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«Ο Σημίτης δεν γυρίζει πίσω»
Τι λένε συνεργάτεε του πρώην πρωθυπουργού για την παρέμβασή του στη Βουλή

«ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ να γίνω Μητσοτάκηε και να βγαίνω κάθε λί
γο για να υπάρχω σιην επικαιρότητα». Η  φράση αποδίδεται στον κ. Κ . Σημίτη, ο οποίος θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις του πρέπει να έχουν θεσμικό χαρακτήρα και ουσιασηκό περιεχόμενο. Η  ομιλία του στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική την περασμένη Τ ετάρτη ήταν και σχεδιασμένη και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Π α Σ ο Κ  κ. Γ . Παπανδρέου, παρά τα περί του ανηθέτου θρυ- λούμενα. Ο ι ερμηνείες που επιχειρήθηκαν από πολλές πλευρές

για τη σκοπιμότητα της παρέμβασής του απέχουν της πραγμαη- κότητας, καθώς εκείνος δεν έχει καμία διάθεση να δημιουργήσει πρόβλημα στην ηγεσία του Π α Σ ο Κ . Ανηθέτω ς, θέλει να ενι- σχύσει με διακριηκό τρόπο την απήχηση του κόμματος και να συνδράμει τον κ. Παπανδρέου, με μία μόνο προϋπόθεση: «Να 
μην ακυρώνεται το έργο των δικών του κυβερνήσεων». Αυτό άλλωστε αναφέρει σε «ανησυχούντες» βουλευτές και πολιτικά στελέχη που τον επισκέπτονται συχνά το τελευταίο διάστημα.

/'Λ  ΣΗΜΙΤΗΣ δεν γυρίζει πίσω» εξήγησεV -/  προς «Το Βήμα» στενός συνεργάτης του, ο οποίος είναι σε θέση να γνωρίζει τι κάνει και πώς σκέπτεται ο πρώην πρωθυπουργός. Ο  εν λόγω συνεργάτης διευκρίνισε μάλιστα ότι αποτελούν φανταστικά σενάρια όσα λέγονται περί διαθέσεων του κ. Σημίτη και τόνισε με έμφαση πως «δεν  
σχεδιάζει με οιονδήποτε τρόπο την επι
στροφή του στην ηγεσία του Π αΣοΚ . Δ εν  
τον ενδιαφ έρει, δεν μπορεί και δεν πρέ
πει ούτε ωε σκέψ η να απασχολεί κανέ- 
να ν».Αυτό το έχει καταστήσει σαφές προς τον κ. Παπανδρέου και ο κ. Σημίτης σε πολλές από τις συναντήσεις τους και τις τακτικές τηλεφωνικές επικοινωνίες τους. Π αρ’ όλα αυτά, συχνά δημιουργούνται προβλήματα στις σχέσεις τους, κυρίως λόγω των «καλοθελητών» που μεταφ έρουν εκατέρωθεν λανθασμένα μηνύματα. Υπάρχει ομάδα βουλευτών (πρώην υπουργών του ΠαΣοΚ) που θεωρεί ότι έχει παραγκωνισθεί από τη νέα ηγεσία και αναζητεί με κάποιον τρόπο ρόλο στα κομματικά δρώμενα, χωρίς να αμφισβητεί τις πρωτοβουλίες του κ. Παπανδρέου.Την ίδια στιγμή, στον στενό και ευρύτερο πυρήνα των συνεργατών του προέδρου του ΠαΣοΚ υπάρχουν πρόσωπα που προσπαθούν να καλλιεργήσουν την καχυποψία έναντι του κ. Σημίτη και όσων θεωρούνται «πολιτικά του τέκνα». Αλλοι, περισσότερο σκληροί, εισηγούνται στον κ. Παπανδρέου να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από το παρελθόν των κυβερνήσεων Σημίτη και να προσωποποιήσει ευθύνες εις βάρος πρώην υπουργών και -  γιατί όχι; -  εις βάρος του πρώην πρωθυπουργού!Ολα αυτά όμως δεν επηρεάζουν ευθέως τις σχέσεις Σημίτη - Παπανδρέου. Στη συνάντησή τους (τον περασμένο Σεπτέμβριο) με την ευκαιρία της επίσκεψης του γερμανού

καγκελαρίου Γκέρχαρντ Σρέντερ στην Α θήνα, οι κκ. Σημίτης και Παπανδρέου έλυσαν τις παρεξηγήσεις που είχαν δημιουργηθεί και συμφώ νησαν να αδιαφ ορούν για όσα κυκλοφορούν στους διαδρόμους.Ο  κ. Παπανδρέου μάλιστα είχε ζητήσει από τον κ. Σημίτη να μιλήσει για την οικονομία και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για τη λεγάμενη απογραφή και τις συνέπειές της. Ο  κ. Σημίτης όμως επέλεΕε να μιλήσει και για αυτό το θέμα στη Βουλή όταν έλθει η ώρα της συζήτησης για τον προϋπολογισμό!Οσα όμως είπε προ δύο εβδομάδων ο κ. Παπανδρέου για τα λάθη στα θέματα διαφάνειας από την προηγούμενη ηγεσία, ενόχλησαν τον πρώην πρωθυπουργό και χρειάστηκαν πολλές τηλεφωνικές και κατ’ ιδίαν συζητήσεις των κκ. Ν. Θέμελη και X. Πα- 
μπούκη για να ξεπερασθεί το δυσάρεστο κλίμα.Οσοι γνω ρίζουν καλά τα εσωτερικά του ΠαΣοΚ επιμένουν πως «δεν υπάρχει σημιτική 
αντιπολίτευση στον Γιώ ργο»  και συμπληρώνουν ότι, όποια προβλήματα υπάρχουν, αφορούν κυρίως απογοητεύσεις για τον τρόπο με τον οποίον διαχειρίζεται η νέα ηγεσία πρόσωπα και πολιτικές.Αλλωστε στον στενό πυρήνα των επιτελών του προέδρου του ΠαΣοΚ ανήκουν στελέχη που είχαν πολιτική ταύτιση με τον κ. Σημίτη, όπως ο κ. Γ. 

Φλωρίδης και η κυρία Αννα Δια- 
μαντοπούλου, και προφανώς δεν αντιπολιτεύονται τον κ. Παπανδρέου. Το ίδιο συμβαίνει και με τον (επίσης σημιτικό) κ. Ρ. Σπυ- 

ρόπουλο, στον οποίον ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ έχει αναθέσει την προετοιμασία του συνεδρίου σε συνεργασία με τον κ. Αθ. Τσούρα.Ε .3 ® 4 θ Υ  _________________________________________________________
Π. Λαμψιας

Ο ανηναύαρχο$ Π. Χηνοφώτης αρχηγός ΓΕΕΘΑ
«Δεν υπάρχει λόγοδ καμιάε αποοτρατεΐαε» δηλώνει ο υπουργόε Εθνικήε A pvvas κ, Σπ . ΣττηλιαπόηουλοΞ

Π Ο Ι Ο Σ  Ε Ι Ν Α Ι  0 Ν Ε Ο Σ  Α / Γ Ε Ε Θ ΑΟ  αντιναύαρχος Π. Χηνοφώτης (φωτογραφία) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και πήρε το βαθμό του σημαιοφόρου τον Ιούλιο του 1971. Εχει θαλάσσια υπηρεσία 22 ετών, κατά κύριο λόγο σε αντιτορπιλικά, φρεγάτες και πυραυλακάτους. Είναι απόφοιτος της Ελληνικής Ναυτικής Σχολής Πολέμου και της Ναυτικής Σχολής Πολέμου των ΗΠΑ, ενώ είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις, του Πανεπιστημίου Salve Regina των ΗΠΑ. Εχει διεθνή θητεία στην ελληνική Στρατιωτική Αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ και ως αναπληρωτής στρατιωτικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στη Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση. Στις 26 Μαρτίου 2004 προήχθη στον βαθμό του αντιναυάρχου και τέσσερις ημέρες αργότερα έγινε αρχηγός Στόλου.

Ο αρχηγός Στόλου, αντιναύαρχος Π. Χηνοφώτης επε- λέγη ως νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Με βάση την απόφαση του ΚΥΣΕΑ και το Προεδρικό Διάταγμα Διορισμού του, ο κ. Χηνοφώτης προάγεται σε ναύαρχο και θα αντικαταστήσει τον σημερινό αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Γ. Αντωνακό- 
πουλο, η θητεία του οποίου λήγει στις 15 Φεβρουάριου 2005.Πληροφορίες των τελευταίων ημερών είχαν σε πολλές περιπτώσεις αναφέρει ότι η τοποθέτηση του κ. Χηνοφώτη στη θέση του Α/ΓΕΕΘΑ επρόκειτο να προκαλέ- σει ντόμινο εΕελίΕεων, αρχικώς στο Πολεμικό Ναυτικό και εν συνεχεία και στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ωστόσο, με βάση όλες τις ενδείξεις ως χθες το μεσημέρι, κανένα από τα σενάρια δραματικών εξελίξεων δεν έδειχνε να επαληθεύεται.Σε σχετική ερώτηση (συγκεκριμένα, αν πρόκειται να υπάρξουν αυτή τη στιγμή αποστρατείες) απάντησε χθες ο υπουργός Αμυνας κ. Σπ. Σπηλιωτόπουλος

κατά την έξοδό του από το Μέγαρο ΜαΕίμου, όπου συνεδρίαζε το ΚΥΣΕΑ. Οπως ανέφερε ο κ. Σπη- λιωτόπουλος: «Ο  νόμοε δεν προ

βλέπει τίποτε σε αυτήν την περί
πτωση. Διότι από την ώρα που 
ορίζεται μεταΕύ των αντιστράτη
γω ν, α ν τ ιν α υ ά ρ χ ω ν , αντιπτε-

ράρχω ν ο αρχή γόε ΓΕΕΘΑ, αυτο- 
μάτωε προάγεται στον επόμενο  
βαθμό και είναι αρχαιότεροε και 
ανώτεροε όλων των υπολοίπων. 
Δ ε ν  υπάρχει λόγοε καμιάε απο
στρατεία ε».Το ενδεχόμενο αποστρατείας είχε ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες σε συνδυασμό με το όνομα του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κ. Ν. Ντούβα, ο οποίος είναι αρχαιότερος του κ. Χηνοφώτη και πιθανολογούνταν ότι για λόγους δεοντολογίας θα προχωρούσε σε παραίτηση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαινόταν να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες ως χθες νωρίς το απόγευμα.Ταχείες και δραματικές αλλαγές, υπό τη μορφή παραίτησης του αρχηγού, δεν αναμένονταν χθες ούτε και στην ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, όπου παραμένει επικεφαλής ο αντιναύαρχος 
Αντ. Αντωνιάδης. Με βάση τα παραπάνω, οι αλλαγές στα επιτελεία αναμένεται ότι θα αποφασι- στούν από το ΚΥΣΕΑ στα μέσα Ιανουάριου.

ΑΓΓ. Κωβαιος

Και νέα 
αντιπαράθεση 
στη Βουλή 
για ίο «Ελσίνκι»Μ ΠΟΡΕΙ η κυβέρνηση να δηλώνει επισήμως ότι δεν εγκαταλείπει το «Ελσίνκι», ωστόσο σε κάθε ευκαιρία η ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών θέτει εν αμφιβάλω τα συμπεράσματα του συμβουλίου κορυφ ής της ΕΕ τον Δ ε κέμβριο του 1999 για τους όρους ένταξης της Τουρκίας.Ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ε. Στυλιανϊδης, απαντώντας χθες στη Βουλή σε ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή κ. Α. Ανδριανόπουλου, δεν ξεκαθάρισε τις προθέσεις της κυβέρνησης.Π εριορίστηκε, όπως είχε κάνει την Τετάρτη στην Επιτροπή Εξωτερικών ο κ. Π. Μο- 
λυβιάτης, να υποστηρίξει ότι «το “Ελσίνκι” μιλάει για “διαφ ορές”» και να καλέσει την αξιωματική αντιπολίτευση να δηλώσει «ποιες ελληνοτουρκικές διαφορές αναγνωρίζει».«Ο κ. Σημίτηε μίλησε για 
διαφορέε ενώ εμείε αναγνω 
ρίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλη 
διαφορά από την οριοθέτη- 
ση τηε υφαλοκρηπίδαε» επανέλαβε ο κ. Στυλιανϊδης.

«Το “Ελσίνκι" προϋποθέτει 
να μ η ν έχει η Τουρκία συνοριακές διαφορέε. Δ εν  ζητάει 
να τιε δέχονται ωε τέτοιεε και 
οι άλλοι» αντέδρασε ο κ. Αν- δριανόπουλος και προσέθεσε: 

«Διαφορετικά είναι ενδ ε
χόμενο να φθάσουν τουρκι- 
κέε τορπιλάκατοι στην Α ίγ ι
να και εμείε να σφυρίζουμε 
α δ ιά φ ο ρ α , α π ο δ ε χ ό μ ε ν ο ' 
πρόθυμα την προοπτική έν  
Εηε των γειτόνων μαε 
ΕΕ».

Η  τουρκική 
προκλητικότηταΚαι θέτοντας ευθέως το ερώτημα αν η κυβέρνηση προτί- θεται να θέσει το ζήτημα της παραπομπής στη Χάγη για την υφαλοκρηπίδα και να απαιτήσει από την Αγκυρα να «αναγνωρίσει επισήμως όλα τα σύνορά μας» εν όψει της απόφασης της 17ης Δεκεμβρίου, αναφ έρθηκε στην τουρκική προκλητικότητα:
«Α ν είστε στο σπίτι σαε και 
μπει κάποιοε στο σαλόνι, τι 
θα κάνετε; Βεβαίωε και δεν  
α να γνω ρίζετε δ ια φ ο ρ ά  ωε 
προε το σε π οιον ανήκει το 
σπίτι. Αλλά ή τον πετάτε έΕω 
ή φωνάζετε την Αστυνομία. 
Δ εν  καθόσαστε δίπλα του και 
βλέπετε τηλεόραση σε διπλα- 
νέε πολυθρόνεε. Δυστυχώε αυ
τή είναι η συμπεριφορά την 
οποία βλέπω».

Αποζημίωση ζητεί 
ο Γ. Καρατζαφέρης

Χ ΡΗΜΑΤΙΚΗ αποζημίωση ζητεί από «Το Βήμα» ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Γ. Καρατζα- 
φέρης επειδή σε δημοσίευμά μας, όπως αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου, το κόμμα του και ο ίδιος «χαρακτηρίζονται κα 
ταφρονητικά σαν εκπρόσω 
ποι τηε ΑκροδεΕιάε στην Ελ
λάδα».Στην ανακοίνωσή του ο ΛΑΟΣ σ η μ ειώ νει ότι « κ ά θ ε  π ρ ο 
σπάθεια χαρακτηρισμού του 
κόμματόε μαε ωε ακροδεΕιού 
είν α ι ύποπτη κα ι υ π οβ ολι
μαία».


