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Τ ε τ ά ρ τ η  14 Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ  2007 Ε ΛΛΑΔΑ ΤΟ ΒΗΜΑ· Α13ι Νέα παρέμβαση Σημίτη με πολλού8 αποδέκτεδ
[ Κριτική ηροΞ τη ΝΛ και αναφορέΞ στον προγραμματικό λόγο τον «προοδευτικού χώρον»

’ ΚΟΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣI ΣΤΟΧΟΙΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΓν
κείμενα κ

ΠΟΛΙΣ

Ο κ. Κ. Σημίτηε κατά 
τη χθεσινή παρουσίαση 

του νέου του βιβλίου 
«Στόχοι, Στρατηγική, 

Προοπτικέε. 
Κείμενα 2000-2006»

Η κριτική προε την κυβερνητική 
δυσπραγία τηε ΝΔ, οι «νουθε- 

σίεε» προε τον προοδευτικό χώρο και 
οι κατευθυντήριεε προτάσειε για την 
αντιμετώπιση των συνθηκών που δια
μορφώνονται στο νέο παγκοσμιο- 
ποιημένο περιβάλλον ήταν οι κεντρι
κοί άδονεε τηε ομιλίαε του κ. Κ. Ση
μίτη κατά τη χθεσινή παρουσίαση του 
νέου του βιβλίου «Στόχοι, Στρατηγική,
Προοπτικέε. Κείμε- ______________
να 2000-2006». ________ ρεπορτάζ
Παρών στην εκδή 
λωση ήταν ο πρώ
ην Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε κ. Κω 
στήε Στεφανόπουλοε, πολλοί βου- 
λευτέε του ΠαΣοΚ και ακαδημαϊκοί.

Ωε κεντρική πρόκληση την οποία 
αντιμετωπίζει η Ελλάδα, ο κ. Σημίτηε 
επεσήμανε την παγκοσμιοποίηση και 
την υπερεθνική συνεργασία των κρα
τών. «Το κυρίαρχο amó πρόβλημα 
ελάχιστα αναφέρεται και ελάχιστα 
λαμβάνεται υπόψη από την κυβέρ
νηση τns Ν Δ » τόνισε ο πρώην πρω- 
θυπουργόε και αναφέρθηκε στιε κυ- 
βερνητικέε αστοχίεε σε μία σειρά θέ
ματα, όπωε η εκπαιδευτική μεταρ-

ρύθμιση, οι σχέσειε με την ΕΕ, η απο- 
γραφή, η αδυναμία ανταπόκρισηε στα 
ΚΠΣ και η αδιαφορία για τουε κοινο- 
τικούε κανόνεε, όπωε στην περίπτω
ση του «βασικού μετόχου». «Ο  πολι
τικός λόγος της κυβέρνησης είναι 
όλα αυτά τα χρόνια επιφανειακός» 
είπε ο κ. Σημίτηε και κατηγόρησε τη 
ΝΔ ότι «προσπαθεί να εφαρμόσει σε 
μια νέα κατάσταση μια συνταγή άλ-
______________ λης εποχής».

Σε μία από τιε 
Αγγ. Κώβαιος ελάχιστεε συγκε-

κριμένεε αναφορέε
του στο ΠαΣοΚ, είπε ότι το κόμμα 
ανέδειδε ωε στόχο τη δίκαιη κοινω
νία, την κοινωνία που εξασφαλίζει 
στουε πολίτεε ίσεε ελευθερίεε και δυ- 
νατότητεε, περιορίζει τιε ανισότητεε 
και μάχεται τιε διακρίσειε. Λίγο αρ
γό τερα  επεσήμανε ότι όσο ι απο
φεύγουν τα σχέδια, τιε δημόσιεε συ- 
ζητήσειε και τιε νέεε ιδέεε επειδή 
υπολογίζουν το πολιτικό κόστοε υπο
σκάπτουν, αν δεν καταδικάζουν εκ 
τω ν προτέρων, τιε όποιεε προσπά- 
θειεε αλλαγήε. Με ιδιαίτερη έμφαση 
σημείωσε: «Χαιρετίζω το προγραμ

ματικό σχέδιο του ΠαΣοΚ, τη συ
ζήτηση για την οριστική διαμόρ
φωσή του, όπως και τις προσπά
θειες να συγκεκριμενοποιήσει τις 
βασικές αρχές της αναμόρφωσης 
των πανεπιστημίων».

Αναφερόμενοε στον προοδευτικό 
χώρο, ο πρώην πρωθυπουργόε είπε 
ότι οφείλει να προχωρήσει στιε ανα- 
γκαίεε ενέργειεε για να ανταποκριθεί 
η χώρα στον «μεταεθνικό αστερισμό». 
«Ο  προοδευτικός χώρος οφείλει να 
αναδείίει ότι η διαμόρφωση ενός 
σύγχρονου κοινωνικού κράτους 
απαιτεί τη συνέργεια της χώρας στην 
υπερεθνική συνεργασία» τόνισε ο κ. 
Σημίτηε και συμπλήρωσε: «Ο  προο
δευτικός λόγος πρέπει να στηρίζει 
την εδωστρέφεια της οικονομίας και 
την παρουσία της χώρας σε υπερε
θνικές δράσεις. Ο πολιτικός αυτός 
λόγος, για να έχει απήχηση, οφεί
λει να είναι ειλικρινής, ρεαλιστικός, 
κοινωνικά ευαίσθητος και συγκε
κριμένος ως προς τις προτάσεις και 
προοπτικές που υπερασπίζεται. Να 
κατευθύνει τη σκέψη αλλά και την 
πράΕη σε νέους δρόμους».
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Επειδή ο Γιώργοε Παπανδρέου απούσιαζε από την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Σημίτη (δεΕιά με γυρισμένη 
την πλάτη), νομίζω ότι θα εκτιμήσει το εύγλωττο ύφοε του Ευάγγελου Βενιζέλου, καθώε σφίγγει το χέρι του τέωε 
πρωθυπουργού. Διακρίνονται επίσηε, από αριστερά, ο Απόστολοε Κακλαμάνηε και ο Κωστήε Στεφανόπουλοε, καθώε και 
η κυρία Δάφνη Σημίτη, που δείχνει να ασφυκτιά κάπωε, μεταΕύ του συζύγου τηε και του τέωε υπουργού του _

Ο ρθιοι και μέσα σε αφόρητη 
Ζέστη παρακολούθησαν 

χθεε στην Αίγλη Ζαππείου την ομι
λία του πρώην πρωθυπουργού κ. 
Κ. Σημίτη (κατά την παρουσία
ση του νέου βιβλίου του) οι παρι- 
στάμενοι -  ανάμεσα τουε και οι 
λεγόμενοι εκσυγχρονιστέε. Στην 
πρώτη σειρά (των τυχερών καθη- 
μένων), δίπλα ακριβώε στην κυ
ρία Δάφνη Σημίτη, άκουγε με 
μεγάλη προσοχή ο πρώην Πρόε- 
δροε τηε Δημοκρατίαε κ. Κ. Στε- 
φανόπουλοε, ο οποίοε εν συνε
χεία έκανε και μία βόλτα στην αί
θουσα, παρέα με τον κ. Σημίτη, 
χα ιρετώ ντα ε κόσμο. Και εκεί 
όπου... περιόδευαν, κάποια στιγ
μή ο πρώην πρωθυπουργόε τού 
λέει ότι θέλει να του συστήσει ένα 
σημαντικό πρόσωπο «που κάνει 
εΕαίρετη δουλειά». Ποιο ήταν αυ
τό το σημανπκό πρόσωπο; «Η κυ
ρία Ελισάβετ Ζαχαριάδου-Οικο- 
νομίδη, καθηγήτρια τουρκολο- 
γίαε στο Πανεπιστήμιο τηε Κρή- 
τηε» έκανε τιε συστάσειε ο κ. Ση- 
μίτηε, ενώ ο κ. Στεφανόπουλοε 
ρωτούσε με μεγάλο ενδιαφέρον 
αν πράγματι διδάσκεται η τουρ
κική γλώσσα στο πανεπιστήμιο. 
Οταν η καθηγήτρια απάντησε κα
ταφατικά, τη συνεχάρη λέγονταε 
ότι είναι και αυτό ένα είδοε εκ
συγχρονισμού. Επρόκειτο για ατά
κα που δεν άφησε να πέσει κάτω 
ο κ. Σημίτηε, ο οποίοε έσπευσε 
να ρωτήσει την καθηγήτρια: «Εί
σαι πράγματι εκσυγχρονίσιρια;». 

* * *

Α κολούθωε ο κ. Σημίτηε κά- 
θησε πίσω από ένα τραπέΖι 

και άρχισε να υπογράφει τα βι
βλία του. Τότε ήταν που μια κυ
ρία εΕέφρασε παράπονο επειδή 
ο συγγραφέαε δεν τηε υπέγραφε 
ολογράφωε, αλλά με τα αρχικά 
«Κ.Σ.»: «Τι είναι αυτό;» είπε στον 
κ. Τηλ. Χυτήρη, θεωρώνταε πι- 
θανώε ότι λόγω τηε συγγραφικήε 
του ιδιότηταε γνωρίΖει από αφιε- 
ρώσειε βιβλίων, και συνέχισε, 
«πώε θα Ξέρουν οι φίλοι μου, ότι 
το Κ.Σ. σημαίνει Κώσταε Σημί
τηε;». Τότε ο κ. Χυτήρηε, τηε πή
ρε το βιβλίο, έβγαλε από την τσέ
πη του ένα στυλό και έγραψε ακρι- 
βώε κάτω  από το  υπογραφή 
«Κ.Σ.»: «Βεβαιώνω το γνήσιο τηε 
υπογραφήε του Κώστα Σημίτη». 
ΒάΖονταε φαρδιά πλατιά τη δική

του υπογραφή: «Τηλέμαχοε Χυ
τήρηε». Γιατί οι εκσυγχρονιστέε 
είναι τω ν άμεσων λύσεων. Του 
εδώ και τώρα!

-  ■

Σ ε ταβέρνα στη Χασιά είχε 
προσκαλέσει από την προη

γούμενη εβδομάδα όλουε τουε 
εκλέκτορεε τηε ΕΝΑΕ -  261 άτο
μα, παρακαλώ -  ο νομάρχηε Δυ- 
τικήε Αττικήε κ. Αρ. Αρκουδά- 
pns. Η πρόσκληση ήταν για χθεε 
το βράδυ. Τελευταία στιγμή οι 
εκλέκτορεε τηε ΝΔ ειδοποίησαν 
ότι δεν θα πάνε. Για να τουε κρα
τήσουν μακριά από τα κοψίδια, 
οι επιτελείε τηε Ρηγίλληε τουε έβα
λαν να συμμετάσχουν σε κομμα
τική διαδικασία σε κεντρικό Ξε
νοδοχείο τηε Αθήναε, με βασικό 
ομιλητή τον υπεύθυνο Αυτοδιοί- 
κησηε τηε ΝΔ κ. Ιορ. (Δ άνο ) 
ΤΖαμτΖή.

Τ ο παλαιό στέκι του Ανδρέα 
Παπανδρέου, αλλά και των 

στελεχών του ΠαΣοΚ, το ρεμπε
τάδικο «Το  περιβόλι του Ουρα
νού», θυμήθηκε χθεε ο πρόεδροε 
τηε βουλγαρικήε εθνοσυνέλευσηε

Τ ρίτη και 13 χθεε και ο 
κ. Β. Πολύδωραε (φω

τογραφία) θέλησε να κόψει 
την πίτα τηε Πυροσβεστι- 
κήε, σε κεντρικό Εενοδοχείο 
τηε Αθήναε. Πρώτη έκπλη- 
Εη: στην εκδήλωση δεν πα- 
ρέστη κανέναε  
βουλευτήε τηε 
ΝΔ, πλην του κ.
17. Μαντούβαλου 
-  ο οποίοε όμωε 
δεν λογαριάζε
ται, ωε... ανεΕάρ- 
τητοε. Δεύτερη  
έκπληΕη: ήταν  
παρόντεε όχι 
έναε ούτε δύο αλλά... τρειε 
βουλευτέε του ΠαΣοΚ, οι κυ- 
ρίεε Συλβάνα Ράπτη, Τόνια 
Αντωνίου και ο κ. Αγ. Μα- 
νωλάκηε. Οπωε ήταν παρών 
και ο υπεύθυνοε του αρμό
διου Τομέα του ΠαΣοΚ κ.

κ. Γκεόργκι Πιρίνσκι, κατά τη 
διάρκεια τηε συνάντησήε του στη 
Σόφια, με τον Πρόεδρο τηε Ελλη- 
νικήε Δημοκρατίαε κ. Κ. Παπού- 
λια. Οι δύο άνδρεε συζητούσαν 
για το θέμα τω ν νερών του Νέ
στου και για τιε τρειε διόδουε που 
ανοίγουν -  προσπάθεια που άρ
χισε επί υπουργίάε ΕΕωτερικών 
των ο κκ. Παπούλια και Πιρίνσκι 
-  όταν ο πρόεδροε τηε Βουλγα- 
ρίαε ανέσυρε από τη μνήμη του 
μια κοινή επίσκεψή τουε στο «Πε
ριβόλι του Ουρανού» το 1995, κα
τά τη διάρκεια των επιτυχημένων 
για την ελληνική πλευρά συζητή
σεων για το εν λόγω ποτάμι. Για 
την ιστορία σε παλαιότερη συνά
ντησή του με τον κ. Παπούλια ο 
πρωθυπουργόε κ. Κ. Καραμαν- 
λήε τον είχε ρωτήσει πώε τα κα- 
τάφερε τότε και επέτυχε τη συμ
φωνία. Μήπωε θα έπρεπε να έχει 
ρωτήσει τουε μαγείρουε στο «Πε
ριβόλι του Ουρανού»;*  *  *
Ν ησπκόε... Πρόεδροε τηε Δη

μοκρατίαε δ εν  χορεύει 
(στουε ρυθμούε τηε διεθνούε δι- 
πλωματίαε). Ευτυχώε όμωε ο κ. 
Παπούλιαε έφαγε καλά, όταν ο 
πρωθυπουργόε τηε Βουλγαρίαε

Δημ. Καρύδηε. Τρίτη -  και 
πιο δυσάρεστη από όλεε -  
έκπληΕη: έναε έναε οι βου
λευτέε του ΠαΣοΚ άρχισαν 
να τον βομβαρδίζουν με 
ερωτήσειε για διάφορεε  
ανεκπλήρωτεε υποσχέσειε 

προε τουε πυρο- 
σβέστεε . Και 
όταν κ. Πολύδω
ραε επιχείρησε 
αντεπίθεση με... 
φιλοφρονήσειε, 
σχετικέε πάντα  
με το έργο των  
π υροσ βεστώ ν , 
τότε ακούστηκε η 

Συλβάνα Ράπτη να λέει με 
δυνατή φωνή: «Χ ρησ ιμο 
ποιεί τη μέθοδο του ατρίβειν 
διά τηε αβροφροσύνηε...». 
Και έπεσε γέλιο, από πολιτι- 
κούε και πυροσβέστεε. Και 
από τον κ. υπουργό;

κ. Σεργκέι Στανίσεφ  τον δε-
Ειώθηκε σ το  εσ τια τόρ ιο  
Continental Plaza -  μαΖί με όλη 
την ελληνική αντιπροσωπεία. Οι 
συνδαιτυμόνεε δοκίμασαν σαλά
τα με γαρίδεε, νεφρά, αρνί για 
κύριο πιάτο, και στο τέλοε, για 
επιδόρπιο, την παραδοσιακή 
βουλγάρικη κολοκυθόπιτα.

------------- - · * ■ ----------------

Υ πάρχει κάμερα που πα
ρακολουθεί το σπίτι τηε 

προέδρου τηε Εθνικήε Επιτρο- 
πήε Δικαιωμάτων κυρίαε Αλί- 
κηε Μαραγκοπούλου» κατήγ
γειλε στο δημοτικό συμβούλιο τηε 
Αθήναε ο επικεφαλήε τηε «Ανοι- 
χτήε Πόληε» κ. Αλ. Τσίπραε, Ζη- 
τώ νταε την αποκαθήλωση του 
«παράνομου συστήματοε παρα- 
κολούθησηε». Και να ήταν μόνο 
αυτό... «Ακόμη και στο Α’ Νε
κροταφείο έχει τοποθετηθεί κά
μερα» συνέχισε ο ίδιοε, για να 
αναρωτηθεί με χιουμοριστική διά
θεση: «Για ποιο λόγο; Για να επι
βλέπει τουε τεθλιμμένουε συγ- 
γενείε;».

---------■■■---------

Θ υμάστε την πανηγυρική 
εΕαγγελία του υπουργού 

Εμπορικήε Ναυτιλίαε κ. Εμμ. Κε- 
φαλογιάννη για τη δημιουργία 
Ινστιτούτου Ναυτικήε Κατάρτισηε 
με την ονομασία «Ποσειδών», η 
οποία κατά την ψήφιση του σχε
τικού νομοσχεδίου στη Βουλή κα
ταγγέλθηκε από την αντιπολίτευ
ση. Ε, λοιπόν, το ινστιτούτο δη- 
μιουργήθηκε αλλά δεν έδειΕε ακό
μη κάποια εμφανή δραστηριότη
τα, με αποτέλεσμα να αρχίσει να 
ψάχνει την υπόθεση η βουλευτήε 
Χίου του ΠαΣοΚ κυρία Ελπίδα 
Τσουρή, του τομέα Ναυτιλίαε. Τι 
ανακάλυψε; Οτι πρόκειται για ένα 
Ινστιτούτο... περίπου «φάντα
σμα» (όπωε η ίδια λέει) που όμωε 
δ ιαχειρ ίζετα ι πρόγραμμα για 
ανέργουε ναυτικούε, ύψουε πε
ρίπου 4 εκατ. ευρώ -  η δε σχετι
κή πρόσκληση για το πρόγραμ
μα δεν δημοσιεύθηκε πουθενά. 
Οπωε επίσηε και ότι ο πρόεδροε 
του Ινστιτούτου είναι ταυτόχρο
να και σύμβουλοε του υπουργού 
Εμπορικήε Ναυτιλίαε και μέλοε 
τηε Επιτροπήε Επαγγελματικού 
Αθλητισμού!

Πΐτα-φαρμάκι για τον Βύρωνα

Το άσυλο 
ois πρόσχημα

T o y  I. Κ .  Π ρ ε τ ε ν τ ε ρ η

Πολύ φοβούμαι ότι το 
ακαδημαϊκό άσυλο εί
ναι άλλη μια προσχη
ματική συΖήτηση.

Προσχηματική από 
αυτούε που αντιμετω
πίζουν τα προβλήμα
τα όχι για να τα λύ

σουν, αλλά για «να  φτιάΕουν κινή
ματα» και να μαΖέψουν ψήφουε.

Προσχηματική επειδή η οχλαγω
γία περί τον Πάγκαλο δεν αφορά προ- 
φανώε όσα είπε ο Πάγκαλοε (όποια 
γνώμη και αν έχει κανείε για όσα εί
πε...), αλλά τον ίδιο τον Πάγκαλο και 
αυτό που ενδεχομένωε εκπροσωπεί.

Προσχηματική επειδή το πρόβλη
μα με το άσυλο υπάρχει και τα πανε
πιστήμια το βιώνουν καθημερινά, 
ανεΕάρτητα αν ο Πάγκαλοε το έθεσε 
σωστά ή λάθοε, αν το έθεσε τη σω
στή ή τη λάθοε στιγμή.

Προσχηματική επειδή κανένα άσυ
λο στον κόσμο δεν έχει εφευρεθεί 
για να κτίΖουν κάποιοι τα γραφεία 
των καθηγητών ή για να μονοπωλούν 
την έκφραση τηε πανεπιστημιακήε 
κοινότηταε ή για να δημιουργούν νη- 
σίδεε ανομίαε μέσα στην ελληνική 
κοινωνία.

Προσχηματική επειδή κανέναε 
σκεπτόμενοε άνθρωποε στη χώρα 
μαε, στοιχειωδώε δημοκρατικών πε
ποιθήσεων, δηλαδή σχεδόν το σύ
νολο του ελληνικού λαού, δεν διανο
είται ούτε συΖητεί την κατάργηση ή 
τη φαλκίδευση του ακαδημαϊκού ασύ
λου -  κάτι τέτοιο δεν έχει ακουστεί 
πουθενά και από κανέναν...

Προσχηματική κυρίωε επειδή σή
μερα στη χώρα μαε τα δημοκρατικά 
δικαιώματα και οι ακαδημαϊκέε ελευ- 
θερίεε δεν απειλούνται από κανέναν 
και γΓ αυτό είναι τουλάχιστον αχρεί
αστοι όλοι εκείνοι που φωνάΖουν κά
θε τρειε και λίγο «λύκοε!» για να που
λήσουν μούρη στα πρόβατα.

Μ ε άλλα λόγια, και για να Εέρου- 
με τι λέμε, ούτε κανέναε Φράν

κο ετοιμάΖει πραΕικόπημα ούτε ο 
Μπουε ετοιμάζεται να αποβιβαστεί 
στον Πειραιά ούτε ο Πάγκαλοε μα- 
Ζεύει τανκε να καταλάβει τα πανεπι
στήμια και ωε εκ τούτου δεν συ 
ντρέχει κανέναε προφανήε λόγοε να 
ανεβοκατεβαίνουμε στα οδοφράγ
ματα για να μαΖέψει κανέναν ψη
φοφόρο ο Συνασπισμόε.

Ακόμη περισσότερο που οι πιο 
αντιδημοκρατικέε παραδόσειε και οι 
πλέον αντιδημοκρατικέε συμπερι- 
φορέε εκπορεύονται συνήθωε από 
εκείνουε που σκίΖουν σήμερα τα ρού
χα τουε για τα δικαιώματα και τιε ελευ- 
θερίεε. Ευτυχώε η ελληνική κοινωνία 
δεν έχει πάθει Αλτσχάιμερ...

Ν α μιλήσουμε, λοιπόν, για το άσυ
λο. Πολύ σωστά. Να δούμε τα 

προβλήματα που παρουσιάζει. Να 
αντιμετωπίσουμε τιε υπερβολέε και 
τιε καταστρατηγήσειε. Να διορθώ
σουμε τιε δυσλειτουργίεε του. Ολα 
αυτά είναι απολύτωε θεμιτά, ενδεχο
μένωε απαραίτητα και ασφαλώε μέ
σα στο παυαήδι τηε δημοκρατίαε. Μια 
ψύχραιμη, νηφάλια και συντεταγμέ
νη συΖήτηση θα ήταν αρκετή, ίσωε 
και χρήσιμη.

Αυτό που σίγουρα περισσεύει εί
ναι η χρησιμοποίηση του ασύλου ωε 
προσχήματοε. Μόνο και μόνο για τη 
φασαρία.

jpretenteris@dolnet.gr
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