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Υπουργοί σε νευρική κρίση
2 6 .ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Κ. ΣΗΜΙΤΗ

Τι γράφει για MME, 
διαφθορά, διαπθοκή
Ο πρώην πρωθυπουργός για 
την οκταετία του, τους αντιπά
λους και τους συντρόφους του.

12. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

«Κυβερνάμε και 
από αύριο ίο πρωί»
Αισιόδοξος για ΠΑΣΟΚ, λά
βρος με Καραμανλή, Αλογο- 
σκούψη, Χριστόδουλο, Ανθιμο.

florin ίου rpuiiôs, πόλη του nupos
Μετά το Παρίσι η εξέγερση των «νέων αδικημένων», των μεταναστών δεύτερηε και τρίτηε γενιάε, απλώνεται και σε 
άλλεε nôrteis. Οι επαναστάτεε του 21ου αιώνα ζητούν με το δικό tous τρόπο Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα, όπωε οι 
επαναστατεί του 1789. Διαιρωνίεε στο εσωτερικό ms γαλλικήε KuPépvnons για τη διαχείριση tns Kpions. Σ εή 33

Β  Σιόχο3 ο «Tuâpos» Αλογοσκούφπ3, 
που ζητάει σιήριζπ από Καραμανλή

Ε να μήνα πριν από την ψήφισή του ο προϋπο
λογισμός αλλάζει για τρίτη φορά. Ο «πιο ει
λικρινής», κατά την κυβέρνηση, απορρίπτε

ται ξανά από την Ε. Ε. προκαλώντας αλυσιδωτές α 
ντιδράσεις: Για να εξασφαλιστούν ακόμη 2 δισ. ευ
ρώ, τα υπουργεία καλούνται να αναστείλουν έργα 
τους. Οι υπουργοί διαμαρτύρονται. Διαγκωνίζο
νται μεταξύ τους για κάποιους πόρους και στρέφο
νται κατά του «αρχιτέκτονα» Γ. Αλογοσκούφη. Ο 
τελευταίος, συνεχώς ενισχυόμενος από τον Κ. Κα
ραμανλή, ζητάει κάλυψη. Το «γαϊτανάκι», όμως, 
δεν σταματάει εδώ... Σεή. 4 ,10  και στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ι.ΡΑΜΟΝΕ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ MONDE DIPLOMATIQUE
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Ανιισιαθείιε στο φασισμό ιηε Τν
«Λεπτή η γραμμή ανάμεσα στην αποκαλυπτική δημο
σιογραφία και στο ολίσθημα προς το φασισμό» ΕΨΙΑΟΝ

Η πολιτική καρομπόλα
Α ρ θρ ο w u  εκ δ ό τη  m s  «Ε » κ α ι m s  «Κ.Ε .», θ α -
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Δεν βΑέπω ανασχηματισμό, 
αΔίΙά Οέδω ομάδα κρούσηε
Ο γραμματέας της Ν.Δ. υποστηρίζει τη συγκρότη
ση επιτελείου «διαχείρισης κρίσεων» στην κυβέρ
νηση και προτείνει διάλογο για νέο σύνταγμα.

16.01 ΜΑΧΕΣ ΤΟΝ ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ

Πάμιι εξοπΑισμών 
αξίαε 26 δισ. ευρώ
Δεν είναι μόνο τα Ε-16, είναι και οι 
φρεγάτες, και τα οχήματα του στρατού, 
και τα ελικόπτερα, και... και... και...



ια διαδρομή οκτώ χρόνων ηεριγρά- 
φειαι σχιε 620 σελίδεε ιου Βιβλίου 
«Πολιτική για μια δημοκρατικό 
Ελλάδα 1996-2004», εκδ. «Πόλιε», 

του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη. Μια 
συναρπαοτική πορεία με ουγκρούσειε, με απο
γοητεύσει, με μεγάλεε 
πολιχικέε επιτυχίεε, αλ
λά και με αστοχίεε.

Με συνοπτικό τρόπο 
κάνει ο ίδιοε τον απολο
γισμό τηε κυΒερνητικήε 
θητείαε του στο κεφά
λαιο «Υστερόγραφο».

Σ' αυτέε χιε δύο σελί- 
δεε είναι συγκεντρωμέ- 
νεε οι περισσότερεε αυ- 
τοκριτικέε νύξειε του 
συγγραφέα Κ. Σημίτη:
-  «Πετύχαμε μεγάλουε 
στόχουε, ωστόσο έμει
ναν και εκκρεμότηχεε.
Σε κάποιουε τομείε δεν 
τα καιάφερα όπωε θα ή
θελα», παραδέχεται.
-  «Δεν άλλαξαν δραστι
κά τα πράγματα. Δεν 
πραγματοποιήθηκαν οι 
μεταρρυθμίσει που θα 
μπορούσαν να πραγμα
τοποιηθούν», ομολογεί.
-  «Καθυστερήσαμε ή δι
στάσαμε να προχωρή
σουμε», γράφει μετά.
«Πολλέε φορέε διόρθω
σα τιε θέσειε ή τιε πρα- 
κτικέε τηε κυΒέρνησηε, 
άλλεε φορέε όμωε όχι».
-  «Επέμενα και σε από- 
ψειε που δεν είχαν την
αποδοχή τηε πλειοψηφίαε γιατί πίστευα σ' αυ- 
τέε. Τιε θεωρούσα σπόρουε που μπορούσαν να 
επηρεάσουν μελλοντικέε εξελίξειε», τολμά να 
σημειώσει ο πρώην πρωθυπουργόε.
-  ...«Στο τέλοε η πλειονότητα προτίμησε άλλουε 
δρόμουε. Η αλλαγή κρατάει ζωντανή τη δημο
κρατία. 0 λαόε είναι ο κριτήε των πολιτικών, ο 
δε χρόνοε ο αντικειμενικότεροε όλων», σκέφτε
ται. Και παραθέτει γραητώε τη σκέψη του.

0 Κ. Σημίτηε είναι συμφιλιωμένοε με τον ε
αυτό του. θεωρεί ότι έπραξε το καθήκον του, ό
σο καλύτερα μπορούσε και όσο του το επέτρε
παν οι συνθήκεε στο κόμμα του και στην κοινω
νία. Το Βιβλίο αυτό όμωε δεν αποτελεί «την πο
λιτική διαθήκη του». Νιώθει μάχιμοε και αυτό 
φαίνεται σε κάθε επιμέρουε κεφάλαιο.

Τώρα, το αν η φράοη του «πάρα πολλά όμωε 
τένουν να γίνουν και αποτελούν τη Βάση για άλ
λα βήματα» ενσωματώνει την επιθυμία του για 
μελλοντική προσωπική προσφορά στο πολιτικό 
γίγνεσθαι, είναι κάτι που μόνον αυτόε μπορεί να 
το απαντήσει. Οπότε και όπωε το θελήσει.

Επί τηε ουσίαε: Δεν είναι αρκούντωε αποκα- 
λυπτικόε εκεί όπου η φημολογία σε μεγάλο 
Βαθμό έχει υποκαταστήσει την πραγματικότητα 
(Ιμια, Οτσαλάν, διαδοχή) και δεν φωτίζει ε- 
παρκώε τιε διεργασίεε που τον έφεραν στην κο
ρυφή το 1996 και τιε παρασκηνιακέε κινήσειε 
που τον οδήγησαν στην απόφαση για έξοδο το 
2004. «Ελαχιστοποιεί» επίσηε την καθοριστι
κή συμβολή ορισμένων προσώπων-συνεργα- 
τών του στιε πολλέε εσωκομματικέε αναμετρή- 
σειε, παρουσιάζει με λεπτομέρειεε μέχριε εξα- 
ντλήσεωε τα πεπραγμένα των κυΒερνήσεών 
του, πολλέε φορέε ειε Βάροε τηε ανάγκηε για 
εμβάθυνση στα μεγάλα διακυΒεύματα-στοιχή- 
ματα που αντιμετώπισε ο εκσυγχρονισμόε, α- 
ποδραματοποιεί κάποια κρίσιμα γεγονότα (π.χ. 
απειλή παραίτησηε από την πρωθυπουργία σε 
μια συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου). 
Και, ΒεΒαίωε, δεν αναφέρει (ποιοε, άλλωστε, 
θα το περίμενε από έναν πολιτικό τύπου Σημί

τη) πικάντικεε σκηνέε, σκαμπρόζικα επεισόδια, 
στιγμέε χαλάρωσηε.

Ομωε, είναι καίριοε και ενίοτε δημιουργικά 
στοχαστικόε όταν αποφασίζει να παίξει το ρόλο 
του πολιτικού αναλυτή. Κοντολογίε, ο συγγρα- 
φέαε Κώσταε Σημίτηε γράφει λιγότερα απ' όσα

Σε νέο ίου βιβλίο ο πρώην πρωθυπουργόε γράφει 
λιγότερα από όσα είδε και γνώρισε από ιη θέση του

ο πολιτικόε Κώσταε Σημίτηε γνωρίζει αλλά κι 
απ' αυτά που έχει μάθε έναε καλά ενημερωμέ- 
νοε δημοσιογράφοε. Ισωε γιατί ισχύει αυτό που 
υπαινιχθήκαμε προηγουμένωε: αισθάνεται ότι 
δεν έχει κλείσει ο κύκλοε του και κατά συνέπεια 
δεν θα ήταν φρόνιμο να ρηγματώσει τιε σχέσειε 
του με τουε συντρόφουε του στο ΠΑΣΟΚ.

Ιδού πώε αξιολογεί μερικούε από τουε σταθ- 
μούε τηε οκταετίαε του, καθώε και τα πρόσωπα 
που πρωταγωνίστησαν σε διάφορεε φάσειε:
• Για την κρίση των Ιμίων, θεωρεί ότι ο τότε 
αρχηγόε ΓΕΕΘΑ ναύαρχοε Λυμπέρηε «ήταν ο 
κατ' εξοχήν υπεύθυνοε για τιε παραλείψειε και 
τιε αδυναμίεε τη νύχτα τηε κρίσηε».
• Για την υπόθεση Οτσαλάν, κάνει λόγο για τη 
λειτουργία και τη δράση ενόε παρακράτουε το ο
ποίο είχε διαΒρώσει τιε υπηρεσίεε: «Η παράνο
μη είσοδοε του Οτσαλάν στην Ελλάδα ήταν 
προϊόν σχεδιασμένηε επιχείρησηε από πρόσω
πα που "ανέλαΒαν" δημόσια εξουσία την οποία 
ουδείε τουε είχε αναθέσει. Υπερπατριώτεε θεώ
ρησαν ότι ξέρουν ν' ασκήσουν εξωτερική πολι
τική καλύτερα απ’ ό,τι η νόμιμη κυβέρνηση. 
Απόγειο ανευθυνότηταε και επιπολαιότηταε».
• Για την εκλογή του στη θέση του πρωθυ
πουργού: «Εκπροσωπούσα, μετά στελέχη ηου 
συνεργάστηκαν μαζί μου, την ανανέωση τηε πο- 
λιτικήε ηγεσίαε και τη ρήξη με τη διολίσθηση 
προε την ακυβερνησία. 0 κομματικόε μηχανι- 
σμόε ήταν η πιο οργανωμένη δύναμη και πί
στευε πωε θα ήταν αυτόε που θα καθόριζε τα 
πράγματα. Δεν το πέτυχε επειδή είχε χάσει τη 
δύναμη να πείθει λόγω τηε στάσηε του τουε τε- 
λευταίουε μήνεε του 1995».
• Για τη διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ: «Στην επιλογή 
μου να συνεννοηθώ με τον Γ. Παπανδρέου και 
όχι με άλλουε που θα μπορούσαν να με διαδε
χτούν, δεν έπαιξαν ρόλο ούτε συμπάθειεε ούτε 
αντιπάθειεε. Μόνο αυτόε είχε τη μεγαλύτερη α
ποδοχή στην κοινή γνώμη και θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει τόσο μια ομαλή διαδοχή, όοο και 
μια νίκη στιε εκλογέε».
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Ακολουθεί απόσπασμα α
πό το βιβλίο του Κ. Σημίτη για 
τα MME και τα οικονομικά 
συμφέροντα.

Σ την Ελλάδα το πρόβλημα 
επηρεάζεται από το μι

κρό μέγεθος της αγοράς.
Πολλοί παλεύουν για μια 

θέση στον ήλιο και πιέζουν 
την πολιτεία για να την εξα
σφαλίσουν. Η δυνατότητα ε- 
πηρεασμού της κοινής γνώ
μης αποτελεί για τις επιχει
ρήσεις ένα ισχυρό όπλο στην 
προσπάθειά τους να επηρεά
σουν τις κυβερνητικές απο
φάσεις, είτε θετικά είτε αρ
νητικά. Το χρησιμοποιούν 
κατά κανόνα αδίστακτα για 
να διευρύνουν τις εργασίες 
τους ή να τύχουν ιδιαίτερης 
μεταχείρισης.

Η άποψη που καλλιέργησε 
η Νέα Δημοκρατία και απο
δέχτηκε και η υπόλοιπη αντι
πολίτευση ήταν ότι όλα αυτά 
τα θέματα έχουν σχέση μόνο 
με την κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ. Αλλα κόμματα δεν 
αφορά η διαπλοκή...

Η θέση αυτή, βέβαια, δεν 
έχει καμιά σχέση με την 

πραγματικότητα. Τα προβλή
ματα που προκύπτουν από 
την άσκηση οικονομικής ε
ξουσίας και τον έλεγχό της 
είναι άμεσα συνδεδεμένα με 
τη λειτουργία της κοινωνίας.

Ολα τα κόμματα είναι ανα
γκασμένα να παίρνουν θέ
σεις και να διαμορφώνουν 
στάσεις που είτε προωθούν 
είτε θίγουν οικονομικές δρα
στηριότητες. Η Νέα Δημο
κρατία υπερασπίστηκε επα

νειλημμένα, αλλά και στηρί
χτηκε επανειλημμένα από οι
κονομικά συμφέροντα.

Δεν είναι λίγες οι ερωτή
σεις και αναφορές στη Βου
λή βουλευτών της αντιπολί
τευσης που μετέφεραν λέξη 
προς λέξη ενστάσεις και δια
μαρτυρίες εταιρειών που δεν 
πέτυχαν σε διαγωνισμούς. 
Ορισμένες θέσεις της Νέας 
Δημοκρατίας σε σχέση με τα 
δημόσια έργα αποτελούσαν 
άποψη συγκεκριμένου επι
χειρηματία, με την οποία 
διαφωνούσε η πλειονότητα 
των κατασκευαστών.

Συγκεκριμένα εφοπλιστι
κά συμφέροντα καθόρι

σαν την απόφασή της να ενα- 
ντιωθεί στην απόσυρση των 
μονοπύθμενων πετρελαιο
φόρων, που αποτελούσε πο
λιτική της Ε.Ε. και της ελλη
νικής κυβέρνησης.

Ορισμένα MME ταυτίζο
νταν με την τότε αντιπολίτευ
ση όποτε και όταν θεωρού
σαν ότι η μεταχείρισή τους α 
πό την κυβέρνηση δεν ήταν 
εκείνη που ήθελαν. Πρόστι
μα του ΕΡΣ, απαιτήσεις κα
ταβολής φόρων καθόριζαν 
την πολιτική τους στάση.

Η Νέα Δημοκρατία μόλις 
έγινε κυβέρνηση ανέ

τρεψε την ισχύουσα νομοθε
σία στα θέματα των μελετών, 
διότι οι μηχανικοί και μελε
τητές θεωρούσαν ότι επιβα
ρύνονται με υποχρεώσεις α 
πέναντι στους πολίτες και το 
δημόσιο που δεν ήθελαν.

Αλλά και τα κόμματα της 
παραδοσιακής Αριστερός 
κατά κανόνα υπερασπίζο-
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Σημίτης για διαπλοκή και διαφθορά

ματολογίοιι. Το έργο εξαιρέ
θηκε από το Κοινοτικό Πλαί
σιο Στήριξης και η Ελλάδα α
ναγκάστηκε να επιστρέφει 
τις κοινοτικές επιδοτήσεις 
διότι πολλές από τις επιχει
ρήσεις που το ανέλαβαν δεν 
μπόρεσαν να ανταποκριθοΰν 
στις υποχρεώσεις τους.

Δ ιαμαρτυρίες δεν υπήρ
ξαν, όμως, μόνο από ε

κείνους που υφίσταντο τις 
σκληρές συνέπειες του αντα
γωνισμού. Πιο έντονα δια
μαρτύρονταν οι «μεγάλοι», 
που δεν ήταν σε θέση να συμ- 
μετάσχουν σε ένα διαγωνι
σμό ανταγωνιστικά, διότι δεν 
διέθεταν τις τεχνικές προϋ
ποθέσεις. Θεωρούσαν, παρ’ 
όλα αυτά, ότι δικαιωματικά 
τούς ανήκουν κάποιες δου
λειές, ή ακόμα ότι κάποιοι 
«αντίπαλοί» τους δεν πρέπει 
να αναπτυχθούν.

Η σχέση της πολιτείας με 
τα MME που εξασφαλί

ζει την πολυφωνία και την ε
λεύθερη πληροφόρηση των 
πολιτών, αλλά και μειώνει 

τους κινδύνους της χειρα
γώγησης δεν διαμορφώ
νεται ούτε με ένα νόμο 
ούτε με περισσότερο 
μέτρα από τη μια στιγ
μή στην άλλη.

Στον ραδιοτηλεο
πτικό τομέα οι τε
χνολογικές, οικο
νομικές και κοι
νωνικές εξελίξεις 
θα είναι συνε
χείς. Μια αποτε
λεσματική ρύθ
μιση απαιτεί συ
νεχή προσπά-

νταν τις θέσεις επαγγελματι
κών οργανώσεων, π.χ. των 
δικηγόρων, αδιαφορώντας 
για το αν οι θέσεις αυτές συμ
φέρουν ή όχι τους πολίτες.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
όφειλε να πάρει μερικές 

πολύ συγκεκριμένες αποφά
σεις. Για παράδειγμα, θα ζη
τούσε ή όχι από την Ευρω
παϊκή Ενωση για ορισμένους 
τομείς, όπως οι τηλεπικοινω
νίες, και για περιορισμένο 
χρόνο τη δυνατότητα να ανα
θέτει αποκλειστικά σε ελλη
νικές βιομηχανικές επιχειρή
σεις την κατασκευή υλικού, 
δικαίωμα που είχαν ασκήσει 
οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
για να ενισχύσουν την εγχώ
ρια βιομηχανία;

Θ α επιδίωκε ενίσχυση της 
δημιουργίας μεγάλων α

νταγωνιστικών επιχειρήσε
ων στον τομέα των κατα
σκευών ή θα άφηνε στην ελ
ληνική αγορά τις ξένες επι
χειρήσεις χωρίς αντα
γωνιστές;

Θα ανέθε
τε την κατα
σκευή πο
λεμικών 
πλοίων σε 
ελληνικές

ναυπηγικές επιχειρήσεις έ
στω και με δυσμενέστερους 
οικονομικούς όρους για  να 
αποκτήσει η χώρα τεχνολο
γία και να διατηρήσει την α
πασχόληση;

Τ ελικά σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις η κυβέρνη

ση αποφάσισε να διατηρήσει 
το επίπεδο απασχόλησης και 
να ενισχύσει την ανταγωνι
στικότητα της ελληνικής οι
κονομίας. Προτίμησε, έτσι, 
συχνά την εγχώρια βιομηχα
νία. Στην απόφασή της αυ
τή βρήκε σταθερά απέ
ναντι της κάποιες ελ
ληνικές επιχειρήσεις 
και την αντιπολίτευ
ση που κραύγαζε 
για διαπλοκή.

Απέναντι της ή
ταν ιδίως οι αντι
πρόσωποι ή οι εν 
δυνάμει αντιπρό
σωποι ξένων επιχει
ρήσεων, που προτι
μούσαν τα είδη να 

εισάγονται α 

πό αυτούς από το εξωτερικό, 
χωρίς να παράγουν καμιά α
πασχόληση και προστιθέμε
νη αξία στην Ελλάδα.

Α πέναντι της ήταν, όμως, 
και πολλοί που ασπάζο- 

νταν την άποψη ότι «οι δου
λειές πρέπει να μοιράζο
νται». Ενας δρόμος, γ ια  πα
ράδειγμα, να κατασκευάζε
ται από όσο το δυνατόν πε
ρισσότερους εργολάβους, ώ

στε να επιζήσουν και οι μι
κροί. Η συνταγή αυτή της 
«μοιρασιάς» της δουλειάς σε 
όσο το δυνατόν περισσότε
ρους, όταν εφαρμόστηκε για 
να προλάβει συνεχείς διαμά
χες, προκάλεσε καθυστερή
σεις, κακοτεχνίες, αδυναμία 
εκτέλεσης των έργων και πά
ντα αύξηση του κόστους.

Δ ιότι, βέβαια, δεν έχουν 
όλες οι επιχειρήσεις και 

ιδίως οι πολύ μικρές τα κε
φάλαια, την τεχνογνωσία 
και την οργάνωση για  να ε- 
κτελέσουν έργα μεγάλου με
γέθους.

Π αράδειγμα για το πού 
οδηγεί η συμμετοχή ό

σο το δυνατόν περισ
σότερων είναι η 

πρώτη φάση 
του Κτη-

θεια, πολιτικές που προσαρ
μόζονται στις τεχνολογικές 
και οικονομικές εξελίξεις.

Η συζήτηση για τη «δια
πλοκή» σιιγκάλυψε ένα 

πιο σημαντικό για την κοινω
νία πρόβλημα, πολύ δύσκολα 
αντιμετωπίσιμο. Η τηλεοπτι
κή εικόνα, για να πείθει, 
καλλιεργεί το αρεστό.

Τονίζει την ανασφάλεια ε
φόσον οι πολίτες αισθάνο
νται ανασφαλείς, προβάλλει 
την εικόνα της αδικίας, γιατί 
τα θύματα είναι συμπαθή και 
το κοινό ταυτίζεται μ’ αυτά, 
υποστηρίζει την ευθύνη των 
μεγάλων και καλύπτει τους 
άτυχους μικρούς.

Ο ι λόγοι γ ι’ αυτή τη στάση 
είναι προπαντός επιχει

ρηματικοί. Η καθημερινή 
ζωή ως μελόδραμα, η πολιτι
κή ζωή ως παγκράτειο, όπου 
όλα τα χτυπήματα επιτρέπο
νται, η όποια κυβέρνηση σε 
αμφισβήτηση και η τηλεόρα
ση ως συνήγορος του πολίτη 
εξασφαλίζουν τηλεθέαση 
και εισπράξεις.

Ο μως μια υπεύθυνη κοι
νωνία πολιτών δεν μπο

ρεί να δέχεται την καθολική 
ισχύ των κριτηρίων της αγο
ράς στο χώρο της πολιτικής, 
της κοινωνίας και του πολιτι
σμού. Οφείλει να διεκδικεί 
και να συμβάλλει, ώστε τα 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα να α
κολουθούν κανόνες αντικει
μενικής ενημέρωσης, ποιότη
τας, προστασίας της αξιο
πρέπειας των πολιτών και να 
συνεισφέρουν στη διαμόρ
φωση της δημοκρατικής λει
τουργίας της κοινωνίας.


