
Πουλάνε... Εθνική 
για τα ελλείμματα
Αποχωρεί το Δημόσιο από την Εθνική 
Τράπεζα πωλώντας το υπόλοιπο 
7,46% των μετοχών που κατέχει.
ΣΕΛΙΔΑ 63

Διαζύγιο με Ζάετς
Ειλημμένη απόφαση αποτελεί η 
αποπομπή του Ζάετς από τον 
Παναθηναϊκό, ύστερα από δύο χρόνια.
ΣΕΛΙΔΑ 39

λ.

Ιτάλιν
εναντίον

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Η Ιστορία με®°ουγκρούατηκαν
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Οι προεκλογικές ελαφρύνσεις έγιναν επιβαρύνσεις

Πώς αυξάνονται οι φόροι

1 Μη τιμάριθμο- Λ Τροποποίηση
ποίηση της /  δύο

φορολογικής ^  φορολογικών
κλίμακας κλιμακίων

Κατάργηση
έκπτωσης
οικογενειακών
δαπανών

Αύξηση
παρα
κράτησης
φόρων

... και πως χρυσώνουν το χάπι
• Αύξηση αφορολόγητων ορίων στα 11.000 €

• Ενίσχυση φοροαπαλλαγών για δαπάνη 
ενοικίου, ασφαλίστρων, φροντιστηρίων

Μεγάλη μείωση 
Φορών yiQ 
επιχειρήσεις

Κατηγορίες Σουφλιά 
για φοροαδικία

Υ ψηλότερους φόρους θα τιληρώ σεν η  τ\Χε\ο\;6 - 
τηχα των μισθωτών το 2005, αφού η κυβέρ
νηση μετέτρεψε τις προεκλογικές της υπο

σχέσεις για ελαφρύνσεις σε πραγματικές επιβαρύν
σεις με το φορολογικό της νομοσχέδιο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: μ ισ θ ω τό ς  με 2 πα ιδιά
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2004 

1 8 .0 0 0 €
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2005 (αύξηση 3,5%
1 8 .6 3 0 C

Καταναλωτικές δαπάνες 500€
Τόκοι στεγαστικού δανείου 1.000€ 
Φροντιστήρια 500€

Φ Ο ΡΟ Ι ΚΛΙΜΑΚΑΣ 2004
1 .5 9 0 C

Φ Ο ΡΟ Ι ΚΛΙΜ ΑΚΑ! 2005

1 .6 8 9 C
Μ είο ν  7 5 € -* - Καταναλωτικές δαπάνες 

Μ ε ίον  1 5 0 € -* - Τόκοι στεγαστικού δανείου 
Μ ε ίο ν  7 5 € -« -  Φροντιστήρια

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 1. 29θ €  I ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 1. 389€

Μ είο ν  200 €  
Μ ε ίον  100€

ΣΕΛΙΔΕΣ 60-61 ΚΑΙ ΡΙΠΕΣ: ΔΙΑΨ ΕΥΣΗ  (ΣΕΛ. 3)

250 σημεία SOS για πλημμύρες ΣΕΛ . 13
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Όλες οι 
προτιμήσεις 
του 2004 
για ΑΕΙ - ΤΕΙ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ

τουήάχιστον

€ 3.500.000
Κι αν σου κάτσει, σου αλλάζει τη ζωή!



Κρατούσε σημειώσεις... [ Φόροι j

Γραβάτες
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ
γραβάτα της 
«Μπαρτσελόνα» 
εμφανίσθηκε χθες στη 
συνέντευξη Τύπου του 
υπουργείου Οικονομίας ο 
αρμόδιος υφυπουργός 
Αδάμ Ρεγκούζας. 
Επρόκειτο,
ομολογουμένω ς, για μια 
εκκεντρική επιλογή. Πιο 
συντηρητικός ο Γιώργος  
Αλογοσκούφης επέλεξε

ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΓΡΑΜΜΕΝΗ την παρέμβασή του ο Κώστας 
Σημίτης. Ο πρώην πρωθυπουργός ήταν επίσης φειδωλός όταν ρωτήθηκε στην αρχή της συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών από στελέχη του ΠΑΣΟΚ αν πρόκειται να μιλήσει. Ακούσε πρώτα τον Πέτρο Μολυβιάτη, κρατώντας σημειώσεις σε ένα χαρτί, και μετά πήρε τον λόγο.
ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ότι στην αίθουσα της Γερουσίας δεν έπεφτε καρφίτσα. Δεν προσήλθαν μόνο τα μέλη της Επιτροπής, αλλά και πολλοί άλλοι βουλευτές. Μετά έπεσε μεγάλο χειροκρότημα. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο Σημίτης ελάμβανε συγχαρητήρια από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όπως η Τόνια Αντωνίου ή ο Χριίστος Παπου
τσής που, με παραδοσιακή ανάγνωση, δεν είναι και οι πιο κοντινοί του.
Θα μιλήσει ξανά!

Ρεπος

Χ Α Μ Ο Γ Ε Λ Ο Υ Σ Α Ν  χθες 
διάφοροι στον πέμπτο 
όροφ ο του Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε .
Δ ε ν  μπόρεσα να 
καταλάβω γιατί, πήρε 
όμω ς  το αυτί μου τη λέξη 
«ρέπ ος». Ε κ  τούτου 
συνάγω  τα εξής: Το  
επιτελείο Σουφ λιά  
θυμάται ακόμη το 
κράξιμο που είχε πέσει 
προεκλογικά  από 
Ρ ηγίλλης  μεριά, όταν ο -  
τότε υπεύθυνος για το 
πρόγραμμα -  ε ίχε  πει κάτι 
για φ ορολόγηση τω ν 
ρέπος με 1 5 % . Το  
χθ εσ ινό  φ ορ ο λο γικό  
νομ οσχέδ ιο  του 
υπουργείου Ο ικονομία ς 
φ ορ ολογεί τα ρέπος με 
1 0 % . Εξ ό λω ν αυτών εγώ  
συνάγω  ότι η φωτιά της 
προσω πικής και 
π ολιτικής αντιπαράθεσης 
Σουφ λιά  - Αλογοσκούφ η  
ακόμη σιγοβράζει.

£Α1 ΤΙ ΘΑ ΓΙΗ£! 
Ρ£ Ι9ΑΗΗΙΑΗ;...V

μΟΛΑΪΗ.Γ.ΦΑΗΤΑΊου 
ΜΙΑ ΜΑΚλΟΗΙΑ ÎTP£'ÎT 

£ΑΙ ΜΙΑ Π?£ϊί.

Κακός χαμός στο ΠΑΣΟΚ...

Τρεις όροφοι
ΠΑΡΑΞΕΝΑ ή μάλλον πρωτοφανή πράγματα συνέβησαν προχθές το βράδυ στην πρεμιέρα του θεατρικού 
έργου του Τσέχωφ «Οι τρεις αδελ
φές» με την Κάτια Δανδουλάκη και 

τον Γιάννη Φέρτη. Μιλάω για τους πολυπληθείς άνδρες ασφάλειας του Κωστή Στεφανόπουλου, που έσπρωχναν και τσαλαπατούσαν τους ατυχείς άλλους θεατές ώστε να ανοίξουν δρόμο για τον Πρόεδρο. Πρόβλημα δημιουργήθηκε και με το ασανσέρ, το οποίο είχε μπλοκάρει η προεδρική ασφάλεια αρκετή ώρα πριν έρθει ο Στεφανόπου- λος. Αποτέλεσμα; Όλοι οι άλλοι θεατές -  ακόμη και κάποιοι που ήταν προχωρημένης ηλικίας -  υποχρεώθηκαν να ανέβουν τρεις ορόφους από τις σκάλες.
Τρία τραπέζια

ΜΕΣΗΜΕΡΙ στην «Μπρασερί», στον 
πεζόδρομοτης Βαλαωρίτου. Σε ένα 
τραπέζι έτρωγε ο Βενιζέλος με τον Γιάννο. 
Συναντιόνται για πολλοστή φορά, 
υπενθυμίζω όμως ότι η συνωμοσία θέλει 
τρία πρόσωπα. Σε ένα άλλο τραπέζι ήταν η 
Βάσω -  καπνίζουσα ασταμάτητα ως 
συνήθως -  με τον Γιώργο Σεφερτζή. Και 
σε τρίτο τραπέζι καθόταν ο Αναστάσης 
Πεπονής με δημοσιογραφική παρέα.

ΕΠΕΙΔΗ η παρέμβαση Σημίτη προκάλεσε εκτός από αίσθηση και απορίες για τα πολιτικά κίνητρά της, ρώτησα αρμοδίως και έμαθα τα εξής.ΟΧΙ, ΔΕΝ ΕΜΕΝΕ σιωπηλός τόσο καιρό γιατί τον ενδιαφέρει η Προεδρία της Δημοκρατίας. Βαριές κουβέντες για την κυβέρνηση Καραμανλή, με αφορμή την οικονομία, είχε πει και μετά τη συνάντηση με τον Σρέντερ προ διμή- νου, στην οικία του Γερμανού πρέσβη.ΟΧΙ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ καμία διάθεση να βγαίνει και να μιλάει κάθε τρεις και λίγο -  όπως, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης -  ώστε να φαίνεται ότι πάει να ποδηγετήσειτο ΠΑΣΟΚ.Ο ΣΗΜΙΤΗΣ προτίθεται μόνο να παρεμβαίνει στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου, ως βουλευτή και πρώην πρωθυπουργού. Όχι με συνεντεύξεις ή δηλώσεις στα MME, αλλά στη Βουλή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα μιλήσει, βεβαίως, και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο!

Του Δ η μ ή τρ η  Χαντζόπουλου

Μόνο στα παράθυρα!
ΜΟΝΟ στα τηλεοπτικά παρά
θυρα βλέπουν οι διαπιστευμέ
νοι συντάκτες του υπουργείου 
Απασχόλησης τον Πάνο Πανα- 
γιωτόπουλο. Ο υπουργός δεν 

έχει ώς τώρα δώσει ούτε μία συνέντευξη 
εφ' όλης της ύλης για τα σοβαρά προβλήμα
τα που απασχολούν τους εργαζομένους 
και τους συνταξιούχους, όπως το Ασφαλι
στικό, οι συντάξεις ήη ανεργία. Μάλλον ο 
Πάνος έχει... τρακ με την ενημέρωση.

Είναι \  
η πρώτη \  
φορά που ο \  
πρώην
πρωθυπουργός τα 
λέει τόσο χοντρά 
στην κυβέρνηση 
Καραμανλή. Δεν 
θα είναι η > 
τελευταία /  
φέτος /

ΚΑΚΟΣ ΧΑΜΟΣ έγινε προχθές στο ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Τον έκανε ο Απόστολος 
Κακλαμάνης, ο οποίος κεραυνοβόλησε τη Ροδούλα Ζήση γιατί κάπνιζε. 0  πρώην πρόεδρος της Βουλής όχι μόνο είχε μετρήσει τα τσιγάρα που έκανε η Ροδούλα -  τέσσερα τον αριθμό -  αλλά της καταλόγισε αναισθησία για τους μη καπνίζοντες, ενώ

την επέπληξε και πολιτικά, υ- πενθυμίζοντάς της ότι ο νόμος για την απαγόρευση του καπνίσματος είχε ψηφιστεί επί ΠΑΣΟΚ.ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ γενικό μπάχαλο, τα άκουσε μάλιστα από τον Κα- κλαμάνη και η προεδρεύουσα 
Άννα Διαμαντοπούλου ως ανεκτική. «Πρόεδρε, έχω κάνει ό,τι

μπορώ», απολογήθηκε αυτή, λέγοντας ότι προσπαθεί να κάνει τα μέλη να μην αργούν, να μην καπνίζουν και να κρατούν κλειστά τα κινητά τους. Εγώ, πάντως, συγκρατώ μια θυμόσοφη ατάκα του Πέτρου Ευθυμίου, ο οποίος κάπνιζε κοντά σε ένα παράθυρο: «Προτιμώ να καπνίζω στο παράθυρο, παρά να πέσω από το παράθυρο...».

Γαλάζια ταξίδια
ΤΗ ΔΟΞΑ του Μάρκο Πόλο εζήλω- σαν στη Ρηγίλλης. 0  γραμματέας 
Βαγγέλης Μεϊμαράκης παρέα με τον Νίκο Καραχάλιο και άλλα στελέχη αναχωρούν αύριο το μεσημέρι για τη μακρινή Κίνα. Η κυβέρνηση μπορεί να περνάει δύσκολη φάση, αλλά στο κόμμα δεν πρόκειται, βεβαίως, να σκάσουν. mikropolitikos @ dolnet.gr
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Επιμένουν τα Σκόπια 
στο όνομα «Μακεδονία»

ΥΠΕΡΑΜΥΝΕΤΑΙ ΤΟ Στέιτ Ντιπάρτμεντ της απόφασης των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν τα Σκόπια ως Δημοκρατία της Μακεδονίας, ενώ στα Σκόπια οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων υπέγραψαν κείμενο υπέρ της προώθησης φιλικών σχέσεων με την Ελλάδα στο οποίο, όμως, δεν υπάρχει ούτε καν νύξη για την εκκρεμότητα της ονομασίας.Στην Αθήνα τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομ- μάτών της αντιπολίτευσης περιλαμβανομένου και του ΛΑΟΣ του κ. Καρατζαφέρη ενημερώνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της ονομασίας των Σκοπιών αλλά και στο σύνολο της εξωτερικής πολιτικής.Παράλληλα, η Αθήνα επέλεξε διά του κυβερνητικού εκπροσώπου Θόδωρου Ρουσόπουλου να υποβαθμίσει τόσο την επίσκεψη του Χαβιέ Σολάνα στα Σκόπια όσο και τις δηλώσεις που έκανε, σύμφωνα με τις οποίες οι περισσότεροι πολίτες της ΠΓΔΜ αποκαλούν τη χώρα τους "Μακεδονία, όπως και πολλές άλλες χώρες.Αντ’ αυτού ο κ. Ρουσόπουλος επέλεξε να δώσει έμφαση στις διαδικασίες του ΟΗΕ για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής ονομασίας, διευκρινίζοντας πως από τον κ. Σολάνα δεν ζητήθηκε κανενός είδους διαμεσολάβηση, μολονότι σε άλλο σημείο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών είπε πως "στη διεθνή διπλωματία υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν δημοσιοποιούνται, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως αυτή” ."Η απόφαση όχι μόνο ήταν σωστή αλλά συνέβαλε και στη σταθερότητα της περιοχής ενώ επηρέασε προς τη σω-
ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Υπέγραψαν κείμενο υπέρ της προώθησης φιλικών 
σχέσεων με την Ελλάδα στο οποίο, όμως, δεν υπάρ
χει ούτε καν νύξη για την εκκρεμότητα της ονομασίαςστή κατεύθυνση το πρόσφατο δημοψήφισμα για τη συμφωνία της Αχρίδας” δήλωσε χτες ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Ρ. Μπάουτσερ υπεραμυνόμενος της απόφασης των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν τα Σκόπια με το συνταγματικό τους όνομα.Στο μεταξύ, στην πόλη Αχρίδα της ΠΓΔΜ, ο Σκοπιανός πρόεδρος Μπράνκο Τσερβενκόφσκι κι οι αρχηγοί των με- γαλυτέρων κομμάτων της χώρας υπέγραψαν διακήρυξη για "την υποστήριξη των στρατηγικών συμφερόντων της Μακεδονίας” . Αυτή πρόκειται να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες πρωτεύουσες χωρών. Αν και στο κείμενο υπάρχει αναφορά στον ρόλο της Ελλάδας, δεν υπάρχει η παραμικρή νύξη στην εκκρεμότητα του ονόματος. Όπως αναφέρει το κείμενο, "εκτιμώντας τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και οικοδόμησης της ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης της περιοχής και έχοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, εκφράζουμε την α- ποφασιστικότητά μας για την προώθηση των φιλικών σχέσεων με την Ελλάδα, υποστηρίζοντάς την ταυτόχρονα ως κινητήρια δύναμη των διαδικασιών για την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προσέγγιση της περιοχής”.

Ο Σ Υ ΝΗ αποδοχή σύνθετης ονομασίας για το κράτος των Σκοπιών αποτελεί την επίσημη πρόταση του Συνασπισμού. Αυτό αποφάσισε χθες η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, που πολύ σύντομα αναμένεται να καλέσει τα δύο μεγάλα κόμματα να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους απέναντι στο Σκοπιανό προτείνοντάς τους την αποδοχή σύνθετης ονομασίας για την ΠΓΔΜ.

0 Μολυβιάτης ψηφί
0  πρώ ην πρω θυπουργός κέρδισε τις εντυπώ σεις από τον

Εντυπωσιακή επάνοδος, ύστερα από πολύ καιρό, του Κώστα 
Σημίτη, με την παρέμβασή του στη Βουλή και μάλιστα στα 
εθνικά θέματα.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :
Γ ιά ν ν η ς  Ε. Δ ια κ ο γ ιά ν ν η ς

Η έντονη αντιπαράθεσή του με την κυβέρνηση της Ν.Δ. και το παρατεταμένο χειροκρότημα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, όταν ολοκλήρωσε την ομιλία του, κάλυψαν, σε επίπεδο εντυπώσεων, ακόμα και την εκτίμηση του υπουργού Εξωτερικών Πέτρου Μολυβιάτη πως «έρχονται -  για την Ελλάδα -  δύσκολοι μήνες».Αυτό ουσιαστικά ήταν και η «είδηση» από τη χθεσινή πεντάωρη συζήτηση για τα εθνικά θέματα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, κατά την οποία αντηλλάγησαν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. σκληρές κατηγορίες σε χαμηλούς -  πάντως -  τόνους. Ωστόσο αίσθηση προκάλεσε και η δήλωση του κ. Μολυβιάτη, ότι εξακολουθεί να ι-
ΣΚΛΗΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αντήλλαξαν ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. στη 
χθεσινή πεντάωρη συζήτηση για 
τα εθνικά θέματα στην Βουλήσχύει για την κυβέρνηση η Συμφωνία του Ελσίνκι μέσα από την οποία θα κρί- νεται συνεχώς η πορεία της Άγκυρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.Ο Κώστας Σημίτης -  όπως σχολίαζαν αργότερα βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης -  με «τη χθεσινή ιδιαίτερα πετυχημένη αντιπαράθεσή του με τη Ν.Δ.» αναγορεύθηκε ως «ο σταθερός πόλος συσπείρωσης όλου του ΠΑΣΟΚ», ενώ δύο πρώην υπουργοί προέβησαν σε (διαφορετικές εκτιμήσεις) ως προς τις προθέσεις τού πρώην πρωθυπουργού για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο ένας εκτιμά ότι «ο Κώστας Σημίτης έστειλε αυστηρό μήνυμα στον Κώστα Καραμανλή, ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει μόνος του στο θέμα της Προεδρίας», και ο άλλος, α- ντιθέτως, πιστεύει ότι «ο πρώην πρωθυπουργός έκοψε με το μαχαίρι κάθε σκέψη πως μπορεί να αποτελέσει τον κοινό υποψήφιο στην προεδρική εκλογή του 2005».Είναι ενδεικτικό του κλίματος και της ιδιαίτερης σημασίας της χθεσινής συνεδρίασης -  οι βουλευτές της Ν.Δ. έκαναν λόγο για «αρχηγική εμφάνιση του κ. Κ. Σημίτη» -  ότι όταν αποχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός, αφού είχε ακούσει τον υπουργό Εξωτερικών και τον κ. Ευάγγ. Βενιζέλο, τον οποίο και συνεχάρη, έφυγαν και οι περισσότεροι βουλευτές από την αίθουσα. Έτσι, εμφανίστηκε το φαινόμενο την ώρα της αντιπαράθεσης Σημίτη - Μολυβιάτη να είναι κατάμεστη από βουλευτές η Αίθουσα της Γερουσίας, ενώ όταν δευτερολόγησε ο υπουργός Εξωτερικών είχαν μείνει μόνο 13 βουλευτές!

«Στροφή στον ατλαντισμό»«Η πολιτική σας χαρακτηρίζεται από την αναβολή για το αύριο» και από

IΠέτρος Μολυβιάτης. Ζήτησε περισυλλογή, περίσκεψη, ψυχραιμία, 
ενότητα και συναίνεση, εκτιμώντας ότι «έρχονται -  γ ια  την Ελλάδα - 
δύσκολο ι μήνες»

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
>- Η πολιτική της Ν.Δ. χαρακτηρίζεται α

πό την αναβολή για το αύριο.
► Κυβερνητική στροφή στον ατλαντι- 

σμό.
► Η κυβέρνηση εγκατέλειψε τη συμ 

φωνία του Ελσίνκι.
► Η Ελλάδα έχασε την αξιοπιστία της 

στα διεθνή φόρα.
► Μετέφερε σε διμερές επίπεδο τα 

προβλήματα στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις.

► Δεν αντελήφθη την αναβάθμιση 
της Τουρκίας.

► Ύστερα από μία σειρά λαθών έ
βαλε πολλούς απέναντι της σε 
διεθνές επίπεδο.

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ 
► Η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα 
θετικά στοιχεία της Συμφωνίας 
του Ελσίνκι.
► Το ΠΑΣΟΚ στις 13 Φεβρουάριου 
του 2004 αποδέχθηκε ουσιαστικά 
το σχέδιο Ανάν, το οποίο καταψήφι
σε το 76% του κυπριακού Ελληνι
σμού.
► Τα εθνικά προβλήματα που το 
ΠΑΣΟΚ, που δεν τα έλυσε για 20 
χρόνια, να περιμένει να λυθούν μέσα 
σε λίγους μήνες.
► Ανοιχτό το θέμα τού βέτο για ένταξη 
Σκοπιών και Τουρκίας στην Ε.Ε.
► Το 2003 έγιναν περισσότερες τουρ
κικές παραβιάσεις απ’ ό,τι το 2004.

«μία στροφή στον ατλαντισμό», είπε ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο. Έκανε λόγο για «σιωπή της Ν.Δ. για την ουσία των προβλημάτων». Μίλησε για τη συγκροτημένη πολιτική της Τουρκίας μέσω των παραβιάσεων να εδραιώσει το αίτημα για δικαιώματα στο Αιγαίο. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εγκατέλειψε τη Συμφωνία του Ελσίνκι, ότι έχασε την αξιοπιστία της στα διεθνή φόρα, αλλά και ότι μετέφερε σε διμερές επίπεδο -  αντί του διεθνούς και του ευρωπαϊκού -  τα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ότι δεν αντελήφθη την αναβάθμιση της Τουρκίας. Επεσήμανε ότι «δεν κάθησε μαζί με την κυπριακή ηγεσία να ανταλλάξει απόψεις» και ότι ύστερα από μία σειρά από λάθη έβαλε πολλούς απέναντι της σε διεθνές επίπεδο.
«Μ ε αυτόματο πιλότο»«Δεν γίνεται εξωτερική πολιτική διά της απουσίας», τόνισε ο κ. Σημίτης για τα Σκόπια, υπερασπιζόμενος την πολιτική τού κ. Γιώργου Παπανδρέου, για τον οποίο είπε ότι ταξίδεψε πολλές φορές στο εξωτερικό για να προωθήσει τις ελληνικές θέσεις. Και δείχνοντας έναν πρέσβη που καθόταν στα έδρανα, κατηγόρησε τον κ. Μολυβιάτη ότι δεν

ρωτάνε να μάθουν τι σοβαρές πρωτοβουλίες είχαν ληφθεί στην οκταετία του.«Η κυβέρνηση αυτή έχει εμπιστοσύνη στους αυτόματους πιλότους», επεσήμανε ο πρώην πρωθυπουργός. «Χρειάζεται τόλμη, πρωτοβουλίες και όχι αναμονή σε από μηχανής θεούς που δεν υπάρχουν στην πολιτική», κατέληξε, προκαλώντας ένα ζωηρότατο και παρατεταμένο χειροκρότημα των βουλευτών της παράταξής του.
Η Ν.Δ. για το ΕλσίνκιΟ κ. Μολυβιάτης ζήτησε αμέσως τον λόγο, για να παρέμβει, επισημαί- νοντας ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. αναγνωρίζει τα θετικά στοιχεία της Συμφωνίας του Ελσίνκι. Ωστόσο, διαπιστώνει ότι υπάρχει ασάφεια -  «κάτι που δεν διευκρινίζετε εσείς του ΠΑΣΟΚ» -  γύρω από το θέμα των «διασυνοριακών διαφορών και συναφών θεμάτων», που προβλέπει η συμφωνία. Κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση (του ΠΑΣΟΚ) ότι στις 13 Φεβρουάριου του 2004 αποδέχθηκε ουσιαστικά το σχέδιο Ανάν, για το οποίο, όπως επεσήμανε, το 76% του κυπριακού Ελληνισμού ψήφισε κατά. Έστειλε μήνυμα προς την Άγκυρα, τα Σκόπια αλλά και την Ουάσιγκτον ότι «η ελληνική μετριοπ ά θεια  δεν π ρ έπ ει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία». Τόνισε ό-



ζει... Σημίτη
υπουργό Εξω τερικώ ν στη Βουλή

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ !

Στροφή στο παρά πέντε
ΣΤΗΝ ΠΛΕΟΝ αξιοσημείωτη στροφή της στην εξωτερική πολιτική προ
χώρησε χθες η κυβέρνηση. Εγκατέλειψε την άνευ όρων στήριξη του τουρ
κικού αιτήματος για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, που θα 
κριθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, και αποφάσισε το... αυτο

νόητο -  να διαπραγματευθεί. Όπως ξεκαθάρισε χθες 
ο κ. Μολυβιάτης στο Κοινοβούλιο, η -  διά χειρός Κώ
στα Σημίτη -  Συμφωνία του Ελσίνκι παραμένει εν ισχύι. 
Έτσι, η δέσμευση της Άγκυρας να επιλύσει τις διαφο
ρές της με την Ελλάδα με ειρηνικό τρόπο ή αλλιώς να 
τις παραπέμψει στο Δικαστήριο της Χάγης δεν θα ο- 
δεύσει -  και, μάλιστα, με υπαιτιότητα της Αθήνας -  στα 
αζήτητα των κοινοτικών αποφάσεων, αλλά θα εξακο
λουθήσει να είναι όρος προς την Τουρκία εάν θέλει να 
προχωρήσει προς την Ε.Ε.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η στροφή αυτή της ελληνικής 

κυβέρνησης και αναγκαία ήταν και χρήσιμη θα αποβεί στο μέλλον. Διότι το 
Ελσίνκι είναι ο μοναδικός ίσως τρόπος με τον οποίο η Αθήνα μπορεί ακό
μη να ασκήσει την πολιτική του «καρότου και του μαστιγίου» προς μια Τουρ
κία που επιθυμεί διακαώς να ενταχθεί στην Ευρώπη.
Αυτό που μένει είναι να δούμε πώς και πόσο γνωρίζει η κυβέρνηση να δια
πραγματεύεται όχι απλώς με τη γείτονα, αλλά και με τους εταίρους της...

Της
Ε ιρ ή ν η ς  Δ .
Καρανα-
σοπούλαυ

τι «δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να χαρακτηρίζεται από αναπαραγωγική απαισιοδοξία». Είπε ότι είναι δύσκολα τα εθνικά προβλήματα και δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ, που δεν τα έλυσε για 20 χρόνια, να περιμένει να λυθούν μέσα σε λίγους μήνες. Άφησε ανοιχτό το θέμα του βέτο τόσο για την ένταξη των Σκοπιών όσο και της Τουρκίας στην Ε.Ε. Σημείωσε ότι το 2003 έγιναν περισσότερες τουρκικές παραβιάσεις απ’ ό,τι το 2004. Ζήτησε περισυλλογή, περίσκεψη, ψυχραιμία, ενότητα και συναίνεση. Και ξεκαθάρισε προς την Τουρκία ότι πρέπει να συμμορφωθεί στις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών για να περιμένει τη στήριξη της Ελλάδας για την Ε.Ε., αν και πρόσθεσε πως σταθερή θέση της κυβέρνησης είναι η Τουρκία να εξευρωπαϊστεί.
Επίθεση σε ΡουσόπουλοΟ υπουργός Εξωτερικών Πέτρος Μολυβιάτης, πάντως, επιχείρησε -  παρά τη σκληρή κριτική του ΠΑΣΟΚ -  να κρατήσει ένα κλίμα συναίνεσης στη Βουλή, και μάλιστα παρά το ότι αμφισβητήθηκε ιδιαίτερα από τον κ. Κ. Σημίτη ότι δεν έχει πολιτική, στρατηγική και σχέδιο για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ακόμα και όταν η κυρία Άννα Διαμαντοποϋλου του είπε ότι «χρειάζεται κορέκτ πολιτική», ότι «μειώθηκε το κύρος της χώρας», ότι «δέχθηκε πλήγμα η εικόνα της Ελλάδας», ότι «υπάρχουν παλινωδίες» και κατηγόρησε τον υπουργό Επικράτειας Θεόδωρο Ρουσόπουλο ότι «υβρίζει, λέει ψέματα, κάνει μαύρη προπαγάνδα, θυμίζοντας τον ψευτοΘόδωρο από την ομώνυμη ελληνική ταινία», ο υπουργός δεν έδειξε να χάνει την ψυχραιμία του. Απέφυγε μάλιστα να σχολιάσει α- ντικρουόμενες τοποθετήσεις βουλευτών της Ν.Δ. (π.χ. του κ. Β. Πολύδωρα και του κ. Κ. Ζαχαράκι), που με διαφορετικό τρόπο ο καθένας προσέγγιζε το

θέμα της ονομασίας των Σκοπιών.
Το ΚΚΕ και ο ΣΥΝΗ συνεδρίαση, κατά την οποία οι βουλευτές του ΚΚΕ Ορέστης Κολοζώφ και Λιάνα Κανέλλη και του ΣΥΝ και Α- λέκος Αλαβάνος ζήτησαν τουλάχιστον η Ελλάδα να κάνει σαφές στην Ουάσι- γκτον ότι μπορεί να αποσύρει έστω έναν στρατιώτη της, π.χ. από το Αφγανιστάν, είχε και επεισόδια. Πιο έντονο ήταν αυτό ανάμεσα στον κ. Γ. Κε- φαλογιάννη (Ν.Δ.) και τους κ.κ. Π. Ευθυμίου και Β. Παπαχρήστου (ΠΑΣΟΚ) όταν ο πρώτος παρενέβαινε εκτός διαδικασίας.Στη συνεδρίαση οι πρώην υπουργοί ήταν ιδιαίτερα δηκτικοί. Ο Γιάννος Παπαντωνίου τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν μετράει πλέον στα Βαλκάνια όπως πα- λιότερα» και ότι «η αξιοπιστία της Ελλάδας πήγε πίσω». Ο Πέτρος Ευθυμίου σημείωσε ότι η Ελλάδα έγινε ισχυρή και με τα μεγάλα εξοπλιστικά προ- γράμματα(τα μεγαλύτερα μετά τον Ελευθέριο Βενιζέλο). Ο  Άκης Τσοχα- τζόπουλος ζήτησε «να δοθεί απάντηση στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν στόχο να μειώσουν με την ένταξη της Τουρκίας τη συνοχή της Ε.Ε.». Ο Ευάγγελος Βε- νιζέλος κατηγόρησε τον κ. Μολυβιά- τη ότι «μπορεί να είναι ευγενέστατος, αλλά είναι και γενικόλογος και αναβλητικός». Και ο Γιάννης Μαγκριώτης κατηγόρησε κι αυτός με τη σειρά του τον υπουργό λέγοντας: «Σπαταλήσα- τε μεγάλα διπλωματικά πολιτικά και θεσμικά αποθέματα που είχαμε δημιουργήσει».Τέλος, πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επέκριναν την κυβέρνηση (Τόνια Αντωνίου, Βαγγέλης Παπαχρήστος, Βασίλης Οικονόμου, κ.ά.), ενώ ο πρώην υπουργός Στέλιος Παπαθεμελής τόνισε ότι «οι ΗΠΑ ήταν συνεργός τα πενήντα τελευταία χρόνια στις περιπέτειες του Ελληνισμού».

■Κώστας Σημίτης, ο
πρώην πρωθυπουργός 
αποφάσισε να λύσει 
ιη  σ ιωπή ίο υ , εκτιμώ
ντας ότι πρώτον ο 
Πρωθυπουργός Κ. Κα
ραμανλής δεν πρόκει
ται να τον προτείνει 
για  την Προεδρία της 
Δημοκρατίας και δεύ
τερον ότι είναι εξαιρε
τικά πιθανή η πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες 
-  ενδεχομένως και 
πριν από την προεδρι
κή εκλογή!..

θα σηκώνει ίο  γάντι 
όταν προκαλείται
Τι σημαίνει η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ : Γ ιώ ρ γ ο ς  Χ ρ . Π α π α χρ ή σ το ς

ΟΑ ΕΧΕΙ και συνέχεια η χθεσινή δημόσια επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη. Όλα δείχνουν ότι θα παρεμβαίνει πλέον, ό- ποτε κρίνει σκόπιμο ότι επιβάλλεται από τις συνθήκες που δημιουργεί η... αντιπολίτευση της Ν.Δ. στο έργο των κυβερνήσεών του -  εκτός απροόπτου η επόμενη δημόσια παρέμβασή του θα είναι στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού στη Βουλή, στο τέλος Δεκεμβρίου.Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός αποφάσισε να λύσει τη σιωπή του, εκτιμώντας ότι πρώτον ο Πρωθυπουργός Κ. Καρα-
Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

θέλησε, υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, να ξεκαθα
ρίσει ότι «είναι παρών» τόσο για το γενικότερο πο
λιτικό σκηνικό όσο και το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ

μανλής δεν πρόκειται να τον προτείνει για την Προεδρία της Δημοκρατίας και δεύτερον ότι είναι εξαιρετικά πιθανή η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες -  ενδεχομένως και πριν από την προεδρική εκλογή!.. -  με αφορμή τη ραγδαία επιδείνωση των εθνικών θεμάτων.
Δηλώνει «παρών»Ο κ. Σημίτης θέλησε, υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, να ξεκαθαρίσει ότι «είναι παρών» με ό,τι κι αν αυτό σημαίνει, τόσο για το γενικότερο πολιτικό σκηνικό όσο και για το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Και πως οδηγήθηκε στη χθεσινή του απόφαση, η οποία α- ποτέλεσε το «θέμα της ημέρας» για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να απαντήσει στην κριτική που δεχόταν ότι «δεν ομιλεί, ενώ αμφισβητούνται βασικοί τομείς του κυβερνητικού έργου και βάλλονται στενοί συνεργάτες του». Και ανέφεραν ως παράδειγμα την υπόθεση της οικονομίας, την Ολυμπιακή προετοιμασία, τα μεγάλα έργα και την Εξεταστική για τους εξοπλισμούς.Σημείωναν μάλιστα ότι «δεν είναι τυχαίο ότι διάλεξε για να παρέμβει δημοσίως το πρώτο μεγάλο θέμα στο οποίο αμφισβητούνται ευθέως όχι μόνο οι επιλογές της κυβέρνησης, αλλά η πολιτική του ίδιου του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή».Η επανεμφάνιση του Κώστα Σημίτη, και μάλιστα την επομένη της κριτικής που ασκήθηκε στον Γιώργο Παπανδρέου για επαμφοτερίζουσα στάση στο Σκοπιανό, αποτελεί ήδη αντικείμενο πολλών συζητήσεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Επισήμως, η Χαρ. Τρικούπη επιχείρησε να ενσωματώσει την

παρέμβαση Σημίτη, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα» από αυτή, και προσθέτοντας ότι «τα όσα είπε δεν συνιστούν διαφοροποίηση». Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Νικ. Αθανασάκης, που ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε ότι «δεν είδε καμιά διαφορά σε σχέση με τις επίσημες θέσεις του κόμματος» και πρόσθεσε ότι «ο κ. Σημίτης υπερασπίστηκε το έργο των κυβερνήσεών του στην εξωτερική πολιτική».
Ευνοϊκά σχόλιαΝωρίτερα ο κ. Αθανασάκης μιλώντας στους δημοσιογράφους είχε χαρακτηρίσει «φυσικό» το γεγονός ότι η επανεμφάνιση του κ. Σημίτη στη Βουλή είχε δημιουργήσει ευνοϊκά σχόλια μεταξύ των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Και είχε προσδιορίσει ως «αυτονόητο» το ενδεχόμενο της «αξιοποίησης» του κ. Σημίτη στο μέλλον διότι, όπως είπε, «ο κ. Σημίτης είναι πρώην πρωθυπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ». Στις δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είχε επίσης απορρίψει ως «ερμηνείες» τη σύνδεση της μη παρουσίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας με την παρέμβαση Σημίτη, και είχε υπενθυμίσει ότι σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Π. Μολυβιάτης θα ενημερώσει τον κ. Παπανδρέου για τις εξελίξεις στο Σκοπιανό.Όμως πολιτικά στελέχη, τα οποία δεν είναι ενσωματωμένα ούτε στην πλευρά των υποστηρικτών του κ. Παπανδρέου ούτε στην πλευρά των περί τον κ. Σημίτη, υποστήριζαν χθες ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να προσαρμοστεί στην ιδέα ότι ο κ. Σημίτης «θα είναι παρών» και πρόσθετον ότι η χθεσινή παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού «ασφαλώς και έχει την αυτονόητη σημασία της για τις εσωτερικές διεργασίες του ΠΑΣΟΚ εν όψει του Συνεδρίου». Όπως εξηγούσαν χαρακτηριστικά, οι λεγόμενοι «σημιτικοί» αποτελούν τη μόνη πραγματική ομάδα στο ΠΑΣΟΚ, έστω και με χαλαρούς συνδέσμους μεταξύ τους...Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, μεταξύ των Γ. Παπανδρέου και Κ. Σημίτη είχε προηγηθεί χθες το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με την παρέμβαση στη Βουλή, ενώ από το περιβάλλον του κ. Σημίτη τονιζόταν ότι «η κυβέρνηση αποδομεί τις πολιτικές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων στα εθνικά θέματα, την οικονομία κ.α. και αυτό οδηγεί τον πρώην πρωθυπουργό στην ανάγκη να υποστηρίξει το έργο του». Σε ερώτηση εάν η χθεσινή παρέμβαση του κ. Σημίτη «ακυρώνει» τον Γ. Παπανδρέου, οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν: «Ο κ. Σημίτης έχει κάνει την επιλογή της ανανέωσης στην ηγεσία του κόμματος κι αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν πρόκειται να κάνει πίσω σε αυτή την επιλογή, την οποία πιστεύει απόλυτα».


