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Πολιτική
ΣΥΝΠΟΡΕΥΣΗ δείχνουν οι opiñíss και οι δηλώ σει tous, ίο παιχνίδι ενιυπώσεων και o póños σιεΑεχών-συνεργαιών lous

Γιώργος ■ Σημίτης: Νια τρικυμία
Οι ανύπαρκτες 

διαφορές 
του νυν και 
του πρώην

Β 9
7-10-2005 «Πρώτη φορά η Ελλάδα βρίσκεται 
υπό τη συνεχή επιτήρηση της γραφειοκρατίας 
των Βρυξελλών, επειδή η Ν.Δ. με την 
απογραφή κλόνισε την εμπιστοσύνη της Ε.Ε. 
στο κύρος της χώρας»

9-11-2005 «Αποτέλεσμα της άστοχης 
αυτής ενέργειας (απογραφή) ήταν να 
καταστεί η Ελλάδα η πρώτη χώρα της Ε.Ε. 
που έχει τεθεί επίσημα υπό καθεστώς 
επιτήρησης

Ελλάδα - Τουρκία - Ευρώ
30-9-2005 «Η Ελλάδα έχασε το 
πλεονέκτημα να ελέγχει τις εξελίξεις της 
ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, ένα 
πλεονέκτημα που το ΠΑΣ0Κ είχε 
κατοχυρώσει με το Ελσίνκι»

9-11-2005 «Η κυβέρνηση της Ν.Δ. 
εγκατέλειψε αυτήν την εξωτερική πολιτική 
(Ελσίνκι) και ο χειρισμός αυτός κινδυνεύει 
να οδηγήσει σε νέες περιπέτειες με την 
Τουρκία»

Κυβέρνηση Ν.Δ. και ηθικολογία
«Υποσχέθηκε ο κ. Καραμανλής σεμνότητα και 
ταπεινότητα και οι λέξεις αυτές έγιναν 
αυταρχισμός, αλαζονεία και αδιαφάνεια»
(σε ομιλίες τους)

«Η σεμνότητα και ταπεινότητα είναι 
αυτονόητα σιωπηλές. Οταν γίνουν σύνθημα, 
μετατρέπονται σε αλαζονεία»
(στο βιβλίο του)

Τι τροφοδοτεί την καχυποψία

1. Η ανάγκη του Κώστα Σημίτη να υποστηρίξει το έργο του και το «άλλαξέ τα 
όλα» του Γιώργου Παηανδρέου.
2. Οι «συμβουλές» του Σημίτη και η ανάγκη του Γ ιώργου να δείξει ότι 
δεν βρίσκεται «υπό κηδεμονίαν»,
3. Οι «ακραίες» θέσεις στελεχών των δύο πλευρών.

ϊ CACvmpoTvnu

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΑΛΟΠ

ΠΑΣΟΚ: Κερδίζουμε την 
εμπιστοσύνη του κόσμου

Ενισχύονται το ΠΑΣΟΚ και η εμπιστοσύνη των πολιτών 
npos αυτό και απογοητεύονται από την κυβέρνηση, η ο
ποία διαψεύδει tis προσδοκίεε t o u s.

Ετσι ερμηνεύουν στο ΠΑΣΟΚ tis τελευταίε5 δημοσκοπή- 
σειε, ιδία» αυτή Tns «Metron Analysis» που δείχνει τη δια
φορά του από τη Ν.Δ. poflis σΐι 0,6%. θεωρούν ότι όλε5 
οι δημοσκόπησες με κάλπη έχουν μεγάλη μείωση Tns δια- 
cpop0s και αισιοδοξούν ότι τα πράγματα για το κόμμα του 
θα πάνε ακόμα καλύτερα σε λίγου5 μήνε5.

Η γραμματέα5 του ΠΑΣΟΚ Μαριλίζα ϊενογιαννακοπού- 
λου δήλωσε χθεε στον ρ/σ «Αλφα» ότι αυτό που αποτυ- 
πώνεται στην πρόσφατη δημοσκόπηση Tns «Metron» τα 
στελέχη του κόμμακ» το ζουν στην επαφή tous με τον κό
σμο εδώ και αρκετέ5 βδομάδε5. Δηλαδή, αφ' evos μια βα
θιά απογοήτευση και διάψευση των πολιτών σε σχέση με 
τη Νέα Δημοκρατία και tis πολιτικέ5 Tns και αφ' ετέρου τη 
συνεχή ενίσχυση Tns πολιτική5 napouoias του ΠΑΣΟΚ και 
Tns εμπιστοσύνη των πολιτών npos την πολτική του.

Em'ons, την εκτίμηση ότι το ΠΑΣΟΚ κερδίζει, γι' αυτό και 
μειώνεται η διαφορά με τη Ν.Δ. oris δημοσκοπήσες, εξέ- 
φρασε ο κοινοβουλευτικόε εκπρόσωποε του ΠΑΣΟΚ Χά- 
pns Καστανίδηε.

«Αυτό που χρειάζεται είναι το ΠΑΣΟΚ να διαμορφώσει 
ένα πλαίσιο ιδεών και πολιτικών προτάσεων για το μέλλον 
Tns xcbpas. Δουλεύουμε σκληρά και μεθοδικά ώστε να α
ποκτήσουμε oris επόμενε5 εκλογέ5 την εμπιστοσύνη του 
λαού», παρατήρησε.

Αναφερόμενοε στα αυξημένα ποσοστά που δίνουν στον 
ΛΑΟΣ οι δημοσκοπήσες, είπε ότι είναι προσωρινή η απή
χηση και καταλόγισε ευθύνεε στη Ν.Δ. την οποία κάλεσε 
να κοιτάξει παράγοντέ5 Tns στη Βόρεια Ελλάδα που ωθούν 
τα πράγματα npos ορισμένε5 ακραίε5 λύσε».

ΣΥΝ: Ανοδική πορεία 
αλλά όχι ικανοποίηση

Ανοδική μεν την πορεία του ΣΥΝ, όχι όμα» σε βαθμό 
που να ικανοποιεί, διαπιστώνει ο εκπρόσωποε του κόμμα- 
tos Ν. Borons. «Σε κάθε περίπτωση και σε αναφορά με 
μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα προβληματισμού για το 
κόμμα pas, είναι σαφέε ότι ο κόσμοε Tns ανανεωτικήε και 
ριζοσπαστική5 Αριστεράε συσπειρώνεται και ενθαρρύνει 
την πορεία του», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Οι πρόσφατεε 
ανταΑΑαγέε δηλώσεων 
μεταξύ του Γιώργου 
Παηανδρέου και του 
Κώστα Σημίτη, με 
αφορμή την έκδοση του 
βιβλίου του τέωε 
πρωθυπουργού, ήταν 
πραγματική «σύγκρουση 
κορυφή$», ή μήπα» ήταν 
«τρικυμία εν ποτηρίω», η 
οποία οφείλεται κυρία» 
σε ψυχολογικού$ 
λόγου$ παρά σε 
υπαρκτέβ πολιτικέΒ 
διαφορκ;

Η απάντηση στο ερώτημα 
μπορεί να δοθεί αν συνυπολο
γιστούν δύο στοιχεία:
• Πρώτον, ποια είναι η θε'ση 
του νυν και του τε'ως προέ- 
δρου του ΠΑΣΟΚ σε βασικά 
προβλήματα της χώρας και η 
στάση τους απέναντι στην πο
λιτική της κυβέρνησης της 
Ν.Δ. Και
•  Δεύτερον, ποιες ιδιαίτερες 
πολιτικές και ανθριόπινες α
νάγκες τούς οδηγούν σε δια
φορετικές εκτιμήσεις και, με
ρικές φορές, σε ενέργειες που 
προκαλούν αναταράξεις, τις 
οποίες τροφοδοτούν και τα 
«συστήματα εξουσίας», τα ο
ποία έχουν οικοδομηθεί πέριξ 
των δύο.

Απλή ανάγνωση
Μια απλή ανάγνωση των 

κατά καιρούς ομιλιών και των 
δηλώσεων Σημίτη-Πιχπανδρέ- 
ου οδηγούν στο αβίαστο συ
μπέρασμα ότι στα μεγάλα θέ
ματα δεν έχουν πραγματικές 
διαφορές. Αντίθετα, η συμπό- 
ρευση που είχαν επί σχεδόν ο
κτώ χρόνια φαίνεται να συνε
χίζεται αδιατάραχτη. Η συλ
λογιστική τους είναι εντυπω
σιακά ταυτόσημη. Το ίδιο συμ
βαίνει και ως προς τον τρόπο 
που αντιμετωπίζουν την πολι
τική της κυβέρνησης της Ν.Δ.

Τρία παραδείγματα το επι
βεβαιώνουν:

Π Και οι δύο χαρακτηρί
ζουν «άστοχη» και «επι

ζήμια» την απογραφή που διε- 
νήργησε η κυβέρνηση. Μάλι
στα, με ταυτόσημες δηλώσεις 
τους έχουν δείξει ότι τη θεω
ρούν απολύτως υπεύθυνη για 
την «επιτήρηση», στην οποία 
έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή την οικονομική πολιτι
κή της κυβέρνησης.

Β Και οι δύο κατηγορούν 
την κυβέρνηση ότι έχει ε

γκαταλείψει την πολιτική των 
προηγούμενων κυβερνήσεων 
(πρωθυπουργός Σημίτης, υ
πουργός Εξωτερικών Παπαν
δρέου) σε σχέση με. την πο
ρεία της Τουρκίας στην Ευ
ρωπαϊκή Ενωση. Στις, σχεδόν 
ταυτόσημες, επισημάνσεις 
τους αναφέρουν ότι η νέα κυ
βέρνηση εγκατέλειψε τα πλε
ονεκτήματα της συμφωνίας 
του Ελσίνκι, την οποία και οι 
δύο θεωρούν «κορωνίδα» της 
εξωτερικής πολιτικής της 
προηγούμενης οκταετίας.

Β Και οι δύο χαρακτηρί
ζουν «προσχηματική» 

και «υποκριτική» την ηθικο
λογία της Ν.Δ. και χρησιμο
ποιούν ακριβώς την ίδια λέξη 
(«αλαζονεία»), για να αποτι
μήσουν το αποτέλεσμα του

καραμανλικού συνθή ματος 
«σεμνότητα και ταπεινότητα».

Η διαπίστωση, λοιπόν, ότι 
Παπανδρέου και Σημίτης 
ταυτίζονται στη θεώρηση 
των βασικών προβλημάτων 
και στην αντιμετώπιση της 
κυβερνητικής πολιτικής επα
ναφέρει το ερώτημα τι ήταν 
αυτό που οδήγησε στην πρό
σφατη αναταραχή και αν αυ
τή θα έχει συνέχεια. Για να 
δοθεί απάντηση πρέπει να 
συνυπολογιστούν τα ακό
λουθα:

Οι τρεις λόγοι
•  Πρώτον, η ανάγκη του κ. 
Σημίτη να υπερασπιστεί το 
έργο της οκταετίας του από 
τις επιθέσεις που δέχεται. Το 
άγχος του αυτό είναι διάχυτο

και στο τελευταίο βιβλίο του. 
Θεωρεί αυτονόητη υποχρέω
ση του ΠΑΣΟΚ και του Γ. 
Παπανδρέου να το υπερα
σπίζονται, αφού σε μεγάλο 
βαθμό είναι και δικό του. Ο 
σημερινός πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα 
εκθειάσει το έργο που έχει 
γίνει στην οκταετία Σημίτη. 
Ομως, κατά καιρούς έχει μι
λήσει και για αρνητικές πλευ
ρές του. Μάλιστα, η αρχική ε
πιμονή στο σύνθημα «άλλαξέ 
τα όλα» ακούστηκε με καχυ
ποψία στο περιβάλλον Σημί
τη, διότι θεωρήθηκε ότι έδινε 
επιχειρήματα στην κυβερνη
τική προπαγάνδα.
•  Δεύτερον, η εντύπωση που 
δημιουργήθηκε στο σημερινό 
ηγετικό σχήμα του ΠΑΣΟΚ

είναι ότι ο κ. Σημίτης «θέλει 
να δίνει συμβουλές». Ομως, ο 
κ. Παπανδρέου θέλει, να απο- 
τινάξει την εντύποτση ότι βρί
σκεται «υπό κηδεμονίαν».
•  Τρίτον, υπάρχουν στελέχη 
προσκείμενα στους δύο κο
ρυφαίους του ΠΑΣΟΚ που 
τροφοδοτούν την καχυπο
ψία. Οι «σκληροί» του σημε
ρινού προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ θα ήθελαν ο κ. Πα
πανδρέου να αποκοπεί στα
διακά από το «σημιτικό πα
ρελθόν» του κόμματος. Ενώ 
πρώην υπουργοί των κυβερ
νήσεων Σημίτη, που έχουν 
παραγκωνιστεί από τον κ. 
Παπανδρέου, βλέπουν τον 
τέως πρωθυπουργό ως «α
νάχωμα» στις, κατ’ αυτούς, 
επιδιώξεις της νέας ηγεσίας

για «ξεκαθάρισμα λογαρια
σμών».

Κοινό συμφέρον
Τα προεκτεθέντα δικαιολο
γούν το συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχουν διαφορές σε ου
σιώδη πολιτικά θέματα μετα
ξύ Παπανδρέου και Σημίτη. 
Και οι δύο έχουν κοινό συμ
φέρον να αποφευχθεί η επι
στροφή στην εσωστρέφεια. Ο 
κ. Σημίτης διότι δεν θέλει να 
χρεωθεί ότι την τροφοδοτεί. 
Και ο κ. Παπανδρέου διότι 
θέλει να την αποφύγει πάση 
θυσία, για να μη μετατοπι
στούν στο ΠΑΣΟΚ τα φώτα 
της δημοσιότητας, τώρα που 
η κυβέρνηση βρίσκεται σε 
δύσκολη θέση.

karelias@enet.gr

mailto:karelias@enet.gr
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Πολιτική
φαίνεται όχι ευθύνονχαι για χην πρόσφαχη αναταραχή

• Μ  ψυχολογική
Ενα βιβλίο για to μέλλον
Είναι εύστοχο το λεχθέν πως στη ζωή 

είναι σημαντικό να κάνεις κάτι που 
αξίζει να γραφεί ή να γράψεις κάτι που 
αξίζει να διαβαστεί. Στην περίπτωση 
του Κώστα Σημίτη, η διάζευξη μετατρέ- 
πεται στο αθροιστικό αποτέλεσμα που 
παράγει η συζυγία γνώσης και ευθύνης.

Την περίοδο της πρωθυπουργίας του, 
το ΠΑΣΟΚ γνώρισε νίκες και η Ελλά
δα έκανε σημαντική πρόοδο, διανύο- 
ντας τη μεγαλύτερη απόσταση σε σχέση 
με τους Ευρωπαίους εταίρους, αφού κί
νησε από τη δυσμενέστερη αφετηρία 
και κάλυψε κατά το μεγαλύτερο τμήμα 
τη διαφορά. Κι όμως ο κύκλος αυτός ά 
νοιξε σε συνθήκες κρίσης. Ασφαλιός η 
έκβαση του εγχειρήματος κρινόταν κά
θε στιγμή. Υπήρξαν όμως ο
ριογραμμές, στην εισαγωγή 
κιόλας της νέας περιόδου, ό
που η διακύβευση των πραγ

μάτων ήταν αμείλι
κτη, για το αν θα υ 
πάρξει ελπιδοφόρα 
συνέχεια ή μια άδοξη 
παραίτηση της χώ
ρας. Ευτυχώς, η ηγε
σία του τόπου διαχει
ρίστηκε αποτελεσμα
τικά και ανέτρεψε τη 
δυσμενή συγκυρία 
και δεν υποτάχθηκε 
σ’ αυτήν.

Από την εκλογή του 
στην ηγεσία της 

κυβέρνησης, τον Ια
νουάριο του 1996, μέχρι την ε
κλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ τον 
Σεπτέμβριο του ιδίου χρόνου, η στάση 
του Κώστα Σημίτη ήταν καθοριστική 
για τη συνέχεια. Κλήθηκε να διαχειρι
στεί την κρίση στα Ιμια και σε λίγους μή
νες την ένταση στην Κύπρο, την οποία 
και επισκέφθηκε αντίθετα σε κάθε πρό
βλεψη ιδίως όσων έκριναν πως μια τέ
τοια επίσκεψη, εκείνη τη στιγμή, έριχνε 
«λάδι στη φωτιά». Η Ελλάδα βρισκόταν 
σε μεταβατική φάση και ίσως θεωρήθη
κε πως θα ήταν ευεπίφορη σε κατανα
γκασμούς, ώστε να οδηγηθεί αναπότρε
πτα, μετά από πολεμική κρίση, σε διά
λογο και πολιτική διαπραγμάτευση για 
τα ελληνοτουρκικά, αποστασιοποιούμε
νη από την πάγια πολιτική της για την ι
σχύ των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Στο εσωτερικό μέτωπο, έπρεπε να α
κυρώσει την αντιπολίτευση της Νέας 
Δημοκρατίας, που, σύμφωνα με τις δη
μοσκοπήσεις, προηγείτο περίπου κατά 
10 ποσοστιαίες μονάδες, παράγοντας 
θετικό έργο με πρακτικό αντίκρισμα για 
τη ζωή των πολιτών. Στο εσωκομματικό 
πεδίο και εν όψει του Συνεδρίου του

Ιουνίου του 1996, που θα ανεδείκνυε 
τον Πρόεδρο του Κινήματος, επιβαλλό
ταν να διασφαλίσει και μάλιστα εν μέ
σω αμφισβητήσεων και αντιπαραθέσε
ων, ταυτοχρόνως τόσο την κομματική 
συνοχή όσο και μια σαφή και ενιαία κα
τεύθυνση για την κυβέρνηση και τελι- 
κώς για τη χώρα, σε μια ιδιαιτέρως κρί
σιμη καμπή.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπως αποδεί
χθηκε, ο πρωθυπουργός ακολούθησε 

ένα συγκεκριμένο σχέδιο, που ήδη είχε 
επεξεργαστεί, αποτυπώνοντας σ’ αυτό 
το όραμά του για  την προοδευτική πα
ράταξη, για την Ελλάδα και τον Ελληνι
σμό. Η εξέλιξη των πραγμάτων επιβε
βαίωσε τις επιλογές του. Σε αντίθετη 

περίπτωση το ΠΑΣΟΚ 
θα οδηγείτο στην ήττα, ο 
Κώστας Σημίτης θα απο
τελούσε μια κατακρινό- 
μενη παρένθεση λίγων 
μηνών και την Ελλάδα 
θα σφράγιζαν μάλλον 
δυσμενείς εξελίξεις.

Η  πολυσύνθετη προ
σπάθεια, τους 9 μήνες 
του 1996, συγχρόνως σε 
τόσα πολλά μέτωπα, α 
πέδωσε και πάνω της οι- 
κοδομήθηκε ένα σημα
ντικό έργο στη συνέχεια. 
Ασφαλώς, δικαιότερος 
κριτής όλων είναι ο χρό
νος. Αλλωστε η θετική 
καταγραφή, κατά τη δι
κή μου αντίληψη, δεν α 
ποτελεί δικαίωση για ό, 

τι προηγήθηκε, αλλά κυρίως υποχρέω
ση για ό, τι πρέπει να ακολουθήσει. 
Μπροστά στις νέες προκλήσεις για  το 
ΠΑΣΟΚ και τη χώρα η ευθύνη μεγαλώ
νει. Στη δεκαετία του ’80 με τον Ανδρέα 
Παπανδρέου η Ελλάδα αλλάζει και α 
νήκει στους Ελληνες, σε όλους τους 
Ελληνες. Με τον Κώστα Σημίτη γίνεται 
μια Ελλάδα σύγχρονη και ισχυρή.

Στη νέα πολιτική περίοδο το χρέος μας 
επιβάλλει να αγωνιστούμε ώστε η 

Ελλάδα να υπερβεί τους περιορισμέ
νους ορίζοντες της παρούσας διακυβέρ
νησης. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση 
και τον Γιώργο Παπανδρέου ηγέτη μιας 
χώρας που ανταποκρίνεται με επιτυχία 
στα νέα εθνικά και κοινωνικά προτάγ- 
ματα.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί κατ’ εξοχήν 
ένα πλούσιο κοίτασμα πολιτικής σκέ
ψης και εργαλείων για ανάλυση και 
δράση. Τελικώς, είναι ένα βιβλίο για το 
μέλλον. Το μέλλον που αξίζει να δια
μορφώσουμε με αίσθημα ευθύνης. Και 
πάντα η ευθύνη νικά τις σκοπιμότητες.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΡΕΠΠΑ

«Η ευθύνη 
πρέπει να 
νικά τις 

σκοπιμότητες»

ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΗΜΙΤΗ 
«ΑΦΟΡΙΣΕΙ»
0  ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ...
Π Α Τ Ρ Α
Και τι δεν έγραψε εναντίον 
του τέως πρωθυπουργού ο 
μητροπολίτης Καλαβρύτων 
και Αιγιαλείας Αμβρόσιος, 
μετά την κυκλοφορία του 
βιβλίου του «Πολιτική για 
μια Δημιουργική Ελλάδα». 
Στο δελτίο της Ιερός 
Μητρόπολη Καλαβρύτων 
και Αιγιαλείας «Ενημέρωσή» 
περνά από σαράντα κύματα 
τον τέως πρωθυπουργό, που 
τον χαρακτηρίζει «ζάπλουτο 
σοσιαλιστή του 
Κολωνακίου» και 
«αποστάτη» για τη στάση του 
στα εκκλησιαστικά πράγματα 
και τις πολιτικές του 
αποφάσεις.
Μεταξύ άλλων, ο Αμβρόσιος 
σημειώνει ότι «παραποιεί την 
αλήθεια και παρουσιάζει τα 
πράγματα όπως τον 
συμφέρουν» και υποστηρίζει 
ότι «είναι προϊόν 
αρρωστημένου μυαλού η 
άποψη ότι ο μακαριότατος 
Αρχιεπίσκοπος, 
προβάλλοντας το ζήτημα 
των ταυτοτήτων, θέλησε να 
καταστή συνδιοικητής στην 
κυβέρνηση και συμ- 
πρωθυπουργός».
Σε άλλο σημείο τονίζει: «Ο 
μικρόσωμος και μικρόψυχος 
πρωθυπουργός κ. Σημίτης 
στο πρόσωπο του 
αρχιεπισκόπου κ. 
Χριστόδουλου είχε 
εξαπατήσει την Εκκλησία», 
ενώ επισημαίνει ότι από 
εκκλησιαστικής σκοπιάς το 
βιβλίο του είναι 
«απορριπτέο, επειδή ο 
συγγραφέα5 παραθέτει 
φαντασιώσεις του και 
χονδροειδείς ανακρίβειες».

ΠΑΠΑΡΗΓΑ: 
ΥΠΕΡΩΡΙΜΑΣΕ 
0  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
Υπέρ του «πλήρους και 
ουσιαστικού» διαχωρισμού 
του κράτους από την 
Εκκλησία τάχθηκε η Αλέκα 
Παπαρήγα σε συνάντηση 
που είχε χθες με την 
Ελληνική Ενωση για τα 
Δικαιώματα του 
Ανθρώπου».
Η γενική γραμματέας του 
ΚΚΕ είπε ότι το θέμα «έχει 
πια υπερωριμάσει», 
πρόσθεσε ότι ο διαχωρισμός 
«αφορά και τους διάφορου5 
θεσμούς, την παιδεία και όλη 
τη λειτουργία της κοινωνίας» 
και κατέληξε:
«Από κει και πέρα εμείς ως 
κόμμα, είναι γνωστό ότι 
σεβόμαστε το δικαίωμα του 
κάθε πολίτη να θρησκεύεται, 
να πηγαίνει στην εκκλησία, 
να τελεί τον θρησκευτικό 
γάμο ή το βαφτίσι. Για μας 
όμως όλες αυτές οι 
εκδηλώσεις είναι πάνω απ' 
όλα πολιτικές και η νομική 
μορφή τους πρέπει να είναι 
πολιτική».

Βαρύ κλίμα για Νικολόπουλο, 
που είπε την κυβέρνηση «light»

Νέα επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο βουλευτή$ 
Axaîastns Ν.Δ. Níkos Νικολόπουλοε. Σιο δελτίο ειδήσε

ων του τηλεοπτικού σταθμού «Πάτρα TV», είπε ότι δεν είναι 
στην κυβέρνηση γιατί η κυβέρνηση είναι «light» και ότι «αν με 
δείτε να μπαίνω στην κυβέρνηση, τότε θα ξέρετε ότι θα αρχί
σει να αντιμετωπίζει (η κυβέρνηση) τα προβλήματα του 
απλού Ελληνα πολίτη».

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτήε έχει απασχολήσει και πρό
σφατα την επικαιρότητα, όταν είχε επιτεθεί σε unoupyoùs και 
στελέχη του κυβερνώτητ« κόμματοε μιλώνταε για «σύνδρομο 
γαϊδουριάε», με αφορμή τ«, κατά τη γνώμη του, παρατυπίεε 
που διαπιστώνονται στον οργανισμό «Πάτρα-Πολιτιστική Πρω
τεύουσα 2006».

«θέλω  να πιστεύω ότι δεν έχει ειπωθεί κάτι τέτοιο», σχο
λίασε ο κυβερνητικόε εκπρόσωποε θ. Ρουσόπουλοε, ενώ ο 

Β. Μεϊμαράκηε είπε (στο MEGA) ότι αν έχει 
πει κάτι τέτοιο ο βουλευσ«, θα πρέπει να 
ανακαλέσει.

Πάντα« το κλίμα στη Ν.Δ. έχει βαρύνει για 
τον Ν. Νικολόπουλο και κάποιοι στη Ρηγίλ- 
λη5 δεν απέκλειαν ακόμα και διαγραφή του.

«Από 2,4% έως 3,5%»
Οι δημοσκοπήσε« που δείχνουν πλέον ση

μαντική πτώση uns Ν.Δ. εντείνουν το κλίμα 
ανασφάλεια$ και δυσαρέσκεια5. «Η κυβέρνη
ση προχωρεί στο έργο ms, που αναγνωρίζε
ται από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλή
νων πολιτών», δήλωσε ο κυβερνητι«« εκ- 
npóoainos. Αν και γενικά« αποφεύγει να σχο
λιάσει δημοσκοπήσε«, με αφορμή την τελευ

ταία ms Metron Analysis, είπε: «Σε δημοσκόπηση ms Κυριακήε 
η Ν.Δ. προηγείται του ΠΑΣΟΚ με 2,5% διαφορά, τη Δευτέρα 
σε άλλη δημοσκόπηση με 2,4%, την Πέμπτη με 3,5% και επί- 
ons χθε$ με 0,6%. Σε τέσσερ« δημοσκοπήσε« λοιπόν βλέ
πουμε ότι οι τρε« δείχνουν μια διαφορά 2,4-3,5%».
• Ο επίχιμο5 πρόεδρο5 ms Ν.Δ. Κ. Μητσοτάκη5 έκανε χθε$ 
ελαφρά« πίσω από τα όσα είπε περί ανασχηματισμού. «Δεν 
ζητώ να γίνει ανασχηματισμό5, είπα ότι είθισται να γίνονται τέ
τοιοι ανασχηματισμοί, évas δεύτερο$ σύντομα και évas τρικ« 
ένα χρόνο πριν από τη λήξη ms τετραετία5», δήλωσε.

Ενσταση λόγω ασυμβίβαστου
Ε νσταση κατά ms εκλογή$ του βουλευτή Ιωαννίνων Αντ.

Φούσσα λόγω παραβίασηε των άρθρων του Συντάγμακ« 
περί ασυμβιβάστου, κατέθεσε στο Εκλογοδικείο ο Αθ. Τσιά- 
λαε, npcÍHOS αναπληρωματικ05 στην ίδια περιοχή.

Ο κ. Τσιάλαε στην ένστασή του υποστηρίζει ότι ο κ. Φούσ- 
oas παραβίασε τη συνταγματική επιταγή περί ασυμβιβάστου 
ms άσκησηε του δικηγορικού επαγγέλμακ« με την ιδιότητα 
του βουλευτή, καθά« μισή ώρα μετά την ορκωμοσία του cos 
βουλευτή, παρέστη cos πληρεξούσιθ5 δικηγόρο$ σε δίκη στο 
Πολυμελέ$ Πρωτοδικείο ms A0hvas (υπόθεση κατά αυτοκι- 
νητοβιομηχανία5).

Στην ένσταση αναφέρεται, μάλιστα, η απόφαση του Πρωτο
δικείου (4379/04), που έκρινε άκυρη την παράσταση του δι- 
κηγόρου-βουλευτή, επικαλούμενο το συνταγματικό ασυμβί
βαστο και κάνονκ« λόγο για έκπτωση από το αξίωμα.

Τίμησε Παπούλια το Ηράκλειο
Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ

Σ ε μια συγκινητική τελετή ο Δήμοε Ηρακλείου τίμησε χθεε, με 
την απονομή του χρυσού μεταλλίου ms nóáns και την ανακή

ρυξή του σε επίτιμο δημότη, τον Πρόεδρο ms AnpoKpatías Κά
ρολο Παπούλια. Αναγνώρισε έτσι «τη συμβολή του από τη θέση 
του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα στην προαγωγή των συμφε
ρόντων ms xoapas, εντόε και εκτό$ Ελλάδαε, κατά τον καλύτερο 
τρόπο», όπα« αναφέρεται στη σχετική περγαμηνή. Η τελετή πραγ
ματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ελευθέριοε Βενιζέλοε», στη 1 μ.μ.

Ο πρόεδρο« του δημοτικού συμβουλίου Μ. Kapavacriáons 
διάβασε το ομόφωνο πρακτικό και στη συνέχεια ο δήμαρχοε 
Γ. Koupáxns προσφώνησε τον Πρόεδρο τονίζονταε τη συμ
βολή του στην αναβάθμιση ms διεθνούε 0éons ms xáipas.

Στην αντιφώνησή του ο Κ. Παπούλιαε έκανε λόγο για τη 
«μνημειώδη γενναιότητα που επέδειξαν οι Κρήτεε» στην «πε
ριπετειώδη πορεία» tous, με «προορισμό το τρίπτυχο Ελευ
θερία - Δημοκρατία - Δικαιοσύνη».

Ν. ΝικοΛόπουλος: 
Αν μπω στην 
κυβέρνηση, θα 
αντιμετωπιστούν 
τα προβλήματα 
του πολίτη...
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΚΑΡΕΛΙΑ

0  Σημίτης, ο Γιώργος 
και οι σκιαμαχίες

θα κερδίσει τις

Σπάνια ένα πολιτικό βιβλίο έχει χα
ράξει χα νερά όσο χο σημερινό χου 
Κώσχα Σημίτη. Κι ας μην περιέχει 

σπουδαίες αποκαλύψεις. Κι ας αποφεύγει 
ο συγγραφέας χου αιχμηρές αναφορές σε 
πρόσωπα, οι οποίες αποτελούν πάντα χη 
γαργαλιστική πρώτη ύλη των μέσων ενη
μέρωσης. Ο Σημίτης καταγράφει κάποια 
γεγονότα, άλλα με λεπτομέρειες, άλλα 
χωρίς. Κάνει αποτίμηση της οκταετίας του 
και διατυπώνει συμπεράσματα και προ
βληματισμούς. Τίποτα περισσότερο, τίπο
τα λιγότερο.

Ακούστηκε και γράφτηκε κατά κόρον 
αυτές τις μέρες το ερώτημα «γιατί το έκα
νε τώρα; Μήπως πλήττει το ΠΑΣΟΚ, τώ
ρα που πάει να ανακάμψει;». Πρόκειται 
για ένα ανόητο ερώτη
μα. Για τον εξής απλό 
λόγο. Οπότε κι αν εκδι- 
δόταν το βιβλίο του Ση
μίτη, πάταγο θα προκα- 
λούσε. Για παράδειγμα, 
αν εκδιδόταν σε ένα 
χρόνο, δηλαδή λίγο 
πριν από τις εκλογές, οι 
καλοθελητές θα τον έ
στηναν στον τοίχο ως «υπονομευτή την 
ώρα της μάχης». Αν το έβγαζε σε τρία 
χρόνια (κι αν υποθέσουμε ότι τότε θα κυ
βερνούσε το ΠΑΣΟΚ), θα τον κατηγορού
σαν ότι βάζει μπουρλότο στην κυβέρνη
ση. Εκτός κι αν ήθελαν να εκδοθεί... μετά 
το θάνατό του!

Τόσο αφόρητες κοινοτοπίες σπάνια εί
χαν να ακουστούν με αφορμή την έκδο
ση ενός βιβλίου. Ο Σημίτης -λένε- υπε
ρασπίζεται την κυβερνητική οκταετία του. 
Τι θα έπρεπε, δηλαδή, να κάνει; Να την... 
αποκηρύξει, όταν ακόμη και αντίπαλοί 
του παραδέχονται ότι περιείχε και σημα
ντικά επιτεύγματα; Προφανώς, έπρεπε να 
κάνει... χαρακίρι, που λέει ο Εβερτ, επει
δή δεν έκανε πόλεμο το 1996, όπως θα ή
θελαν ο Λυμπέρης, ο Ναξάκης, οι «Χρυ- 
σαυγίτες» και μερικοί ακόμη σούπερ πα
τριώτες.

Ο Σημίτης -λένε- θέλει να είναι στην ε- 
πικαιρότητα. Σιγά την ανακάλυψη. Υπάρ
χει πολιτικός που θέλει να είναι στην... α- 
φάνεια; Και για να είναι στην επικαιρότη- 
τα, προφανώς, δεν έπρεπε να γράψει βι

Σημασία έχει ποιος

επόμενες εκλογές

και με ποιο στοχο

βλίο, αλλά να τρέχει στα πρωινάδικα των 
καναλιών! Είναι το λιγότερο ανοησία να 
πιστεύει κανείς ότι ο Σημίτης έκατσε κι έ
γραψε 700 σελίδες για να παίξουν δυο 
μέρες οι τηλεοράσεις και να γράψουν με
ρικές σελίδες οι εφημερίδες. Υπάρχουν 
ευκολότερα κόλπα για να το πετύχει, αν 
θέλει.

Ο Γιώργος -λένε - ενοχλήθηκε επειδή 
στο βιβλίο του Σημίτη υπάρχει μια παρά
γραφος που αναφέρει ότι οι εκλογές του 
2004 χάθηκαν στην προεκλογική περίο
δο. Σωστά ενοχλήθηκε, αν ήταν έτσι. Μό
νο που δεν είναι ακριβώς έτσι. Και για να 
το διαπιστώσει κανείς πρέπει να διαβάσει 
καμιά δεκαριά σελίδες, που προηγούνται 
αυτής της παραγράφου. Ομως, ο Γιώργος, 

που ενοχλήθηκε, δεν εί
χε διαβάσει το βιβλίο (το 
ομολόγησε ο ίδιος), άρα 
δεν ήξερε το σύνολο της 
συλλογιστικής του Σημί
τη. Και πίστεψε κάποιους 
δικούς του «μουτζαχε- 
ντίν», που του είπαν ότι ο 
Σημίτης τον υπονομεύει. 
Ετσι είναι οι πόσης (ρύσε

ως «μουτζαχεντίν» (και του Γιώργου τώρα 
και του Σημίτη παλιότερα): είτε δεν βλέ
πουν πέρα από τη μύτη τους είτε βλέπουν 
παντού εχθρούς.

Και το τελευταίο αυτονόητο: ο Γιώργος 
-λένε-«απάντησε» στον Σημίτη ότι κοιτά
ζει μπροστά και όχι στο παρελθόν. Πολύ 
σωστά. Αλλωστε, όπου και να κοιτάζει 
κάποιος, σημασία έχει τι βλέπει. Και κανέ
να παρελθόν δεν διαγράφεται με μια μο- 
νοκοντυλιά όσο κι αν θέλει να «τα αλλά
ξει όλα», αφού μέρος αυτού του παρελ
θόντος ήταν και ο ίδιος!

Σε κάθε περίπτωση, μικρή σημασία έχει 
αν στις περσινές εκλογές έχασε ο Σημίτης 
ή ο Γιώργος. Εχασε το ΠΑΣΟΚ - και κάπο
τε θα έχανε. Σημασία έχει ποιος θα κερδί
σει τις επόμενες εκλογές. Και με ποιο στό
χο θα τις κερδίσει. Επ' αυτού κάτι έδειξε η 
περασμένη οκταετία και κάτι λέει ο Σημί
της στο βιβλίο του. ΓΓ αυτά (το στόχο και 
τα μέσα για την επίτευξή του) πρέπει να 
πει τώρα ο Γιώργος. Ολα τα άλλα είναι 
σκιαμαχίες και φθοροποιός συζήτηση.

karelias@enet.gr
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Η οργή του Νασίφ 
που δεν είναι Ζινεντίν

Του ΓΡΗΓΟΡΗ 
ΡΟΥΜΠΑΝΗ

Δεν φέρνει δό£α

και αποστροφή

Α λλο να σε λένε Ζινεντίν και άλ
λο Νασίφ. Ακόμα κι αν ζεις στο 
Παρίσι. Δηλαδή, κυρίως αν ζεις 

στο Παρίσι.
Πρώτα πρώτα δεν είναι καν Παρίσι. 

Είναι τα προάστιά του. Τα οποία, και 
αυτά, δεν είναι τα κανονικά, παραδο
σιακά προάστια με τον πλούσιο πολιτι
σμό τους. Είναι τεχνητά. Και δεν έχουν 
τίποτε το όμορφο, όπως άλλα τεχνητά 
δημιουργήματα του ανθρώπου. Για πα
ράδειγμα, μια τεχνητή λίμνη μπορεί να 
έχει υδρόβια φυτά, κύκνους και χρυ
σόψαρα. Τα προάστια δεν έχουν τίποτα 
από όλα αυτά. Εχουν όγκο τσιμέντου, 
έχουν αριθμό, όπως οι ακτίνες στις φυ
λακές, και έχουν και τεράστια χωρητι
κότητα. Μεγαλύτερη 
από αυτή των σω
φρονιστικών ιδρυμά
των, είναι αλήθεια.

Αν είσαι ο Ζινεντίν 
Ζιντάν, παιδί μετανα
στών από την Αλγε
ρία που πήρε εκ του 
νόμου τη γαλλική υ
πηκοότητα επειδή 
γεννήθηκε στη Γαλλία, δεν βρίσκεσαι 
στην ίδια κατηγορία με τον 16χρονο 
Νασίφ Μαρίφ. Κι ας είναι αυτός όχι α
πλώς δεύτερης, μα τρίτης γενιάς μετα
νάστης. Ο λόγος είναι απλός: Ο Νασίφ 
δεν παίζει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Δεν παί
ζει ούτε στο Ευρωπαϊκό ούτε στο Πα
γκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Δεν 
φέρνει δόξα στη (θετή) πατρίδα του. 
Φέρνει ντροπή και αποστροφή. Αγωνί
ζεται σε κάποια από τις συνοικιακές ο
μάδες του Παρισιού. Δεν έχει χορηγό, 
δεν έχει αυθεντική εμφάνιση κάποιας 
από τις μεγάλες φίρμες, που ντύνουν 
τα ινδάλματά του. Εχει ό,τι βρει στον 
πάγκο του παζαριού τής γειτονιάς. Και 
κρυώνει. Οχι μόνο τώρα το χειμώνα, 
αλλά και το καλοκαίρι. Γιατί ο Νασίφ εί
ναι μόνος.

Ο Νασίφ είναι Γάλλος, αλλά ούτε ο ί
διος νιώθει Γάλλος ούτε οι Γάλλοι τον 
νιώθουν Γάλλο. Νιώθει έξω από την 
πατρίδα του, έξω από το σπίτι του, έξω 
από την Ιστορία την ίδια. Κι όμως, είναι 
Ιστορία. Τους γονείς του τους έφεραν

στη (θετή) πατρίδα

του. Φέρνει ντροπή

από τη Β. Αφρική σχεδόν βίαια. Με τον 
εκβιασμό της επιβίωσης. Τους στοίβα
ξαν στις απρόσωπες και θηριώδεις Σιτέ, 
που δημιούργησε η εφευρετικότητα 
του εύκολου κέρδους, τους κουβα
λούν στα εργοστάσια και τους σκουπι
δότοπους για τα μεροκάματα που δεν 
ανέχονται για τον εαυτό τους οι Γάλλοι- 
Γάλλοι, και τους ξαναγυρνούν στο 
«σπίτι τους». Εκεί τους θέλουν κλει
σμένους, αποκλεισμένους, να μην τους 
βλέπουν, να μην ξέρουν ότι υπάρχουν, 
να μην έρχονται αντιμέτωποι με την ε
νοχή τους.

«Το περίεργο δεν είναι ότι συμβαί
νουν αυτά που συμβαίνουν, αλλά ότι 
άργησαν τόσο να συμβούν», λέει στα 

«Νέα» ο συγγραφέας 
Βασίλης Αλεξάκης, 
μόνιμος κάτοικος 
Παρισιού. Ποιος λοι
πόν δικαιούται να α
πορεί για το σύνθη
μα που ακούγεται 
αυτές τις μέρες στις 
κατ' επίφαση γειτο
νιές της γαλλικής 

πρωτεύουσας: «θα σε πηδάμε Γαλλία 
μέχρι να μας αγαπήσεις»;

Δεν θα τους αγαπήσει, όπως δεν α
γάπησε η Αμερική τους δικούς της 
Αφρικανούς και Ασιάτες, όπως, ας μην 
το λησμονούμε, δεν αγάπησαν τα ελ
ληνιστικά βασίλεια και η Ρώμη τούς ε
πίσης δικούς τους Αφρικανούς και 
Ασιάτες. Περί της ίδιας βίαιης μετακίνη
σης πληθυσμών πρόκειται, τηρουμέ- 
νων των ιστορικών αναλογιών. Τις δύο 
πρώτες φορές (εν πρώτοις στη δύση 
της αρχαιότητας και αργότερα στην α
νατολή της Αμερικής) κουβαλούσαν 
τους ανθρώπους αλυσοδεμένους και 
στοιβαγμένους στα καράβια. Για να 
δουλέψουν στις φυτείες και στις φά
μπρικες. Την τρίτη (συνήθως) δεν τους 
αλυσοδένουν. Ολα τα άλλα πάνω κά
τω ισχύουν: και τα καράβια και οι φυ
τείες και οι φάμπρικες. Για ένα κομμάτι 
ψωμί, τότε. Για ένα κομμάτι ψωμί και 
τυρί, τώρα. Σε είδος, τότε. Σε μορφή 
χρήματος, τώρα.

Η Ευρώπη που θέλουνε...

Κάθε πολιτικός, πόσο μάλλον όταν αυτός διακυβέρνησε τη 
χώρα για οκτώ ολόκληρα χρόνια, έχει το δικαίωμα να 
γράφει βιβλία και να διατυπώνει την δική του αλήθεια για 
την πολιτική πραγματικότητα. Ωστόσο, στην πολιτική παίζει 
καθοριστικό ρόλο ο χρόνος που γίνεται αυτό και οι 
επιπτώσεις που είναι δυνατόν να προκληθούν. Ο Κ. Σημίτης 
επέλεξε να δημοσιοποιήσει τις θέσεις του για την οκταετία 
της πρωθυπουργίας του περίπου δύο χρόνια από τότε που 
χάθηκαν οι εκλογές από το κόμμα του. Συνέβη, δηλαδή, 
όταν το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί ν' ανασυντάξει τις δυνάμεις του 
και να διεκδικήσει με αξιώσεις την εξουσία, χωρίς ωστόσο 
ακόμα (όπως επιβεβαιώνουν οι μετρήσεις) να το έχει 
καταφέρει. Επέλεξε ο κ. Σημίτης να κυκλοφορήσει το βιβλίο

Ο κίνδυνος «μητσοτακοποίησης» 
ίο υ  Κ. Σημίτη
του όταν οι μνήμες από την πολυετή διακυβέρνησή του 
είναι ακόμα πολύ νωπές, όταν στο θυμικό μιας μεγάλης 
μερίδας πολιτών υπάρχουν έντονα τ' αποτυπώματα των 
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, όταν ακόμα και στους κόλπους του 
ΠΑΣΟΚ συγκρούονται παλιές και καινούργιες νοοτροπίες. 
Προφανώς, ο αντίλογος από την πλευρά τού κ. Σημίτη θα 
ήταν πως έπρεπε κάποιος να υποστηρίξει το έργο του, αφού 
δεν το κάνει αυτό με περίσσια διάθεση ο διάδοχός του. Εχει

μια αλήθεια, ωστόσο όφειλε ο κ. Σημίτης να σεβαστεί τα 
σημερινά πολιτικά δεδομένα. Αυτά δηλαδή που δείχνουν 
πως το πρόβλημα του σημερινού ΠΑΣΟΚ είναι το 
πρόσφατο παρελθόν του. Είτε αφορά σε πρόσωπα είτε σε 
πολιτικές.
Συμπερασματικά, να σημειώσουμε πως θα μπορούσε ο κ. 
Σημίτης να δημοσιοποιήσει τις δικές του αλήθειες σε χρόνο 
προσφορότερο, ώστε να μην αποτελέσει τροχοπέδη στη νέα 
προσπάθεια της σημερινής ηγεσίας του κόμματός του. Εκτός 
και αν ζήλεψε δόξα Μητσοτάκη και θέλει να συμπεριφερθεί 
όπως έκανε ο τελευταίος επί σειρά ετών στις ηγεσίες της 
Ν.Δ. που τον διαδέχτηκαν.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ pantelak@enet.gr
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