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Σύγκρουση επιλέγει 
για το Ασφαλιστικό 
ο κ. Κ. Καραμανλής
■ Μέχρι τέλουδ του μηνόδ ίο  νομοσχέδιο κατατίθεται στη Βουλή
■ Μήνυμα σιουδ βουλευιέδ για την τήρηση κομμαηκήδ πειθαρχίαδ

ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΩΝΗΣΙσχυρότατος ο σεισμός, αλλά χωρίς ζημιές
Η θάλασσα απορρόφησε 

τα χθεσινά 6,5 ρίχτερ
«Τα  δύο πρώτα εικοσ ιτε
τράωρα είναι κρίσιμα» προ
ειδοποιούν οι επιστήμονες 
που π αρακολουθούν με 
προσοχή τη σεισμική ε£έ- 
λιΕη στη Μεσσηνία μετά τη 
δόνηση τω ν 6,5 ρίχτερ. Επι
σημαίνουν ακόμη ότι τα  
χειρότερα αποφεύχθηκαν, 
καθώς η εστία των σεισμών 
βρ ισκόταν σ το ν  ανοικτό 
θαλάσσιο χώρο, σελίδα  Α7

Τον δρόμο της σύγκρουσης με τα συνδικάτα και τους κοινω- 
νικούε φορείε που θα συνεχίσουν τιε κ ινητοποιήσει επιλέγει 
ο Πρωθυπουργόε για το Ασφαλιστικό. Σήμερα παρουσιάζει 
στη Βουλή τουε βασικούε άδονεε του νέου νόμου όπωε ορι- 
σπκοποιήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση με την υπουργό Απα- 
σχόλησηε κυρία Φάνη Πάλλη-Πετραλιά. σελίδες  Α4-5

Ποιοι έχουν σειρά μειά το Κοσσυφοπέδιο
Με σκληρή γλώσσα ο ρώσοε πρόεδροε κατηγό
ρησε την Ευρώπη για δύο μέτρα και δύο σταθμά 
στο ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου χαρακτηρίζονταε 
επαίσχυντη, ανήθικη και παράνομη την αναγνώρι
ση τηε ανεΕαρτησίαε του. Δημιουργεί επικίνδυνο

προηγούμενο, είπε, για άλλεε περιοχέε: την κατε- 
χόμενη Βόρεια Κύπρο, την Αμπχαζία, τη Νότια Οσε- 
τία. Στη συνέχεια, ηάντωε, ο Βλανπμιρ Πούτινέρι- 
ίε  tous Tôvous και θυμήθηκε την γιορτή του Αγίου 
Βαλεντίνου κρατώνταε μια καρδιά... ΣΕΛΙΔΑ Α9

Ο υδράργυρος κατρακυλάει, χιόνια αναμένεται να καλύψουν και το κέντρο τηδ πρωτεύουσαδ

Πολικό κρύο χωρίς πετρέλαιο!· · ·

Οι πρατηριούχοι καυσίμων αρνούνται την εφαρμογή του νόμου
ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΈΣΠαρέμβαση του κ. Κ, Σημίτη για την κρίση

ΣΕΛΙΔΑ Α8

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣΔιχασμένοι οι βιομήχανοι για τις αυ&ίσεις
ΤΟ ΒΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ·  1

Xoopis π ετρ έλα ιο  θ έρ μ α νση ς  κ ινδυ 
νεύουν να  μείνουν τα  νοικοκυριά σε  
12 νομούς και ενώ  σε  όλη τη χώρα θα 
ενσκήψ ει πολικό ψύχος. Ενας στους 
τ έ σ σ ε ρ ις  πρατηρ ιούχους και δ ια νο 
μείς υ γρώ ν καυσίμων αρνήθηκαν να  
ενταχθούν σ το  ν έο  σύστημα υπολο
γισμού και επιστροφής του φόρου που 
εφαρμόζετα ι για  να  περιοριστεί το  λα
θρ εμ π όρ ιο , επ ικαλούμ ενο ι τη  γ ρ α 
φειοκρατία . ΣΕΛΙΔΑ Α6

Δ ΙΑ Β Α Σ Τ Ε

Ψυχίατροι και DVD
Τον αυτοκτονικό ιδεασμό 
επικαλέστηκε ο δικηγόροε 
κ. Χρ. Νικολουτσόπουλοε για
να μην απολογηθεί χθες στον 
ειδικό ανακριτή. σε λίδα  Α17

Τα πτυχία των 700 ευρώ
Ακόμη και όταν βρίσκουν 
δουλειά, οι πτυχιούχοι 
των ΑΕΙ είτε ετεροαπασχολούνται 
είτε εργάζονται σε... ανασφαλείς 
θέσεις. σε λίδα  α ιθ

Παιδικός καρκίνος
Επτά στα δέκα παιδιά που νοσούν 
από καρκίνο σώζονται αν οι γονείς 
εντοπίσουν γρήγορα τα συμπτώμα
τα και οι γιατροί κάνουν έγκαιρη 
διάγνωση. σε λίδα  a i s

ΑνοιΣε την καρδιά της...
«Θα μείνω με τον Νικολό ώσπου να 
μας χωρίσει ο θάνατοε» είπε η 
ωραία Κάρλα Μπρούνι για τον
έρωτα-εΕπρές με τον πρόεδρο της 
Γαλλίας. σε λίδα  Α2 ΐ

Η «Ευρώπη-φρούριο»;
Σε νέα μέτρα για τη μετανάστευση, 
η ΕΕ σχεδιάζει βιομετρικούς ελέγ
χους στα σύνορα. Η πρόταση περι
λαμβάνει λήψη ψηφιακών δακτυλι
κών αποτυπωμάτων. σε λίδα  Α2ο

«Καμπάνα» € 4 9 3 ,5  εκατ.
Οι Βρυξέλλες ωθούν την κυβέρνηση 
στο κλείσιμο της Ολυμπιακής μετά την 
επιβολή προστίμου €493,5 εκατ. από 
το Ευρωδικαστήριο για παράνομες 
επιδοτήσεις, το β η μ α -ο ικ ο ν ο μ ια  ·  ι ,3

Στο 3,6% έπεσε η ανάπτυξη
Η κάμψη των επενδύσεων οδήγησε 
τον ρυθμό ανάπτυΕης της οικονο
μίας στο 3,6% το τέταρτο τρίμηνο 
του 2007. ΤΟ ΒΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ·  1

Τα πιο ακριβά γραφεία
Στην 27η θέση των ακριβότερων πό
λεων του κόσμου κατατάσσεται η 
Αθήνα όσον αφορά τα ενοίκια γραφεί
ων. Την πρώτη θέση κατέχει το Λονδί
νο με ενοίκιο €2.277 ανά τετραγωνι
κό μέτρο. ΤΟ ΒΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ·  4

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
Οτι το κράτος έχει κατα

λυθεί πολλοί το υποθέ
τουν, αλλά λίγοι το πιστεύ
ουν. Ομως ποια άλλη από
δειξη χρειαζόμαστε όταν οι 
πρατηριούχοι -  που απολαύ
ουν προνομίου του κράτους 
-  αρνούνται την ενοποίηση 
των φόρων στο πετρέλαιο;

Δηλώνουν με θράσος ότι δεν 
θα πωλούν πετρέλαιο θέρ
μανσης με τους όρους του 
υπουργείου Οικονομικών. 
Επί της ουσίας τάσσονται 
υπέρ του λαθρεμπορίου και 
ουδείς εξεγείρεται...

ΤΟ ΒΗΜΑ

Ο Μπάρακ Ομπάμα πέρασε μπροστά
Με τον αέρα του μεγάλου νικητή στη «μάχη 
του ποταμού Ποτόμακ», σε άλλες τρεις ανα
μετρήσεις στη Βιρτζίνια, στο Μέριλαντ και 
στην Ουάσιγκτον, ο μαύρος γερουσιαστής 
από το Ιλινόις προσπέρασε για πρώτη φορά 
τη Χϊλαρι Κλϊντον αποκτώντας περισσότε
ρους εκλέκτορες. «Ολα είναι ανοιχτά» λέει το 
επιτελείο της πρώην πρώτης κυρίας, που 
έχει εναποθέσει τις ελπίδες της στο ΤέΕας 
και στο Οχάιο, δύο μεγάλες Πολιτείες που 
ψηφίζουν στις 4  Μαρτίου. ΣΕΛΙΔΑ Α19
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Εκπαιδευτικά
Σε νέα απεργία θα κατέλθουν οι πανεπι
στημιακοί. ΣΕΛΙΔΑ Α16

Ενεργειακά Toupidas
Η κυβέρνηση Ερντογάν αποφάσισε να 
κατασκευαστεί πυρηνικό εργοστάσιο 
στην περιοχή Ακούγιου, απέναντι ακρι- 
βώε από την Κύπρο. Διαμαρτυρίεε στη 
Λευκωσία. σελίδα Αΐ7

Εκκλησιαστικά
Ενθρονίζεται αύριο ο Αρχιεπίσκοποε κ. Ιε- 
ρώνυμοε. σε λίδα  a i s

Λϊβανοβ
Σε συλλαλητήριο κατά του Ισραήλ εΕελί- 
χθηκε η κηδεία του δολοφονηθέντοε ηγε
τικού στελέχουε τηε Χεζμπολάχ. σε λίδα  Α20

Θαλαμηγόε
Μυστηριώδουε ιδιοκτησίαε «σκάφοε 
αναψυχήε», 82 μέτρων και ονόματι 
«Ocean Breeze», πωλείται από Βρετα- 
νούε αντί 24  εκατ. ευρώ. Ελλιμενίζεται 
στην Κυανή Ακτή, έχει πλήρωμα έλληνεε 
ναυτικούε και ο τελευταίοε «καπετάνιοε» 
του ήταν ο Σαντάμ. σελίδα Α2ο

Ολυμπιακοί Αγώνεε
Ο αμερικανόε σκηνοθέτηε Σπίλμπεργκ 
παραιτήθηκε από την καλλιτεχνική 
διεύθυνση τηε διοργάνωσηε «Πεκίνο 
2008». ΣΕΛΙΔΑ Α20

ΗΠΑ
Από απόρρητα έγγραφα του Στέιτ Ντιπάρ- 
τμεντ που αποχαρακτηρίστηκαν συνάγεται 
ότι ο Μάο Τσε Τουνγκ, συνομιλώνταε με 
τον Κίσινγκερ, είπε ότι θα στείλει 10 εκα
τομμύρια Κινέζεε στην Αμερική, σε λίδα  Α22

Γερμανία
Η επί χρήμασι συνουσία με έΕι εραστέε 
που αλίευσε στο Ιηΐεπτεΐ τήε έφερε 
την εγκυμοσύνη. Απαιτήθηκε δικαστική 
απόφαση ώστε να αποκαλυφθεί 
ο «ευτυχήε πατέραε». σελίδα  Α22

Διατροφή
Το γρήγορο φαγητό καταστρέφει το 
ήπαρ. ΣΕΛΙΔΑ Α39

Δάνεια
Νέεε προσφορέε στην καταναλωτική πί
στη. ΤΟ ΒΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ·  4

Περιβάλλον
Η «συνεισφορά» τηε ναυτιλίαε 
στο φαινόμενο τηε υπερθέρμανσηε 
τηε Γηε είναι τριπλάσια από την 
υπολογισθείσα και διπλάσια από των αε
ρομεταφορών. ΤΟ ΒΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ·  12

I N D E X
* * *

ΘΕΜΑ-1 Σελ. Α4-5
ΘΕΜΑ-2 ν Σελ. Α6
ΘΕΜΑ-3 Σελ. Α7
ΘΕΜΑ-4 Σελ. Α8
ΘΕΜΑ-5 Σελ. Α9
ΑΡΘΡΑ Σελ. Α10-11
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Σελ. Α 1 0 ,12
ΕΛΛΑΔΑ Σελ. Α13-18
ΚΟΣΜΟΣ Σελ. Α19-22
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Σελ. Α24-27
ΘΕΑΤΡΑ Σελ. Α28
ΣΙΝΕΜΑ Σελ. Α29
τν Σελ. Α30
ΑΘΛΗΤΙΚΑ Σελ. Α32-35
ΕΠΙΣΤΗΜΗ Σελ. Α39
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ Σελ. Α40
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ Σελ. Α40
ΤΟ ΒΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σελ. 1-12

Ε ίμαστε σήμερα εδώ, 
Ξανά, ενωμένοι και 
δυνατοί,

αποφασισμένοι και σίγουροι. 
Μπορούμε να κάνουμε 
επίκαιρη την επαγγελία του 
Ανδρέα Παπανδρέου για έναν 
ριζικό κοινωνικό 
μετασχηματισμό, που από τα 
χρόνια τηε Αντίστασης, ms 
γενιάς του 1-1-4, των 
ανένδοτων αγώνων, του 
αντιδικτατορικού κινήματος και 
ms δράσης του ΠΑΚ συνδέει 
την ιστορία της δημοκρατικής 
μας παράδοσης με πς 
προοπτικές ms νέας γενιάς του 
21ου αιώνα». Ομιλία Γιώργου 
Α. Παπανδρέου στο Εθνικό 
Συμβούλιο του ΠαΣοΚ, 16 
Νοεμβρίου 2007.

Π ολλοί στον
προοδευτικό χώρο, 

απέναντι στην καταιγίδα των 
εξελίξεων επικαλούνται το 
παρελθόν των κοινωνικών 
αγώνων και θεωρούν ως 
διέΕοδο από τη σημερινή 
αμηχανία την επιστροφή στις 
ρίζες, στα παλιά δόγματα που 
έχουν χάσει την απήχησή τους. 
Αλλά η επιστροφή στο 
παρελθόν, για τη δράση 
σήμερα, είναι αδιέξοδη. Τα 
προβλήματα σήμερα είναι 
διαφορετικά και οι παλιές 
λύσεις χειροτερεύουν τα 
πράγματα γιατί δεν υπάρχουν 
οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
τους». Κώσταε Σημίτηε, ομιλία 
στον ΟΠΕΚ, 14 Φεβρουάριου 
2008.

Ε ίναι ο δρόμος που 
επιβάλλεται να 

ακολουθήσουμε, 
παραμερίζοντας τα εμπόδια 
των προσωπικών φιλοδοξιών, 
της πολιτικής υποκρισίας, της 
ιδεολογικής διγλωσσίας, των 
ατομικών στρατηγικών και των 
εξωθεσμικών αναφορών. 
Ανακτούμε τη δυναμική μας, 
ορίζουμε τη στρατηγική μας, 
συγκροτούμε ένα νέο ρεύμα με 
αριστερό προσανατολισμό, 
ριζοσπαστικό χαρακτήρα, 
πατριωτικές προτεραιότητες, 
νέους αναπτυξιακούς στόχους». 
Γ. Α. Παπανδρέου, όπου 
παραπάνω.

Η  επιστροφή στις ρίζες 
εκφράζει σήμερα μια

ενσυνείδητη αγνόηση των 
προβλημάτων, είναι 
στρουθοκαμηλισμός 
ανθρώπων, οι οποίοι δεν 
έχουν πια την ικανότητα να 
διαμορφώσουν νέες 
αντιλήψεις. Οι ρίζες ανήκουν 
κάθε τρορά στη δική τους 
εποχή. Μπορούν να 
εμπνεύσουν, αλλά δεν 
μπορούν να στηρίξουν το 
καινούργιο. Αλλωστε η 
αναζητούμενη ιδεώδης 
κατάσταση δεν υπήρξε ποτέ 
στο παρελθόν». Κ. Σημίτηε, 
ό.π.

Β ρίσκομαι σήμερα εδώ 
για να κάνουμε μαζί 

το ΠαΣοΚ κίνημα λαού. 
Μεγάλο σαν τις αξίες του. 
Φωτεινό σαν το όραμά του. 
Ενωμένο, με την αλήθεια που 
το κάνει ακαταμάχητο. Ενα 
ΠαΣοΚ δυνατό σαν τη γροθιά 
ms νέας μεγάλης κοινωνικής, 
πολιτικής συμμαχίας των 
προοδευτικών, δημοκρατικών, 
αριστερών δυνάμεων. Αυτών, 
δηλαδή, που δεν διψούν για 
εξουσία, αλλά για νέα πολιτική 
ουσία. Που οραματίζονται μια 
νέα κοινωνική προοπτική με 
ιστορικό βάθος. Που θέλουν 
τους αδύνατους να 
στηρίζονται πάνω τους, αλλά 
να δίνουν και δύναμη, φωνή 
στους αδύνατους». Γ. Α. 
Παπανδρέου. Ηράκλειο 
Κρήτηε, 7 Νοεμβρίου 2007.

Η  προοδευτική
διακυβέρνηση δεν 

μπορεί να βρει τα εργαλεία 
αυτά (σ.τ.Π.: αυτά που θα 
αντιστοιχούν στην εποχή) σε 
έναν κόσμο φαντασίας 
μακριά από την 
πραγματικότητα. Θα τα 
διαμορφώσει αν στρέψει το 
βλέμμα της στα δεδομένα του 
υπαρκτού κόσμου. Αν είναι 
ρεαλιστική στην αποτίμηση 
της πραγματικότητας, 
ειλικρινής στην επιδίωξή της 
να αλλάξει τώρα τα 
πράγματα». Κ. Σημίτηε, ό.π.

Ο ταν εμείς λέμε ότι 
είμαστε κίνημα 

εξουσίας, δεν είμαστε κίνημα 
για την εξουσία, είμαστε 
κίνημα αλλαγής της εξουσίας. 
Οταν εμείς ζητάμε την 
κυβέρνηση, δεν θέλουμε να

«Εχ nihilo nihil fit». Από το τίποτε τίποτε δεν γίνεται. Ομοίωε και 
από το μηδέν που σχηματίζει, τόσο παραστατικά, με τον δείκτη και 
τον αντίχειρά του ο Πάκηβ Παυλόπουλοε

καθήσουμε στις καρέκλες της 
εξουσίας. Εμείς απαιτούμε να 
αλλάξουμε και θα αλλάξουμε 
την Ελλάδα. Εμείς δεν 
ψάχνουμε θέσεις για να 
μοιράζουμε εξουσία, χρήμα, 
προνόμια σε κολλητούς και 
κουμπάρους. Εμείς θα γίνουμε 
κυβέρνηση για να 
εξασφαλίσουμε δικαιώματα σε 
όλους. Το δικαίωμα στην 
υγεία, το δικαίωμα στην 
παιδεία, το δικαίωμα στην 
πρόνοια, το δικαίωμα στη 
σωστή ποιότητα ζωής, το 
δικαίωμα στη σωστή σύνταξη, 
το δικαίωμα σε ένα 
προστατευμένο περιβάλλον και 
σε μια πράσινη ανάπτυξη». Γ. 
Α. Παπανδρέου, ομιλία σε 
στελέχη τηε Νεολαίαε, 9 
Φεβρουάριου 2008.

Μ Μ ϋ

Ο λοι έχουμε αναρωτηθεί 
πώς συμβαίνει, για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια, το 
κυβερνητικό κόμμα να χάνει 
σε απήχηση, αλλά το πρώτο 
κόμμα της αντιπολίτευσης να 
μην εισπράττει τη τρθορά. [...] 
Συμβαίνει όταν οι ψηφοφόροι 
έχουν μειωμένες προσδοκίες 
από πρόσωπα και παρατάξεις 
ή θέλουν να εκφράσουν τη 
δυσαρέσκειά τους γενικά με 
την πολιτική ζωή. Για να 
εισπράξει ένα κόμμα τη τρθορά 
των άλλων πρέπει να 
δημιουργεί την πεποίθηση ότι 
μπορεί να διαχειρισθεί 
αποτελεσματικά τα θέματα 
εξουσίας. [...] Το κόμμα που 
διεκδικεί την εξουσία θα έχει 
πιθανότητες επιτυχίας όταν 
αντιπαραθέτει στη 
δυσαρέσκεια τα δικά του

σχέδια ανασυγκρότησης». Κ. 
Σημίτηε, ό.π.

Μ ιλούν πολλοί για την 
παγκοσμιοποίηση και 

υποστηρίζουν ότι είναι 
μονόδρομος. [...] Οχι, δεν 
είναι μονόδρομος. Υπάρχει και 
η παγκοσμιοποίηση του 
προοδευτικού μας κινήματος. 
Υπάρχει μια άλλη 
παγκοσμιοποίηση, που μπορεί 
να είναι η παγκοσμιοποίηση 
της δημοκρατίας. Να είναι η 
παγκοσμιοποίηση της 
αλληλεγγύης. Να είναι η 
παγκοσμιοποίηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
Να είναι η παγκοσμιοποίηση 
της ισότητας. Η 
παγκοσμιοποίηση της 
ανθρωπιάς». Γ. Α.
Παπανδρέου, ό.π.
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Η  απάντηση στα 
προβλήματα που 

δημιουργεί η
παγκοσμιοποίηση δεν είναι η 
διακήρυξη ότι θα 
ανατρέψουμε την 
παγκοσμιοποίηση. [...] Η 
παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί 
να ανατραπεί από μια χώρα 
όπως η Ελλάδα. Το ζητούμενο 
από τον προοδευτικό χώρο 
είναι οι μοχλοί ελέγχου, 
κατανομής των βαρών 
ανακατανομής του πλούτου 
που παράγεται. Η ευρωπαϊκή 
ενοποίηση είναι ένας μοχλός 
ελέγχου». Κ. Σημίτηε, ό.π.

Τ ο μόνο που απομένει είναι 
να θυμίσω το motto «Only 

connect...» στο μυθιστόρημα 
του Ε. Μ. Φόστερ «Howards 
End»: «Σύνδεσε μόνο...».
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■  ΓΙΑ  ΤΗΝ «ΕΠ ΙΣΤΡΟ Φ Η ΣΤ ΙΣ  Ρ ΙΖ Ε Σ »
«Εκφράζει αγνόηση των προβλημάτων, 
είναι στρουθοκαμηλισμόε ανθρώπων 
οι οποίοι δεν έχουν πια την ικανότητα 
να διαμορφώνουν νέεδ αντιλήψειδ»

Ε Ι Π Ε

■  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝ ΤΙΠ Ο ΛΙΤΕΥΣΗ
«Πρέπει να Σεπεράσει το στάδιο κατά 
το οποίο η δραστηριότητά τη5 συνίσταται 
μόνο στην παρακολούθηση και στον 
σχολιασμό των κυβερνητικών κινήσεων»

■  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
«Συμβαίνει όταν οι ψηφοφόροι έχουν 
μειωμένεδ προσδοκίεδ από πρόσωπα 
και παρατάίειδ ή θέλουν να εκφράσουν 
τη δυσαρέσκειά τουδ για την πολιτική ζωή»Παρέμβαση Σημίτη με πολλούδ αποδέκιεδ

Ο ττρώην πρωθνηονργόΞ μίλησε για τιε αδνναμίεε και τιε προοπτικέε του προοδευτικού χώρου

Ο πρώην πρωθυπουργόν κ. Κ. Σημίτηε χειροκροτείται από tous παρισταμένουε ενώ κατευθύνεται npos το βήμα κατά τη χθεσινή 
εκδήλωση του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό τηε Κοινωνίαβ pas
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Πυρά κατά ms ΓΣΕΕ για τον εργατολόγο
Ο κ. Σημίτηε άσκησε κριτική στη ΓΣΕΕ και στηλίτευσε 

την εμπλοκή τηε σε δραστηριότητεε του πρώην νομι
κού τηε συμβούλου που είναι εκ των κατηγορουμένων στην 
υπόθεση Ζαχόπουλου (αναφερόταν στον κ. Χρ. Νικου- 
λουτσόπουλο). Είπε ο πρώην πρωθυπουργόε: «Το  συνδι
κάτο συστήνει τον νομικό σύμβουλό του ως δικηγόρο και 
δεν ενοχλείται που αυτός συμφωνεί εργολαβικές αμοιβές 
(σ.σ.: από εργαζομένους που διεκδικούσαν μονιμοποίη
ση και οι υποθέσεις τους ρυθμίστηκαν νομοθετικά, χωρίς 
δικαστικές ενέργειες). Εν συνεχεία ο νομικός σύμβουλος

απαιτεί αμοιβές που δεν δικαιούται γιατί υπολογίζει στην 
αδιαφορία ή δυστυχώς και στη συνέργεια της συνδικαλι
στικής οργάνωσης». Η αναφορά προκάλεσε την έντονη 
αντίδραση του πρώην προέδρου τηε ΓΣΕΕ κ. Χρ. ΠολυΖω- 
γόπουλου, ο οποίοε απάντησε ότι «δ εν  υπήρχαν καταγ
γελίες για μη σύννομη δράση του κ. Νικολουτσόπουλου» 
και δήλωσε «έξω  φρένων για το απαράδεκτο γεγονός ο 
πρώην πρωθυπουργός που κρατούσε σε ομηρεία δεκάδες 
χιλιάδες συμβασιούχους να μέμφεται τώρα το συνδικαλι
στικό κίνημα».

Α ιχμέε, επκρυλάΕειε και 
ανησυχίεε για την πορεία 

του ΠαΣοΚ και τηε προοδευτι- 
κήε παράταΕηε εν γένει διατυ
πώθηκαν χθεε από δύο κορυ
φαία στελέχη του κόμματοε τηε 
αΕιωματικήε ανππολίτευσηε. Ο

_________ ΡΕΠΟΡΤΑΖ__________
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πρώην πρωθυπουργόε κ. Κ. 
Σημίτηε μίλησε σε εκδήλωση 
του Ομίλου Προβληματισμού 
για τον Εκσυγχρονισμό τηε Κοι- 
νωνίαε μαε (0ΠΕΚ) με θέμα 
«Σκέψειε για μια προοδευτική 
διακυβέρνηση». Η ομιλία του 
περιείχε πολλέε αναφορέε στην 
αδυναμία του ΠαΣοΚ να ανία- s 
ποκριθεί σπε συνθήκεε τηε τρέ- 1 
χουσαε ελληνικήε πράγματι- § 
κότηταε. Λίγεε ώρεε νωρίτερα 3 
ο κ. Μ. Χρυσοχοΐδηε είχε μι
λήσει και αυτόε για τη δυσκο
λία «ανάταΕηε» του ΠαΣοΚ.

«Να μιλήσουμε με 
τη γλώσσα ms εποχήε»

Ευθύε εΕαρχήε ο πρώην πρω
θυπουργόε θέλησε να επιση- 
μάνει την αποστασιοποιημέ- 
νη στάση του. Εθεσε το πρό
βλημα διαμόρφωσηε μιαε προ- 
οδευτικήε πολιτικήε και διευ
κρίνισε: «Οσα υποστηρίζω δεν 
συνδέονται με συγκεκριμένο 
κόμμα». Υπογράμμισε ότι η 
προοδευτική παράταΕη οφεί
λει να μιλήσει με τη γλώσσα 
τηε εποχήε, ενώ περιέγραψε 
ωε Ζητούμενο για την προο
δευτική διακυβέρνηση την πα
ρουσίαση μιαε συνολικήε άπο- 
ψηε για την κοινωνία. Σε μία 
από τιε αιχμηρέε αναφορέε 
του ο κ. Σημίτηε τόνισε: «Ο ι 
εξαγγελλόμενες συνήθως γε
νικές αρχές, οι ασαφείς λύ
σεις, οι δεκάλογοι κατευθύν
σεων είναι για τους πολίτες 
πολιτικολογίες που δεν τους 
ενδιαφέρουν. (...) Η προο
δευτική διακυβέρνηση προ
ϋποθέτει τεκμηριωμένη ανά
λυση. Δεν μπορεί να είναι μια 
συνεχής άσκηση επί χάρτου

με βάση θεωρητικά σχήμα
τα».

Ωε αιτία τηε αδυναμίαε του 
προοδευτικού χώρου να σχε
διάσει πειστική στρατηγική ο 
πρώην πρωθυπουργόε εντόπι
σε την αδυναμία προσαρμογήε 
του λόγου του στιε αναμονέε 
και σπε επιδιώίειε των νέων 
κοινωνικών στρωμάτων που 
καθορίζουν την κοινή γνώμη. 
Στο τέλοε τηε ομιλίαε του πά
ντοτε μίλησε για ενίσχυση τηε 
ενότηταε του προοδευτικού χώ

ρου και απέρριψε τα ενδεχό
μενα διασπάσεων.

Ο πρώην πρωθυπουργόε 
επέκρινε τιε επικλήσειε του πα- 
ρελθόντοε και την επιστροφή 
σπε ρίΖεε ωε διέΕοδο και είπε 
ότι κάτι τέτοιο εκφράΖει «μια 
ενσυνείδητη αγνόηση των 
προβλημάτων, είναι στρουθο
καμηλισμός ανθρώπων οι 
οποίοι δεν έχουν πια την ικα
νότητα να διαμορφώνουν νέ
ες αντιλήψεις».

Βασική προϋπόθεση τηε

προοδευτικήε διακυβέρνησηε 
κατά τον κ. Σημίτη είναι η πο
λιτική ηγεμονία. Αναφερόμε- 
νοε στην αντιπολίτευση που 
επιδιώκει την πολιτική ηγεμο
νία, ο πρώην πρωθυπουργόε 
επεσήμανε: «Πρέπει να Εεπε- 
ράσει το στάδιο κατά το οποίο 
η δραστηριότητά της συνί- 
σταται μόνο στην παρακο
λούθηση και στον σχολιασμό 
των κυβερνητικών κινήσεων». 
Προσέθεσε επίσηε ότι «μπορεί 
το ψεύτικο πάθος και ο ξύλινος

λόγος να γεννούν χειροκρο
τήματα αλλά δύσκολα μετα
στρέφουν παθητικούς ακροα
τές σε ενεργούς πολίτες που 
μάχονται για την άποψή 
τους».

Η σημαντικότερη αιχμή του 
κ. Σημίτη για το ΠαΣοΚ και την 
ηγεσία του ήταν η αναφορά 
στα αίτια τηε μειωμένηε απή- 
χησηε τηε αΕιωματικήε αντι- 
πολίτευσηε, παρά την απαΕίω- 
ση τηε κυβέρνησηε. «Συμβαί
νει όταν οι ψηφοφόροι έχουν

μειωμένες προσδοκίες από 
πρόσωπα και παρατάξεις ή θέ
λουν να εκφράσουν τη δυσα- 
ρέσκειά τους γενικά για την 
πολπική ζωή» τόνισε ο πρώην 
πρωθυπουργόε. Ωε παράδειγ
μα επιτυχούε εγχειρήματοε διε
ξόδου από την κρίση ανέφερε 
τουε Νέουε Εργατικούε στη 
Βρετανία και κατέληΕε σε μια 
ανοιχτή σε ερμηνείεε αναφο
ρά: «Ελπίζω οι προσπάθειες 
που κάνει τώρα το ΠαΣοΚ να 
το βοηθήσουν να Εαναβρεί το 
νήμα της νίκης».

Η υπεράσπιση του κυβερ
νητικού του έργου ήταν ένα 
ακόμη από τα κεντρικά σημεία 
τηε ομιλίαε του κ. Σημίτη, ο 
οποίοε σε μια αναφορά του 
στην πρόσφατη εσωκομματι
κή συΖήτηση απέρριψε τον 
ισχυρισμό ότι η οικονομική πο
λιτική τηε περιόδου 1996-2004 
αύΕησε τη φτώχεια. Τόνισε ότι 
«το να ισχυρίζεται κάποιος κά
τι που τον κάνει αρεστό αλλά 
δεν είναι αλήθεια εξασφαλί
ζει απήχηση. Θύμα είναι η 
προοδευτική διακυβέρνηση», 
ενώ αναρωτήθηκε: «Γιατί να 
απορούμε όμως που οι πολί
τες δεν μας εμπιστεύονται όταν 
εμείς οι ίδιοι αμφισβητούμε 
τα επιτεύγματά μας;».

Χρυσοχοΐδηε:
«Είμαστε σε κώμα»

Αίσθηση χθεε προκλήθηκε και 
από τιε αναφορέε του κ. Μ. 
Χρυσοχοίδη στο ραδιόφωνο 
του Σκάι. ΜεταΕύ άλλων τόνι
σε ότι πραγματικό Ζητούμενο 
στο ΠαΣοΚ είναι η ανανέωση 
που αφορά τα πάντα και συ
μπλήρωσε ότι ο κ. Γ. Παπαν- 
δρέου προσπαθεί να ανατάΕει 
το κόμμα αλλά η προσπάθεια 
είναι εΕαιρετικά δύσκολη. 
«Ανάταξη σημαίνει ότι κά
ποιος βρίσκεται σε κώμα και 
προσπαθούν να τον συνεφέ- 
ρουν» σημείωσε ο κ. Χρυσο- 
χόίδηε και προσέθεσε ότι «η  
σχέση ΠαΣοΚ και ελληνικής 
κοινωνίας είναι ένας έρωτας 
που έχει τελειώσει».Πολυπληθέ8 και πολυτασικό το ακροατήριο

Τ ο Α μ φ ιθέα τρο  ΚαρατΖά τηε 
Εθνικήε ΤράπεΖαε αποδείχθη

κε για μία ακόμη φορά μικρό για το 
ακροατήριο του πρώην πρωθυ
πουργού κ. Κ. Σημίτη. Στα καθί
σματα, στουε διαδρόμουε και στον 
εΕώστη βρέθηκαν χθεε πολιτικοί, 
ακαδημαϊκοί, πολίτεε, ακόμη και 
φοιτητέε. Λίγο πριν από την έναρ- 
Εη μπήκαν στην αίθουσα οι κκ. Λ. 
Κύρκοε και Κ. Στεφανόπουλοε, 
οι οποίοι είχαν ολιγόλεπτη συνομι

λία με τον κ. Σημίτη, ο οποίοε προ- 
σήλθε συνοδευόμενοε από τη σύ- 
Ζυγό του Δάφνη.

Παρόντεε ήταν επίσηε ο πρόε- 
δροε τηε Ακαδημίαε Αθηνών κ. Γρ. 
Σκαλκέαε, ο Πρόεδροε τηε Βου- 
λήε κ. Δ. Σιούφαε, ο πρώην πρό
εδροε τηε Βουλήε κ. Απ. Κακλα- 
μάνηε, οι κκ. I. Παπαντωνίου και 
Ν. ΑλιβιΖάτοε, ο γραμματέαε του 
Εθνικού Συμβουλίου του ΠαΣοΚ κ. 
Ν. Αθανασάκηε, βουλευτέε από

όλεε τιε τάσειε του ΠαΣοΚ, όπωε 
οι Ευ. ΒενιΖέλοε, Γ. Παπαδημη- 
τρίου, Αλ. Παπαδόπουλοε, η κυ
ρία Αννα Διαμανχοπούλου, ο κ. 
Δ. Ρέππαε, η κυρία Βάσω Πα- 
πανδρέου, οι κκ. Α. Λοβέρδοε, 
Χρ. Βερελήε, Ν. Σηφουνάκηε, Ν. 
Μπίστηε, Γ. Φλωρίδηε, Κ. Καρ- 
τάληε, Ν. Αλευράε, Κ. Γείτοναε, 
η κυρία Τόνια Αντωνίου, η κυρία 
Σούλα Μερεντίτη, οι κκ. Γ. Πα
πακωνσταντίνου, Φ. Σαχινίδηε

κ.ά. Στο ακροατήριο ήταν επίσηε 
και πρώην βουλευτέε, ισχυρά σ τε
λέχη του εκσυγχρονισμού παλαιό- 
τερα όπωε οι κκ. Τ. Γιαννίτσηε, 
Ν. Χριστοδουλάκηε, Χρ. Πάχταε, 
Γ. Πασχαλίδηε και Γ. Δρυε.

Η ομιλία του κ. Σημίτη εΕελή- 
φθη από το  ακροατήριό του ωε 
σκληρή τόσο απέναντι στιε δυνά- 
μειε τηε συντήρησηε στην κοινω
νία (δεΕιέε και αριστερέε) όσο και 
απέναντι στο ΠαΣοΚ με τον τρόπο

που λειτουργεί σήμερα. Η φράση 
του «ελπίΖω οι προσπάθειεε που 
κάνει τώρα το ΠαΣοΚ να το βοη
θήσουν να Εαναβρεί το νήμα τηε 
νίκηε» προκάλεσε μειδιάματα στο 
ακροατήριο, ενώ  όταν είπε ότι δεν 
φταίνε οι άλλοι όταν «αμφ ισβη
τούμε οι ίδιοι τα επιτεύγματά μαε» 
ορισμένοι στιε πίσω σειρέε χειρο
κρότησαν όρθιοι.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ


