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Σ ή μ ερ α  στη Β ου λή  π αρουσιάζει τα σχέδιά ίο υ
Σύγκρουση επιλέγει 
για το Ασφαλιστικό 
ο κ. Κ. Καραμανλής■ Μέχρι τέλους του μηνάς το νομοοχέδιο κατατίθεται στη Βουλή■ Μήνυμα στους βουλευτές για την τήρηση κομματικής πειθαρχίας

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

τα χθεσινά 6,5 ρίχτερ«Τα δύο πρώτα εικ ο σ ιτετράωρα είναι κρίσιμα» προειδοποιούν οι επιστήμονεε που π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  μ ε προσοχή τη σεισμική εΕέ- λιΕη στη Μ εσσηνία μετά τη δόνηση των 6,5 ρίχτερ. Επισ η μ α ίν ο υ ν  α κ ό μ η  ότι τα χειρότερα αποφ εύχθηκαν, καθώε η εστία των σεισμών β ρ ισ κ ό τα ν σ το ν α νο ικ τό  θαλάσσιο χώ ρο, σελίδα Α7

Τ ον δρόμο in s  σύγκρουσηε με τα συνδικάτα και t o u s  κοινω- 
v i k o ù s  φορεί$ που θα συνεχίσουν n s  κ ινη τοπ οιή σει επιλέγει ο Πρωθυπουργό$ για το Ασφαλιστικό. Σήμερα παρουσιάζει στη Βουλή t o u s  βασικούε άΕονεε του νέου νόμου ô n c o s  ορι- στικοποιήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση με την υπουργό Απασ χ ό λ η σ ή  κυρία Φάνη Πάλλη Πετραλιά σελίδες Α4-5

Ποιοι έχουν σειρά μετά 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, πόντωε, ο ΒΛσντιμιρ Ποάπν έρι- 
Εε to u s  tôvou s  και θυμήθηκε την γιορτή του Αγίου 
Βαλεντίνου κρατώνταε μια καρδιά... ΣΕΛΙΔΑ Α9Ο  υδράργυρος κατρακυλάει, χιόνια αναμένεται να καλύψουν και το κέντρο της πρωτεύουσας

Πολικό κρύο χωρίς πετρέλαιο!· · ·
Οι πρατηριονχοι καυσίμων αρνούνται την εφαρμογή τον νόμον

Μ Ε Π Ο Λ Λ Ο Υ Σ ΑΠ Ο ΔΕΚ ΤΕΣΠαρέμβαση του κ. Κ. Σημίτη για την κρίση
ΣΕΛΙΔΑ Α8

Διχασμένοι οι βιομήχανοι για ns αυίήσεις
TO ΒΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ·  1

Xcopis π ετ ρ έλ α ιο  θ έ ρ μ α ν σ ή  κ ιν δ υ ν ε ύ ο υ ν  να  μ ε ίν ο υ ν  τα ν ο ικ ο κ υ ρ ιά  σε 12 vo p o ú s και ενώ  σ ε ό λη  τη χώ ρα θα ε ν σ κ ή ψ ε ι π ολικό ipúxos. E v a s  o t o u s  τ έ σ σ ε ρ α  n p a T n p io ú x o u s  και δ ια ν ο - μ είε  υγρώ ν κα υ σ ίμ ω ν α ρ ν ή θ η κ α ν  να ε ν τ α χ θ ο ύ ν  στο ν έ ο  σ ύ σ τη μ α  υ π ο λο γισμού και sm arpocpiis του φ όρου που εφ α ρμόζετα ι για να  περιοριστεί το λ α θ ρ ε μ π ό ρ ιο , ε π ικ α λ ο ύ μ ε ν ο ι τη γ ρ α φ ειο κ ρ α τία . ΣΕΛΙΔΑ Α6

Δ ΙΑ Β Α Σ Τ Ε

Ψυχίατροι και Ονο
Τον αυτοκτονικό ιδεασμό 
επικαλέστηκε ο δικηγόροε 
κ. Χρ. Νικολουτσόπουλοβ για
να μην απολογηθεί χθεε στον 
ειδικό ανακριτή. σελίδα  Α ΐ7

Τα πτυχία των 700 ευρώ
Ακόμη και όταν βρίσκουν 
δουλειά, οι πτυχιούχοι 
των ΑΕΙ είτε ετεροαπασχολούνται 
είτε εργάζονται σε... ανασφαλείε 
θέσειε. σελίδα  α ι 6

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

ΑνοιΣε την καρδιά της...
«Θα μείνω με τον Νικολά ώσπου να 
μαε χωρίσει ο θάνατοε» είπε η 
ωραία Κάρλα Μπρούνι για τον 
έρωτα-εΕπρέε με τον πρόεδρο τηε 
Γαλλίαε. σελίδα  Α2 ΐ

Η «Ευρώπη-φρούριο»;
Σε νέα μέτρα για τη μετανάστευση, 
η ΕΕ σχεδιάζει βιομετρικούε ελέγ- 
χουε στα σύνορα. Η πρόταση περι
λαμβάνει λήψη ψηφιακών δακτυλι
κών αποτυπωμάτων. σελίδα  Α20

«Καμπάνα» €493,5 εκατ.
Οι ΒρυΕέλλεε ωθούν την κυβέρνηση 
στο κλείσιμο τηε Ολυμπιακήε μετά την 
επιβολή προστίμου €493,5 εκατ. από 
το Ευρωδικαστήριο για παράνομεε 
επιδοτήσειε. το  β η μ α -ο ικ ο ν ο μ ια  ·  ι ,  3

Στο 3,6% έπεσε η ανάππι&ι
Η κάμψη των επενδύσεων οδήγησε 
τον ρυθμό ανάπτυΕηε τηε οικονο- 
μίαε 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

0  Μπάρακ Ομπάμα πέρασε μπροστά
Με τον αέρα του μεγάλου νικητή στη «μάχη 
του ποταμού Ποτόμακ», σε άλλεε τρειε ανα- 
μετρήσειε στη Βιρτζίνια, στο Μέριλαντ και 
στην Ουάσιγκτον, ο μαύροε γερουσιαστήε 
από το Ιλινόιε προσπέρασε για πρώτη φορά 
τη Χιλαρι Κλιντον αποκτώνταε περισσότε- 
ρουε εκλέκτορεε. «Ολο είναι ανοιχτό» λέει το 
επιτελείο τηε πρώην πρώτηε κυρίαε, που 
έχει εναποθέσει τιε ελπίδεε τηε στο ΤέΕαε 
και στο Οχάιο, δύο μεγάλεε Πολιτείεε που 
ψηφίζουν στιε 4 Μαρτίου. σελίδα Α19

mailto:tovima@dolnet.gr
http://www.tovimadaily.gr


A2 Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  15 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  2008 Πανδώρα
Δ ΙΑ Β Α Σ Τ Ε

Εκπαιδευτικά
Σε νέα απεργία θα κατέλθουν οι πανεπι
στημιακοί. ΣΕΛΙΔΑ Α16

Ενεργειακά Τουρκκκ
Η κυβέρνηση Ερντογάν αποφάσισε να 
κατασκευαστεί πυρηνικό εργοστάσιο 
στην περιοχή Ακούγιου, απέναντι ακρι- 
βώε από την Κύπρο. Διαμαρτυρίεε στη 
Λευκωσία. σε λίδα  Α ΐ7

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

Λϊβανοε
Σε συλλαλητήριο κατά του Ισραήλ εΕελί- 
χθηκε η κηδεία του δολοφονηθέντοε ηγε
τικού στελέχουε τηε Χεζμηολάχ. 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 «καπετόνιοε» 
του ήταν ο Σαντάμ. σε λίδα  α20

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 ίηΐβΓηθί τήε έφερε 
την εγκυμοσύνη. Απαιτήθηκε δικαστική 
απόφαση ώστε να αποκαλυφθεί 
ο «ευτυχήε πατέραε». σε λίδα  Α22

Διατροφή
Το γρήγορο φαγητό καταστρέφει το
ήπαρ. ΣΕΛΙΔΑ Α39

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

Ε ·1
I

ιμασιε σήμερα εδώ, 
Εανά, ενωμένοι και 

' δυνατοί, 
αποφασισμένοι κα ι σίγουροι 
Μπορούμε να κάνουμε 
επίκαιρη την επαγγελία του 
Ανδρέα Παπανδρέου για έναν 
ριζικό κοινωνικό 
μετασχηματισμό, που από τα 
χρόνια m s Αντίστασηε, m s  
γενιάε του 1-1-4, των 
ανένδοτων αγώνων, του 
αντιδικιατορικού κινήματοε και 
m s δράσηε του ΠΑΚ συνδέει 
m v  ιστορία m s δημοκρατικήε 
pas παράδοση5 με τιs 
προοπτικέε ms véas γενιάε του 
21ου αιώνα». Ομιλία Γιώ ργου Α . Π α π α νδρέου στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠαΣοΚ, 16 Νοεμβρίου 2007.
Π ολλοί στον

προοδευτικό χώρο, 
απέναντι στην καταιγίδα των 
εΕελίδεων επικαλούνται το 
παρελθόν των κοινωνικών 
αγώνων και θεωρούν ωε 
διέΕοδο από τη σημερινή 
αμηχανία m v  επιστροφή cms 
pi&s, στα παλιά δόγματα που 
έχουν χάσει την απήχησή mus. 
Αλλά η επιστροφή στο 
παρελθόν, για m  δράση 
σήμερα, είναι αδιέΕοδη. Τα 
προβλήματα σήμερα είναι 
διαφορετικά και οι παλιέε λύσε/s χειροτερεύουν τα 
πράγματα γιατί δεν υπάρχουν 
οι προϋποθέσει εφαρμογή5 
mus». Κώ σταε Σημίτη ε, ομιλία στον ΟΠΕΚ, 14 Φεβρουάριου 2008.
Ε ίνα ι ο δρόμοε που 

επιβάλλεται να 
ακολουθήσουμε, 
παραμερίζονταε τα εμπόδια 
των προσωπικών φιλοδοΕιών, τηε πολιτικήε υποκρισίαε, τηε 
ιδεολογικήε διγλωσσίαε, των 
ατομικών στρατηγικών κα ι των 
είωθεσμικών αναφορών. 
Ανακτούμε τη δυναμική μαε, 
ορίζουμε τη στρατηγική μαε, 
συγκροτούμε ένα νέο ρεύμα με 
αριστερό προσανατολισμό, 
ριζοσπαστικό χαρακτήρα, 
πατριωτικέ5 πρστεραιστητεε, 
νέουε αναπτυΕιακούε στόχουε». Γ. Α . Παπανδρέου, όπου παραπάνω.
Η  επιστροφή m is p i&s  

εκφ ρά& ι σήμερα μια

ενσυνείδητη αγνόηση των 
προβλημάτων, είνα ι 
mpoυθoκaμnλισμόs 
ανθρώπων, οι οποίοι δεν 
έχουν πια την ικανότητα να 
διαμορφώσουν νέεε 
αντιλήψειε. Οι ρ ί& ε ανήκουν 
κάθε φορά mn δική τοσε 
εποχή. Μπορούν να 
εμπνεύσουν, αλλά δεν 
μπορούν να mnpiEoυv το 
καινούργιο. Αλλωστε η 
αναζητούμενη ιδετοδηε 
κaτάmaσn δεν υπήρΕε πmέ 
mo παρελθόν». Κ. Σημίτηε, ό.π.
Β ρίσκομαι σήμερα εδώ 

για να κάνουμε μαζί 
το ΠαΣοΚ κ ίνημα λαού. 
Μεγάλο σαν τιs αί/εε του. 
Φωτεινό σαν το όραμά του. 
Ενωμένο, με την αλήθεια που 
το κάνει ακαταμάχητο. Ενα 
ΠαΣοΚ δυνατό σαν τη γροθιά 
ms véas μεγάληε κοινωνικήε, 
πολιτικήε συμμαχίαε των 
προοδευτικών, δημοκρατικών, 
αριπερώ ν δυνάμεων. Αυτών, 
δηλαδή, που δεν διψούν για 
εΕουσία, αλλά για νέα πολιτική 
ουσία. Που οραματίζονται μια  
νέα κοινω νική npoomim με 
ímopiKÓ βάθοε. Που θέλουν 
mus aEüvamus va 
mnpiζovτaι πάνω mus, αλλά 
να δίνουν κα ι δύναμη, τρωνή στous αδύνατουε». Γ. Α. Παπανδρέου. Ηράκλειο Κρήτηε, 7 Νοεμβρίου 2007.

H πpooδεmική
διακυβέρνηση δεν 

μπορεί να βρει τα εργαλεία 
αυτά (σ.τ.Π.: αυτά που θα ανηστοιχούν στην εποχή) σε 
έναν κόσμο φαντασία5 
μακριά από την  
πραγματικότητα. Θα τα 
διαμορφώσει αν mpέψει το 
βλέμμα  τηε m a δεδομένα του 
υπαρκτού κόσμου. Αν είνα ι 
ρεαλ ιπ ική  m nv aπmiμnσn  τηε πραγματικότηταε, 
ειλικρ ινήε m nv επιδίωΕή τηε 
να αλλάΕει τώρα τα 
πράγματα». Κ. Σημίτηε, ό.π.
Ο ταν εμε/ε λέμε ότι 

εiμam ε κίνημα  
εΕουσίαε, δεν εiμam ε κίνημα  
για την εΕουσία, εiμam ε  
κίνημα αλλαγή ε τηε εΕουσίαε. 
Οταν εμείε ζητάμε την  
κυβέρνηση, δεν θέλουμε να

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 ·  12I N D E X*  *  *
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ΣΙΝΕΜΑ Σελ. Α29
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«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 Πάκηε Παυλόπουλοε

καθήσουμε mis καρέκλεε m s  
εΕουσίαε. Εμείε απαιτούμε να 
αλλάΕουμε κα ι θα αλλάζουμε 
την Ελλάδα. Εμε/'s δεν 
ψάχνουμε θέσε/s για να 
μοιράζουμε εΕουσία, χρήμα, 
προνόμια σε κολλητούε και 
κουμπάρουε. Εμε/s θα γίνουμε 
κυβέρνηση για να 
εΕασφαλίσουμε δικαιώματα σε όλοι«. Το δικαίωμα m nv  
υγεία, το δικαίωμα m nv  
παιδεία, το δικαίωμα m nv  
πρόνοια, το δικαίωμα mn  σωστή ποιότητα δωήε, το 
δικαίωμα m n  σωστή σύνταΕη, 
το δικαίωμα σε ένα 
πpomaτευμέvo περιβάλλον κα ι 
σε μια πράσινη ανάπτυΕη». Γ. Α. Παπανδρέου, ομιλία σε στελέχη τηε Νεολαίαε, 9 Φεβρουάριου 2008.
Ο λοι έχουμε αναρωτηθεί πώε συμβαίνει, για 

πρώτη φορά m nv Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια, το 
κυβερνητικό κόμμα να χάνει 
σε απήχηση, αλλά το πρώτο 
κόμμα  τηε αντιπολίτευσηε να 
μην εισπράττει τη τρθορά. [...] 
Συμβαίνει όταν οι ψηφοφόροι 
έχουν μειωμένεε προσδοκίεε 
από πρόσωπα κα ι παρατάΕειε 
ή θέλουν να εκφράσουν τη 
δυσαρέσκειά τουε γενικά με 
την πολιτική ζωή. Για να 
εισπράζει ένα κόμμα τη τρθορά 
των άλλων πρέπει να 
δημιουργεί την πεποίθηση ότι 
μπορεί να διαχειρισθεί 
aπmελεσμaτικά τα θέματα 
εΕουσίαε. [...] Το κόμμα που 
διεκδικεί την εΕουσία θα έχει 
πιθανότητες επιτυχίας όταν 
αντιπαραθέτει mn 
δυσαρέσκεια τα δικά του

σχέδια ανασυγκροτήστε». Κ. Σημίτηε, ό.π.
Μ ιλούν πολλοί για την  

παγκοσμιοποίηση και 
υπomnpiζoυv ότι είναι μ ο νό δ ρ ο μ ο ι [...] Οχι, δεν 
είνα ι μ ο νό δ ρ ο μ ο ι Υπάρχει και 
η παγκοσμιοποίηση του 
προοδευτικού μαε κινήματοε. 
Υπάρχει μ ια άλλη 
παγκοσμιοποίηση, που μπορεί 
να είνα ι η παγκοσμιοποίηση 
τηε δημοκρατίαε. Να είνα ι η 
παγκοσμιοποίηση τηε 
αλληλεγγύης. Να είναι η 
παγκοσμιοποίηση τηε 
πpomaσias του περιβάλλοντοε. 
Να είνα ι η παγκοσμιοποίηση τηε /σότηταε. Η  
παγκοσμιοποίηση τηε 
άνθρω π έ» . Γ. Α.Παπανδρέου, ό.π.Μ ·
Η  απάντηση στα 

προβλήματα που 
δημιουργεί η
παγκοσμιοποίηση δεν είναι η 
διακήρυΕη ότι θα 
ανατρέψουμε την  
παγκοσμιοποίηση. [...] Η  
παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί 
να ανατραπεί από μια χώρα όπωε η Ελλάδα. Το ζητούμενο 
από τον προοδευτικό χώρο 
είνα ι οι μοχλοί ελέγχου, κατανομήε των βαρών 
ανακατανομήε του πλούτου 
που παράγεται. Η  ευρωπαϊκή 
ενοποίηση είνα ι έναε 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...».

J B E B
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■  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ»
«Εκφράζει αγνόηση των προβλημάτων, 
είναι στρουθοκαμηλισμός ανθρώπων 
οι οποίοι δεν έχουν πια την ικανότητα 
να διαμορφώνουν νέες αντιλήψεις»

Ε Ι Π Ε

■  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
«Πρέπει να Εεπεράσει το στάδιο κατά 
το οποίο η δραστηριότητά της συνίσταται 
μόνο στην παρακολούθηση και στον 
σχολιασμό των κυβερνητικών κινήσεων»

■  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
«Συμβαίνει όταν οι ψηφοφόροι έχουν 
μειωμένες προσδοκίες από πρόσωπα 
και παρατάξεις ή θέλουν να εκφράσουν 
τη δυσαρέσκειά τους για την πολιτική ζωή»Παρέμβαση Σημίτη με πολλούς αποδέκτες

Ο πρώην πρωθνπουργόε μίλησε για τιε αδυναμίεε και του προοδευτικού χώρου

Ο πρώην πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημίτηε χειροκροτείται από tous παρισταμένουε ενώ κατευθύνεται npos το βήμα κατά τη χθεσινή 
εκδήλωση του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό Tns Koivcovias pas

Σ Κ Λ Η Ρ Η  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ ΗΠυρά κατά της ΓΣΕΕ για τον εργατολόγο
Οκ. Σ η μ ίτ η  ’άσκησε κριτική στη ΓΣΕΕ και στηλίτευσε την εμπλοκή τη$ σε δραστηριότητε5 του πρώην νομικού τη5 συμβούλου που είναι εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση Ζαχόπουλου (αναφερόταν στον κ. Χρ. Νικου- 
λουτσόπουλο). Είπε ο πρώην πρωθυπουργ05: «Το συνδι
κάτο συστήνει τον νομικό σύμβουλό του ωε δικηγόρο και 
δεν ενοχλείται που αυχόε συμφωνεί εργολαβικέε αμοιβέε 
(σ.σ.: από εργαζομένουε που διεκδικούσαν μονιμοποίη
ση κα ι οι υποθέσειε τουε ρυθμίστηκαν νομοθετικά, χωρίε 
δικαστικέε ενέργειεε). Εν συνεχεία ο νομικόε σύμβουλοε

απαιτεί αμοιβέε που δεν δ ικαιούται γιατί υπολογίζει στην 
αδιαφορία ή δυστυχώε κα ι στη συνέργεια τηε συνδικαλι- 
σηκήε οργάνωσηε». Η αναφορά προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρώην προέδρου τη$ ΓΣΕΕ κ. Χρ. ΠολυΖω- 
γόπουλου, ο οποιοβ απάντησε ότι «δεν υπήρχαν καταγ- 
γελίεε για μη σύννομη δράση του κ. Νικολουτσόπουλου» και δήλωσε «έΕω φρενών για το απαράδεκτο γεγονόε ο 
πρώην πρωθυπουργόε που κρατούσε σε ομηρεία δεκάδεε 
χιλιάδεε συμβασιούχουε να μέμφεται τώρα το συνδικαλι
στικό κίνημα».

Α ιχμέΞ, ε π ιφ υ λ ά ξε ι και ανησυχίεε για την πορεία του ΠαΣοΚ και τη5 προοδευτι- κή5 παράταξή εν γένει διατυπώθηκαν χθε$ από δύο κορυφαία στελέχη του κορμ ά κι αΕιωμαπκή5 αντιπολίτευσή. Ο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ait . Κώβαιοςπρώην πρωθυπουργό5 κ. Κ. 
Znpiins μίλησε σε εκδήλωση του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό Tns Κοι- 
vcovias pas (ΟΠΕΚ) με θέμα «Σκέφεΐ5 για μια προοδευτική διακυβέρνηση». Η ομιλία του περιείχε πολλέ5 avacpopés στην αδυναμία του ΠαΣοΚ να αντα- ποκριθεί cms ouv0nK£S ms τρέ- 
xoooas ελληνική5 πραγματι- KômTas. Λίγε5 ώρε5 νωρίτερα ο κ. Μ. XouooxoîBns είχε μιλήσει και aoTôs για m  δυσκολία «avàTaEns» του ΠαΣοΚ.
«Να μιλήσουμε με 
m γλώσσα ms εποxns»Ευθύ5 εδαρχή5 ο πρώην πρω- θυπουργ05 θέλησε να επιση- μάνει την αποστασιοποιημέ- νη στάση του. Εθεσε το πρόβλημα διαμόρφωσή pias προ- οδευτική5 πολιτική5 και διευκρίνισε: «Οσα υποστηρίζω δεν 
συνδέονται με συγκεκριμένο 
κόμμα». Υπογράμμισε ότι η προοδευτική παράταξη οφείλει να μιλήσει με τη γλώσσα 
Tns εποχή5, ενώ περιέγραψε 
cos Ζητούμενο για την προοδευτική διακυβέρνηση την παρουσίαση pias συνολικά άπο- 
ijjns για την κοινωνία. Σε μία από tis aixpnpés avacpopés του ο κ. Σ η μ ίτ η  τόνισε: «Οι 
εΕαγγελλόμενεε συνήθωεγε- 
νικέε αρχέε, οι ασαφείε λύ- 
σειε, οι δεκάλογοι κατευθύν
σεων είνα ι για τουε πολίτεε 
πολιτικολογίεε που δεν τουε 
ενδιαφέρουν. (...) Η προο
δευτική διακυβέρνηση προ
ϋποθέτει τεκμηριωμένη ανά
λυση. Δεν μπορεί να είναι μια 
συνεχήε άσκηση επί χάρτου

με βάση θεωρητικά σχήμα
τα».Ω5 αιτία τη5 αδυναμία5 του προοδευτικού χώρου να σχεδιάσει πειστική στρατηγική ο πρώην πρωθυπουργ05 εντόπισε την αδυναμία προσαρμογή5 του λόγου του σ ™  αναμονέ5 και στΐ5 επ ιδιώ ξει των νέων κοινωνικών στρωμάτων που καθορίζουν την κοινή γνώμη. Στο τέλθ5 τη5 ομιλία5 του πά- νιω5 μίλησε για ενίσχυση τη$ ενότητες του προοδευτικού χώ

ρου και απέρριψε τα ενδεχόμενα διασπάσεων.Ο  πρώην πρωθυπουργ05 επέκρινε ns επικλήσειε του παρ ε λ θ ό ν ^  και την επιστροφή an s ρίΖε5 ois διέξοδο και είπε ότι κάτι τέτοιο εκφράΖει «μια 
ενσυνείδητη αγνόηση των 
προβλημάτων, είναι στρουθο- 
καμηλισ μόε ανθρώπων οι 
οποίοι δεν έχουν πια την ικα
νότητα να διαμορτρώνουν νέ- 
εε αντιλήφειε».Βασική προϋπόθεση Tns

προοδευτική5 διακυβέρνησή κατά τον κ. Σημίτη είναι η πολιτική ηγεμονία. Αναφερόμε- νο$ στην αντιπολίτευση που επιδιώκει την πολιτική ηγεμονία, ο πρώην πρωθυπουργ05 επεσήμανε: «Πρέπει να Εεπε- 
ράσει το στάδιο κατά το οποίο 
η δραστηριότητά τηε συνί- 
σταται μόνο στην παρακο
λούθηση και στον σχολιασμό 
των κυβερνηπκών κινήσεων». Προσέθεσε επίσηε ότι «μπορεί 
το ψεύτικο πάθοε και ο Εύλινοε

λόγοε να γεννούν χειροκρο
τήματα αλλά δύσκολα μετα
στρέφουν παθητικούε ακροα- 
τέε σε ενεργούε πολίτεε που 
μάχοντα ι για τη ν  άποψή 
τουε».Η σημανπκότερη αιχμή του κ. Σημίτη για το ΠαΣοΚ και την ηγεσία του ήταν η αναφορά στα αίτια τη5 μειω μένα απή- χηση$ τη$ αξιωματική5 αντιπολίτευσή, παρά την απαξίωση τ ^  κυβέρνησή. «Συμβαί
νει όταν οι ψηφοφόροι έχουν

μειωμένεε προσδοκίεε από 
πρόσωπα και παρατάΕειε ή θέ
λουν να εκφράσουν τη δυσα- 
ρέσκειά τουε γενικά για την 
πολπική ζωή» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργ05. Qs παράδειγμα επιτυχού5 εγχειρήμσΓ05 διεξόδου από την κρίση ανέφερε Tons Néons Εργατικού5 στη Βρετανία και κατέληξε σε μια ανοιχτή σε ερμηνείε5 αναφορά: «Ελπίζω οι προσπάθειεε 
που κάνει τώρα το ΠαΣοΚ να 
το βοηθήσουν να Εαναβρεί το 
νήμα τηε νίκηε».Η υπεράσπιση του κυβερνητικού του έργου ήταν ένα ακόμη από τα κεντρικά σημεία m s ομιλία5 του κ. Σημίτη, ο onoios σε μια αναφορά του στην πρόσφατη εσωκομματική συΖήτηση απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η οικονομική πολιτική m s περιόδου 1996-2004 αύξησε m  φτώχεια. Τόνισε ότι 
«το να ισχυρίζεται κάποιοε κά
τι που τον κάνει αρεστό αλλά 
δεν είναι αλήθεια εΕασφαλί
ζει απήχηση. Θύμα ε ίνα ι η 
προοδευτική διακυβέρνηση», ενώ αναρωτήθηκε: «Γιατί να 
απορούμε όμωε που οι πολί
τεε δεν μαε εμπιστεύονται όταν 
εμείε οι ίδιοι αμφισβητούμε 
τα επιτεύγματά μαε;».

Xpixjoxoiôns:
«Είμαστε σε κώμα»Αίσθηση χθεε προκλήθηκε και από tis avacpopés του κ. Μ. Χρυσοχοϊδη στο ραδιόφωνο του Σκάι. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι πραγματικό Ζητούμενο στο ΠαΣοΚ είναι η ανανέωση που αφορά τα πάντα και συμπλήρωσε ότι ο κ. Γ. Παπαν- δρέου προσπαθεί να ανατάξει το κόμμα αλλά η προσπάθεια είναι εξαιρετικά δύσκολη. 
«ΑνάταΕη σημαίνει ότι κά- 
ποιοε βρίσκεται σε κώμα και 
προσπαθούν να τον συνεφέ- 
ρουν» σημείωσε ο κ. Χρυσο- xoTöns και προσέθεσε ότι «η 
σχέση ΠαΣοΚ και ελληνικήε 
κοινωνίαε είναι έναε έρωταε 
που έχει τελειώσει».Πολυπληθέε και πολυτασικό το ακροατήριο

Τ ο Α μ φ ιθ έα τρ ο  ΚαρατΖά τη5 Εθνική5 ΤράπεΖα5 αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά μικρό για το α κ ρ ο α τήρ ιο  του π ρώ ην π ρω θυ πουργού κ. Κ. Σημίτη. Στα καθίσματα, στου5 διαδρόμου5 και στον εξώστη βρέθηκαν χθε5 πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, πολίτε5, ακόμη και φοιτητέ5. Λίγο πριν από την έναρξη μπήκαν στην αίθουσα οι κκ. Λ . 
Κύρκο5 και Κ. Στεφανόπουλθ5 , οι οποίοι είχαν ολιγόλεπτη συνομι

λία με τον κ. Σημίτη, ο οποίθ5 προ- σήλθε συνοδευόμενο5 από τη σύΖυγό του Δάφνη.Παρόντε5 ήταν επίση5 ο πρόε- δρο5 τπ5 Ακαδημία5 Αθηνών κ. Γρ . 
Σκαλκέα$, ο Πρόεδρο5 τη5 Βου- λή5 κ. Δ. Σιούφα$, ο πρώην πρό- εδρο5 τη$ Βουλή5 κ. Απ. Κακλα 
μάνη5 , οι κκ. I. Παπαντωνίου και 
Ν. ΑλιβιΖάτο5 , ο γραμματέα5 του Εθνικού Συμβουλίου του ΠαΣοΚ κ. 
Ν. Αθανασάκη5 , βουλευτέ5 από

όλε5 τΐ5 τάσεΐ5 του Π αΣοΚ , όπω5 
οι Ευ. ΒενιΖέλθ8 , Γ. Παπαδημη- 
τρίου, Αλ. Παπαδόπουλθ5 , η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου, ο κ. 
Δ. Ρέππαδ, η κυρία Βάσω Πα- 
πανδρέου, οι κκ. Α. Λοβέρδθ5 , 
Χρ. Βερελή5 , Ν. Σηφουνάκη5 , Ν. 
Μπίστη5 , Γ. Φλωρίδη5 , Κ. Καρ- 
τάλη$, Ν. Αλευρά?, Κ. Γείτοναε, η κυρία Τόνια Αντωνίου, η κυρία 
Σούλα Μερεντίτη, οι κκ. Γ. Πα
πακωνσταντίνου, Φ. Σαχινίδη5

κ.ά. Στο ακροατήριο ήταν επίση5 
και πρώην βουλευτέ5, ισχυρά στε
λέχη του εκσυγχρονισμού παλαιό- 
τερα όπω5 οι κκ. Τ. Γιαννιτσά, 
Ν. Χριστοδουλάκη5 , Χρ. Πάχτα$, 
Γ. Πασχαλϊδη? και Γ. Δρυ5 .Η ομιλία του κ. Σημίτη εξελή- φ θη από το α κρ ο α τήρ ιό  του ω? σκληρή τόσο απέναντι στΐ5 δυνάμ ε ι  τ ^  συντήρηση5 στην κοινω νία (δεξιέ5 και αριστερέ?) όσο και απέναντι στο ΠαΣοΚ με τον τρόπο

που λειτουργεί σήμερα. Η φράση του «ελπίΖω οι προσπάθειε? που κάνει τώρα το ΠαΣοΚ να το βοηθήσουν να ξαναβρεί το νήμα τ ^  νίκη$» προκάλεσε μειδιάματα στο ακροατήριο, ενώ όταν είπε ότι δεν φταίνε οι άλλοι όταν «α μφ ισβητούμε οι ίδιοι τα επιτεύγματά μα5» ορισμένοι στΐ5 πίσω σειρέ5 χειροκρότησαν όρθιοι.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ


