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Μεσάζοντες από
την πίσω πόρτα 

στην «αγορά 
του αιώνα»

Παρά τις διακηρύξεις της κυβέρνησης, η 
συμφωνία για την αγο- 

ι των ξ - ΐό  προβλέπει και 
τις συνήθεις προμήθειες προς 

τους διαμεσολαβητές. Σελ. 38
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΜΕ ΑΙΧΜΕΣ

Νέα «αχίλλειος 
πτέρνα» στην 
κυβέρνηση
Ενώ τα βέλη της αμφισβήτησης στο
χεύουν πλέον και τον Κ. Καραμαν
λή, ο πρωθυπουργός απέ
κτησε νέο πονοκέφαλο με
τά την αιφνίδια απόσυρση 
του Αχ. Καραμανλή από τη 
Βουλή. Σελ. 10-11
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ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΜΕ... ΧΡΩΜΑ

Οι «γαλάζιοι» 
δήμαρχοι και 
τα δώρα από 
τον «Θησέα»
Ποιοι Δήμοι παίρνουν τον 
κύριο όγκο των χρηματο
δοτήσεων από το κράτος

Υπερβαίνει το 90% το ποσοστό 
των χρηματοδοτήσεων του «Θη
σέα» που απορροφούν οι «γαλά
ζιοι» Δήμοι. ΣΕΛ. 13

Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Το χρονικό 
ίου «βασικού» 
φιάσκου της 
κυβέρνησης
Γ ράφει ο συνταγματολόγος 
X. Ανθόπουλος: Επιλεγό
μενα στον «βασικό μέτοχο».

ΣΕΛ. 14-15

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
01 ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΕΣ DVD 
ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΉΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΛΟΥΙΣ ΜΠΟΥΝΙΟΥΕΛ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΜΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ

ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 

Π0Θ0Υ_
paper

ΚΑΙ 
ΜΑΖΙ

ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ
PAPER j a · · · · ·
ΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑ
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ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

»  Αυτή είναι όλη 
η αλήθεια για τα Ιμια
Ενα ιστορικό ντοκουμέ
ντο για τις κρίσιμες ώρες 
του 1996. Πώς απεφεύ- 
χθη την ύστατη στιγμή ο 
ελληνοτουρκικός πόλεμος

Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες 
και σημαντικές αποκαλύψεις για 
μείζονα θέματα του δημοσίου βί
ου από το 1996, περιέχονται στο ε- 
ξόχως σημαντικό βιβλίο του Κ. Ση
μίτη που κυκλοφορεί τις επόμενες 
ημέρες. Η «Η» δημοσιεύει εκτε
ταμένα αποσπάσματα. ΣΕΛ. 4-7

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΠΌ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Νέο τελεσίγραφο 
από την Κομισιόν
>  Κόκκινη κάρτα και στα μέτρα του υπουργείου Οικονο
μίας που αντικατέστησαν την αποσυρθείσα τιτλοποίηση

Στο ΕσοΠη θα προσπαθήσει να περάσει 
και το νέο σχέδιο προϋπολογισμού η κυ
βέρνηση, καθώς η Κομισιόν προβλέπει 
ότι με την υφιστάμενη οικονομική πο
λιτική το έλλειμμα θα παραμείνει πάνω 
από το 3% του ΑΕΠ το 2006. ΣΕΛ. 8-9
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Το κρυφό σχέδιο ίων 
ΗΠΑ για χα Βαλκάνια
> 0 ι νέοι «από Βορράν» κίνδυνοι που απειλούν πλέον και την Ελλάδα
Η στρατηγική απόφαση της Ουάσιγκτον να ρενέργειες στη Βαλκανική. Τα φαντάσματα 
στηρίξει την πλήρη ανεξαρτητοποίηση του της περιόδου 1990 - 93 επιστρέφουν στην ελ- 
Κοσσυφοπεδίου, δημιουργεί επικίνδυνες πα- ληνική εξωτερική πολιτική. ΣΕΛ. 16-17



Η Τοθέιιαΐ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ // ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΡΗΣ

« Ε π ισ τρ ο φ ή  στο π α ρ ελθ ό ν»  χ α ρ α κ τ η ρ ίζε ι τη  δ ια κ υ β έ ρ 

νησ η  τ η ς  Ν έ α ς  Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς  ο  π ρ ώ η ν  π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς  

Κ ώ σ τ α ς  Σ η μ ίτη ς, που μ ετά  α π ό  μ ε γ ά λ ο  χ ρ ο ν ικ ό  δ ιά σ τη 

μα λ ύ ν ε ι τη  σ ιω π ή  του , μ ε τ η ν  κ υ κ λ ο φ ο ρ ία  

το υ  β ιβ λ ίου  « Π ο λ ιτ ική  γ ια  μια  δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή  

Ε λ λ ά δ α  1 9 9 6  - 2 0 0 0 » . Τ ο  β ιβ λ ίο  κ υ κ λ ο 

φ ορεί τη Δ ευτέρα από τις  Εκδόσεις «ΠΟΛΙΣ», 

θα π α ρ ο υ σ ια σ τ ε ί α π ό  τ ο ν  ίδ ιο  τ ο ν  π ρ ώ η ν  

π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό  τ η ν  π ρ ο σ εχή  Τ ε τ ά ρ τ η , σ τ ις  

7 .3 0  το  α π ό γ ευ μ α , στο Μ ο υ σ ε ίο  Μ π ε ν ά κ η  

κ α ι α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α  π υ ρ ο δ ο τ ή σ ε ι έ ν τ ο ν ε ς  

σ υ ζη τή σ ε ις  τόσ ο  γ ια  τα  α π ο τελ έσ μ α τα  τ η ς  

ο κ τ α ε τ ία ς  τ ω ν  κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ν  Π Α Σ Ο Κ  όσο  

κα ι γ ια  τ ο ν  π ο λ ιτ ικ ό  π ρ ο σ α ν α το λ ισ μ ό  που π ρ έπ ε ι να  έ 

χ ε ι η χ ώ ρ α  στη ν έ α  επ ο χ ή  που ζο ύ μ ε.

«Οι δ υ ν ά μ ε ις  του  εκ σ υ γχρ ο ν ισ μ ο ύ  πρ έπε ι να  α ν τ ιτά ξο υ ν  

σ τ ις  π ρ ο σ π ά θ ε ιες  ε π ισ τ ρ ο φ ή ς  στο π α ρ ελ θ ό ν , έν α  σ χ έ 

δ ιο  γ ια  να  σ υ ν εχ ίσ ε ι η Ε λ λ ά δ α  τ η ν  π ο ρ ε ία  ισ χ υ ρ ο π ο ίη 

σ ή ς  τη ς , τ ο ν ίζ ε ι χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  στο β ιβ λ ίο  το υ  κα ι στο

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η
ΓΙΑ Μ ΙΑ ΔΗΜ ΙΟΥΡΓΙΚΗ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ

κ ε φ ά λ α ιο  γ ια  τ ις  π ρ ο κ λ ή σ ε ις  τ η ς  ΤΟΥ
επ ό μ ενη ς  ημ έρας. Έ ν α  σ χέδ ιο  που Κ. ΣΗΜΙΤΗ
να  εκφ ρ ά ζε ι τ ις  α ν ά γ κ ες  και προσ

δ ο κ ίες  τ η ς  ν έα ς  γ εν ιά ς  και του  κό 

σμου τ η ς  ε ρ γ α σ ία ς . Έ ν α  τ έτ ο ιο  σ χ έδ ιο  ο φ ε ίλ ε ι να  επ ι

δ ιώ κει τη  σύγκλιση, τη ν  ισχυροποίηση τ η ς  Ε λ λ ά 

δ α ς  σ τη ν  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή  Ε ν ω σ η  κα ι τα  Β α λ κ ά ν ια  

κ α ι τ η ν  α ν ο ικ τ ή  κ ο ιν ω ν ία » . Ο σο γ ια  το  τ ι π έ 

τ υ χ ε ; Ν α τι α ν α φ έ ρ ε ι ο ίδ ιος: « Ισ ω ς  κ ά π ο ιο ς  

π α ρ α τη ρ ή σ ει ότι η π ο λ ιτ ικ ή  ε ίν α ι η τ έ χ ν η  του  

εφ ικ το ύ , κι α ν  επ ετ εύ χ θ π  το  εφ ικ τό , τα  π ρ ά γ 

μα τα  π ρ ο χ ώ ρ η σ α ν  σ ω σ τά . Α υ τ ό  ε ίν α ι κα ι α λ ή 

θ ε ια  κα ι δ ικ α ιο λ ο γ ία . Π ισ τεύ ω  ότι ο π ο λ ιτ ικ ό ς  

π ρ έπ ε ι να  επ ιδ ιώ κ ε ι κα ι το  π α ρ α π ά ν ω  βήμα και 

τ η ν  υ π έρ β α σ η . Τ η ν  επ εδ ίω ξ α » . Ε ν ώ  κ α τ α λ ή 

γε ι: «Ο λ α ό ς  ε ίν α ι ο  κ ρ ιτ ή ς  τ ω ν  π ο λ ιτ ώ ν , ο δ ε  χ ρ ό ν ο ς  ο 

α ν τ ικ ε ιμ εν ικ ό τ ερ ο ς  όλω ν» . Η «Ημερήσια του  Σαββάτου»  

π ρ ο δ η μ ο σ ιεύ ε ι μ ερ ικ ά  α π οσ π ά σ μ α τα  το υ  β ιβ λ ίου  του  κ. 

Κ ώ σ τ α  Σ η μ ίτη , ε ν ό ς  β ιβ λ ίο υ  που α ν α μ έ ν ετ α ι να  π υ ρ ο 

δο τή σ ει τη  σ υ ζή τησ η  γ ια  τ η ν  π ρ α γ μ α τ ικ ή  π ο λ ιτ ικ ή  όλο  

το  ε π ό μ ε ν ο  δ ιάσ τημ α.

ΕΛΛ Α Δ Α
1986-2004

Η συνέχιση ίου έργου της ο
κταετίας προϋπέθετε την 

εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ. Υπήρ
χε όμως απομάκρυνση ενός τμήμα
τος της κοινωνίας από το ΠΑΣΟΚ. 
Οι ποιοτικές έρευνες της κοινής γνώ: 
μης έδειχναν ότι οι συμπεριφορές 
των στελεχών ενοχλούσαν, η επί
δειξη εξουσίας στην περιφέρεια προ- 
καλούσε. Σε βάρος της κυβέρνησης 
λειτουργούσε και η μακρόχρονη πα
ραμονή του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. 
Από τις έρευνες προέκυπτε ότι υ
πήρχε ανάγκη για ένα ανανεωμένο 
πρόσωπο σης εκλογές. Εκφραζόταν 
με το σχόλιο ψηφοφόρων «αν δεν 
αλλάξει το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να το 
αλλάξουμε εμείς». Βαθιές τομές στο 
ΠΑΣΟΚ δεν ήταν όμως δυνατές ε- 
νόψει των εκλογών. Θα προκαλού- 
σαν αντιπαραθέσεις με αρνητικές ε
πιπτώσεις στη δημόσια απήχηση του 
κόμματος. Ακόμη και το φυσιολο
γικό ερώτημα προς τους εν ενεργεία 
βουλευτές, ενόψει της κατάρτισης 
των ψηφοδελτίων, αν θα είναι υπο
ψήφιοι σης επόμενες εκλογές προ- 
κάλεσε το φθινόπωρο του 2003 α
ναστάτωση.

Σης σκέψεις για αποχώρησή μου, 
προσετίθετο τώρα ένας επιπλέον, ι
διαίτερα επιτακηκός λόγος. Η τομή 
που απαιτούσαν οι ψηφοφόροι μπο
ρούσε να είναι η αλλαγή ηγεοίας, 
αρκεί να έδινε νέα πνοή και να συ
νένωνε ης δυνάμεις που στήριζαν 
το ΠΑΣΟΚ, δημιουργώντας ένα νέο

Η τομή που απαιτού
σαν οι ψηφοφόροι 
μπορούσε να είναι η 
αλλαγή ηγεσίας, αρκεί 
να έδινε νέα πνοή και 
να συνένωνε τις δυνά
μεις που στήριζαν το 
ΠΑΣΟΚ

ΤΑ ΓΚΑΛΟΠ, Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Η «ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ ΔΙΑΔΟΧΗ»

ρεύμα σε όφελος του. Αν ενίσχυε τη 
συσπείρωση της κυβερνηηκής πα
ράταξης και επηρέαζε θεηκά τους 
ψηφοφόρους που είχαν απομα
κρυνθεί θα άλλαζε τα εκλογικά δε
δομένα χωρίς από την άλλη να μει
ώσει την ικανότητα του ΠΑΣΟΚ να 
χειρίζεται τα προβλήματα. Το ΠΑΣΟΚ 
διέθετε ένα ικανό επιτελείο στελε
χών, πολύ πιο έμπειρο από εκείνο 
της ανηπολίτευσης.

Συζήτησα με τον κ. Γ. Παπαν- 
δρέου την πορεία του ΠΑΣΟΚ και 
τον τρόπο ανάκαμψής του και τα πι
θανά χρονοδιαγράμματα αλλαγών 
για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2003 
στη διάρκεια ενός ταξιδιού μας σης 
ΗΠΑ, όπου θα εκπροσωπούσαμε, 
ως προεδρία, την Ευρωπαϊκή Ενω
ση στη συνάντησή της με την αμε
ρικανική ηγεσία. Η συζήτηση αυτή 
μου έδωσε αρκετές ιδέες για το πώς 
θα έπρεπε να χειριστώ το θέμα τους 
επόμενους μήνες, προτού πάρω ης 
όποιες ορισηκές αποφάσεις. Ακο
λούθησαν στη συνέχεια και άλλες 
συζητήσεις με τον κ. Γ. Παπανδρέ- 
ου, μέχρι την τελευταία στις 6 Ια
νουάριου 2004.

Από τον Αύγουστο του 2003 και 
μετά εξέταζα την πορεία του 
ΠΑΣΟΚ και τα βήματα που έπρε
πε να γίνουν για την ανημετώπι- 
ση της κατάστασης και με τον γραμ
ματέα της Κεντρικής Επιτροπής κ. 
Μ. Χρυσοχοΐδη. Επέλεξα τελικά 
να συνεννοηθώ με τον κ. Γ. Πα- 
πανδρέου γιατί ήταν το πιο δημο
φιλές στέλεχος με τη μεγαλύτερη 
απήχηση στην κοινή γνώμη, μα
κράν πρώτος σε σχέση με όλους 
τους υπολοίπους, όπως έδειχναν 
όλες οι δημοσκοπήσεις. Επιπλέον, 
ήταν ένας επιτυχημένος υπουργός

Εξωτερικών για πολλά χρόνια. Στην 
επιλογή μου να συνεννοηθώ μαζί 
του και όχι με άλλους, που θα μπο
ρούσαν να με διαδεχτούν, δεν έ
παιξαν ρόλο ούτε συμπάθειες, ούτε 
αντιπάθειες. Μόνο αυτός που είχε 
τη μεγαλύτερη αποδοχή στην κοι
νή γνώμη θα μπορούσε να εξασφα
λίσει τόσο μια ομαλή διαδοχή όσο 
και μια νίκη στις εκλογές. Ο κ. Γ. 
Παπανδρέου ερχόταν πρώτος στις 
προτιμήσεις, τόσο στο σύνολο των 
εκλογέων όσο και στους ψηφοφό
ρους του ΠΑΣΟΚ. Η συνεννόηση 
μαζί του δεν σήμαινε λοιπόν διά
κριση σε βάρος κάποιων άλλων. 
Απαραίτητο νομιμοποιητικό στοι
χείο του επόμενου προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ ήταν η εκλογή του σύμ
φωνα με ης κατασταηκές διαδικα
σίες, σης οποίες κάθε στέλεχος θα 
μπορούσε να συμμετάσχει.

Από τον Αύγουστο και μετά ζή
τησα από τρεις διαφορεηκές εται
ρείες δημοσκοπήσεων να ερευνή
σουν τις πιθανές αντιδράσεις της 
κοινής γνώμης σε μια αλλαγή ηγε
σίας του ΠΑΣΟΚ και ποια επίδρα
ση θα είχε στη στάση των ψηφοφό
ρων σης επόμενες εκλογές. Τα α
ποτελέσματα όλων των ερευνών, για 
τα οποία ήταν ενήμεροι τόσο ο κ. Γ. 
Παπανδρέου όσο και ο κ. Μ. Χρυ- 
σοχόίδης, ήταν περίπου τα ίδια. Οσον 
αφορά την πρόθεση ψήφου, το 
ΠΑΣΟΚ με πρόεδρό του τον κ. Γ. 
Παπανδρέου είτε προηγούνταν είτε 
υπολειπόταν ελαφρά της Νέας Δη
μοκρατίας, και πάντως μείωνε αι
σθητά τη διαφορά του από αυτήν. Οι 
ψηφοφόροι μεταξύ κ. Γ. Παπανδρέ
ου και κ. Κ. Καραμανλή προημού- 
σαν τον κ. Γ. Παπανδρέου για πρω
θυπουργό. Ο κ. Γ. Παπανδρέου ή

ταν κάτι καινούργιο. 
Εφερνε πίσω στο 
ΠΑΣΟΚ πολλούς από 
όσους μεταστράφηκαν 
και δίσταζαν να το ξα- 
ναψηφίσουν. Η ανά
καμψη ήταν θεαμα
τική σης αγροηκές 
περιφέρειες. Οι 
σφυγμομετρήσεις έ
δειχναν όη η αλλαγή η
γεσίας έδινε μια νέα διά
σταση στην εκλογική αναμέ
τρηση. Δημιουργούσε μια δυ
ναμική που θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί. Πήρα την από
φασή μου στα τέλη Νοεμ
βρίου 2003: δεν θα ηγούμουν 
του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες 
εκλογές. Το κόμμα θα εξέ
λεγε νέο πρόεδρο σης αρχές 
του 2004. Ο νέος πρόεδρος 
θα ήταν ο επικεφαλής του 
ΠΑΣΟΚ σης εκλογές και ο 
πρωθυπουργός, εφόσον το 
ΠΑΣΟΚ κέρδιζε ης εκλογές. 
Τις αποφάσεις μου αυτές θα 
ης ανακοίνωνα σης αρχές Ια
νουάριου. · · ·

Επέλεξα τελικά να 
συνεννοηθώ με τον κ.
Γ. Παπανδρέου γιατί 
ήταν το πιο δημοφιλές 
στέλεχος με τη μεγαλύ
τερη απήχηση στην 
κοινή γνώμη

Η αποχώρησή μου και 
η επιλογή του Γιώργου
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ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΠΟΤΕ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ

Το ΠΑΣΟΚ, η ανανέωση, 
οι σχέσεις με την Αριστερά

Η απάντηση της ηγεσίας του 
ΣΥΝ (σ.σ. για συνεργασία) 

ήταν πλήρως απορριπτική. Η πρό
σκλησή μου αντιμετωπίστηκε ως 
προσπάθεια «διεμβολισμού», χωρίς 
να προσδιοριστεί πώς μια βαθμιαία 
χωρίς τυπικότητες συνεργασία δύο 
όμορων κομμάτων καθίσταται διεμ- 
βαλισμός. Η πλειοψηφία της ηγε
σίας του ΣΥΝ αντέτεινε στην πρό
τασή μου την ανάγκη ενός νέου ε
κλογικού νόμου και την καθιέρω
ση της απλής αναλογικής ως από
δειξη της ειλικρίνειας των προθέ
σεων του ΠΑΣΟΚ. Εβαζε έτσι το 

ί  κάρο μπροστά από το άλογο. Επα
νέφερε τη συζήτηση σε μια κατεύ
θυνση που στο παρελθόν είχε απο
δειχτεί τελείως αδιέξοδη. Η καθιέ
ρωση της απλής αναλογικής χωρίς 
την πρότερη συμφωνημένη και ο
λοκληρωμένη συμμαχία, ενείχε τον 
κίνδυνο ακυβερνησίας, κίνδυνο που 
θα απέτρεπε τους ψηφοφόρους να 
μας εμπιστευθοΰν.

ΤΙ ΕΠΕΔΙΟΚΕ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ
Εκτός αυτού η ηγεσία του ΣΥΝ 

κατήγγειλε τη συνεργασία μελών ή 
φίλων του με την κυβέρνηση. Μας 
κατηγόρησε ότι «περιφέρουμε σε 
διάφορους χώρους κρατικές - κυ
βερνητικές θέσεις ως κομματική 
προίκα προκειμένου να φέρουμε τα 
πάντα στα μέτρα μας». Ένα τέτοιο 
κλίμα είχε ως αποτέλεσμα οτ σχέ
σεις με τον ΣΥΝ όχι μόνο να μην 
προχωρήσουν αλλά να γίνουν όλο 
και πιο προβληματικές. Η ηγεσία 
του ΣΥΝ προφανώς πίστευε όπ σε 
περίπτωση κυβερνητικής κρίσης θα 
σχημαπζόταν μια νέα πλειοψηφία 
στο ΠΑΣΟΚ, που θα επέτρεπε μία 
νέα κυβέρνηση με τον ισχυροποιη
μένο ΣΥΝ συμμέτοχο. Και πάντως 
ήταν σίγουρη ότι η απαξίωση της 
κυβέρνησης θα στρέψει τους απο
γοητευμένους ψηφοφόρους του 
ΠΑΣΟΚ προς τον ΣΥΝ. Η ηγεσία 
του συμπορεύτηκε αρχικά με την ε
σωτερική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ 
επιτιθέμενη κατά του εκσυγχρονι

σμού και αργότερα στη δεύτερη τε
τραετία δεν έχασε ευκαιρία από κοι
νού με τη Νέα Δημοκρατία να χτυ
πήσει την κυβερνητική πολιτική.

Το κόστος αυτής της συμπερι
φοράς το πλήρωσε κυρίως ο ίδιος 
ο ΣΥΝ. Οξυνε τις εσωτερικές του α
ντιθέσεις, πολλαπλασίασε τις απο
χωρήσεις και κυρίως άμβλυνε τα ι
δεολογικά και πολιτικά χαρακτη
ριστικά της φυσιογνωμίας του. Το 
σημερινό του στίγμα και η προσέγ
γιση που φαίνεται να διαγράφει προς 
το ΚΚΕ, είναι απόρροια της απορ
ριπτικής στάσης της ηγεσίας του α
πέναντι στη νέα ημερήσια διάταξη 
που έθεσαν στην Αριστερά το τέλος

του διπολικού κόσμου και οι ανά
γκες εκσυγχρονισμού της ελληνι
κής κοινωνίας. Τα παλιά στερεό
τυπα της παραδοσιακής Αριστερός 
παίρνουν το πάνω χέρι. Η Ευρω
παϊκή Ενωση αντιμετωπίζεται όλο 
και περισσότερο σαν κίνδυνος πα
ρά σαν ευκαιρία.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΝΕΠΣΗΣ 
ΜΕΣΟ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Μετά την αποτυχία της προ
σπάθειας για μια ευέλικτη συνερ
γασία με τον ΣΥΝ, η συζήτηση για 
την Κεντροαριστερά ταυτίστηκε λί
γο ως πολύ με την προσπάθεια α
νανέωσης του ΠΑΣΟΚ, το άνοιγμά

του προς την κοινωνία και την εισ
ροή νέων μελών από διάφορες τά
σεις της Αριστερός. Πράγματι προ
σχώρησαν στελέχη και ομάδες, ό
πως η Πρωτοβουλία Πολιτών της 
Ανανεωτικής Αριστερός και της Οι
κολογίας και η Ανανεωτική Εκσυγ
χρονιστική Κίνηση της Αριστερός 
(ΑΕΚΑ). Όμως η διαδικασία αυτή 
συνάντησε πολλές δυσκολίες. Ένα 
μέρος του στελεχιακού δυναμικού 
του ΠΑΣΟΚ ήταν καχύποπτο απέ
ναντι στο νέο, κι έτσι το εγχείρημα 
χαρακτηρίστηκε ως «δεξιά στροφή». 
Αυτή η κριτική εξέφραζε κυρίως την 
υπεράσπιση θέσεων εξουσίας. Ηταν 
μια μάχη εσωκομματικών χαρακω
μάτων στη βάση προσωπικών στρα
τηγικών. Ο κομματικός μηχανισμός 
δεν άνοιξε τις πόρτες στον κόσμο 
και τα στελέχη της Αριστερός που 
θέλησαν να συστρατευτούν. Ένα στέ
λεχος μίλησε χαρακτηριστικά για 
«ενοικιαστές που ήρθαν να διώξουν 
τους ιδιοκτήτες».

Στον ΣΥΝ το σύνδρομο της α
πόρριψης των εκτός των κομματι
κών τειχών προσώπων, ήταν εξί
σου ισχυρό. Η υποψηφιότητα της κ. 
Δαμανάκη στις δημοτικές εκλογές 
του 1998 συνάντησε έντονες αντι
δράσεις και έγινε δεκτή με ισχνή 
πλειοψηφία (56,3% υπέρ 41,5% κα
τά) σης προκριματικές εκλογές των 
μελών του ΣΥΝ. Η αντιπαράθεση, 
αν είναι σκόπιμη ή όχι η υποψη
φιότητά της, είχε ως αποτέλεσμα να 
συγκεντρώσει η υποψήφια λιγότε- 
ρους ψήφους από ό,τι σε προηγού
μενες. Η εξέλιξη αυτή έδειξε ότι συ
νεργασίες που δεν προκαλούν ευ
ρύτερη κίνηση συστράτευσης κα
ταλήγουν πολύ σύντομα σε προσω
πικές αντιπαλότητες. · · ·

>-►  Σύμφωνα με τον 
Κ. Σημίτη, ούτε 
ο κομματικός μηχανισμός 
του ΠΑΣΟΚ άνοιξε ποτέ 
τις πόρτες στα στελέχη 
της Αριστερός.

Η αιφνίδια  
σύλληψη  
των μελώ ν  
της «17Ν»

· · ·  Σε μια συνάντηση στις 
11 Μαρτίου 2002 ο κ. 
Χρυσοχοΐδης μου ανέφερε 
την πρόοδο που είχαν 
σημειώσει οι έρευνες και 
ότι σε περίπτωση που 
συμβεί νέο τρομοκρατικό 
χτύπημα υπάρχουν πια οι 
δυνατότητες να 
εντοπίσουμε τα ίχνη των 
δραστών. Η έκρηξη της 
29ης Ιουνίου του 2002 στον 
Πειραιά, αν και τυχαία, 
δρομολόγησε την 
εξάρθρωση της «17Ν» 
ακριβώς επειδή είχε γίνει η 
απαραίτητη προεργασία. 
Αλλά και πριν από την 
έκρηξη ήταν πλέον ζήτημα 
χρόνου να βρούμε την 
άκρη. Συμπτωματικά 
γεγονότα υπήρξαν και 
άλλοτε (π.χ. το επεισόδιο 
της οδού Πανόρμου). Αλλά 
αυτή τη φορά ήταν κομμάτι 
ενός παζλ, που συνθέσαμε 
γρήγορα επειδή μας ήταν 
μερικά γνωστό.
Δύο μέρες μετά το 
επεισόδιο στον Πειραιά, ο 
κ. Χρυσοχοΐδης μου είπε 
στο τηλέφωνο ότι το 
περίστροφο που βρέθηκε 
στον Πειραιά ήταν από 
εκείνα που είχαν 
χρησιμοποιηθεί από τη 
«17Ν». Ηταν η αρχή του 
τέλους του μυστηρίου.

Η εξάρθρωση της «17Ν» 
οδήγησε στη διάλυση των 
«μύθων» της
μεταπολιτευτικής περιόδου. 
Η κυβέρνηση κέρδισε τις 
εντυπώσεις σε μία ατζέντα 
που παραδοσιακά οι 
προοδευτικές κυβερνήσεις 
θεωρούνταν αδύναμες να 
φέρουν αποτελέσματα. Η 
εξάρθρωση της «17Ν» 
συνιστά ένα 
χαρακτηριστικό 
παράδειγμα της 
αποτελεσματικότητας που 
έδειξε ο εκσυγχρονισμός 
των αρχών ασφάλειας, μιας 
προσπάθειας που δεν 
στηρίχθηκε
σε ανεξέλεγκτα κέντρα, δεν 
ακολούθησε τον 
κομματισμό, αλλά 
βασίστηκε σε θεσμούς που 
είχαν κριτήριο το συμφέρον 
της κοινωνίας και 
εγγυόνταν τη λειτουργία 
του κράτους δικαίου. · · ·

Το φλερτ του ΚΚΕ 
με τη Νέα Δημοκρατία

· · ·  Από την άλλη η σχέση με το ΚΚΕ ήταν mo απλή. Συμ
φωνούσαμε και οι δύο ότι οι απόψεις μας ήταν διαμετρι
κά αντίθετες. Ετσι δεν επεδίωξα τη συνεργασία όπως δεν 
την επεδίωξε και το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ μάλιστα προκειμένου 
να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη συ
νεχή αποδομητική του προσπάθεια, συνεργάστηκε χωρίς 
ενδοιασμό με τη Νέα Δημοκρατία όποτε το έκρινε σκό
πιμο. Στη διάρκεια της οκταετίας άλλαξε επίσης τη γραμ
μή του ως προς τις σχέσεις της Ελλάδας με τους γείτονές 
της. Εγκατέλειψε τη διεθνιστική παράδοση, που έθετε σε 
πρώτη μοίρα τη φιλία και τη συνεργασία των λαών και α
κολούθησε έναν μαχητικό εθνικισμό. Τα «εθνικά θέμα
τα» εντάχθηκαν στη γενικότερη στρατηγική καταπολέ
μησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των επιβουλών του 
παγκόσμιου καπιταλισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
ΚΚΕ απέρριψε εξαρχής το σχέδιο Ανάν. Δεν ακολούθη
σε τις απόψεις του αδελφού του κυπριακού κόμματος, του 
ΑΚΕΛ, που σε μια πρώτη φάση επεδίωξε την επαναδια
πραγμάτευση ιδίως όσον αφορά τις παρεχόμενες από τη 
διεθνή κοινότητα εγγυήσεις τήρησης του σχεδίου. · · ·
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Ο ΠΟΛΕΜΟΣ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Α ρχίζει να διαφαίνεται η 
προοπτική εξόδου από την 

κρίση. Ενώ περιμέναμε την απά
ντηση του κ. Χόλμπρουκ, ο κ. Δ. Ρέπ- 
πας μετέφερε αναστατωμένος την 
είδηση ότι ο κ. Μπαϋκάλ ανακοί
νωσε στην Αγκυρα ότι περί την 1.40 
Τούρκοι κομάντος κατέλαβαν τη μία 
από ης δύο νησίδες Ιμια. Το κείμε
νο του τηλεγραφήματος του Αθη
ναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων από 
την Αγκυρα είχε ως εξής: «Σε συ
νέχεια της τηλεφωνικής μας επι
κοινωνίας, σας γνωρίζουμε ότι με 
τη λήξη της μακράς μεταμεσονύχηας 
έκτακτης σύσκεψης στο Τ/ΥΠΕΞ της 
ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, 
παρουσία, μεταξύ άλλων, και του α- 
νττπροέδρου της κυβέρνησης και 
Τ/ΥΠΕΞ Ντενίζ Μπαϋκάλ, καθώς 
και του συμβούλου της πρωθυπουρ
γού επί στρατιωτικών θεμάτων στρα
τηγού Τσετίν Ερμάν, ο εκπρόσωπος 
του Τ/ΥΠΕΞ Ομέρ Ακμπέλ δήλωσε 
προς τους αναμένοντες δημοσιο
γράφους και τηλεοππκά συνεργεία 
τα εξής: «Η Τουρκία, τηρώντας ή
πια στάση, προκειμένου να μην ε- 
νταθεί η κρίση μεταξύ δύο ΝΑΤΟι- 
κών κρατών και απένανη στην αρ
νητική στάση της Ελλάδας, αποφά
σισε να κάνει αποβίβαση σε μία βρα
χονησίδα, όπου δεν υπήρχαν στρα
τιώτες, ανάρτησε δε τη σημαία της. 
Δόθηκε εντολή στους στρατιώτες 
μας, εφόσον δεν παρενοχληθούν α
πό την ελληνική πλευρά, να μην α
νοίξουν πυρ. Εάν η Ελλάδα αποσύ
ρει τους στραηώτες της, αφαιρέσει 
τη σημαία της και σταματήσει ης ε
ναέριες παρενοχλήσεις, η Τουρκία 
θα πράξει το ίδιο, ώστε να αποκα
τασταθεί το status quo ante. Ετσι, θα 
μπορέσουμε να βρούμε λύση στην 
ένταση που έχει δημιουργηθεί».

Ζητώ διασταύρωση της πληρο
φορίας από το ΓΕΝ. Ο κ. Λυμπέρης 
απορεί και διαψεύδει: «Κύριε πρό
εδρε, διαβεβαιώνω όη η είδηση ε
λέγχεται ως ανακριβής». Δίνω για 
τελευταία φορά βάση στη διαβεβαί
ωση του αρχηγού και στην κατηγο- 
ρηματικότητά του, αλλά επιμένω κιό
λας για τον εκ νέου έλεγχό της από 
τον ίδιο.

Οι Ενοπλες Δυνάμεις εμφανί
ζονται, όμως, σε αδυναμία να δια
πιστώσουν αν έχει γίνει ή όχι απο
βίβαση τουρκικών δυνάμεων. Σε ε
ρώτησή μου αν μπορούν με πτήση 
ελικοπτέρων να ερευνήσουν η  συ
νέβη, ο κ. Λυ
μπέρης μου α
παντά όη αυτό 
δεν είναι δυνα
τό. Ο εκνευρι
σμός όλων είναι 
φανερός. Δεν έ
χουμε στοιχει
ώδη πληροφό
ρηση για το η  α
κριβώς συμβαί
νει, ώστε να χει
ριστούμε το θέ
μα. Στις 3.30 ο 
κ. Χόλμπρουκ 
τηλεφωνεί στον 
κ. Πάγκαλο και 
του ανακοτνώ-
νει όη οι αμερικανικές υπηρεσίες 
τον διαβεβαιώνουν όη οι Τούρκοι 
έχουν καταλάβει τη δεύτερη νησί
δα των Ιμίων. Ρωτάω τον κ. Λυμπέ- 
ρη, πώς μπορεί να συνέβη κάη τέ
τοιο, αφού κατ’ αυτόν δεν μπορού

Αυτή είναι η αλήθεια 
για την κρίση των Ιμίων

Καθοριστικός ο ρόλος των Μ. Κλίντον, X. Λυμπέρη και Τ. Τσιλέρ στην εξέλιξη της κρίσης των Ιμίων

Η Ελλάδα δεν είχε 
τη στρατιωτική δυ
νατότητα άμεσης 
επέμβασης... δεν 
είχε καν προετοιμά
σει σχέδιο για ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο

σε να πλησιάσει τουρκικό πλοίο. Ο 
κ. Λυμπέρης πιθανολογεί όη οι Τούρ
κοι στραηώτες μεταφέρθηκαν στη 
βραχονησίδα με υποβρύχιο.

Συγκαλώ αμέσως το ΚΥΣΕΑ. 
Θεωρώ όη η κατάσταση μπορεί να 
επτδεινωθεί και όη το μόνο αρμόδιο 
όργανο να λάβει απόφαση για ε
μπλοκή ήταν αυτό.

Από ης 4.10 και μετά αρχίζουν 
να προσέρχονται τα μέλη του ΚΥΣΕΑ 
Για μένα εκείνη τη σηγμή έχει ανα- 
δειχτεί μια νέα προτεραιότητα. Ρω
τώ αν είναι εφικτή η αποβίβαση κο
μάντος στη δεύτερη νησίδα με στό
χο την ανακατάληψή της. Ο κ. Λυ
μπέρης απαντά όη οι πιθανότητες ε
πιτυχίας είναι λίγες.

Τόσο εγώ όσο και ο κ. Τσοχα- 
τζόπουλος ζητούμε να μάθουμε αν 

μπορούμε να δράσουμε 
άμεσα και πάντως σε έ
ναν χροντκό ορίζοντα 
δύο έως τριών ωρών με 
τη χρησιμοποίηση όλων 
των δυνάμεων κατα
δρομών που βρίσκονται 
σε ετοιμότητα στην πε
ριοχή. Αναυδοι πληρο
φορούμαστε ότι η λε
γάμενη επιτόπου ετοι
μότητα αφορά περίπου 
μόλις δέκα κομάντος. 
Ο κ. Λυμπέρης συνεχί
ζει να αναπτύσσει τη θέ
ση του για ης δυσκολίες 
και στο τέλος ξεστομί
ζει την κρίσιμη πληρο

φορία: Χρειαζόμαστε ίσως και έξι ώ
ρες για να βάλουμε σε εφαρμογή έ
να σχέδιο επέμβασης, διόη οι δυνά
μεις μας είναι διασπαρμένες, ορι
σμένες, μάλιστα, βρίσκονταν ακόμα 
και στον Πειραιά. Παρατηρώ στον

κ. Λυμπέρη όη μέρα μεσημέρτ δεν 
μπορούν να υπάρξουν ενέργειες των 
δυνάμεων καταδρομών στα Ιμια, ά- 
ρα σε έξι ώρες δεν θα είναι δυνατή 
η επιχείρηση. Κατ’ αυτόν, ο μόνος 
τρόπος άμεσης αντίδρασης είναι ο 
βομβαρδισμός του νησιού. Του επι
σημαίνω όη αυτό θα οδηγούσε στον 
βομβαρδισμό των Ελληνικών Δυ
νάμεων στο άλλο νησί και σε κανο
νική πολεμική σύρραξη.

Ο κ. Λυμπέρης σε κάποια φάση 
της συζήτησης, όταν του επισήμανα 
όη η βραχονησίδα καταλήφθηκε α
πό τους Τούρκους, παρόλο που ο ί
διος με είχε κατηγορηματικά διαβε- 
βαιώσει όη φυλάσσεται, θεώρησε ό
η  εθίγη και υπέβαλε την παραίτησή 
του. Δεν την έκανα δεκτή, αλλά τον 
προέτρεψα να υπηρετήσει όσο μπο
ρεί καλύτερα την αποστολή του.

Το συμπέρασμα που πολύ απλά 
προέκυπτε από όλα αυτά ήταν πως 
η Ελλάδα δεν είχε τη στραηωηκή 
δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Η 
στρατιωτική ηγεσία δεν είχε καν 
προετοιμάσει σχέδιο για ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο. Ημασταν, λοιπόν, α
ναγκασμένοι να επιλέξουμε ανάμε
σα σε δύο λύσεις, είτε κανονική σύρ
ραξη με βομβαρδισμούς, και άρα αν
θρώπινες απώλειες, καθώς και πε
ραιτέρω κλιμάκωση της κρίσης και 
πιθανότητα τον εξαναγκασμό μας 
σε διαπραγματεύσεις με ευρύτερη 
αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας 
δικαιωμάτων, είτε εφαρμογή της αρ
χικής μας σκέψης, την απόσυρση ό
λων των δυνάμεων από την περιο
χή με μεσολάβηση του κ. Χόλμπρουκ, 
ώστε να διατηρήσουμε ακέραια τα 
δτκαιώματα της χώρας. Ζητώ τότε 
από τον κ. Πάγκαλο να προχωρή
σει με τον κ. Χόλμπρουκ σε συνεν

νόηση για απεμπλοκή.
Στις 5.05, ο κ. Λυμπέρης πλη

ροφορείτε ότι πράγματι Τούρκοι κο
μάντος βρίσκονται στη μία νησίδα. 
Δεν μπορώ άλλο να συγκρατήσω 
την οργή μου. Επισημαίνω στον αρ
χηγό ότι παρά τις διαρκείς μου επι
σημάνσεις και τις δικές του διαβε
βαιώσεις, οι Τούρκοι έκαναν τη δου
λειά τους κάτω από τη μύτη του Ναυ
τικού. Ολοι γύρω από το τραπέζι εί
μαστε συγκλονισμένοι από αυτό κα
θαυτό το γεγονός, αλλά και από την 
τόσο μεγάλη -περίπου τέσσερτς ώ
ρες- καθυστέρηση της διαπίστωσής 
του από τις ελληνικές δυνάμεις. Συγ
χρόνως νιώθουμε και εξαιρετικά ε
νοχλημένοι που αυτές που μας ά
νοιξαν τα μάτια ήταν οι ΗΠΑ και ό
χι οι δικές μας δυνάμεις ή υπηρε
σίες. Τέλος, 
συνειδητο
ποιούμε τη 
μείζονα απει
λή σε επίπε
δο συμβό
λων. Σε λίγη 
ώρα θα ξημέ
ρωνε και η η
μισέληνος θα 
κυμάτιζε σε 
ελληνικό έ
δαφος. Η ε
π ι σ τ ρ ο φ ή  
στην προτέρα 
κατάσταση,
στο status quo ante, ήταν το ελάχι
στο που οφείλαμε να διεκδικήσου- 
με και συγχρόνως το μέγιστο στο ο
ποίο μπορούσαμε να ελπίζουμε. Στο 
ΚΥΣΕΑ δεν υπήρχε άλλη άποψη.

Στις 6.00 ο κ. Πάγκαλος συμ
φώνησε με τον κ. Χόλμπρουκ την 
ταυτόχρονη αποχώρηση των δυνά

Επισημαίνω στον 
κ. Λυμπέρη ότι οι 
Τούρκοι έκαναν τη 
δουλειά τους κάτω 
από τη μύτη του 
Ναυτικού

μεων Τουρκίας και Ελλάδας. Σε τη
λεφωνική επικοινωνία με τον υ
πουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. 
Κρίστοφερ επιβεβαιώνεται η συμ
φωνία. Οι ΗΠΑ εγγυώνται τη μη ε
πάνοδο τουρκικών δυνάμεων στη 
βραχονησίδα. Το ίδιο και εμείς για 
ης ελληνικές δυνάμεις. Αλλωστε, 
πρόκειται για αποστραπωτικοποιη- 
μένη ζώνη. Μεταξύ 7.00 και 8.00 α- 
ποσύρονται και οι τελευταίες δυνά
μεις.

Οσον αφορά την ελληνική ση
μαία αποφασίσαμε ομόφωνα να την 
αποσύρουμε γτα να αποτρέψουμε το 
ενδεχόμενο νέων εμπλοκών. Αν η 
σημαία έμενε στη βραχονησίδα χω
ρίς φύλαξη, Τούρκοτ πολίτες ή στρα- 
ηωτικοί μπορούσαν να επανέλθουν 
και να την κατεβάσουν προσβάλλο
ντας έτσι τη χώρα και προκαλώντας 
νέα αναμέτρηση. Θεωρήσαμε, λοι
πόν, όη δεν έπρεπε να αφήσοιιμε έ
να τέτοιο ενδεχόμενο να συμβεί.

Εν τω μεταξύ, μια άλλη τραγω
δία εκτυλίσσεται εν αγνοία του 
ΚΥΣΕΑ. Πληροφορούμαστε όη ένα 
ελικόπτερό μας χάθηκε δίπλα στα 
Ιμια κατά την προσπάθεια αναγνω
ριστικής επιχείρησης. Λίγο αργότε
ρα η πληροφορία διαψεύδεται. Δη
λώνεται αρμοδίως ότι απλώς προ
σθαλασσώθηκε ή έστω κινδύνευσε. 
Αισθανόμαστε μεγάλη ανακούφιση. 
Πολύ αργότερα -γύρω σης 7.00- το 
γραφείο μου στη Βουλή πληροφο
ρείται από το MEGA την πτώση του 
ελικοπτέρου. Τηλεφωνώ στον κ. 
Αρσένη, ο οποίος μου επιβεβαιώνει 
το γεγονός και όη η προηγούμενη 
διάψευση οφείλεται σε λάθος.

Τετάρτη πρωί: Ενημέρωσα τη 
Βουλή για ης εξελίξεις. Η Νέα Δη
μοκρατία θεώρησε τη στιγμή κα
τάλληλη για να καταφέρει πλήγμα 
στην κυβέρνηση. Ο κ. Εβερτ μίλη
σε για «εθνική προδοσία» και ο κ. 
Σαμαράς σπαρακτικά ότι «τσαλα
κώσαμε την υπερηφάνεια του ελ
ληνικού λαού». Σε παραλήρημα ο 
χορός των βουλευτών της Νέας Δη
μοκρατίας φώναζε: «Οι προδότες 
στο Γουδί». Τόση «υπευθυνότητα» 
και τόση «λεβεντιά» είχα καιρό να 
ζήσω, να πληροφορηθώ ή να δια
βάσω ως πολιτική συμπεριφορά στην 
Ευρώπη του τέλους του 20ού αιώ
να.

Στην παρέμβασή μου, εκείνη την 
ημέρα, προχώρησα σε μια κίνηση 
που εξέφραζε τη βαθύτατη πεποί

θησή μου, στην αναγνώ
ριση της συμβολής των 
ΗΠΑ στην τελική έκβα
ση της κρίσης και στην α
ποτροπή μιας εθνικής πε
ριπέτειας. Επικρίθηκε τό
τε ο απερίφραστος τρό
πος με τον οποίο διατύ
πωσα ένα «ευχαριστώ» 
απένανη σε κάποιον στον 
οποίο η συντριπτική πλει- 
οψηφία της ελληνικής 
κοινωνίας ήταν άκρως ε
πιφυλακτική. Όμως, θε
ώρησε πολιτικά σωστό για 
τη χώρα να υπάρξει αυτή 

η αναγνώριση της συμβολής των 
ΗΠΑ, την οποία εμείς οι ίδιοι είχα
με ζητήσει. Στη Βουλή δεν ανα
φέρθηκα στην οργανωηκή και επι
χειρησιακή αδυναμία των Ενόπλων 
Δυνάμεων -έτσι κι αλλιώς εκείνο 
που χρειαζόταν ήταν η αναδιοργά
νωσή τους. · · ·
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Η σύγκρουση με τον Χριστόδουλο
Ο υπουργός Δημόσιας 

Τάξης, κ. Χρυσο- 
χοΐδης, λίγο μετά τις εκλογές 
του 2000, μου έθεσε το θέμα 
ποια στοιχεία θα περιελάμ- 
βανε η νέα αστυνομική ταυ
τότητα που οφείλαμε να εκ- 
δώσουμε σύμφωνα με τις α
ποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Το υπάρχον δελτίο 
ταυτότητας περιείχε κάποια 
στοιχεία, όπως το θρήσκευμα, 
που δεν υπάρχουν στα δελτία 
ταυτότητας των άλλων χωρών 
της Ενωσης. Μετά από συ
νεννοήσεις με την υπουργό 
Δημόσιας Διοίκησης, κ. Β. Πα- 
πανδρέου, έκρινα ότι επιβάλ
λεται να μην υπάρχει ανα
γραφή του θρησκεύματος σύμ
φωνα με τη συνταγματική ε
πιταγή για την ελευθερία των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων, 
την ευρωπαϊκή πρακτική που 
δεν προέβλεπε την αναφορά 
του θρησκεύματος, αλλά και 
την πάγια προγραμματική θέ
ση του ΓΊΑΣΟΚ για τη θρη
σκευτική ελευθερία.

Σ’ αυτή την κίνηση είχα 
διαβλέψει την αντίδραση της 
Εκκλησίας, αλλά όχι όμως και 
το μέγεθος της. Μετά τις πρώ
τες δηλώσεις του αρχιεπι
σκόπου αποφάσισα να επι- 
μείνω. Καμιά πλειοψηφία δεν 
έχει δικαίωμα να στερήσει α
πό τους πολίτες το συνταγμα- 
ηκό κατοχυρωμένο δικαίω
μα της θρησκευτικής ελευθε
ρίας. Αλλά και η Αρχή Προ
στασίας Προσωπικών Δεδο
μένων επιβεβαίωσε την από
φασή μου, όταν απεφάνθη ό
τι τα στοιχεία που πρέπει να 
περιέχει το δημόσιο έγγραφο 
του Δελτίου Αστυνομικής Ταυ
τότητας πρέπει να περιορίζο
νται σε εκείνα που είναι ανα
γκαία και πρόσφορα για την 
εξωτερική αναγνώριση ενός 
προσώπου, και κατά τούτο η 
αναγραφή του θρησκεύματος 
ή το δακτυλικό αποτύπωμα υ
περβαίνουν τον σκοπό ύπαρ
ξης και χρήσης του συγκε
κριμένου εγγράφου. Απέρρι- 
ψε μάλιστα και το επιχείρημα 
της «προαιρετικής αναγρα
φής», διότι έτσι θα ήταν σαν 
να γινόταν δεκτό ότι το πε
ριεχόμενο ενός δημόσιου εγ
γράφου με συγκεκριμένο σκο
πό ορίζεται κατά το δοκούν 
και ανάλογα με ης προτιμή
σεις του καθενός.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Επίσης οι αποφάσεις του 

Συμβουλίου της Επικράτειας 
και του Ευρωπαϊκού Δικα
στηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), στα οποία 
προσέφυγαν οι οπαδοί της α
ναγραφής του θρησκεύματος 
στο δελτίο ταυτότητας, δικαί
ωσαν την απόφαση της Αρχής 
Προστασίας Προσωπικών Δε
δομένων αλλά και τη θέση της 
πολιτείας ότι καμία κρατική

αρχή ή κρατικό όργανο δεν 
επιτρέπεται να παρεμβαίνει 
στον απαραβίαστο κατά το Σύ
νταγμα χώρο της συνείδησης 
του ατόμου και να επιβάλλει 
τη δημοσιοποίηση των όποι
ων πεποιθήσεών του.

Όπως αναμενόταν, την α
πόφαση της κυβέρνησης να 
μην αναγράφεται το θρή
σκευμα σπς αστυνομικές ταυ
τότητες ακολούθησαν μεγά
λες συγκεντρώσεις διαμαρ
τυρίας στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη, τις οποίες ορ
γάνωσε η Εκκλησία, καθώς 
και συγκέντρωση υπογραφών 
για τη διεξαγωγή δημοψηφί
σματος με το ερώτημα εάν γί
νεται ή όχι δεκτή «η προαι
ρετική αναγραφή» του θρη
σκεύματος. Η Νέα Δημοκρα
τία και τα στελέχη της στήρι
ξαν αυιές τις ενέργειες. Ο πρό
εδρός της μάλιστα υπέγραψε 
για το δημοψήφισμα. Αλλά 
και η ενότητα του ΠΑΣΟΚ πα
ρουσίασε ρωγμές. Πολλά στε
λέχη του οδηγήθηκαν σε μια 
στάση αμφιβολίας και αδι
καιολόγητης ενοχής από τον 
φόβο του πολιτικού κόστους. 
Παρέβλεπαν όμως ότι ο εκ
συγχρονισμός της πολιτείας, 
όπως και ο συνδεδεμένος με 
αυτόν διαχωρισμός κράτους 
και Εκκλησίας, δεν γίνεται 
χωρίς αναμετρήσεις. Οσο για 
το πολιτικό κόστος, το αύξα
ναν οι ίδιοι με τη δημοσιο
ποίηση των αμφιβολιών τους 
και τη δημιουργία εικόνας διά
σπασης.

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΠΕΣ
Όμως οι ταυτότητες ήταν 

εκείνη 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 χώ
ρας, από τα εθνικά μέχρι την 
παιδεία και τον πολιτισμό. Και 
όχι μόνο αυτό, αλλά και να ε
ξασφαλίσει ευμενή μεταχεί
ριση σε όλες τις σχεδιαζόμε
νες δράσεις της, όπως την ί
δρυση πανεπιστημίου, ραδιο
τηλεοπτικού σταθμού ή την 
κατασκευή ξενοδοχείων κατ’ 
εξαίρεση των πολεοδομικών 
ρυθμίσεων.

Η υπόθεση των ταυτοτή
των έδειξε τη διάταξη και τον 
συσχετισμό των ιδεολογικών 
δυνάμεων στην ελληνική κοι
νωνία. Ένα θέμα ενιελώς δευ- 
τερεύον μετατράπηκε σε μεί
ζονα αναμέτρηση, στην οποία 
ο όρος «ταυτότητα» αποσπά
στηκε από τα συμφραζόμενά 
του (δελτίο ταυτότητας=δελτίο 
αναγνώρισης) και αναγορεύ
τηκε σύμβολο της εθνικής ταυ

τότητας. Ένα πιστοποιητικό 
της αστυνομίας δεν μπορεί να 
απεικονίζει η ς βαθύτερες ε
σωτερικές πεποιθήσεις μας, 
τον εσωτερικό μας κόσμο, την 
πίστη και την ιδεολογία μας, 
με άλλα λόγια δεν είναι το κρά
τος που θα καθορίσει αυιή «ιην 
ταυτότητα». Αν εξετάσουμε την 
ιστορική διαδρομή της χώρας, 
θα διαπιστώσουμε πολύ εύ
κολα όη όσες φορές μας επι
βλήθηκε κάποια «ταυτότητα», 
ήταν εν πολλοίς ένα τεχνητό 
δημιούργημα που εξυπηρε
τούσε ιδεολογικούς και πολι-

Μέσα από την υπό
θεση αυτή η Εκκλη
σία προσπάθησε να 
εγκαθιδρύσει μια 
ιδεολογική εποπτεία

ηκούς σκοπούς. Οι εκδοχές 
του η  είμαστε, όταν είναι επί
σημες, εξυπηρετούν συγκε
κριμένες σκοπιμότητες, και 
κυρίως την άσκηση εξουσίας.

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Η ταυτότητά μας ως Ελλή

νων διαμορφώθηκε και δια
μορφώνεται από μας τους ί
διους, ελεύθερα, με τα στοι
χεία που ο καθένας μας αντλεί 
από την ιστορία, την παράδο
ση, τη θρησκεία, ης πεποιθή
σεις του, την αντίληψή του για 
την Ελλάδα. Δεν είναι δοτή,

ούτε μπορεί να επιβληθεί α
πό οποιονδήποτε. Είναι προϊ
όν μιας συνεχούς και ελεύθε
ρης δημόσιας συζήτησης. Και 
αυτήν την ελεύθερη δημόσια 
συζήτηση δεν θα αφήναμε κα
νένα να την περιορίσει. Αρκεί 
να σκεφτούμε η  θα συνέβαι- 
νε στην αντίθετη περίπτωση. 
Ο πολιτικός κόσμος θα ήταν 
όμηρος της Εκκλησίας, της ο
ποίας η ιεραρχία δεν έχει την 
απαραίτητη πολιτική και συ
νταγματική νομιμοποίηση για 
να επιβάλλει το δικό της κοι
νωνικό πρότυπο. · · ·

Ζητήστε- περισσότερα
από το /Witfj/iifcô ffaç!
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Ζητήστε περισσότερα από μία απλή μηχανογράφηση για ιην επιχείρησή σας. 
Η Entersoft, βασισμένη σιην 20ειή εμπειρία ιων σιελεχών ins και την τεχνολογική 
πρωτοπορία ιων προϊόνιων ins, επαναπροσδιορίζει ια πληροφοριακά συστήματα για 
επιχειρήσει. Προσφέρει καινοιομικά προϊόντα Λογισμικού βασισμένα σε τεχνολογίες 
διαδικτύου που μεταφέρουν απλά και απρόσκοηια ια δεδομένα από ιο προηγούμενο 
σύστημά oas, αλλάζοντας άμεσα τον τρόπο που βλέπετε ιην επιχείρησή aas.

Αξιοποιήσιε ιην έγκαιρη και πολυδιάσιαιη πληροφόρηση που aas παρέχουν ια 
ηροϊόνια ms Entersoft και εηωφεληθείιε!
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Ta ψηστικά ποϋν-ωναΟε-ία τ»ιζ
Πληροφοριακό σύσιημα μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καλύπιει όλες ns 
ανάγκεε εμπορική5 και οικονομικής διαχείρισης. Συνδυάζει ιην απλότητα χρήσης 
και εγκατάστασης ενός τυποποιημένου προϊόντος με ιην πλούσια Λειτουργικότητα 
ενός ERP συσιήμαιος.

Το καινοιομικό πληροφοριακό σύσιημα για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που 
συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των ERP συστημάτων με ιην εξωσιρέφεια ενός CRM. 
Ενσωματώνει μοναδικά χαρακτηριστικά Οργάνωσης Ροών Εργασίας (Workflow) 
καθώε και χρηστικά εργαλεία Διοικητικής ΠΛηροφόρηοηβ (Business Intelligence).

ΑΘΗΝΑ: Συγγρού 212 & Μενελάου, 176 72 Καλλιθέα 
ιηλ.: 210 9525001, fax: 210 9575052
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: A Τρήση 21, 57 001 Πυλαία 
ιηλ. 2310 804840, fax: 2310 804845 
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