς ήταν αιχμηρός κα
τά της διαγραφής λέγοντας, με
ταξύ άλλων: «Το ΠΑΣΟΚ έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο εσω
τερικής κρίσης. Χρέος όλων, να
αναζητήσουμε τον τρόπο εξό
δου από αυτήν. Ο Κώστας Ση
μίτης είναι ένα από τα κορυ
φαία ιδρυτικά στελέχη του
ΠΑΣΟΚ. Η ιστορία και η προ
σφορά του ασφαλώς και δεν
μπορούν να διαγραφούν. Και
είναι βέβαιο ότι η ενότητα οικοδομείται με διάλογο και σεβα
σμό των απόψεων και όχι με τη
σιωπή ή την απειλή της επιβο
λής πειθαρχικών μέτρων». ♦

Με χειροκροτήματα τον υποδέχτηκαν οι σεισμόπληκτοι
ΝΟΜΟΙ ΑΧΑΪΑΣ-ΗΛΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΝΤΙΝΑ ΒΑΓΕΝΑ
Μ εσούσηε Tns véas Kpions στο ΠΑΣΟΚ,
ο Γ. Παπανδρέου ταξίδεψε χθεε ans
σεισμόπληκτεε περιοχέε Tns Axaîas και
τηε Ηλείαε. Ο που Βρέθηκε, δέχθηκε επευφημίεε, χειροκροτήματα, χειραψίεε,
αγκαλιέε και φιλιά απ ό α ν θ ρ ώ π ο υ
που ξεκάθαρα του έδειχναν την αγάπη
to us ή και τη νοσταλγία tous για τον
Ανδρέα Παπανδρέου.
Οι περισσότεροι άνθ ρω πο ι ήταν φτω
χοί και τσακισμένοι απ ό το χτύπημα
του Εγκέλαδου, ônoos εκείνο5 που σ υ
νάντησε στη Βάλμη Tns ορεινήε Ηλείαε
- ένα από τα χω ριά που ισοπέδωσε ο
πρόσφατο5 σεισμόε. Ηταν η καταστρο
φή που αποτέλειωσε τη Βάλμη. Γιατί οι
τριγύρω μαυρισμένεε ράχε5 απ ό tis
περοινέ5 δασοπυρκαγιέε μαρτυρού
σαν ξεκάθαρα τα αμέσου προηγούμε-

να δεινά που την είχαν Βρει.
Και αυτόν τον κυριολεκτικά γονατισμένο τόπο επέλεξε ο κ. Παπανδρέου για να
διατυπώσει την πλέον αιχμηρή δ η μό
σια δήλω ση τηε χθεσινήε του περιοδείαε: «Μοναδικό5 στόχοε -ε ίπ ε - και μο
ναδική έγνοια δική μου και ολόκληρηε
τη5 παράταξήε μου είναι να απαλλά
ξουμε τη χώ ρα από το άθλιο κατεστημέ
νο των οικο νομ ικώ ν και πολιτικών πα
ραγόντων, που έχει προστάτη τον Κ.
Καραμανλή και την κυβέρνηση τηε
Ν.Δ.». Τα είπε αυτά αντί απά ντησηε στιε
επίμονεε ερωτήσεΐ5 των συ νοδευόντων δημοσιογρ άφ ω ν σχετικά με το θέ
μα του Κ. Σημίτη.
Δίπλα του τον καμάρωνε και συγκατένευε σιωπηλά στα λεγόμενό του ο
88χρονο5λιπόσαρκο5 παπα-Ν ικόλαε
Μ π α λ κ ά μ ο 5 .0 παπά5 τη$ Βάλμη5. Λί
γο πρ ιν ο πρόεδρθ5 του ΠΑΣΟΚ στα

θεί μ'προστά στΐ5 τηλεοπτικέε κάμερεε,
έφτασε οτο σημείο σχεδόν να δ α κρ ύ 
σει απ ό τΐ5 έντονε$ ε κ δ η λ ώ σ ε ι λατρείαε κ ά π ο ιω ν μελώ ν του πο ιμνίο υ του
παπά. Οπωε ένα5 μεσόκοποε ξω μάχοε, που, με δά κρυα να κυλο ύν στο
ρυτιδω μένο π ρ ό σ ω π ό του, φώναζε
του Γιώργου: «Το σπίτι μου έπεσε, μα

τήσουν, αλλά και να του πουν: «Να
πάρειε και άλλα κεφάλια, πρόεδρε.
Ornas έκανε ο naTépas σου!...». Το ί
διο, λίγο αργότερα στην Κάτω Αχαγιά.
Κάποια χέρια χτύπησαν το καπό του
αυτοκινήτου του και κάηοιεε φωνέε
μέσα α π ό τον κόσμο Tnsayopâs α 
κούστηκαν: «Διώξ' to us όλουε tous

δεν με νοιάζει. Με νοιάζει που σ κά λι
ζα τα συντρίμμια με τα χέρια, για να
β ρ ω μια φω τογραφία μου που είχα με
τον πατέρα σου, πρ ιν χρόνια, και δεν
τη βρήκα. Πάω να πεθάνω απότον
καημό μου...».

Σημιτικούε!...».
Ενα άλλο χω ριό άσ χημα χτυπημένο α 
πό τον σεισμό ήταν το Ν ησί στο νομό
Ηλείαε. Γυναίκεε μαυροντυμένεε, που
για μέρεε διανυκτερεύου ν στην ύ π αι
θρο, περίμεναν κάτω απ ό το λιοπύρ ι
του μεσημεριού να δ ο υ ν τον «πρόε
δρο, τον κυρ Γιώργη». Το θέμα που
κυριαρχούσε o tis σ υ ζ η τ ή σ ε ι t o u s ,
πάντα«, ήταν οι α π ο ζ η μ ιώ σ ε ι, για να
ξαναχτίσουν τα σπίτια t o u s .
- «Αν δεν pas δώ σ ου ν, πάνε οι ψ ή
φ οι...», έλεγε μια μεσόκοπη γυναίκα...

«Διώξ’ τους όλους»
Από το π ρ ω ί στην Πάτρα και καθώ5 ο
πρόεδρο5 του ΠΑΣΟΚ επισκεπτόταν
το άρτι εκκενωθέν, ωε επικίνδυνο, ν ο 
σ οκομείο «Αγιοε Ανδρέαε», άνθ ρ ω π ο ι
έσπευδαν, όχι μό νο για να τον χαιρε-

5
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Κράμερ εναντίον Κράμερ...
και από το δακτυλίδι τον Ια
νουάριο του 2004 στη με
γάλη σ ύ γ κρ ο υ σ η και στο
δια ζύγ ιο ο δ η γ ή θ η κ α ν οι
o x é o e is Π απανδρέου και
Σημίτη, με το ΠΑΣΟΚ να πα
ρ ακο λουθ εί α μ ή χ α νο τη
σύγκρουσή t o u s και α δ ύ 
ναμο να καλύψει το χαμένο
éôacpos.

4 χρόνια καχυποψίας και
συγκρούσεων στα παρασκήνια

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

ο δαχτυλίδι, βέβαια, ο Γ.
Παπανδρέου πριν από
μερικούς μήνες το χαρα
κτήρισε θολό, ενώ κατ’ άλλους
ο Κ. Σημίτης του επέστρεψε
κατά κάποιον τρόπο αυτό που
ο Γ. Παπανδρέου του είχε δώ
σει το 1996, όταν τον στήριξε
στο συνέδριο της διαδοχής του
Ανδρέα Παπανδρέου.
Οι σχέσεις τους λίγο μετά το
δαχτυλίδι άρχισαν να χαρακτη
ρίζονται από επιφυλακτικότητα και καχυποψία, όμως φρό
ντιζαν και οι δύο με αραιές συ
ναντήσεις τους να διαλύουν κά
θε σύννεφο. Πάντα θέμα τρι
βής ήταν το αν και κατά πόοο ο
Γ. Παπανδρέου υποστηρίζει το
κυβερνητικό έργο του Σημίτη,
αφού, όπως λένε στη Χαριλάου
Τρικούπη, ray Σημίτη μόνο αυ
τό τον ενδιέφερε και ίσως τε
λευταία να τον ενδιέφερε και η
ευρωπαϊκή του πορεία.
Σύμφωνα με συνεργάτες, ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ε
γκλωβισμένος στο να υποστη
ρίζει άκριτα αυτό που ηττήθηκε το 2004 και αυτό δεν μπο
ρούσε να συνεχίζεται για πά
ντα· έπρεπε να δώσει και το δι
κό του στίγμα.
Μ όνο που στη Χαριλάου
Τρικούπη όλα αυτά τα θυμή
θηκαν μετά την ήττα του Σε
πτεμβρίου.

Τ

Σωσίβιο
Ο πρώην πρωθυπουργός δεν
πήρε την απόφαση να παραδώσει την κομματική εξουσία
επειδή το ήθελε. Εξαναγκά
στηκε επειδή βυθιζόταν μέρα
με τη μέρα στις δη μοσκοπή
σεις κι έβλεπε ότι θα χρεωθεί
μια μεγάλη ήττα. Είδε τον Γ.
Παπανδρέου σαν σωσίβιο, ε
πειδή ήταν μακράν το πιο δη
μοφιλές στέλεχος του κόμμα
τος λίγο πριν από το τέλος του
2003.
Το γράφει ο ίδιος στο βιβλίο
του «Πολιτική για μια δημιουρ
γική Ελλάδα», ότι οι δημοσκο
πήσεις έπαιξαν βασικό ρόλο
στην απόφασή του. Με την ε
πιλογή Παπανδρέου, λένε σή
μερα οι συνεργάτες του προέ

6 Ιανουάριου 2004:0 Γ. Παπανδρέου έξω από το σπίτι του Κ. Σημίτη, λίγο μετά
την παράδοση του δαχτυλιδιοΰ
δρου του ΠΑΣΟΚ, δεν θα χρε
ωνόταν ο ίδιος την ήττα, αλλά
ο διάδοχός του και αν ο Παπαν
δρέου κέρδιζε θα είχε και ο ί
διος μερίδιο επιτυχίας. Και οτις
δυο περιπτώσεις θα ήταν κερ
δισμένος, λένε οι επικριτές του
και υ ποστηρίζουν ότι όλα τα
μελέτησε με μοναδικό γνώμο
να την υστεροφημία του και
την υποστήριξη του έργου του.
Οι ίδιοι λένε ότι η στάση του Γ.
Παπανδρέου απέναντι στο έρ
γο του καθόρισαν και τη μετέπειτα συμπεριφορά του.
Ανατρέχοντας πίσω, οι εξελί
ξεις στη σχέση τους έχουν πε
ρίπου ως εξής:

Το δαχτυλίδι
□ Το δαχτυλίδι τού το πέρασε
στις 6 Ιανουάριου του 2004 στο
σπίτι του στο Κολωνάκι, με μια
διαδικασία που χαρακτηρίστη
κε από έλλειψη δημοκρατίας
και με την οποία ο πρώτος που
διαφώνησε ήταν ο Β. Βενιζέλος.
□ Μερικές εβδομάδες μετά έ
σκασε η υπόθεση του «Πόρτο
Καρράς». Ο Κ. Σημίτης ως
πρωθυπουργός δεν παρενέβη,
παρά το ότι η υπόθεση έπαιρνε
διαστάσεις χιονοστιβάδας κατά
του ΠΑΣΟΚ. Αντέδρασε ο Πα
πανδρέου βγάζοντας από τις
λίστες του κόμματος εννιά
βουλευτές, μεταξύ των οποίων
και μέλη της κυβέρνησης (X.
Πάχτας). Ο Κ. Σημίτης φαίνε
ται να καταλαβαίνει για πρώτη
φορά ότι το σύνθημα «Γιώργο

άλλαξέ τα όλα» ίσως να αναφέρεται και στον ίδιο, σε υπουρ
γούς του, σε πτυχές της πολιτι
κής του.
□ Ερχεται η ήττα στις εκλογές
και την άνοιξη του ίδιου έτους
σε συνεδρίαση της Κεντρικής
Επιτροπής οι πρώτες αιχμές
Σημίτη, ότι δεν προβάλλεται το
κυβερνητικό έργο της οκταε
τίας του. Ακολουθεί μια μακρά
περίοδος δικής του σιωπηλής
στήριξης, αλλά έντονης φλυα
ρίας στελεχών του εκσυγχρονι
στικού μπλοκ, ότι ο Γιώργος
δεν στηρίζει το έργο Σημίτη.
Αυτή η κατάσταση κράτησε
πολύ και τροφοδότησε πολλά
δημοσιεύματα.

Δυσφορία
□ Στις ίο Νοεμβρίου 2005 ο Κ.
Σημίτης παρουσιάζει το προαναφερθέν βιβλίο του. Εκεί για
πρώτη φορά δημοσίως και πα
ρόντος του Παπανδρέου ε κ 
φράζει δυσφορία, ότι το έργο
του δεν προβάλλεται όσο πρέ
πει από το ΠΑΣΟΚ. «Η δύναμη
μιας παράταξης είναι το έργο
της. Να μην το χαρίζει σε άλ
λους. Αν το χαρίζει, θα αναζη
τεί την πρόοδο χωρίς πυξίδα»
αναφέρει μεταξύ άλλων.
□ Μετά την εκδήλωση ο Γιώρ
γος Παπανδρέου εκφράζει τη
δυσφορία του με μια σύντομη
φράση:
«Κοιτάζω
μπρο
στά...».
□ Το επόμενο διάστημα ακο
λουθούν πολλά δημοσιεύματα
για κακό κλίμα στις σχέσεις

29 Σεπτεμβρίου 2007: Συζήτηση στη Βουλή για τιβ προγραμματικέ δ η λ ώ σ ε ι
τηε κ υ β έ ρ ν η σ ή . Το κλίμα έχει ήδη βαρύνει αρκετά...

τους, που φροντίζουν με μια
συνάντησή τους πολύ μετά να
το αποκαταστήσουν.
□ Ο χρόνος κυλάει για τη σχέ
ση τους μέσα σε ένα κλίμα ζε
στό - κρύο και με μόνιμο θέμα
για τα μέσα ενημέρωσης την
προβολή ή όχι από τον Παπαν
δρέου του κυβερνητικού έργου
Σ ημ ίτη. Ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ παίρνει σαφείς απο
στάσεις συχνά κυρίως σε ό,τι α
φορά στο κοινωνικό πρόσωπο
εκείνων των κυβερνήσεων.
□ Τον Μ άρτιο του 2007, πα
ρουσιάζοντας το κυβερνητικό
πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ασκεί
ευθέως κριτική στο κοινωνικό
πρόσωπο των κυβερνήσεω ν
Σημίτη, λέγοντας ότι υπήρχε
σοβαρό έλλειμμα και οι ανισό
τητες μεγάλωσαν. Πάνω σε αυ
τό τον καμβά θα χτίσει έκτοτε
την πολιτική του επιχειρηματο
λογία. «Είμαστε υπερήφανοι
για το έργο μας, όμως τώρα
προτεραιότητα έχει ο πολίτης
και η κοινωνική προστασία»
λέει συχνά.

Η νέα ήχχα
□ Σεπτέμβριος 2007: Τρεις μέ
ρες πριν από τις εκλογές ο Κ.
Σημίτης δημοσιοποιεί ότι τηλε
φώνησε στον Γ. Παπανδρέου
και του εξέφρασε τη δυσφορία
του για δημοσιεύματα του Τύ
που, σύμφωνα με τα οποία ο Γ.
Παπανδρέου θα τον αξιοποιήσει σε κυβερνητική θέση αν
κερδίσει τις εκλογές. Ο Κ. Ση
μίτης δηλώνει ότι δεν προτίθε-

ται να συμμετάσχεί σε κυβέρ
νηση.
□ Την επομένη ο Γ. Παπανδρέ
ου αναγκάζεται εκ των πραγ
μάτων να τον καλέσει μαζί του
στην εξέδρα της τελευταίας
προεκλογικής ομιλίας του στην
Αθήνα, στο Πεδίον του Αρεως.
□ Μια μέρα μετά την εκλογική
ήττα ο Κ. Σημίτης δέχεται στο
γραφείο του τον Β. Βενιζέλο,
που από το βράδυ των εκλογών
έχει θέσει υποψηφιότητα για
την προεδρία του κόμματος. Η
στάση Σημίτη θεωρείται από
τον Γ. Παπανδρέου ότι είναι ε
χθρική σε αυτόν και υποστηρι
κτική προς τον Β. Β ενιζέλο.
Συνεργάτες του μιλάνε για
συμφωνημένη κίνηση πριν α
πό τις εκλογές.
□ Οκτώβριος 2007: Ο Σημίτης
κοντράρει στη συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον
Γ. Παπανδρέου, όταν εκείνος
ζητά ει ψήφο εμ πιστοσύνης.
Ολοι πια στο παπανδρεϊκό
μπλοκ λένε ότι ο ρόλος Σημίτη
κατά του Παπανδρέου αποκα
λύφθηκε.

Απέχει
□ Λίγες μέρες μετά, στη συνε
δρίαση του Εθνικού Συμβουλίου
,ο Κ. Σημίτης αρνείται να παραστεί και στέλνει επιστολή. Οι
πληροφορίες που έχουν προηγηθεί, ότι ο Γ. Παπανδρέου θα
του ασκήσει κριτική και θα ανα
ζητήσει στη δική του διακυβέρ
νηση τα αίτια της νέας εκλογι
κής ήττας -όπως και έγινε- ήταν

ο λόγος της αποχής του.
□ Για τον ίδιο λόγο θα απέχει
και από την Εθνική Συνδιάσκε
ψη λίγες μέρες πριν από την
ιιη Νοεμβρίου.
□ Στο συνέδριο του περασμέ
νου Μαρτίου πάλι θα είναι α
πών. Ειδοποίησε ότι τις ίδιες
μέρες του συνεδρίου σ υνε
δρίαζε στις Βρυξέλλες η επι
τροπή των «εφτά σοφών» για
το μέλλον της Ευρωπαϊκής
Ενωσης.

Διαφοροποιείχαι
□ Λίγες εβομάδες πριν -Φ ε 
βρουάριος 2008- σε διάλεξή
του στο εξωτερικό τάσσεται κα
τά της ένταξης της Τουρκίας
στην Ε.Ε. και υπέρ μιας ειδι
κής σχέσης. Διαφοροποιείται
έτσι και από τη θέση του
ΠΑΣΟΚ και από την πολιτική
πόυ ο ίδιος είχε εφαρμόσει ως
πρωθυπουργός επί οχτώ χρό
νια. Του απάντησαν, αποδοκιμάζοντας επί της ουσίας τη νέα
του θέση, πρώτα ο Π. Μπεγλίτης έπειτα από συνεννόηση με
τον Γ. Παπανδρέου και λίγες
μέρες μετά ο ίδιος ο Γ. Παπαν
δρέου.
□ Πριν από μερικές μέρες έγι
νε γνωστό ότι δημιούργησε
Ιδρυμα, κίνηση που η Χαριλά
ου Τρικούπη αντιμετώπισε με
καχυποψία.
□ Η αυλαία του έργου έπεσε με
την επιστολή Σημίτη, τη δια
φωνία του για δημοψήφισμα,
την αρνητική ψήφο του και τη
διαγραφή. ♦

¡ Σαββατιάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ¡ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

8

Ανάλυση

mm γεγονότα
Του Δ.Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

πορούμε να υποστηρίξουμε βάσιμα ότι παλαιότερα οι έννοιες είχαν μια κάποια στα
θερότητα μέσα σ τον χρόνο. Μ ιλο ύ σ α μ ε,
λ .χ ., για σιτάρι και συνειρμικά σκεφτόμασταν σιτάριαλεύρι, ψ ωμί, κόλλυβα κ .ά . γήινα πράγματα. Τώρα
πλάι σ ’ αυτές τις σχεδόν αρχέγονες έννοιες θα πρέ
πει να αθροίσουμε και τα βιοκαύσιμα.

Μ

όλο που η έρευνα για τη ν καλλιέργεια φυτώ ν στρέ
φεται προς αυτό τα λεγάμενα δεύτερης γενιάς, όπως η
ΐπίΓορΙια, η οποία πιστεύεται ότι θα εξαλείψει ή θα ο
μαλοποιήσει τη σύγκρουση μεταξύ τροφής - βιοκαυ
σίμω ν αφού καλλιεργείται σε άγονα εδάφη, θα ήταν
μάταιο να κρυφτεί ότι ο ανταγωνισμός έχει αρχίσει.

ε την ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν υπάρχει πια
ένας λεγόμενος αμετάβλητος πυρήνας σκέψης.
Δεν ισχύει το αυτονόητο «καλλιεργώ για να φάω». Τώ
ρα κάλλιστα λέμ ε «καλλιεργώ για να κινήσω το αυτο
κίνητό μου». Βρισκόμαστε πλέον μπροστά σε μια νέα
ιεράρχηση βασικών εννοιών, κατ’ αντιστοιχίαν προς
Οπω ς έχει επισημανθεί «απαιτείται η ίδια π οσότη
τις νέες «ανάγκες». Μπορώ να αποφασίσω ότι κάποιος
τα δημητριακών για το “ γέμ ισ μ α ” ενός SUV μας με
θα πεθάνει από πείνα προκειμένου εγώ να κινήσω οι
κ ολογικ ά το α υ το κ ίνη τό μου
για μια ρομαντική βόλτα σε μια
ατέλειωτη παραλιακή λεωφόρο
λουσμένη στα ζεστά χρώματα
τη ς δ ύ σ η ς ... και τό τε η θεά
Δήμητρα, μέσα σε μια διαρκή
αδιάπτωτη σχέση με την «ειρή
νη» τω ν ανθρώπων, θα εμφ α
αίθανόλη με εκείνη που απαιτείται για να τραφεί ένας
νιστεί με ένα βαρέλι βιοντίζελ α γκα λιά ...
άνθρωπος».
Π άντω ς, αυτή η σύγκρουση εξυπηρετεί και τις κ υ 
βερνήσεις που αδυνατούν να οργανώσουν τη γεωργι
αρ’ όλο που το πρόβλημα δεν είναι ακόμη εμ
κή παραγωγή. Η πρώτη αλήθεια, βέβαια, πα ρα μέ
φανές στην Ευρώπη, δεδομένου ότι μόνο το
νει, και είναι, ότι οι προηγμένες χώρες, μέσω της ε
ι , 8 % (4,5 εκατομμύρια τόνοι) σιτηρών μεταποιήθη
λεύθερης αγοράς και του «παιχνιδιού» της ενέργει
καν σε βιοκαύσιμα το 2007 και μόνο ένα μικρό πο
α ς, μ π ορούν να επ ιβ ά λουν στις φτω χότερες χώρες
σοστό, το 5 ,75 % έως το 2010 (οδηγία για βιοκαύσι
περιβάλλον λιμ οκτονία ς, όπω ς εξίσου και στο εσω
μα), ο ανταγωνισμός τροφής - βιοπετρελαίου φαίνε
τερικό του ς. Και αυτό είναι άσχετο με εκείνο που υ 
ται έντονος. Εξάλλου, υπάρχει και η άποψη ότι η ενιποσ τη ρίζουν πολλοί, ότι η συζήτηση για τα βιοκαύ
σχυμένη επιδότηση της βιομηχανίας βιοκαυσίμων εί
σιμα α πομακρύνει την πίεση από τους «πετρελαιάναι ουοιαοτικά ανήθικη, δεδομένου ότι επιδοτείται η
δες» που αυξάνουν τις τιμ ές μέσω τω ν «παιχνιδιών»
εκτροπή της γης «που θα έπρεπε να παράγει τρόφιμα
μιας ελεύθερης χρηματιστηριακής αγοράς. Καλό θα
για να γεμίσει τα στομάχια των ανθρώπων αντί να πα
ήταν εδώ να επ ισ ημ ά νουμε ότι το 2000 η συναλλαγ
ράγει καύσιμα για κινητήρες αυτοκινήτων». Στην
ματική ισοτιμία ήταν ι$ = ι,2 € ενώ τώρα αντιθέτως
Ελλάδα, π .χ ., η επιχορήγηση της βιομηχανίας βιο
ι €= ι ,55 $, δηλαδή με ι ευρώ αγοράζεις ι,5 δολάριο.
καυσίμων είναι της τόξεως του 35-55 % καμ εξ αυτού,
Α υτήν την αλλαγή ισοτιμίας γιατί δεν την «εισπράτ
«δημιουργήθηκε υπερεπόρκεια μονάδων». Και πατουμε» άραγε στη βενζίνη που, σύμφω να με αυτήν
r\n τ α λ
Ks*
~τ^ι /Ai um lf Ar A T,v c- vr, S c \ ; Aw T. μAνAΛ /γ h. n| .vv vnx \7y wn ’ α η τ γ γ τv .vι γ, v a ) , .
την πραγματικότητα, θα έπρεπε να κοσ τίζει όσο και
λιέργειες λόγω της χαμηλής επιδότησης των καλλιερ
το 2002; Μ ’ αυτά και μ ’ αυτά, δυστυχώ ς σήμερα η
γειών τους (4,5 ευρώ/ανά στρέμμα), το 2007 καλ
τροφή ως έννοια δεν μπορεί να νοηθεί δίχως την άλ
λιεργήθηκαν ι ι ο . ο ο ο στρέμματα με ηλίανθο, τα
λη , τα βιοκαύσιμα. Και πλέον τα ίδια τα τρόφιμα, σι
70.847 από τα οποία στην Ορεστιάδα. Βέβαια, χώρες
τά ρι, κ α λα μ π όκ ι, ηλιόοπ ορος κ .λ π . κατανοούνται
όπως η Βραζιλία καλύπτουν ήδη το 40% των αναγκών
και με άλλες ιδιότητες, προσοδοφόρες για τον περίσμεταφοράς με αίθανόλη από ζαχαροκάλαμο και ο
. σιο αμύλου και «περιφερειακής» διόγκω σης δυτικό
πρόεδρος της χώρας Luiz Inacio Lula da Silva είπε
κόσμο, η αμετροεπής σπατάλη του οποίου μπορεί να
σχετικό στη Ρώμη: «Λυπάμαι που διαπιστώνω ότι
επ ιβ ά λει τη ν ψ ευδαίσθηση μιας άνεσης τω ν π λου 
πολλοί από εκείνους που κατηγορούν την αίθανόλη
σίων και μιας εξαθλίωσης των υπολοίπω ν, με τρόπο
-ουμπεριλαμβανομένης της αιθανόλης από ζαχαρο
που αυτό να θεωρείται φυσικό γεγονός και στοιχείο
κάλαμο- για τις υψηλές τιμές των τροφίμων, είναι οι
συγκρότησης της υπεροχής του. Και το συμφέρον και
ίδιοι εκείνοι που για δεκαετίες είχαν διατηρήσει τις
ο ανταγωνισμός ως οι μοναδικές κινητήριες δυνάμεις
πολιτικές προστατευτισμού εις βάρος των αγροτών
θα ο ρ ίζο υν τη ν α νταλλακτική αξία της ανθρώπινης
των φτωχών χωρών και των καταναλωτών σε ολόκλη
ζω ή ς. Π ολλοί εκφ ρά ζουν τη ν πεποίθησή τους ότι οι
ρο τον κόσμο». Δίκαιος ισχυρισμός μεν, όμως επι
κυβερνήσεις δεν θα το επιτρέψουν, ωστόσο οι έννοι
δεινώνει το πρόβλημα. Από άλλους αναλυτές είναι α
ες των λέξεων δεν ορίζονται από τον διαχειριστή τους
ποδεκτό ότι μόνον ένα 30% από την αύξηση της τι
αλλά από το περιβάλλον. Ετσι είχε πει και ο πρόεδρος
μής των σιτηρών οφείλεται στη ζήτηση για βιοκαύ
τη ς κ υβ έρνη σης, ότι άμεσα οι πυρόπληκτοι της Πεσιμα. Αλλοι αναλυτές στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι μόνον
λοποννήσου θα αποκατασταθούν.
Περίπου ι ο ο εκατομμύρια τόνοι σιτηρών έχουν εκτραπεί από την τροφή προς τα βιοκαύσιμα, αν και οι
υποστηρικτές αυτής της ενεργειακής διεξόδου αμφι
σβητούν αυτούς τους αριθμούς. Ωστόσο, η αντιπα
ράθεση τροφής - βιοκαυσίμων έχει αρχίσει.

Μ

Βιοκαύσιμα αντί τροφίμων;
Ο νέος B io-ρομαντισμός
Π

ένα 2-3% της αύξησης της τιμής των τροφίμων οφεί
λεται οτα βιοκαυσιμα. Ο πρόεδρός της κεντρικής
τράπεζας των ΗΠΑ «συνέδεσε μια αύξηση 4 , 5 % στις
τιμές των τροφίμων με την αυξανόμενη παγκόσμια
ζήτηση καλαμποκιού για την παραγωγή αιθανόλης».
Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι «η κινέζικη και ιν
δική κατανάλωση του πετρελαίου αυξήθηκε με ανη
συχητικό ρυθμό στο πρόσφατο παρελθόν και κατά το
2007 η Κίνα μόνη της “ ευθύνεται” για το 38% της πα
γκόσμιας αύξησης της ζήτησης πετρελαίου». Παρ’

μως η έννοια «άμεσα» είναι διαχειρίσιμη από το
«περιβάλλον» που προσπαθεί να προσδιορίσει το
«άμεσα». Ενας μήνας, οκτώ τέρμινα, τι θα ’ναι άραγε;
Τελικά, ο μέσος άνθρωπος δεν θα είναι τίποτα ενώ θα
σκέφτεται ότι είναι κάτι. Κινείσαι ή τρως, θα είναι ένα
αποδεκτό δίλημμα. Και φυσικά οι έννοιες «μεταλλαγ
μένα τρόφιμα», «βιολογικά τρόφιμα» κ .ά ., με αυτή
τη ν κούρσα τη ς ενέργειας θα εκφ ρά ζουν σε μερικά
χρόνια μάλλον αφηγηματικές ταυτότητες παραμυθιών.

Ο

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Καθαροί, σιωπηλοί, ουδέτεροι...
Μετά το προχθεσινό σοκ τηε «διαγραφήε» Σημίτη, στα τρία στρατηγεία
που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ΠΑΙΟΚ(Χ.Τρικούπη-Παπανδρέου,
Βουκουρεστίου-Βενιζέλοε, Ακαδημίαε-Σημίτηε) βασικό μέλημα ήταν
να καταγράψουν τιεαντιδράσειε. Ποια στελέχη μίλησαν και τι είπαν και
ποια σιώπησαν. Μέχρι χθεε το μεσημέρι η διαπίστωση ήταν κοινή. Την
πιο σκληρή δήλωση αποδοκιμασίαε του προέδρου του ΠΑΣΟΚ την έ
κανε έναε παλιόε παηανδρεϊκόε και ουδέποτε σημιτικόε: ο Κίμων Κουλούρηε. Ωμωε, δεν είναι Βουλευτήε και δεν μπορεί να του επιβληθεί κα
μιά ποινή. Την πιο ουσιώδη δήλωση, επίσηεαποδοκιμασίαε («οι πρω
θυπουργοί δεν διαγράφονται»), την έκανε ο Αλέκοε Παπαδόπουλοε.
Ωύτεαυτόε υπήρξε σημιτικόε. Την πιο ουδέτερη δήλωση έκανε η Αννα
Διαμα ντοπούλου, από τα στελέχη που αναδείχτηκα ν στη ν περίοδο Ση
μίτη. Με αποτέλεσμα κάποιοι από το πάλαιποτέ εκσυγχρονιστικό μπλοκ
να μιλάνε τώρα για «οπορτουνισμό». Αλλα εκσυγχρονιστικά στελέχη,
που έχουν ταχθεί στο πλευρό του Ευάγγελου Βενιζέλου, τηρούσαν στά
ση αναμονήε, ακολουθώνταε τη γραμμή του επικεφαλήε του «Ρεύματοε», που αποτυπώνεται στη φράση «διαφωνώ, το είπα στον Γιώργο,
αλλά δεν εμπλέκομαι περαιτέρω». Γι' αυτό και δημόσια δήλωση δεν έ
γινε. Αλλά ούτε ο Βενιζέλοε είχε δηλώσει ποτέ «σημιτικόε». Το φαινόμενο
των πολιτικών που φλυαρούν στα τηλεοπτικά παράθυρα για ψύλλου
πήδημα είναι σχεδόν καθημερινό. Το φαινόμενο των πολιτικών που
παίρνουν καθαρή θέση, όποια κι αν είναι αυτή, όταν η κρίση βαράει
την πόρτα τουε, είναι σπάνιο. Προσέχουν τα νώτα τουε. Γ.ΚΑΡ.

Δηλητήριο
στο δαχτυλίδι!
Σε ταινίες με μεσαιωνικά σκη
νικά, κάστρα, βασιλιάδες και
επίδοξους πρίγκιπες με πολ
λές ίντριγκες, οι περισσότερες
εξοντώσεις αντιπάλων, είτε
για λόγους ανέλιξης σε όλα τα
επίπεδα είτε για λόγους επί
δειξης και αλαζονείας, επι
τυγχάνονται με δηλητηρίαση.
Ο δολοφόνος στέκεται με μισόκλειστο μάτι πάνω από το
φαγητό ή το ποτό του θύματος
και αδειάζει το δηλητήριο.
Και πού το έχει κρυμμένο και
το μεταφέρει; Σε δαχτυλίδι!
Ας μην απορούν, λοιπόν, όσοι
θεωρούν ότι ο Γιώργος Παπαν5 οεου εττοεττε νο. εΐ'·το.ι πεοιοσότερο ευγενής προς τον Κώ
στα Σημίτη, μόνο και μόνο λό
γω «δαχτυλιδιού»... Κ.ΚΥΡ.

Ντόρα με
κουστωδία
Με τη συνοδεία ι 8 προσώπων
έφτασε στην Κύπρο η υπουρ
γός Εξωτερικών Ντόρα Μπα-

κογιάννη, η οποία δηλώνει ότι
αισθάνεται Κύπρια και έρχεται
τακτικά στο νησί, αφού έκανε
και συμπεθεριό στην Πάφο.
Σε ένδειξη αγάπης και εκτίμη
σης, το δημοτικό συμβούλιο
Πάφου θα της επιδώσει απόψε
το χρυσό κλειδί της πόλης, ενώ
θα γίνει και η αδελφοποίηση
της Πάφου και των Χανίων.
Στις δηλώσεις και ομιλίες της η
κ. Μπακογιάννη πρόσφερε
πλήρη κάλυψη και στήριξη στις
προσπάθειες του προέδρου
Χριστόφία στο Κυπριακό.Είναι
γεγονός ότι η υπουργός Εξωτε
ρικών είναι' συμπαθής σε όλους
τους κομματικούς χώρους στο
νησί, παρ’ όλο που είχε ταχθεί
υπέρ του σχεδίου Ανάν. Είχε ό[,ΙΟύζ ΤΓ)Υ ϊίρονοητίΚΟΤΡ,ΤΟ. ΥΟ. ΤΟ

απαρνηθεί γρήγορα. Φ.Κ.

«Σκληροί»
και «ήπιοι»
Τι άλλο ψάχνουν στα, εκτός Χα
ριλάου Τρικούπη, επιτελεία,
πέραν των στελεχών που έκα
ναν ή θα κάνουν κάποια δήλω
ση; Ποιοι «εισηγήθηκαν» στον

Περιμένουν να εισπράξουν
τον ΣΥΝ θεωρούν ότι οι εξελίξειε στο ΠΑΣΩΚ πιθανότατα
θα προκαλέσουν νέα κρίση. Απέφυγαν, όμωε, να τοποθε
τηθούν δημόσια. Απλά περιμένουν τον αντίκτυπο που θα
έχει η απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου. Στο κόμμα τηε Αριστεράε είναι συνηθισμένοι στο να χειρίζονται τιε διαφωνίεε.
Στο ΚΚΕ δεν υπήρξε κάποια επίσημη ή ανεπίσημη αντίδραση για
την «αποπομπή» του Κώοτα Σημίτη. Στο ρεπορτάζ που δημοσίευσε
χθεε ο «Ριζοσπάστηε» απέδωσε την κίνηση του Γιώργου Παπαν
δρέου σε «ξεκαθάρισμα λογαριασμών», που «φανερώνει την κενή
ιδεολογικού και πολιτικού περιεχομένου αντιπαράθεση».
Εκείνο που προσδοκούν και τα δύο κόμματα είναι πολιτικά ο 
φέλη, που θα φέρουν και ψήφουε, όταν γίνουν εκλογέε. Σίγουρο
είναι ότι και τα δύο κόμματα τηε Αριστεράε βλέπουν το ΠΑΣΟΚ
ωε δεξαμενή ψήφων. Εκείνο που εύκολα, όμωε, μπορεί να συμπεράνει κόποιοε, είναι ότι από την κίνηση του Γιώργου Πα
πανδρέου, εάν προκόψουν οφέλη για το ΠΑΣΟΚ, θα υπάρξουν
ζημιέε για τα κόμματα τηε Αριστεράε. Ολα αυτά βέβαια, με την ε
πιφύλαξη του «εάν». Θ.ΤΣ.

Σ
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Γιώργο Παπανδρέου να «δια
γράψει» τον Κώστα Ση μίτη.
Στην κορυφή της «λίστας» των
«σκληρών» τοποθετούν τον Νί
κο Κοτζιά, συνεργάτη του προ
έδρου του ΠΑΣΟΚ από το υ
πουργείο Εξωτερικών και πρόε
δρο του ιδρύματος ΙΣΤΑΜΕ σή
μερα. Είναι και ο μόνος που
κατονομάζεται εύκολα, ίσως ε
πειδή δεν κατέχει κανένα πολι
τικό αξίωμα. Μεταξύ των πολι
τικών στελεχών που ζήτησαν
«σκληρή» γραμμή έναντι του
πρώην πρωθυπουργού είναι
δύο πρώην υπουργοί των κυ
βερνήσεων του ΠΑΣΟΚ (και
της περιόδου Σημίτη). Ο ένας,
μάλιστα, ήταν από τα «πρώτα
βιολιά» στις κυβερνήσεις Σημί
τη, βέρος εκσυγχρονιστής και
σήμεραπαπανδρεϊκός. Υπάρ
χουν και οι άλλοι, που ήταν υ
πέρ της ήπιας γραμμής, στελέ
χη που αναδείχτηκαν στην πε
ρίοδο Σημίτη και βρέθηκαν σε
δύσκολη θέση. Ομως, όλοι α
κολούθησαν τη θέση του αρχη
γού, υπακούοντας στην κομ
ματική νομιμοφροσύνη και
προφυλάσσοντας τα ση μερινά
τους οφίτσια. Γ.ΚΑΡ.

Οι «απέναντι»
Οι πλέον ένθερμοι Νεοδημοκράτες χαίρονται με τη διαμά
χη που έχει ξεσπάσει στους «α
πέναντι». Ωστόσο, οι πιο νου
νεχείς γνωρίζουν ότι, όταν
πιάσει φωτιά στο απέναντι
σπίτι, δεν είναι καθόλου δύ
σκολο να απλωθεί ώς το δικό
σου. Και το εύφλεκτο υλικό υ
πάρχει στη Ν .Δ . και ακούει
στο όνο μα «Μη τσοτάκη ς».

(

Z tous σεισμόπληκτουβ

πήγε ο Γ. Παπανδρέου,
μετά τη «διαγραφή» του
“
Κ. Σημίτη. Από το ένα
ρήγμα στο άλλο. Ν. Ρ.
Ιδιαίτερα τώρα,που η οικογέ
νεια είναι ζορισμένη, τίποτα
δεν αποκλείεται... Χ.ΙΡ.

Λέγονται αυτά;
Θα έχει ενδιαφέρον η υποβολή
έκθεσης πεπραγμένων της
ΕΥΠ στη Βουλή και η δημόσια
ακρόαση του διοικητή της, κά
θε φθινόπωρο. Στην ημερίδα
που έγινε πρόσφατα, o I. Κοραντής, ως νυν διοικητής, έθεσε
θέμα τήρησης ισορροπιών, ώ
στε «πληροφορίες εθνικής α
σφάλειας να μη γίνονται δημό
σιο κτήμα». Αρα, είναι δεδομέ
νο ότι η όλη διαδικασία, που θα

υλοποιηθεί με τροποποίηση
του Κανονισμού της Βουλής,
θα εξελιχθεί σε μια οπερέτα
διαφάνειας και σε μια κραυγα
λέα επίφαση δήθεν κοινοβου
λευτικού ελέγχου. Είναι ποτέ
δυνατόν να ανακοινωθούν τα
αποτελέσματα της δράσης τυ
χόν πρακτόρων στα Βαλκάνια ή
στα Ανατολικά; Και τι άραγε θα
έλεγαν στη Βουλή για την αλη
σμόνητη υπόθεση των Πακιστανών; Αλλά είπαμε και χθες,
ότι η ΕΥΠ μοιάζει με τα υπό κα
τεδάφιση οικοδομήματα, στις
προσόψεις των οποίων τοποθε
τούνται φανταχτερές μαρκίζες.
Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι
διάφοροι κατεργαραίοι έχουν
μυριστεί... ψητό και ρευστό
και έχουν αφηνιάσει σε προτά
σεις και εισηγήσεις. Γ.Ι.Μ.

Κοιτώντας μπροστά...
Το σιωπητήριο, που επιχείρησε να επιβάλει ο Γ. Παπανδρέου φαί
νεται ότι έπιασε τόπο, αφού δεν υπήρξε χθες κύμα υποστηρικτι
κών προς τον κ. Σημίτη δηλώσεων. Και όσες έγιναν, πλην εκείνων
των Ν. Μπίστη, Κ. Κουλούρη και Γ. Παπαντωνίου, που άσκησαν
κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ήταν προσεκτικές. Ακόμα και
οι επίμαχες δηλώσεις των Α. Παπαδόπουλου καιΕ. Νασιώκα(«οι
πρώην πρωθυπουργοί δεν διαγράφονται») ήταν αυτονόητες, α
φού δεν προέβαιναν σε περαιτέρω χαρακτηρισμούς. Οσοι μιλούν
μαζί του, λένε ότι ο Γ. Παπανδρέου «δεν κρατιέται» και πως ό,τι
κάνει το αποφασίζει μόνος του. «Δεν μπορεί, λένε, αυτός να πε
ριοδεύει και άλλοι να ασχολούνται με εσωστρεφή θέματα». Πά
ντως, η φράση «ο φόβος φυλάει τα έρμα» έπιασε τόπο. Ο φόβος
της διαγραφής έκλεισε τα περισσότερα στόματα. Υπάρχει όμως
και μια διάσταση που μας έθεσε βουλευτής του λεκανοπεδίου:
«Το δίλημμα δεν είναι Παπανδρέου-Σημίτης, αυτό είναι ένα δί
λημμα για το παρελθόν, γιατί ο Σημίτης ούτως ή άλλως είναι πα
ρελθόν. Το δίλημμα είναι πώς θα κερδίσουμε τις εκλογές, κι εμείς
δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τη διαγραφή μας, για το πα
ρελθόν, όσο κι αν αυτό είναι θετικό για την παράταξη»... Π.ΣΩΚ.

συνεχιζόμενη αντιπαράθεση
μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του
ΣΥΡΙΖΑ για το ενδεχόμενο κυ
βερνητικής συνεργασίας δεν είναι απο
κλειστικά ελληνικό φαινόμενο που
φέρνει σε σύγκρουση δύο από τις συνι
στώσες της Αριστερός, την κεντροαρι
στερά με ένα τμήμα της άλλης Αριστε
Του ΑΝΔΡΕΑ
ρός. Ανάλογα συμβαίνουν και σε άλλες
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ*
ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Διάβαζα πριν λίγες μέρες μια κοινή συνέντευξη της σοσιαλίστριας Σεγκολέν Ρουαγιάλ και του «αριστεριστή» Ολιβιέ
Μπεζανσενό. Τα αντιπαραθετικά τους επιχειρήματα έχουν ι
διαίτερο ενδιαφέρον και για τη δική μας περίπτωση, στον
βαθμό που, παρά τις εθνικές ιδιαιτερότητες ανάμεσα στις δύο
κοινωνίες και τις Αριστερές τους, αντιστοιχούν σε ένα κοινό
corpus λόγου και στρατηγικής ανάμεσα αφενός στη μεταρρυθμιστική και αφετέρου στην αντικαπιταλιστική Αριστερά.
Πα τη μεταρρυθμιστική Αριστερά, όπως την εκφράζει η
Ρουαγιάλ, το σημερινό αίτημα είναι πως οι σοσιαλιστές αλλά
και όλη η Αριστερά θα απαντήσουν πειστικά στις «αταξίες»
του κόσμου μέσα απ’ ό,τι αυτή αποκαλεί «πραγματοποιήσι
μες ουτοπίες», σε προφανή αντίθεση με τις αποτυχημένες
και επικίνδυνες ουτοπίες του παρελθόντος. Φανατική οπα
δός της συμμετοχικής δημοκρατίας, η Ρουαγιάλ την κατανο
εί τόσο ως την αυτο-οργάνωση των καταναλωτών ως ομάδας
πίεσης, όσο και μέσα από τη συγκρότηση «επιτροπών πολι
τών» (συνοικιακά συμβούλια κ.λπ.) που θα προβαίνουν στην
«αξιολόγηση» των δημόσιων πολιτικών. Στο επίπεδο της οι
κονομίας, η εκδοχή της Ρουαγιάλ προκρίνει μια «ρυθμισμέ
νη» οικονομία της αγοράς, μια αγορά την οποία και αποδέχε
ται πλήρως, εξισώνοντάς την με ένα απαράγραπτο δικαίωμα
στη δημιουργία του επιχειρείν, αντιπαραβάλλοντάς την στον
«κρατισμό». Ο τελικός στόχος δεν είναι άλλος από την «ατο
μική χειραφέτηση», εγγυημένη από μία δέσμη δημόσιων πο
λιτικών που να διασφαλίζουν την «ίση» πρόσβαση σε βασικά
αγαθά, εκπαίδευση, υγεία κ.λπ. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαί
σιο, η Ρουαγιάλ προτείνει στην άλλη Αριστερά μια κυβερνη
τική συνεργασία, με στόχο την απομάκρυνση της Δεξιάς α
πό την εξουσία.
Για την αντικαπιταλιστική Αριστερά του Μπεζανσενό, ο
βασικός στόχος «να αλλάξουμε τον κόσμο» παραμένει επί
καιρος και προϋποθέτει τη διαρκή «αντίσταση» σε όλες τις
εκδοχές του νεο-φιλελευθερισμού, την είσοδο των μαζών
στην πολιτική με στόχο την ανανέωσή της. Πράγμα το οποίο
θα επιτευχθεί με έναν συνδυασμό άμεσης και αντιπροσωπευ
τικής δημοκρατίας. Για τον Μπεζανσενό, οπαδό του παρα
δείγματος της Κομμούνας αλλά και του Τσάβες, η επίκληση
της συμμετοχικής δη μοκρατίας, για να μην είναι γράμμα κε
νό περιεχομένου, προϋποθέτει την ανακλητότητα των αντι
προσώπων και την πραγματική συμμετοχή των πολιτών (π.χ.
«συμμετοχικός προϋπολογισμός»). Στο οικονομικό πεδίο, η
αντικαπιταλιστική Αριστερά διεκδικεί ένα «δικαίωμα επέμ
βασης» στην ιδιωτική οικονομία, διακρίνοντας το αναφαίρε
το δικαίωμα στην ατομική ιδιοκτησία (για ατομική και οικο
γενειακή χρήση, π.χ. αυτοκίνητο, εξοχικό κ.λπ.) από τον α
παραίτητο «έλεγχο» στην ιδιωτική ιδιοκτησία των μεγάλων
μέσων παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπεζανσενό, ο οποί
ος ηγείται μιας προσπάθειας μετεξέλιξης της τροτσκιστικής
«Λίγκας» σε ένα νέο ευρύ αντικαπιταλιστικό κόμμα, αμφι
σβητεί την ηγεμονία των σοσιαλιστών στην Αριστερά, διεκδικώντας την πολιτική της ανεξαρτησία.
Είναι προφανές ότι τα δύο αυτά σχέδια τουλάχιστον για ένα
κρίσιμο μεταβατικό διάστημα δεν μπορούν να συνυπάρξουν
σε επίπεδο κυβερνητικής διαχείρισης. Ο έρπων εμφύλιος,
που σοβεί ανάμεσά τους δεν είναι τακτικού τύπου, αλλά υ
ποκρύπτει διαφορετικές φιλοσοφίες και παραπέμπει σε μείζονες στρατηγικές διαφοροποίησης και ανατοποθέτησης των
φορέων τους στην κεντρική πολιτική σκηνή. Φαίνεται ότι εν
δεχόμενη κυβερνητική συνεργασία ανάμεσα στη μεταρρυθμιστική και την αντικαπιταλιστική Αριστερά θα προκύψει μό
νον ως προϊόν της ήττας του ενός από τους δύο πόλους. Αυτό
είναι τουλάχιστον το αίτημα της άλλης Αριστερός.

U
Σ το εστιατόριο
Το βράδυ Tns Π έμπτή, λίYESTopes μετάτηνανακοίνωση τηε «αποπομπήε»
του Κώστα Σημίτη από την
Κοινοβουλευτική Ομάδα
του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην πρωθυπουργόε, συ νοδευόμεvo s από τη σύζυγό του και
μία από tis KôpES του, δεί
πνησε στο εστιατόριο του
Πάρκου Ελευθερία5. Σε άλ
λο τραπέζι καθόταν ο παλαιόε του σ υνεργάτη θόôcopos T o o u k ô t o s με τη
σύζυγό του και σ' ένα τρίτο
ο Βουλευτήβ του ΠΑΣΟΚ
Γιώργοβ Λιά vns, κι εκείνοε
με τη σύζυγό του. Στην άλ
λη πλευρά τηε au X ü s του
ρεστοράν καθόταν ο πρώ
ην υπουργόε του ΠΑΣΟΚ
A X é k o s Παπαδόπουλοβ με
την παρέα του. Λιά vn s και
T o o u k ô t o s πήγαν και εί
παν την «καλησπέρα» tous
στον Κώστα Σημίτη. Ο
πρώην nporôunoupYÔs
φεύγοντα5 χαιρέτησε τον
Αλέκο. Ολοι ήταν
σκεπτικοί... Θ .ΤΣ.

»

*Διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ
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Ακροβατώντας

Στη σ κιά
του Ανδρέα
πορεί ο Ανδρέαε Παπαν
δρέου να έχει αποχω ρή
σει από τον μάταιο ετούτο
κόσμο εδώ και περισσότερο
από δώδεκα χρόνια, ωστόσο
τ' όνομα και οι πολιτικέε του
πλανώνται στη σημερινή νέα
κρίση του ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο
βασ ικοί πόλοι τηε κρίσήε -Γ.
Παπανδρέου και Κ. Σημίτηεκινήθηκα ν με επιχειρήματα
που αντλούσαν από τον Α.
Παπανδρέου. Ο νυν πρόεôpos του ΠΑΣΟΚ, με τη ν α π ο 
μάκρυνση Σημίτη από την
κοινοβουλευτική ομάδα, θύ
μισε τον πατέρα του, ο οποίos δεν δίσταζε σε στιγμέε
κρίσειε για το κόμμα του να
κάνει κινήσειε εντυπωσια
σμού αλλά και ουσίαε. Ο Α.
Παπανδρέου είχε διαγράψει
πλειάδα στελεχών του
ΠΑΣΟΚ και ανεξάρτητα από
την ηθική ή τη νομιμοπ ο ιη τι
κή Βάση που είχαν αυτέε οι
κινήσειε του, το αποτέλεσμα
τον είχε δικαιώσει π ρ ο σ ω π ι
κά και τον κράτησε κυρίαρχο
στο ΠΑΣΟΚ. Σχεδόν σε όλεε
τιε περιπτώσειε. Τον ιδρυτή
του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, είχε ε
πικαλεστεί και ο Κ. Σημίτηε όταντην περασμένη Τετάρτη
δημοσ ιοποιούσ ε τη δια φ ω 
νία του με τον Γ. Παπανδρέ
ου για τη διενέργεια δημοψηφίσματοε για τη Συνθήκη
τηε ΛισαΒόναε. Είχε δηλώσει
πωε ποτέ ο Α.Π απανδρέου
ωε πρωθυπουργόε δεν είχε
ταχθεί υπέρ δημοψ ηφ ίσματοε για θέμα που αφορά την
πορεία τηε χώραε στην Ε.Ε.
Στη σκιά του ιδρυτή του
ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, διεξάγεται
μια διαμάχη από τουε δύο
ανθρώπουε, οι οποίοι δανεί
ζονται α πόαυτόν επιχειρή
ματα και τακτικέε ανάλογα με
τιε περιστάσειε και το προ
σ ω πικό συμφέρον. Και αυτό
παρότι υπάρχει έναε κοινόε
παρονομαστήε, ότι δηλαδή
και οι δύο έχουν αποδοκιμάσει έμμεσα ή άμεσα πολλέε
από τιε πτυχέε τηε πολιτικήε
του Α. Παπανδρέου. Οταν το
Π ΑΣΟ Καπογαλακτισθείαπό
τον ιδρυτή του, ίσωε τα
πράγματα να πάνε καλύτερα
γι'αυτό...

Μ

Αυτάρεσκος ο κ. Βα
σίλης Αλεξάκης,
αναρωτιέται (σε
συνέντευξή του στο
«Ποντίκι») τι θα
συμβεί αν εκλεγεί
γυναίκα πρωθυπουρ
γός ή Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας στην
Ελλάδα και δεν θα
μπορεί ως εκ του
φύλου της «να πατήσει
σε μια περιοχή
της ελληνικής
επικράτειας» (το Αγιον
Ορος δηλαδή, λόγω του
αβάτου). Αγνοεί προ
φανώς ότι (το κάθε άλ
λο παρά Αγιον) Ορος
δεν είναι «περιοχή της
ελληνικής επικράτει
ας», αλλά ότι τελεί υπό
ειδικό με διεθνή συναί
νεση καθεστώς!

vomiTms
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Αστοιχείωτος;
ίσως όχι· το πιθανότερον επιλεκτικός στην
αξιολόγηση (όπως
εξάλλου σε όλο το
«μ.Χ.») και μάλλον
«χαμένος στη
μετάφραση» ενός
κόσμου του οποίου
αρνείται να δει τις
λεπτότερες πτυχές.
Ομως ας μη δραματοποιούμε τα πράγμα
τα, καλή καρδιά,
ο βίος είναι βραχύς.
Αλλωστε λίγες
σελίδες «Ιουλιανού»
(κατά Γκορ Βιντάλ) και
μπορούμε όλοι να βρε
θούμε πιο κοντά στην
ευρυχωρία που αποδαιμονοποιείτις
μονομανίες μας...

Τελικώς, αν κατάλαβα καλά, το ΠΑΣΟΚ είναι υ
πέρ του δημοψηφίσματος για την ευρωσυνθήκη
(αρκεί αυτό να γινόταν στην Ιρλανδία) - αλλά όμως
οι Ιρλανδοί ψήφισαν ΟΧΙ - ωόπ! πάλι κάτι μού δια
φεύγει. ..
Και μέσα οτην αναμπουμπούλα με αυτά που
γίνονται στο ΠΑΣΟΚ, επανέφερε ο κ. Σουφλιάς
στη ςούλα εκείνο το πραγματικά κακό Χωρο
ταξικό που είχε ανακαλέσει προκειμένου να το
βελτιώσει. Γέρος λύκος, ούτε τρίχα, ούτε χούι,
ούτε γνώμη αλλάζει, πόσο μάλλον κόλπα. Μ ε 
γάλα κόλπα. Τίποτα δεν αλλάζει σε αυτήν τη χώρα
(για ωρομίσθιους γράφαμε πριν δέκα-δεκαπέντε χρόνια, για ωρομίσθιους γράφουμε και τώρα
κι ακόμα ωρομίσθιοι είναι πολλοί απ’ τους παλι
ούς, ενώ άλλοι, νεότεροι προστίθενται σε αυτήν
τη στρατιά των κολασμένων - αυτό το «αίσχος»
όπως το αποκαλούσε λέγοντας ότι θα το σταμα
τήσει ο ίδιος προσωπικά ο Κ. Καραμανλής - έλε
γε! Και για τους «νταβατζήδες» έλεγε, και για το
«Ελληνικό» έλεγε και τι δεν έλεγε;! Μπαρούφες
έλεγε! Οπως μπαρούφες και κλισέ λέγονται επίσης
και τώρα με τη νέα κρίση στο ΠΑΣΟΚ. Η ίδια ση
μειολογία για «ηγετικό προφίλ», για «πρωτοκλασά
τους» και λοιπά κλισέ που φανερώνουν τον ίδιον, μονότονον, κουρασμένον και κουραστικόν τρόπο με τον
οποίον το πολιτικό δυναμικό των δύο μεγάλων (στο γή
ρας των) κομμάτων λειτουργεί χρόνια τώρα. Εξαπάτησαν πολλούς για πολύ, όχι όμως και όλους για πάντα από
ό,τι έχει αρχίσει να αχνοφαίνεται...

ΣΤΑΘΗΣ Σ.
14·νΐ·2008
s ta th is @ e n e t.g r

Κλιματική αλλαγή, ασφάλεια και γαλλική προεδρία
Τ η5ΪΙΝ Α Σ

μ π ιρ μ π ιλ η *

την εξίσωση της παγκόσμιας ασφάλειας, ολοέ
να και μεγαλύτερο ρόλο παίζει και η κλιματι
κή αλλαγή. Οι εξεγέρσεις για τροφή στο Μεξι
κό, στην Αργεντινή, στο Μαλί, οι εδαφικές αξιώσεις
των Ρώσων για το υπέδαφος της Αρκτικής, τα εξαι
ρετικά ακραία φυσικά φαινόμενα στη Μιανμάρ, οι
περιβαλλοντικές εξάρσεις του Οσάμα Μπιν Λάντεν,
οι διαμάχες στην Αφρική εξ αιτίας της μακράς περιό
δου ξηρασίας, περιγράφουν ήδη αυτή τη νέα πραγ
ματικότητα. Μια πραγματικότητα που μας θυμίζει
ότι οι μεγαλύτεροι πόλεμοι έγιναν και θα γίνουν για
την κατοχή και την κατανομή των φυσικών πόρων.
Οταν πετύχαμε στο υπ. Εξωτερικών, επί ελληνι
κής προεδρίας, να δημιουργήσουμε το δίκτυο της
περιβαλλοντικής-«πράσινης»- διπλωματίας ανάμεσα
στα υπ. Εξωτερικών των 15 τότε κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν μπορούσαμε να φαντα
στούμε όλες τις νέες πτυχές της ασφάλειας και πώς
αυτές συνδέονταν με την κλιματική αλλαγή. Σήμε
ρα, οι πτυχές αυτές παίρνουν μεγάλες διαστάσεις.
ι. Τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα και αντί
στοιχες πιέσεις υποδοχής σε γειτονικές χώρες και η
πείρους θα προκληθούν στις χώρες που θα πληγούν
περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και στις ο
ποίες θα καταστραφεί η παραγωγική τους βάση.
2. Αντίστοιχες μετακινήσεις θα γίνουν και για τους

Σ

πληθυσμούς των ζώων, των πουλιών και των ψα
ριών, καθιστώντας άκαιρες -μεταξύ άλλων- τις πο
λιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη γεωργία, την
αλιεία, την κτηνοτροφία. Το σύνθημα «προστασία
της Ευρώπης» θα μοιάζει απλά ειρωνικό.
3. Εξτρεμίστικές ομάδες και ένα νέο είδος τρομο
κρατίας για το περιβάλλον και τους λιγοστούς φυσι
κούς πόρους θα δημιουργηθούν στις χώρες που θα
πληγούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.
Ολα τα παραπάνω δημιουργούν ένα νέο περιβάλ
λον ανασφάλειας. Οι επιπτώσεις από την κλιματική
αλλαγή μπορεί να ξεπεράσουν και τις συνέπειες στην
ανθρωπότητα από τους δύο παγκόσμιους πολέμους
και να έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Η κλιματική
αλλαγή έχει δρομολογηθεί και συμβαίνει ήδη. Το εύ
ρος των συνεπειών της είναι αυτό που δεν γνωρίζου
με. Επενδύουμε όμως τρισεκατομμύρια ευρώ σε
προγράμματα και εξοπλιστικά συστήματα για να α
ντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες κρίσεις και να προστα
τεύσουμε την ασφάλειά μας. Η ίδια η Ε.Ε. που πρω
τοστατεί παγκόσμια στον αγώνα για την καταπολέ
μηση της κλιματικής αλλαγής δαπανά μόλις το αντί
στοιχο ο , 5 % του προϋπολογισμού της για την άμυνα
χωρίς αυτό βέβαια να συμπεριλαμβάνει τις δράσεις
που επιτυγχάνονται μέσω της νομοθεσίας.
Σε λιγότερο από ένα μήνα, η Γαλλία αναλαμβάνει.
την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το πακέτο

Ο Ανδρ. Ρουμελιώτης απουσιάζει εκτάκτως

της Επιτροπής για την ενέργεια και την κλιματική
αλλαγή να μειώσει κατά 20% τις εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 ή ακόμη και 30% αν
επιτευχθεί παγκόσμια συμφωνία για μείωση των εκ
πομπών - είναι στις πρώτες προτεραιότητες της
γαλλικής προεδρίας. Μιας προεδρίας που θα έχει να
δώσει σκληρές διαπραγματευτικές μάχες για το πώς
θα μοιραστεί στα κράτη-μέλη το βάρος αυτών των
δεσμεύοεων. Η συνέχεια των διαπραγματεύσεων
σε διεθνές επίπεδο θα δοθεί το 2009 στην Κοπεγχά
γη -σε μια αρκετά πρωτοπόρο στα θέματα αυτά χώ
ρα- με τους Σουηδούς να έχουν την προεδρία της
Ε.Ε. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση -με εξαίρεσή κάποιες
χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας- η α
τζέντα της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλο
ντος είναι αρκετά υψηλά άσχετα με τις δεξιές και α
ριστερές αποκλίσεις των κυβερνήσεών τους. Το πε
ριβάλλον και η κλιματική αλλαγή έχει χαρακτηριστι
κά ευρωπαϊκά, στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό
οτην ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον του κό
σμου, καθώς και στις αγορές που αποκτούν πιο
πράσινα χαρακτηριστικά, ανταποκρινόμενες στις
νέες απαιτήσεις των καταναλωτών. Το περιβάλλον
και η κλιματική αλλαγή γίνεται κορμός της ίδιας της
ύπαρξης και του ρόλου της Ε.Ε. στο μέλλον.
*Δ ρ περιΒαλλοντολόγοε, σύμβουλος του προέδρου
του ΠΑΣΟΚ σε θέματα περιβάλλοντος

