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Ο Σημίτης 
ανοίγει τα 
χαρτιά του

► ΣΕΛ. 3 -6

>  Εηισιροφή στο τιαρεβθόν 
η διακυβέρνηση Καραμανβή

>  Επέβεξα τον Γιώργο γιατί 
τον ήθεβαν οι ψηφοφόροι

>  Το ΚΚΕ ακοβσύθησε 
τον εθνικισμό

>  Η ηγεσία του ΣΥΝ 
συνέπβευσε με ΝΔ

>  Ο ρόβος του Αυμηέρη 
τη νύχ,τα των Ιμίων

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Ερευνούν 
τώρα και 
τροφοδότη 
λογαριασμό
► ΣΕΛ. 28

ΕΡΕΥΝΑ

Πότε και πόσα 
Ρίχτερ «δίνουν» 
τα ρήγματα 
στην Ελλάδα
► ΣΕΛ. 20-21

ΟΔΗΓΟΣ

Εξτρέμ σπορ 
για χειμερινές 
αποδράσεις
► ΣΕΛ. 26-27

ΕΥ. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Πιέζει για 
ανασχηματισμό 
και συντονιστή 
στο Μαξίμου
► ΣΕΛ. 9

Απόφαση-σοκ από το Συμβούλιο της Επικράτειας

οι επεκτάσεις σχεδίων
Α ντισυνταγματικές κρίνει η Ο

λομέλεια του Συμβουλίου της 
Επικράτειας τις υπουργικές αποφά
σεις για εντάξεις στο σχέδιο πόλης, 
θεωρώντας ότι αυτές πρέπει να γί
νονται μόνο με Προεδρικά Διατάγ
ματα και υπό την έγκριση του ΣτΕ. Η 
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρί
ου καθιστά μετέωρες και ευάλωτες 
σε προσφυγές δεκάδες χιλιάδες οι
κοδομικές άδειες.
► ΣΕΛ. 19

Άκυρες χιβιάδες 
οικοδομικές άδειες 
και εκατοντάδες 
ποβεοδομικές 
πράξεις της δετίας

ΕΝ ΜΕΣΩ ΦΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ,

Παραίτησαν 
και τον θείο
Παραίτηση - μυστήριο του 
β ο υ λ ευ τή  και π ρω θυ - 
πουργικού θείου Αχ. Κα
ραμανλή, που είχε βρε
θεί στο στόχαστρο της κρι
τικής για  τις συναλλαγές 
του με το  Χρηματιστήριο. 

► ΣΕΛ. 7

ΟΨΙΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Εττικαβείιαι ότι 
ο Παυβόττσυβος δεν 
τον κάβνψε στο θέμα της 
ηροσμέτρησης 
τωνβευκών ψηφοδεβτίων
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ο Κ. Σημίτης μιλάει για όλα
Στο βιβλίο του που κυκλοφορεί χη Δευτέρα ο πρώην πρωθυπουργός γράφει για την κυβερνητική του οκταετία,

χαρακτηρίζει επιστροφή στο παρελθόν τη θητεία του Κ. Καραμανλή, ενώ τονίζει ότι για τον εκσυγχρονισμό 
της χώρας χρειάζονται συνεχείς μεταρρυθμίσεις. Τι λέει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Κυπριακό

ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ

Καταλληλότερος για ομαλή 
διαδοχή και εκλογική νίκη

Ο Γ. Παπανδρέου ήταν το στέλεχος με τη μεγαλύτερη 
απήχηση στην κοινή γνώμη και ένας επιτυχημένος υπουργός 
Εξωτερικών, λέει για την επιλογή Γιώργου για την προεδρία 
του Π Α ΣΟ Κ  ο Κ. Σημίτης

«Ειτέλεξα τελικά να  συνεννοηθώ  με τον 
κ. Γ. Παπανδρέου γιατί ήταν το πιο δη
μοφιλές στέλεχος με τη μεγαλύτερη α
πήχηση στην κοινή γνώμη, μακράν 
πρώτος σε σχέση με όλους τους υπο
λοίπους, όπως έδειχναν όλες οι δημο
σκοπήσεις. Επιπλέον ήταν ένας επιτυ
χημένος υπουργός Εξωτερικών για  πολ
λά χρόνια: Στην επιλογή μου να  συ
νεννοη θώ  μαζί του και όχι 
με άλλους, που θα μπο
ρούσαν να  με διαδεχτούν, 
δεν έπαιξαν ρόλο ούτε συ
μπάθειες ούτε αντιπάθειες.

Μόνο αυτός που είχε τη 
μεγαλύτερη αποδοχή στην 
κοινή γνώμη  θα μπορούσε 
να  εξασφαλίσει τόσο μια ο 
μαλή διαδοχή όσο και μια νί
κη στις εκλογές.

Ο κ. Γ. Παπανδρέου ερχόταν πρώτος 
στις προτιμήσεις, τόσο στο σύνολο τω ν  
εκλογέων όσο και στους ψηφοφόρους 
του ΠΑΣΟΚ. Η συνεννόηση μαζί του δεν 
σήμαινε λοιπόν διάκριση σε βάρος κά
ποιων άλλων.

Απαραίτητο νομιμοποιητικό στοιχείο 
του επόμενου προέδρου του ΠΑΣΟΚ ή
ταν η εκλογή του σύμφωνα με τις κα
ταστατικές διαδικασίες στις οποίες κά
θε στέλεχος θα μπορούσε να  συμμετά- 
σχει.

Από το ν  Αύγουστο και μετά ζήτησα 
από τρεις διαφορετικές εταιρείες δη-

Πήρα την 
απόφασή μου 
να αποχωρήσω 
από την ηγεσία 
του ΠΑΣΟΚ 
τον Νοέμβριο 
του 2003

μοσκοπησεων να  ερευνήσουν τις πι
θανές αντιδράσεις της κοινής γνώμης 
σε μια αλλαγή ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και 
ποια επίδραση θα είχε στη στάση τω ν 
ψ ηφ οφ όρω ν στις επόμενες εκλογές. 
Τα αποτελέσματα όλων των ερευνών, 
για  τα οποία ήταν ενήμεροι τόσο ο κ. 
Γ. Π απανδρέου  ό σ ο  και ο κ. Μ. Χρυσο- 
χοΐδης, ήταν περίπου τα ίδια.

Οσον αφορά τη ν πρόθε
ση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ με 
πρόεδρό του τον κ. Γ. Πα
πανδρέου είτε προηγούνταν 
είτε υπολειπόταν ελαφρά 
της Νέας Δημοκρατίας και 
πάντως μείωνε αισθητά τη 
διαφορά του από αυτήν.

Οι ψηφοφόροι μεταξύ κ. 
Γ. Παπανδρέου καικ. Κ. Κα
ραμανλή προτιμούσαν τον 

κ. Γ. Παπανδρέου για  πρωθυπουργό. Ο 
κ. Γ. Παπανδρέου ήταν κάτι καινούργιο. 
Εφερνε πίσω στο ΠΑΣΟΚ πολλούς από 
όσους μεταστράφηκαν και δ ίσταζαν να 
το ξαναψηφίσουν.

Η ανάκαμψη ήταν θεαματική στις 
αγροτικές περιφέρειες. Οι σφυγμομε
τρήσεις έδειχναν ότι η αλλαγή ηγεσίας 
έδινε μια νέα  διάσταση στην εκλογική 
αναμέτρηση. Δημιουργούσε μια δυνα
μική που θα μπορούσε να  αναπτυχθεί.

Πήρα την απόφασή μου στα τέλη 
Νοεμβρίου 2003: δεν θα ηγούμουν του 
ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές».

:—

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΡΗΣ

Π αρών» δηλώνει ο τέως πρω
θυπουργός Κώστας Σημί
της με το βιβλίο του «Πολι

τική για  μια δημιουργική Ελλάδα 
1996-2004» που κυκλοφορεί τη 
Δευτέρα από τις εκδόσεις «ΠΟΛΙΣ» 
και θα παρουσιαστεί από τον ίδιο την 
προσεχή Τετάρτη στο Μουσείο Μπε- 
νάκη, στην οδό Πειραιώς. Ο κ. Ση
μίτης χαρακτηρίζει «επιστροφή στο 
παρελθόν» την κυβερνητική θητεία 
του κ. Καραμανλή και καλεί τις δυ
νάμεις του εκσυγχρονισμού «ν α  α- 
ντιτά ξουν στις προσπάθειες επ ι
στροφής στο παρελθόν ένα σχέδιο 
για να  συνεχίσει η Ελλάδα την πο
ρεία ισχυροποίησής της».

«Οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται 
συνέχεια», αναφέρει χαρακτηριστι
κά στο βιβλίο, ενώ  υπογραμμίζει 
πως «ένα  εκσυγχρονιστικό εγχεί
ρημα δεν έχει ημερομηνία λήξης». 
«Η χώρα πρέπει να έχει ένα συνεχώς 
ανανεούμενο μεταρρυθμιστικό σχέ
διο για  να διατηρήσει υψηλούς ρυθ
μούς ανάπτυξης», τονίζει με νόημα, 
ενώ τάσσεται υπέρ της ασφαλιστικής 
μεταρρύθμισης και ασκεί αυτοκριτική 
για  την υπόθεση της Ολυμπιακής.

Ο τέως πρωθυπουργός, στο βιβλίο 
του, αναφέρεται σε όλους και σε ό
λα της κυβερνητικής του οκταετίας, 
αν και αποφεύγει τις επισημάνσεις 
για  τον ρόλο συγκεκριμένων προ
σώπων, επικεντρώνοντας στις πο
λιτικές που ακολούθησε και σ' αυ
τές που πρέπει να  ακολουθηθούν, 
ενώ  ασκεί οξύτατη κριτική στη ΝΔ 
και τον κ. Καραμανλή τόσο για τη στά
ση τους ως αντιπολίτευση έως το 
2004 όσο και για  την πρακτική τους 
από τότε που ανέλαβαν την εξουσία.

Ο κ. Σημίτης μεταξύ άλλων:
■  Κατηγορεί τη ΝΔ ότι «σ ε  όλη τη 
διάρκεια της οκταετίας ακολούθησε 
μια καταγγελτική και ολοκληρωτι
κά αρνητική αντιπολίτευση. Στην ε
ξωτερική πολιτική, όπως χαρακτη
ριστικά αναφέρει, μην έχοντας α
ντιπρόταση για τις ελληνοτουρκι
κές σχέσεις, τροφοδότησε φόβους 
επιδιώκοντας να προκαλέσει τα “πα
τριωτικά" αντανακλαστικά τω ν  πο
λ ιτώ ν ». Η αντίδρασή της δε στο 
Ελσίνκι, «όπω ς αποδείχθηκε αφού 
ανέλαβε την εξουσία, δεν ήταν απλώς 
προϊόν συνήθους ανέξοδης αντι

πολιτευτικής διάθεσης, αλλά ου
σιαστικότερης διαφωνίας την οποία 
δεν είχε το θάρρος όμως να  διατυ
πώσει με σαφήνεια. Δ ε ν  ήθελε την 
προσφυγή στο Δικαστήριο της Χά
γης, όπως δεν ήθελε και να  ενα- 
νπωθεί στην αγγλοαμερικανική πίε
ση για  τη χωρίς όρους έναρξη ε- 
νταξιακών διαπραγματεύσεων με 
την Τουρκία».
■  Εξηγεί γιατί δεν δέχτηκε να  απο- 
τελέσουν οι Ολυμπιακοί Α γώ νες 
το ν  «εθνικό στόχο» της τετραετίας 
2000-2004: «Δ ε ν  συμμερίστηκα πο

τέ αυτή την άποψη. Η προετοιμασία 
ήταν σημαντική ευθύνη της κυβέρ
νησης. Η επιτυχία ή αποτυχία του εγ
χειρήματος θα έκρινε την εικόνα 
της χώρας. Ομως “εθνικός στόχος” 
ήταν ο εκσυγχρονισμός, η σύγκλι
ση.

Την κοινωνική αλλαγή δεν την 
επέφεραν οι Αγώνες, αλλά η πολι
τική μας για  το ξεπέρασμα τω ν  υ
στερήσεων. Αυτή ήταν η κύρια ευ
θύνη μας». Σύμφωνα με τον  τέως 
πρωθυπουργό, πάντως, η δαπάνη 
τω ν  Ολυμπιακών Α γώ νω ν  κυμάν

θηκε περίπου στα 5 δισ. ευρώ, δη
λαδή -όπως αναφέρει- σε ένα πο
σοστό περίπου 0,5% του ΑΕΠ ετησίως 
γ ια  διάστημα έξι ε τώ ν  συνολικά 
(1998-2004).
■  Ασκεί έμμεση κριτική στον Πρόε
δρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Τ. 
Παπαδόπουλο γ ια τη  στάση του στο 
σχέδιο Ανάν, ενώ  επιτίθεται ευθέως 
στον πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή 
για  την πολιτική του στο Κυπριακό 
και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
■  Τάσσεται υπέρ της Ευρώπης τω ν 
δύο ταχυτήτων, με την Ελλάδα να  ε-

ντάσσεται στην πρώτη ταχύτητα, ε
νώ  περιγράφει πώς έφτασε κοντά σε 
συμφωνία με τον  τότε πρωθυπουρ
γό  της FYROM κ. Εκεοργκιέφσκι για 
το όνομα της γειτονικής μας χώρας 
(Gome Macedonia).
■  Παραθέτει στοιχεία πώς οι εργα
ζόμενοι κέρδισαν από την οικονο
μική πολιτική που άσκησε, ενώ  α- 
ναφέρεται στα προβλήματα τω ν  κυ- 
βερνήσεών του με τον  αγροτικό κό
σμο, ειδικά με τις κινητοποιήσεις που 
έγιναν στον Θεσσαλικό Κάμπο.

► ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ - ΟΜΗΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

Διχαστική η πολιτική της ΝΔ
Προσωπικές επιθέσεις και διάκριση των πολιτών σε φίλους και εχθρούς. 

Συνεχής ενοχοποίηση της κυβερνητικής παράταξης. Το σύνθημα για 
«επανίδρυση του κράτους» ενίσχυσε την εικόνα απαξίωσης της πολιτείας

Π αράλληλα με τη ν ε 
ξα γγελ ία  μιας νέας 
“ηθικής” και ενός ν έ 

ου πολιτικού πολιτισμού η Νέα Δη 
μοκρατία εφάρμοσε, σε αντίθεση με 
τις εξαγγελίες της, μια διχαστική πο
λιτική, με έντονες προσωπικές ε 
πιθέσεις, συνεχή ενοχοποίηση της 
κυβερνητικής παράταξης και συ
στηματική διάκριση τω ν πολιτών σε 
φίλους και εχθρούς.

Ο πρωθυπουργός καταγγέλθη
κε ως “υπηρέτης τω ν οργανωμένων 
συμ φ ερόντω ν” και εκλεκτός της 
διαπλοκής. Ο νέος πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ κατά τις εκλογές του 2004 
στιγματίστηκε ω ς εκφραστής αμε
ρικανικών νοοτροπ ιών και υπηρέ
της αμερικανικών συμφερόντων, η 
δε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρ
νηση του ΠΑΣΟΚ ω ς καθεστώς πα
ρόμοιο με εκείνο τω ν  δικτατορι- 
κών καθεστώτων.

Αυτή η ακραία αντιπαράθεση ε 
ξυπηρετούσε έναν συγκεκριμένο 
σκοπό. Μόνο με διχαστική τακτική 
συγκρατιόταν στο κόμμα και συ- 
σφατευόταν η ακροδεξιά. Αυτήν είλ- 
κυαν τα συνθήματα. Στους οπα
δούς τής αποδείκνυαν ότι η Νέα Δη 
μοκρατία παραμένει το κόμμα τους.

Ετσι προλαμβανόταν ο κίνδυ
νος να  εγκαταλείψουν τη Νέα Δ η 
μοκρατία για  ένα  αποκλειστικά δι
κό τους κόμμα.
• Τη δεύτερη τετραετία η Νέα Δ η 
μοκρατία πρόβαλε ω ς απάντηση 
στα προβλήματα της κακοδιαχεί
ρισης και της γραφειοκρατίας την 
“επανίδρυση του κράτους”. Τι α
κριβώς σήμαινε “επανίδρυση" πα- 
ρέμεινε ασαφές.

Η “επανίδρυση” ήταν ένα  σύν
θημα για να  ενισχύει την εικόνα της 
απαξίωσης της πολιτείας. Ενα επι
κίνδυνο σύνθημα, όπως επικίνδυ
νοι ήταν και οι ισχυρισμοί για  κα
θολική διαφθορά ό λω ν  τω ν  κυ- 
βερνώντων, οι οποίοι ενίσχυαντις 
θέσεις της ακροδεξιάς για  αμφι
σβήτηση του δημοκρατικού πολι
τεύματος.

Οι επ ιθέσεις της Νέας Δημ ο
κρατίας κατά του κράτους είχαν ως 
στόχο κυρίως το κοινωνικό κράτος. 
Η Νέα Δημοκρατία επιδίωκε να  πε
ριορίσει την κρατική παρέμβαση 
και να  επεκτείνει ακόμα περισσό-

Τη στιγμή ίω ν κυβερνητι
κών ευθυνών συνεχίζεται 
η πολιτική των εντυπώσε
ων, λέει για τη Ν Δ  ο Κ. 
Σημίτης στο βιβλίο του.
Για το ΚΚΕ αναφέρει πως 
συνεργάστηκε χωρίς εν
δοιασμό με τη ΝΔ όποτε 
το έκρινε σκόπιμο. Γ  ια τον 
ΣΥΝ  επισημαίνει πως έ
βαλε το κάρο μπροστά α
πό το άλογο

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αδιέξοδο με την απλή αναλογική
«Η  απάντηση της ηγεσίας του ΣΥΝ (σε μία συνερ
γασία) ήταν πλήρως απορριπτική. Η πρόσκλησή μου 
αντιμετωπίστηκε ω ς προσπάθεια “διεμβολισμού”, 
χωρίς να  προσδιοριστεί πώς μια βαθμιαία χωρίς τυ- 
πικότητες συνεργασία δύο όμορων κομμάτων κα
θίσταται διεμβολισμός.

Η πλειοψηφία της ηγεσίας του ΣΥΝ αντέτεινε στην 
πρότασή μου την ανάγκη ενός νέου εκλογικού νό 
μου και την καθιέρωση της απλής αναλογικής ως 
απόδειξη  της ειλικρίνειας τω ν  π ροθέσεω ν του 
ΠΑΣΟΚ. Εβαζε έτσι το κάρο μπροστά από το άλογο. 
Επανέφερε τη συζήτηση σε μια κατεύθυνση που στο 
παρελθόν είχε αποδειχθεί τελείως αδιέξοδη. Η κα
θιέρωση της απλής αναλογικής χωρίς την πρότε- 
ρη συμφωνημένη και ολοκληρωμένη συμμαχία ε
νείχε τον κίνδυνο ακυβερνησίας, κίνδυνο που θα 
απέτρεπε τους ψηφοφόρους να  μας εμπιστευθούν...

...Εκτός αυτού η ηγεσία του ΣΥΝ κατήγγειλε τη 
συνεργασία μελών ή φ ίλω ν  του με την κυβέρνη
ση. Μας κατηγόρησε ότι “περιφέρουμε σε δ ιάφο

ρους χώρους κρατικές - κυβερνητικές θέσεις ως κομ
ματική προίκα, προκειμένου να  φέρουμε τα πάντα 
στα μέτρα μας”. Ενα τέτοιο κλίμα είχε ω ς αποτέλε
σμα οι σχέσεις με το ν  ΣΥΝ όχι μόνο να  μην προ
χωρήσουν, αλλά να  γ ίνουν  όλο και πιο προβλη
ματικές.

Η ηγεσία του ΣΥΝ προφανώς πίστευε ότι σε πε
ρίπτωση κυβερνητικής κρίσης θα σχηματιζόταν 
μια νέα  πλειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ, που θα επέτρεπε 
μια νέα κυβέρνηση με τον ισχυροποιημένο ΣΥΝ συμ
μέτοχο. Και πάντως ήταν σίγουρη ότι η απαξίωση 
της κυβέρνησης θα στρέψει τους απογοητευμένους 
ψ ηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ προς το ν  ΣΥΝ. Η ηγεσία 
του συμπορεύτηκε αρχικά με την εσωτερική αντι
πολίτευση του ΠΑΣΟΚ επιτιθέμενη κατά του εκ
συγχρονισμού, και αργότερα, στη δεύτερη τετραε
τία, δεν έχασε ευκαιρία από κοινού με τη Νέα Δ η 
μοκρατία να  χτυπήσει την κυβερνητική πολιτική. 
Τ  ο κόστος αυτής της συμπεριφοράς το πλήρωσε κυ
ρ ίως ο ίδιος ο ΣΥΝ»...

τερο την αγοραία οργά 
νωση στην παιδεία, στην 
υγεία και στην κοινωνι
κή ασφάλιση.

Το πρότυπο της συ
μπαράστασής της προς 
τους κοινωνικά αδύνα
τους ήταν οι κατά περίπτωση κρα
τικές παροχές, που συνήθως κα
θορίζονται από εκλογικές σκοπι
μότητες.

Η κ ο ινω ν ική  δ ικα ιοσύνη  ω ς 
στόχος διακυβέρνησης ήταν υπο
δεέστερος σε σχέση με άλλους, 
όπως η ενίσχυση τω ν  επιχειρήσε
ων. Γι’ αυτό και στο πρώτο έτος δια-

Παράταξη 
των κατεχόντων 
η Νέα
Δημοκρατία

κυβέρνησής της οι μό
νο ι φ ο ρ ο λο γ ικ ο ί συ 
ντελεστές που μείωσε ή
ταν οι συντελεστές φο- 
ρολόγησης τω ν  δ ια νε
μόμενων κερδών τω ν  
επ ιχ ε ιρ ή σ εω ν  τα υ τό 

χρονα με την απαλλαγή της Εκκλη
σίας από φ ορολογικές επιβαρύν
σεις.

Οι ρυθμίσεις για  τη διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας, την αμοιβή 
τω ν  υπερωριών και το Ασφαλιστι
κό τω ν  τραπεζοϋπαλλήλων, τις ο 
ποίες προώθησε το καλοκαίρι του 
2005, ήταν προσαρμοσμένες στις

ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΕ

Υιοθέτησε 
τον μαχητικό 
εθνικισμό
«Από την άλλη, η σχέση με το 
ΚΚΕ ήταν πιο απλή. Συμφω
νούσαμε και οι δύο ότι οι α
πόψεις μας ήταν διαμετρικά 
αντίθετες. Ετσι δεν επιδίωξα 
τη συνεργασία όπως δεν την 
επιδίωξε και το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, 
μάλιστα, προκειμένου να ε
ξασφαλίσει μεγαλύτερη απο- 
τελεσματικότητα στη συνεχή 
αποδομητική του προσπάθεια, 
συνεργάστηκε χωρίς ενδοια
σμό με τη Νέα Δημοκρατία, 
όποτε το έκρινε σκόπιμο. Στη 
διάρκεια της οκταετίας άλλα
ξε, επίσης, τη γραμμή του ως 
προς τις σχέσεις της Ελλάδας 
με τους γείτονές της. Εγκα- 
τέλειψε διεθνιστική παράδο
ση που έθετε σε πρώτη μοί
ρα τη φιλία και τη συνεργα
σία των λαών και ακολούθη
σε έναν μαχητικό εθνικισμό. 
Τα “εθνικά θέματα” εντάχθη
καν στη γενικότερη στρατηγι
κή καταπολέμησης της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης και των ε
πιβουλών του παγκόσμιου κα
πιταλισμού. Είναι χαρακτηρι
στικό ότι το ΚΚΕ απέρριψε ε
ξαρχής το σχέδιο Ανάν. Δεν α
κολούθησε τις απόψεις του α
δελφού του Κυπριακού Κόμ
ματος, του ΑΚΕΛ, που σε μια 
πρώτη φάση επιδίωξε την ε
παναδιαπραγμάτευση ιδίως 
όσον αφορά τις παρεχόμενες 
από τη διεθνή κοινότητα εγ
γυήσεις τήρησης του σχεδίου».

επιδιώξεις τω ν  επιχειρήσεων.
Η Νέα Δημοκρατία, παρά τη “λαϊ

κή Δεξιά" που εκπροσωπούσε, πα
ρέμενε η παράταξη τω ν  κατεχό
ντων, τω ν  μ εγάλων οικονομικών 
συμφερόντων.

Η αντίθεσή της έτσι προς την κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν αναμε
νόμενη. Ο τρόπος αντιπαράθεσής 
της, όμως, διχαστικός, χωρίς συ
γκεκριμένο πρόγραμμα, επηρέα
σε τη λειτουργία του πολιτικού συ
στήματος.

Αποτέλεσε ένα  φρένο. Ενίσχυσε 
την αντιφατικότητα και τον αδιέξοδο 
αρνητισμό της ελληνικής κοινωνίας.

Οι δυσκολίες που συνάντησε η 
Νέα Δημοκρατία, από την πρώτη μέ
ρα της διακυβέρνησής της, είναι α
ποτέλεσμα της αντιπολιτευτικής 
της τακτικής.

Οταν δεν υπάρχει σχέδιο, επε
ξεργασμένη  πολιτική, αλλά επι
κρατούν το συγκυριακό και οι προ
σωπικές διαμάχες, οι συνήθειες 
δύσκολα αλλάζουν.

Τη στιγμή τω ν  κυβερνητικών 
ευθυνώ ν συνεχίζεται η πολιτική 
τω ν  εντυπώσεων. Η κυβέρνηση ε 
μπλέκεται σε τακτικισμούς και δεν 
μπορεί να  διαμορφώσει ένα  μα
κροπρόθεσμο σχέδιο».
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«Η  υπόθεση 
των ταυτοτή
των έδειξε τη 
διάταξη και 
τον συσχετισμό 
των ιδεολογι
κών δυνάμεων 
στην ελληνική 
κοινωνία»

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

Η Εκκλησία ήθελε 
να έχει βέτο σε όλα 
τα μείζονα θέματα

Ο
πως αναμενό- 
ταν , τη ν  από
φ α ση  της κυ

βέρνησης να  μην αναγράφε
ται το θρήσκευμα στις αστυ
νομικές ταυτότητες ακολού
θησαν μεγάλες συγκεντρώ
σεις διαμαρτυρίας στην Αθή
να και στη Θεσσαλονίκη, τις 
οποίες οργάνωσε η Εκκλη
σία, καθώς και συγκέντρωση 
υπογραφών για  τη διεξαγω
γή δημοψηφίσματος με το ε
ρώτημα εάν γίνεται ή όχι δε
κτή “η προαιρετική αναγραφή” 
του θρησκεύματος.

Η Νέα Δημοκρατία και τα 
στελέχη της στήριξαν αυτές τις 
ενέργειες. Ο πρόεδρός της, μά
λιστα, υπέγραψε για  το δη
μοψήφισμα. Αλλά και η ενό 
τητα του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε 
ρωγμές. Π ολλά 
στελέχη του οδη- ■  ■  
γήθηκαν σε μια 
σ τάση  αμ φ ιβο 
λίας και αδικαιο
λόγητης ενοχής, 
από τον φόβο του 
π ολ ιτ ικ ού  κ ό 
στους. Παρέβλε
παν όμως ότι ο 
εκσυγχρονισμός 
της πολιτείας όπως και ο συν- 
δεδεμένος με αυτόν διαχωρι
σμός Κράτους και Εκκλησίας 
δεν γίνεται χωρίς αναμετρή
σεις. Οσο για  το πολιτικό κό
στος, το αύξαναν οι ίδιοι με τη 
δημοσιοποίηση τω ν αμφιβο
λ ιώ ν τους και τη δημιουργία 
εικόνας διάσπασης.

Ομως οι ταυτότητες ήταν ε
κείνη τη στιγμή αφορμή και 
πρόσχημα για  την Εκκλησία. 
Στην πραγματικότητα μέσα α
πό την υπόθεση αυτή η Εκκλη
σία προσπάθησε να εγκαθι- 
δρύσει μια ιδεολογική επο- 
πτεία επί της πολιτικής εξου

σίας. Να την αποδεχτεί η κυ
βέρνηση ως υποχρεωτικό συ
νομιλητή, με δικαίωμα βέτο σε 
όλα τα μείζονα θέματα της 
χώρας, από τα εθνικά μέχρι 
την παιδεία και το ν  πολιτι
σμό. Και όχι μόνον αυτό, αλ
λά και να  εξασφαλίσει ευμε
νή μεταχείριση σε όλες τις 
σχεδιαζόμενες δράσεις της, 
όπως την ίδρυση πανεπιστη
μίου, ραδιοτηλεοπτικού σταθ
μού ή την κατασκευή ξενο
δοχείων κατ’ εξα ίρεση τω ν  
πολεοδομικών ρυθμίσεων.

Η υπόθεση τω ν  ταυτοτή
τω ν  έδειξε τη διάταξη και τον 
συσχετισμό τω ν ιδεολογικών 
δυνάμεων στην ελληνική κοι
νωνία...

...Οι προσπάθειες διεξα
γω γής δημοψηφίσματος έ

πεσαν στο κενό. Η 
σημασία της τελι
κής έκβασης ήταν 
σημαντική και μα
κροπρόθεσμη, πα
ρά το κόστος της. 
Α ρ κ ε ί ν α  σκε- 
φτούμε τι θα συ- 
νέβα ινε σ τη ν α
ντίθετη περίπτω
ση. Ο πολιτικός 

κόσμος θα ήταν όμηρος της 
Εκκλησίας, της οποίας η ιε
ραρχία δεν έχει την απαραίτητη 
πολιτική και συνταγματική 
νομιμοποίηση για να  επιβάλ
λει το δικό της κοινωνικό πρό
τυπο. Αυτό που επιτεύχθηκε, 
επίσης, ήταν η μετάβαση από 
μια αντίληψη ανεμπόδιστης 
κυριαρχίας της πλειοψηφίας 
σε μια αντίληψη δημοκρατίας, 
της οποίας συστατική και α
διαπραγμάτευτη αρχή είναι ο 
σεβασμός τω ν δικαιωμάτων 
και του αυτοπροσδιορισμού 
της μειοψηφίας».

► ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Η Εκκλησία 
προσπάθησε 
να εγκαθιδρύσει 
μια ιδεολογική 
εποπτεία επί 
της πολιτικής 
εξουσίας

Τα αγκάθια για τη δημιουργία της Κεντροαριστεράς
«Μετά την αποτυχία της προσπάθειας για 
μια ευέλικτη συνεργασία με τον ΣΥΝ, η 
συζήτηση για την Κεντροαριστερά ταυ
τίστηκε λίγο ως πολύ με την προσπάθεια 
ανανέωσης του ΠΑΣΟΚ, το άνοιγμά του 
προς την κοινωνία και την εισροή νέω ν 
μελών από τάσεις της Αριστερός...

...Ενα μέρος του στελεχικού δυναμικού 
του ΠΑΣΟΚ ήταν καχύποπτο απέναντι στο 
νέο κι έτσι το εγχείρημα χαρακτηρίστη
κε ως “δεξιά στροφή”. Αυτή η κριτική ε
ξέφραζε κυρίως την υπεράσπιση θέσε
ω ν  εξουσίας. Ηταν μια μάχη εσωκομμα
τικών χαρακωμάτων στη βάση προσω

πικών στρατηγικών. Ο κομματικός μη
χανισμός δεν άνοιξε τις πόρτες στον κό
σμο και στα στελέχη της Αριστερός που 
θέλησαν να  συστρατευτούν. Ενα στέλε
χος μίλησε χαρακτηριστικά για “ενοι
κιαστές που ήρθαν να διώξουν τους ι
διοκτήτες”»...

Σας βά

Popular Ca
Μεταφέρετε όλα 

...με 0%* για 6  μή
Η π ρ ο σ φ ο ρ ά  ισ χ ύ ε ι  μ έ χ ρ ι  3 1 / 1 2 / 0 5

* Γιο το μεταφερόμενο ποοό, οτη συνέχεια κοι για τις νέες αγορές σος ανταγωνιστικό επιτόκιο 
13% (πΠέον εισφοράς 0,6% Ν.128/25) για τις Popular Card Visa Classic και Electron 
και 12,5% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75) γιο την Popular Card Visa Gold.

JgJ 8011132000  www.laiki.gr
■ΛΛ.
W ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Έχεις Τράπεζα.

Μ ΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Λ Α ΪΚ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ *  Μ ίΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΕΛΛΑΙ)Α.Ε. *  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16,106 η  ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.Ι 210 33 5QC00

lA
SH

U?

http://www.laiki.gr


6

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο ΣΙΕ ΥΣΗ Αποσπάσματα από το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού 
Κ. Σημίτη «Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα 1996-2004 »

ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΩΝ

Φως ατη μεγάλη 
νύχτα των Ιμίων
Συνταρακτικές αποκαλύψεις για τα γεγονότα του ‘96, την (άγνωστη) 

ανετοιμότητα του Στρατού. Τα τηλεφωνήματα με Ουάσινγκτον

Σ υγκλονιστικές είναι οι απο
καλύψεις που κάνει στο βιβλίο 
ίου ο Κ. Σημίτης για τη μεγά

λη νύκτα τω ν Ιμίων που έφερε τη χώ
ρα μας στο χείλος του πολέμου με την 
Τουρκία. Από την παράθεση τω ν γε 
γονότων προκύπτει η (άγνωστη) α
νετοιμότητα των Ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων, τα μεγάλα διλήμματα που 
αντιμετώπισε ο Κ. Σημίτης και οι λύ
σεις που τελικά έδωσε με διπλό στό
χο τη διαφύλαξη της ειρήνης και την 
αποτροπή τετελεσμένων σε βάρος 
τω ν κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Ο Κ. Σημίτης, αφού αναφέρει πως 
στις 21.45 τής 30ής Ιανουάριου συ
νομίλησε με τον Πρόεδρο Κλίντον, ο 
οποίος του μετέφερε την ανησυχία του 
για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδί
ου, αναφέρεται στη συνέχεια στα δρα
ματικά γεγονότα:

«...Λίγο αργότερα μετά τη λήξη 
της κοινοβουλευτικής συζήτησης, 
πραγματοποιείται στο πρωθυπουρ- 
γικό γραφείο στη Βουλή σύσκεψη 
της Κυβερνητικής Επιτροπής με τους 
κυρίους Α. Τσοχατζόπουλο, Θ. Πά
γκαλο, Γ. Αρσένη, Γ. Παπαντωνίου, Δ. 
Ρέππα και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ ναύαρχο 
κ. Λυμπέρη, παρόντος και του γραμ
ματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. 
Τ. Μαντέλη καθώς και τω ν συμβού
λων μου κυρίων Ν. Θέμελη και Δ. Κα- 
ράίτίδη...

Η σύσκεψη άρχισε παρά την α
πουσία του κ. Πάγκαλου, ο οποίος έ
φτασε λίγο αργότερα γιατί είχε συ
νέντευξη στην τηλεόραση για το συ
γκεκριμένο θέμα, συνέντευξη που 
θεώρησα σκόπιμη για λόγους ενη
μέρωσης της κοινής γνώμης...

...Αρχίζω λοιπόν την ενημέρωσή 
μου με το τηλεφώνημα του Προέ
δρου Κλίντον. Στη συνέχεια ζητώ να 
πληροφορηθώ από τον υπουργό Εθνι
κής Αμυνας κ. Αρσένη και τον αρχη
γό ΕΕΕΘΑ κ. Λυμπέρη την πραγματι
κή εικόνα της κατάστασης. Ο κ. Λυ- 
μπέρης έχει απλώσει τους σχετικούς 
χάρτες στο τραπέζι συσκέψεων. Υπο- 
στηρίζει ότι δεν υπάρχει «καμιά ένδειξη 
συγκέντρωσης τουρκικών ενόπλων δυ
νάμεων στην περιοχή»...

Η μόνη λύση
...Στη συζήτηση καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι ένα θερμό επεισόδιο, 
αλλά επίσης και η αυξημένη στρα
τιωτική παρουσία στην περιοχή θα ο
δηγούσαν στο διάλογο με την Τουρ
κία. Η τακτική της κλιμάκωσης μιας 
κρίσης συμπαρασύρει μοιραία, δι
καίους και αδίκους, στο τραπέζι τω ν 
συνομιλιών. Αν θέλαμε λοιπόν να 
αποφύγουμε το διάλογο έπρεπε να 
αποφύγουμε τόσο τη σύγκρουση ό
σο και τη συγκέντρωση δυνάμεων 
στην περιοχή. Συμφωνήσαμε επίσης 
ότι προσφυγές στον ΟΗΕ ή στο ΝΑΤΟ 
δεν ενδείκνυνται, διότι θα μας χα
λούσαν σε άμεση συνεννόηση με 
την Τουρκία Η μόνη ενδεδειγμένη λύ
ση, καταλήξαμε, ήταν η αποχώρηση 
όλων τω ν στρατιωτικών δυνάμεων 
από την περιοχή και η επιστροφή

στην προηγούμενη κατάσταση.
Σ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης 

με ταλαιπωρούσε μια επιπλέον ανη
συχία, μήπως οι Τούρκοι θέλοντας να 
βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους 
θέση καταλάβουν τη δεύτερη νησίδα 
τω ν Ιμίων, γι’ αυτό και ρώτησα τον κ. 
Λυμπέρη αν φυλάσσεται η νησίδα. Ο 
κ. Λυμπέρης μου απάντησε χωρίς δι
σταγμό ότι βεβαίως και φυλάσσε
ται...

...Αμέσως μετά ζητώ από τον κ. 
Πάγκαλο αλλά και από όλους τους πα- 
ρευρισκόμενους πλήρη καταγραφή 
νομικών επιχειρημάτων και γεγονό
των και άμεση γνωστοποίηση σε ΗΠΑ, 
Ρωσία, ευρωπαϊκή και διεθνή κοινό
τητα. Συμφωνούμε οι 
δυνάμεις μας να  παρα
μείνουν στα Ιμια, ενώ  
παράλληλα να γνωστο
ποιήσουμε την πρόθεσή 
μας για αμοιβαία από
συρση δυνάμεων από 
την περιοχή καθώς και 
ότι δεν επιθυμούμε κλι
μάκωση της κρίσης. Θα 
αποσυρθούν όμως πρώ
τα εκείνοι και μετά ε
μείς. Οχι διάλογος...

...Ενώ περιμέναμε την 
απάντηση του κ. Χόλ- 
μπρουκ, ο κ. Δ. Ρέππας 
μετέφερε αναστατωμέ
νος την είδηση ότι ο κ.
Μπαϋκάλ ανακοίνωσε στην Αγκυρα 
ότι περί τη 1.40 Τούρκοι κομάντος κα
τέλαβαν τη μία από τις δύο νησίδες 
Ιμια...

...Ζητώ διασταύρωση της πληρο
φορίας από το ΓΕΝ. Ο κ. Λυμπέρης α
πορεί και διαψεύδει: «Κύριε πρόε
δρε, διαβεβαιώνω ότι η είδηση ελέγ
χεται ως ανακριβής». Δ ίνω  για τε
λευταία φορά βάση στη διαβεβαίωση 
του αρχηγού και στην κατηγορημα- 
τικότητάτου, αλλά επιμένω κιόλας για 
τον εκ νέο έλεγχό της από τον ίδιο.

Οι ένοπλες δυνάμεις εμφανίζο
νται όμως σε αδυναμία να  διαπιστώ
σουν αν έχει γίνει ή όχι αποβίβαση 
τουρκικών δυνάμεων. Σε ερώτησή 
μου αν μπορούν με πτήση ελικοπτέ
ρων να  ερευνήσουν τι συνέβη, ο κ. 
Λυμπέρης μού απαντά ότι αυτό δεν 
είναι δυνατό. Ο εκνευρισμός όλων εί
ναι φανερός. Δ εν  έχουμε στοιχειώδη

πληροφόρηση για το τι ακριβώς συμ
βαίνει ώστε να  χειριστούμε το θέμα. 
Στις 3.30 ο κ. Χόλμπρουκτηλεφωνεί 
στον κ. Πάγκαλο και του ανακοινώ
νει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες 
τον διαβεβαιώνουν ότι οι Τούρκοι έ
χουν καταλάβει τη δεύτερη νησίδα των 
Ιμίων...

...Συγκαλώ αμέσως το ΚΥΣΕΑ. Θε
ωρώ ότι η κατάσταση μπορεί να  επι
δεινωθεί και ότι το μόνο αρμόδιο όρ
γανο να λάβει απόφαση για εμπλο
κή ήταν αυτό.

Από τις 4.10 και μετά αρχίζουν να 
προσέρχονται τα μέλη του ΚΥΣΕΑ. 
Για μένα εκείνη τη στιγμή έχει ανα- 
δειχτεί μια νέα προτεραιότητα. Ρωτώ 

αν είναι εφικτή η α
ποβίβαση κομάντος 
στη δεύτερη νησίδα με 
στόχο την ανακατά
ληψή της. Ο κ. Λυ
μπέρης απαντά ότι οι 
πιθανότητες επιτυχίας 
είναι λίγες.

Τόσο εγώ  όσο και ο 
κ. Τσοχαιζόπουλος ζη
τούμε να  μάθουμε αν 
μπορούμε να δράσου
με άμεσα και πάντως 
σ’ έναν χρονικό ορί
ζοντα δύο έως τριών ω 
ρ ώ ν με τη χρησιμο
ποίηση όλων τω ν δυ
νάμεων καταδρομών 

που βρίσκονται σε ετοιμότητα στην πε
ριοχή. Αναυδοι πληροφορούμαστε 
ότι η λεγάμενη επιτόπου ετοιμότητα 
αφορά περίπου μόλις δέκα κομά
ντος. Ο κ. Λυμπέρης συνεχίζει ν ’ α
ναπτύσσει τη θέση του για τις δυ
σκολίες και στο τέλος ξεστομίζει την 
κρίσιμη πληροφορία: χρειαζόμαστε ί
σως και έξι ώρες για να βάλουμε σε 
εφαρμογή ένα σχέδιο επέμβασης, 
διότι οι δυνάμεις μας είναι διασπαρ- 
μένες, ορισμένες μάλιστα βρίσκο
νταν ακόμα και στον Πειραιά. Παρα
τηρώ στον κ. Λυμπέρη ότι μέρα με
σημέρι δεν μπορούν να υπάρξουν ε
νέργειες των δυνάμεων καταδρομών 
στα Ιμια, άρα σε έξι ώρες δεν θα εί
ναι δυνατή η επιχείρηση. Κατ’ αυτόν 
ο μόνος τρόπος άμεσης αντίδρασης 
είναι ο βομβαρδισμός του νησιού. 
Του επισημαίνω ότι αυτό θα οδη
γούσε στο βομβαρδισμό τω ν ελληνι

κών δυνάμεων στο άλλο νησί και σε 
κανονική πολεμική σύρραξη.

Ο κ. Λυμπέρης σε κάποια φάση της 
συζήτησης, όταν του επισήμανα ότι 
η βραχονησίδα καταλήφθηκε από 
τους Τούρκους, παρόλο που ο ίδιος 
με είχε κατηγορηματικά διαβεβαιώσει 
ότι φυλάσσεται, θεώρησε ότι εθίγη και 
υπέβαλε την παραίτησή του. Δ εν  την 
έκανα δεκτή...

Δύο επιλογές
...Το συμπέρασμαπου πολύ απλά 

προέκυπτε απ’ όλα αυτά ήταν πως η 
Ελλάδα δεν είχε τη στρατιωτική δυ
νατότητα άμεσης επέμβασης. Η στρα
τιωτική ηγεσία δεν είχε καν προετοι
μάσει σχέδιο για ένα τέτοιο ενδεχό
μενο. Ημασταν λοιπόν αναγκασμένοι 
να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο λύσεις, 
είτε κανονική σύρραξη με βομβαρδι
σμούς, και άρα ανθρώπινες απώλει
ες, καθώς και περαιτέρω κλιμάκωση 
της κρίσης και πιθανότατα τον εξα
ναγκασμό μας σε διαπραγματεύσεις 
με ευρύτερη αμφισβήτηση τω ν κυ
ριαρχικών μας δικαιωμάτων, είτε ε
φαρμογή της αρχικής μας σκέψης, την 
απόσυρση όλων τω ν δυνάμεων από 
την περιοχή με μεσολάβηση του κ  Χόλ- 
μπρουκ, ώστε να διατηρήσουμε ακέ
ραια τα δικαιώματα της χώρας. Ζητώ 
τότε από τον κ. Πάγκαλο να προχω
ρήσει με τον κ. Χόλμπρουκ σε συ
νεννόηση για  απεμπλοκή.

Στις 5.05, ο κ. Λυμπέρης πληρο
φορείται ότι πράγματι Τούρκοι κο
μάντος βρίσκονται στη μία νησίδα. Δεν 
μπορώ άλλο να  συγκρατήσω την ορ
γή μου. Επισημαίνω στον αρχηγό ό
τι παρά τις διαρκείς μου επισημάνσεις 
και τις δικές του διαβεβαιώσεις, οι 
Τούρκοι έκαναν τη δουλειά τους κά
τω  από τη μύτη του Ναυτικού. Ολοι 
γύρω  από το τραπέζι είμαστε συ
γκλονισμένοι από αυτό καθαυτό το γε
γονός, αλλά και από την τόσο μεγά
λη -περίπου τέσσερις ώρες- καθυ
στέρηση της διαπίστωσής του από 
τις ελληνικές δυνάμεις. Συγχρόνως 
νιώθουμε και εξαιρετικά ενοχλημένοι 
που αυτές που μας άνοιξαν τα μάτια 
ήταν οι ΗΠΑ και όχι οι δικές μας δυ
νάμεις ή υπηρεσίες. Τέλος, συνειδη
τοποιούμε τη μείζονα απειλή σε επί
πεδο συμβόλων...

Στις 6.00 ο κ. Πάγκαλος συμφώ

νησε με τον κ. Χόλμπρουκ την ταυ
τόχρονη αποχώρηση τω ν δυνάμεων 
Τουρκίας και Ελλάδας. Σε τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτε
ρικών τω ν ΗΠΑ κ. Κρίστοφερ επιβε
βαιώνεται η συμφωνία. Οι ΗΠΑ εγ- 
γυώνται τη μη επάνοδο τουρκικών δυ
νάμεων στη βραχονησίδα. Το ίδιο 
και εμείς γιατις ελληνικές δυνάμεις. 
Αλλωστε πρόκειται για αποστρατιω- 
τικοποιημένη ζώνη. Μεταξύ 7.00 και 
8.00 αποσύρονται και οι τελευταίες δυ
νάμεις...

Οσον αφορά την ελληνική ση
μαία αποφασίσαμε ομόφωνα να την 
αποσύρουμε για να αποτρέψουμε το 
ενδεχόμενο νέων εμπλοκών. Αν η ση
μαία έμενε στη βραχονησίδα χωρίς φύ
λαξη, Τούρκοι πολίτες ή στρατιωτικοί 
μπορούσαν να επανέλθουν και να την 
κατεβάσουν προσβάλλοντας έτσι τη 
χώρα και προκαλώντας νέα αναμέ
τρηση...

...Τετάρτη πρωί: ενημέρωσα τη 
Βουλή για τις εξελίξεις. Η Νέα Δημο
κρατία θεώρησε τη στιγμή κατάλλη
λη για να καταφέρει πλήγμα στην κυ
βέρνηση. Ο κ  Εβερτ μίλησε για «εθνική 
προδοσία» και ο κ. Σαμαράς σπαρα
κτικά ότι «τσαλακώσαμε την υπερη
φάνεια του ελληνικού λαού». Σε πα
ραλήρημα ο χορός των βουλευτών της 
Νέας Δημοκρατίας φώναζε: «Οι προ
δότες στο Γουδί». Τόση «υπεθυνότη- 
τα» και τόση «λεβεντιά» είχα καιρό να 
ζήσω, να πληροφορηθώ, ή να διαβάσω 
ως πολιτική συμπεριφορά στην Ευ
ρώπη του τέλους του 20ού αιώνα...

Στην παρέμβασή μου εκείνη την η
μέρα προχώρησα σε μια κίνηση που 
εξέφραζε τη βαθύτατη πεποίθησή 
μου, στην αναγνώριση της συμβολής 
τω ν ΗΠΑ στην τελική έκβαση της κρί
σης και στην αποτροπή μιας εθνικής 
περιπέτειας. Επικρίθηκε τότε ο απε
ρίφραστος τρόπος με τον οποίο δια
τύπωσα ένα «ευχαριστώ» απέναντι 
σε κάποιον στον οποίο η συντριπτι
κή πλειοψηφία της ελληνικής κοι
νωνίας ήταν άκρως επιφυλακτική. 
Ομως θεώρησα πολιτικά σωστό για τη 
χώρα να  υπάρξει αυτή η αναγνώρι
ση της συμβολής των ΗΠΑ, την οποία 
εμείς οι ίδιοι είχαμε ζητήσει...»

ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ

ΓΟΝΟΣ
Λ Λ  * της Κυριακής

Τι αναφέρει ο Κ. Σημίτης 
στο βιβλίο του:
•Για την εκλογική ήττα του 
ΠΑΣΟ Κ . ·Γ ια  τα παιχνίδια 
της Ν Δ  με τη «δ ιαπλοκή» 
και τους επιχειρηματίες ·Γ ια  
τον «πρω ινό  καφέ» ·Γ ια  τη 
μη εφαρμογή του «μ ικ ρ ού» 
και «ευέλικτου» σχήματος 
•Γιατί δεν έκανε ανασχη
ματισμό τον Ιούλιο του 2003

»
Ο Χρ. Λυμπέρης με 
διαβεβαίωνε ότι οι 
Τούρκοι δεν είχαν 
καταλάβει τη βρα
χονησίδα


