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0 πρωτότυπες 
συνταγές τής 

Αλεξίας Αλεξιάδου

Γαλάζια δημιουργική λογιστική

Πωλείται
το υπουργείο Εμπορίου!

Βγάζουν στο σφυρί και ένα νοσοκομείο

Π ωλητήρχα στο... υπουργείο Εμπο
ρίου και σε μεγάλο νοσοκομείο της 
Αττικής βάζει η κυβέρνηση με το 

λογιστικό τρικ της πώλησης και επανενοι- 
κίασης. Πρόκειται ουσιαστικά για κρυφό 
δανεισμό. Αντί να προσφύγει σε δάνεια ει
σπράττει το τίμημα της πώλησης μειώνο
ντας τεχνητά το δημόσιο χρέος. Αναλαμ
βάνει όμως δέσμευση καταβολής ενοικίων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛ. 1-3

ΠΑΣΟΚ

Άνρια 
επίθεση 

στον Παλαιο- 
κρασσά
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ΟΙ ΑΛΛΟΙ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Μια
Τουρκάλα

γεμάτη
Ελλάδα

«Από μικρή είχα μεράκι 

για την Ελλάδα», λέει η 

Λέιλα Σουρούκογλου.
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«ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ»

Τα ανίψια 
διαψεύδουν τον 

Καλούση
Δεν είχαμε καμία σχέση με την 

Αναστασία Δέλλη, δηλώνουν τα ανίψια 
της, διαψεύδοντας τον Ε. Καλούση.

ΣΕΛΙΔΑ 20

Το άγνωστο επεισόδιο 
σταίμια

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ Νέο θερμά 
επεισόδιο έγινε 
Ζ Ά  μήνες μετά 
την κρίσιμη νύχτα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τ ι... δεν 
έγραψε 

στο βιβλίο 
ο Σημίτης

0 Κ. Σημίτης δεν κάνει καμία 
αναφορά στο Ασφαλιστικό 
του κ. Γιαννίτση ούτε στις 
απομακρύνσεις στενών 

συνεργατών, σημειώνουν 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
ΣΕΛΙΔΕΣ 10-12 ΚΑΙ 
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Σουρεαλιστικές σκηνές
«ΑΙ γενεαί πάσαι», που λέει κι ο Ανδρέας Εμπει
ρικός, του ΠΑΣΟΚ μαζεύτηκαν την Τετάρτη το απόγευμα στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς για την παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Ση
μίτη. Παίχτηκαν λοιπόν σουρεαλιστικές σκηνές, που δεν πρέπει να πάνε χαμένες.
«Βλέπεις εκείνη 
την καρέκλα...»

ΩΣ συνήθως σε τέτοιες εκδηλώσεις, έγινε της μουρλής σε θέματα ταξιθεσίας. Εκεί αξιοποιήθη- κε η μακρά διπλωματική εμπειρία του Νίκου Θέ- 
μελη. Το πιο ωραίο ενσταντανέ παίχθηκε με τον 
Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος φθάνει λοιπόν μπροστά, χαιρετιέται με τον Θέμελη, αλλά θέση δεν βλέπει στον ορίζοντα.
ΤΟΤΕ ο Θέμελης τού ψιθυρίζει να πάει με τρόπο προς μια καρέκλα της πρώτης σειράς, που έχει κολλημένο χαρτάκι με το όνομα του Μίκη Θεο- 
δωράκη. Προφανώς ήταν πληροφορημένος ότι ο συνθέτης δεν θα ερχόταν. Ο Βενιζέλος έγνεψε καταφατικά και με πάτημα της γάτας, κάνοντας τον αδιάφορο, πήγε προς την υποδειχθείσα καρέκλα. Εκεί, με αριστοτεχνική κίνηση, ξεκόλλησε το χαρτάκι, το έβαλε στην τσέπη του, και κάθησε!
Σε κοινή θέα

Ο Γιάννος δεν ήταν τόσο τυχερός. Λίγο πριν ανέβει ο Σημίτης στο βήμα, μπήκε στην αίθουσα ο 
Γιώργος Παπανδρέου, ακολουθούμενος από τη Μαριλίζα, τον 

Πεχσάλνικο κα τον Παπαντωνίου. Η ακολουθία προσώπων προκάλεσε γενική κατάπληξη. Οι απορίες ελϋθησαν όταν η τετράς έφθασε στην πρώτη σειρά. Εκεί, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, την 
Ξενογιαννακοπουλου και τον Φίλιππο περί- · μεναν τρεις θέσεις. Ο Γιάννος διέτρεξε την πρώτη σειρά, χαιρέτησε ευγενώς τους πάντες, αλλά καρέκλα δεν βρήκε. Έμεινε λοιπόν όρθιος, σε κοινή θέα, παρηγορούμενος ότι «έτσι τον είδαν όλοι».
«Μη χειροκροτάτε»
ΣΥΓΧΥΣΗ δημιουργήθηκε και σε μια άλλη προσέλευση. Εκεί ηγείτο, κατά σύμπτωση, ο Ευ
άγγελος Μεϊμαράκης, ακολου θούμενος από την πρόεδρο της Βουλής Άννα Ψαρούδα 
-Μπενάκη και τονΚωστή 
Στεφανόπου- 
λο. Το πέρασμα του πρώην Προέδρου της Δημοκρα-

ΤΟ Η12Θ2Γ..Ξε&ουΛ2 ΐ εμ  £Λ£ΨυΑ?Α Μ ΑΡΧΙΐΑ 
ΗΑ &1ΪΠΡΑΤΤ2
τμ φθορα ίου.'.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

τίας προκαλούσε χειροκρότημα από τους παρι- σταμένους που ήταν όρθιοι. Από μακριά όμως φαινόταν, λόγω ύψους, μόνο το κεφάλι του «Βαγ- γέλα», ο οποίος, σε πνεύμα σεμνότητας και ταπεινότητας, έκανε, όπως προχωρούσε, την παραίνεση: «Μη χειροκροτάτε ρε, θα νομίσουν πως χειροκροτάτε εμένα...».
ΟΆκης στη σκάλα
* ;£ ΩΣ γνωστόν, λόγω μεγάλης προ-

(  σέλευσης, στην αίθουσα δημιουρ-γήθηκε από ένα σημείο και μετά αδιαχώρητο. Ο μόνιμα καθυστερημένος - ώρα ΠΑΣΟΚ γαρ- Άκης 
Τσοχαχζόπουλος δεν μπόρεσε να περάσει μέσα, γι’ αυτό και εθεάθη στη σκάλα. Με πολύ μεγάλη δυσκολία διείσδυσε λίγο νωρίτερα ο Άρης 
Σπηλιωτόπουλος που είναι και πολύ λεπτός.
Δεξιά - Αριστερά

ΑΤΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ως συνήθως ο Νί
κος Χριστοδουλάκης, που καθόταν κοντά στον Μεϊμαράκη. Με το που μπήκε ο Σημίτης, πήγε να προχωρήσει από τον δεξιό διάδρομο, αλλά οι άνδρες της ασφάλειάς του τον οδήγησαν τελικά προς τον αριστερό διάδρομο. «Έτσι ήταν ο πρόεδρος», ακούστηκε να σχολιάζει ο Χριστοδουλάκης, «ήθελε πάντα να πάει λίγο πιο Δεξιά, ενώ εμείς τον τραβούσαμε λίγο πιο Αριστερά...».

Πάει Γαλλία
ΠΑΝΤΩΣ, ο Κώστας Ση
μίτης αναχωρεί τις προσεχείς ημέρες για Γαλλία. Θα είναι εκεί από τις 17 μέχρι τις 21τουμη- νός, για εντελώς ιδιωτική επίσκεψη.

Για ποιον χτυπά η καμπάνα

| « §
ΜΕΓΑΛΗ ζωή κάνει στη Νέα Υόρκη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με επικεφαλής τον Γιώργο Αλογοσκούφη. Τι μπρέκφα- στ στα γραφεία του οικονομικού περιοδικού «Φορμπς», τι παρουσίαση στο Μετροπόλιταν Κλαμπ για το νέο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, δηλαδή την πώληση στο Χρηματιστήριο τμημάτων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Αγροτικής Τράπεζας, καθώς και του εναπομείναντος στο Δημόσιο μεριδίου της Εμπορικής. 

ΣΕ όλα, βέβαια, ενυπάρχει ένα στοιχείο ειρωνείας. Έτσι, η συνέντευξη Τύπου εδόθη στο Γουόρλντ Φάίνάνσιαλ Σέντερ, δυο βήματα από το «σημείο μηδέν», τη μεγάλη τρύπα που έχουν αφήσει οι Δίδυμοι Πύργοι. Στο χείλος της αβύσσου είναι και τα ελληνικά δημοσιονομικά, άρα η τοποθεσία ήταν η κατάλληλη.Ο Αλογοσκούφης εκλήθη επίσης να χτυπήσει το κουδούνι στο κλείσιμο του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Είναι αυτό που λέμε «για ποιον χτυπά η καμπάνα;».
Ακόμη ένα τραπέζι

ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τα τραπέζια Ντάρας - Μεϊμα- ράκη. Δήμαρχος και γραμματέας συνέφαγαν ξανά -  σε λιγότερο από επτά μέρες -  την Πέμπτη το βράδυ στη Ρόδο, στο περιθώριο του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ. Παρόντα ήταν, πάντως, και τοπικά στελέχη της Ν.Δ. Το κάλεσμα ήταν του Με- ϊμαράκη.
Κυβέρνηση λάιτ

ΑΥΤΑ στα Δωδεκάνησα. Στην Αχαΐα, ο βουλευτής Νίκος Νι- 
κολόπουλος δήλωσε σε τοπικό σταθμό ότι η κυβέρνηση Καρα
μανλή είναι πολύ λάιτ, όταν γίνει σοβαρή θα μπει κι αυτός! Επειδή αυτό θα αργήσει μάλλον να γίνει, ο Νικολόπόυλος ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος δήμαρχος Πάτρας για το 2006. Φτιάχνει μάλιστα προφίλ ρίχνοντας βέλη κατ’ άλλων επίδοξων υποψηφίων όπως ο Ανδρέας Φούρας από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ο Νικολόπουλος ζητάει από τον Φούρα οικονομικό απολογισμό για την αποτυχημένη διεκδίκηση των Μεσογειακών Αγώνων του 2009 από την Πάτρα.

-  ιπΗοοροΙΦΙωε @ dolnet.gr

Βαρόμετρο

ΠΟ ΛΙΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1996-20Μ

«Πολιτική για 
μια δημιουργική 

Ελλάδα»

Πολυσυζητημένο
και...

εξαντλημένο

Βαγγέλης
Μεϊμαράκης

Επιτέλους, κάποιος 
παραδέχθηκε...

ότι διάβασε το 
βιβλίο του Σημίτη

Αλμπέρτο
Μαλεζάνι

Αλμπέρτο...

ξαναχάσαμε!

Μαριέττα
Γιαννάκου

Για όλα φταίνε... 
οι δημοσιογράφοι
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Επιμέλεια:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ



Η αλήθεια είναι ότι κάτι είχα ψυλλιαστεί κι εγώ, αλλά δεν είχα δώσει βάση. Είμαι α συγχώ ρητος, έ πρεπε να το καταλάβω. Στην Εφορία για να «τρέξουν» έναν φάκελό μου, το έκαναν με μεγάλη ευχαρίστηση χωρίς να αναγκαστώ να προσφέρω «έναν καφέ». Αργότερα στην Πολεοδομία, με υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες, μέχρι που με κέρα σαν γλυκό του κουταλιού -  κυδώνι που είχε φ τιά ξει μια προϊσταμένη. Σ τ ο ΙΚ Α ,έπ α - θα την πλάκα μου. Έ νας με περίμενε στην είσοδο, άλλος με συνόδευσε στο ασανσέρ, ένας τρίτος μού άνοιξε την πόρτα και στο ά νοιγμα με π ερίμενε ο ίδιος ο κύριος διευθυντής που με οδήγησε κατευθείαν στο γραφείο του, ενώ η αρμόδια υπάλληλος διεκπεραίωνε αγόγγυστα, και με ταχύτητα, την υ πόθεσή μου. Και όταν βγήκα, εκείνος που με είχε συνοδεύσει στο ασανσέρ, μου ίσιωσε τη γραβάτα, και μου «τίναξε» και τους ώμους να φύγουν τρίχες. Στην έξοδο του ευαγούς ιδρύματος, μου ευχήθηκε κάνοντας βαθιά υπόκλιση «να έχω μια πολύ καλή ημέρα» και «όποτε με φέρνει ο δρόμος να τους ξανάρθω» διότι «θα είναι χαρά τους»!
Ξύπνησα!Την άλλη ημέρα στο ΚΤΕΟ Χολαρ- γού, όπου πήγα να περάσω το αυτοκίνητο, μετά βίας γλίτωσα το σοκ, βλέποντας υπάλληλο, επί της υποδοχής προφανώς, να σπεύδει πριν από μένα με το ξεσκονόπανο στο χέρι να περάσει την καρέκλα όπου θα καθόμουν, περιμένοντας το τεστ του αυτοκινήτου. Χαμογέλασα αμήχανα, γεγονός που πρόσεξε ο υπάλληλος ο οποίος έσπευσε να με ενημερώσει εμφανώς περήφανος: «Ξέρετε, η διαφθορά μειώθηκε». Υποψιασμένος πια, κατεβαίνω τη Μ εσογείων, μπαίνω στο πρώτο υπουργείο που βλέπω μπροστά μου -  στο Ανάπτυξης -  να κάνω ένα τεστ. Το μισό υπουργείο σκοτώθηκε με το άλλο μισό για το ποιος θα με πρωτοεξυπηρετήσει, ά- νευ ουδεμίας νύξης περί «γρηγορό- σημου» και τα τοιαύτα. Τρελάθηκα. Εκεί, πάνω στον ενθουσιασμό μου, έγινε το κακό. Γύρισα πλευρό και... ξύπνησα! Ο Πρωθυπουργός πάλι επιμένει σταθερά στο ίδιο πλευρό, ό πως διαπίστωσα προσωπικά, ακού- γοντάς τον να δηλώνει ότι «τα φαινόμενα διαφθοράς υποχωρούν»!..Καλά κάνει. Προτιμότερο είναι να κοιμάται με το ίδιο πλευρό, παρά να αλλάζει...
Τα μάζεψε κι έφυγεΜε το ίδιο πλευρό κοιμούνται επίσης όσοι νομίζουν ότι η κυβέρνηση έχει «καθαρίσει» με τη «γαλάζια» διαφθορά, επ ειδή έχουν πέσει ε σχάτως οι τόνοι στα Μέσα Ενημέ

τοΣΤΙΓΜΑ---------♦— :-----
Του

ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡ. 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

gpapachristos
@dolnet.gr

Αρκετά στελέχη, μεσαίας και πάνω κλίμακας, βλέπουν το «κυβέρνηση οκταετίας»

να είναι πλέον ένα ωραίο κάδρο στον τοίχο

Οι μυστικές δημοσκοπήσεις 
έχουν το ζουμί...

κ α ι  το ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ------------------------------------------------------------ ♦------------------------------------------------------------0  Komas έχει και μνήμη... ελέφαντα
Ο Κώστας Λαλιώτης δεν πήγε στην παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Σημίτη, πήγε στα Δολιανά, να μαζέψει κάστανα από τις καστανιές του. Θα μου πεις, αναγνώστη μου, αν δεν ήταν η εποχή του κάστανου θα πήγαινε; Ε, εντάξει, αν δεν ήταν το κάστανο, θα ήταν το κρασί. Κι αν δεν ήταν το κρασί, θα ήταν το τσίπουρο και ούτω καθ’ εξής. Διότι ο Κώστας (ο Λαλιώτης λέμε τώρα) έχει και μνήμη -  ελέφαντα -  και κρίση. Και παρ’ ότι δεν έχει κανέναν λόγο να υπερασπιστεί τον Γιώργο Παπανδρέου, στο όνομα της αλήθειας, είναι έτοιμος να σου πει ότι αυτό το «φταίνε οι διαφημιστές που χάθηκαν οι εκλογές» που αναφέρει ο Κ. Σημίτης στο βιβλίο, του κάθεται στον λαιμό. Πρώτον, γιατί τους

διαφημιστές Π. Έλιοτ και Μ. Σεριάτο τούς είχε επιλέξει ο Μ. Χρυσοχοΐδης τη εγκρίσει του Κ. Σημίτη και, δεύτερον, ότι οι διαφημιστές δεν είχαν λάβει καμιά εντολή για να δουλέψουν. Ούτε κατεύθυνση τους είχε δοθεί. Τριάντα πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές, δεν υπήρχε ούτε μακέτα ούτε σύνθημα ούτε σποτάκι, τίποτε. Και το ΠΑΣΟΚ, που είχε δεσμεύσει χώρους για να κολλήσει τις γιγαντοαφίσες του, βρέθηκε να πληρώνει τους χώρους για να μένουν κενοί και να μην τους χρησιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία! Κενοί, επειδή δεν υπήρχε μία (αριθμός 1) γιγαντοαφίσα. Αυτά αναφέρει ο Λαλιώτης και για να τα λέει κάτι ξέρει -  καθ’ ότι ήταν από τους ελάχιστους που προσήλθαν αυθορμήτως στη Μαυρομιχάλη να βοηθήσουν...
ρωσης. Οι τόνοι όντως έπεσαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία έγινε κοινωνία αγγέλων. Μου διηγήθηκαν μάλιστα πρόσφατα μια τρελή ιστορία, κατά την οποία υποψήφιος επενδυτής παραζαλισμένος από το «δώσε κι εμένα, μπάρμπα» τα μάζεψε κι έφυγε, αρνούμενος να μετάσχει στη χαρωπή διαδικασία. Λες, αναγνώστη μου, κάτι τέτοιες περιπτώσεις να είχε υπ’ όψιν του ο Καραμανλής όταν δήλωσε ότι «υποχωρεί η διαφθορά»; (Διότι, ως γνωστόν, αν δεν τα δώσεις, διαφθορά δεν υπάρχει...). Πάντως ακούω από πολλές πλευρές ότι αρκετά στελέχη, μεσαίας και πάνω κλίμακας, βλέπουν

το «κυβέρνηση οκταετίας» να είναι πλέον ένα ωραίο κάδρο στον τοίχο.
Λιτότητα και το 2007Ο πρόεδρος Κώστας, βεβαίως, ευ- ελπιστεί ότι θα μειωθεί και η νοημοσύνη μας -  εκτός από τη διαφθορά - , αλλιώς κάτι θα έκανε με την περίπτωση Αλογοσκούφη, ο οποίος περιχαρής ανήγγειλε ότι και το 2007 θα είναι έτος λιτότητας, τη στιγμή που μας είχαν (σχεδόν) πείσει ότι λιτότητα μέχρι το 2006 και μετά ανάκαμψη και παροχές. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι λένε αλήθεια, μόνο όταν το ξεχνάνε ή όταν είναι σε κατάστα

ση μέτριας συγχύσεως, που λέει κι ο ποινικός κώδικας. Σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση είναι με το ψέμα στο στόμα. Άσχετο, αλλά αυτή η ανακοίνωση ότι και το 2007 θα είναι έτος λιτότητας μπορεί να σημαίνει και πρόωρες εκλογές, του χρόνου, πριν ή μαζί με τις δημοτικές εκλογές. Πώς μου ήρθε; Α, τίποτε το σοβαρό. Συνδύασα το γεγονός ότι αφού δεν (μπορεί να) κάνει παροχές το 2007, όπως σχεδίαζε, γιατί να μην τις κάνει πιο νωρίς, όσο είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Γιατί άμα πάρει (που θα πάρει λίαν συντόμως) την κατηφόρα, ξέχνα τες και τις εκλογές, πρόεδρε...

Αλλάζει το κλίμαΟι δημοσκοπήσεις, πάλι, μια χαρά το παίζουν το παιχνίδι. Από μισή μονάδα μέχρι 3,5 μονάδες την κλωθογυρίζουν τη διαφορά κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ, αλλά ποιος να αμφισβητήσει την ε- γκυρότητά τους; Το ΠΑΣΟΚ φοβάται ότι θα του την κάνουν άσχημα έτσι και ανηδράσει, η κυβέρνηση βολεύεται έστω και με αυτήν τη διαφορά -  γιατί σου λέει μπροστά με δίνουν, τι νόημα έχει να αμφισβητήσω το προβάδισμα; Δεν έχει νόημα όντως. Αλλά ότι το κλίμα αλλάζει για το ΠΑΣΟΚ αυτό είναι σίγουρο. Αλλάζει σταθερά από το καλοκαίρι και μετά, και η αλλαγή είναι ορατή. Ας λένε ό,τι θέλουν οι (φανερές) δημοσκοπήσεις. Οι μυστικές έχουν το ζουμί, αυτές που γίνονται για λογαριασμό του Μεγάρου Μαξίμου. Ο πρόεδρος Κώστας ξέρει...
Ποιος φταίειΚαι ο άλλος πρόεδρος Κώστας, ο Σημίτης, ξέρει. Μπορεί να μην τα λέει όλα στο βιβλίο, αλλά ξέρει καλά πως εκείνοι που διογκώνουν το κεφάλαιο για το πώς χάθηκαν οι εκλογές του 2004, με τις έμμεσες ευθύνες του Γιώργου Παπανδρέου, επιδιώκουν, πρώτον, να τον στήσουν απέναντι και, δεύτερον, να επαναφέρουν το ΠΑΣΟΚ, τώρα που ανεβαίνει, στον κύκλο της μι- ζέριας και της εσωστρέφειας. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα με το πινγκ πονγκ δηλώσεων και αντιδηλώσεων, φαίνεται να τα κατάφεραν μια χαρά. Η Δεξιά πήρε ανάσες, πολλές ανάσες. Κι αν επιμεί- νουν κι άλλο, σε αυτό το ατελέσφορο παιχνίδι τού «φταις εσύ», «όχι, εσύ φταις», ο Καραμανλής θα «καβατζάρει» αυτόν τον χειμώνα αναίμακτα. Ελπίζουμε πως το καταλαβαίνουν και οι δύο...
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Ο πρώην Πρωθυπουργός ξόρκιζε την εσωστρέφεια σε κάθε ευκαιρία, 

αποδίδοντας σ ’ αυτήν ιδιότητες... πληγών του Φαραώ

Άνοιξε παλιές πληγές...
Στο Π Α Σ Ο Κ  θεωρούν ότι το βιβλίο ήρθε σε λάθος στιγμή

Ο Κώστας Σημίτης ήταν και χθες στο γρα
φείο του στην οδό Ακαδημίας, και 
υπέγραφε βιβλία. Πολίτες κάθε ηλικίας α
νέβαιναν στον 5ο όροφο να τους 
υπογράψει ένα αντίτυπο που με κόπο ε
ξασφάλισαν -  η «Πολιτική για μια 
δημιουργική Ελλάδα» γίνεται ήδη μπεστ 
σέλερ -  και να του πουν έναν καλό λόγο. 
Οι συνεργάτες του έλεγαν αργότερα ότι 
αρκετοί πολίτες επικρότησαν την πρωτο
βουλία του κ. Σημίτη να εκδώσει βιβλίο 
για το έργο του στην οκταετία που κυβέρ
νησε τη χώρα. Και πρόσθετον ότι αρκετοί 
επίσης του συνέστησαν «να μιλάει».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΣ το ΠΑΣΟΚ πάντως δεν απασχολούνται -  επί του παρόντος τουλάχιστον -  με το αν και πότε θα κάνει την επόμενη δημόσια εμφάνισή του ο κ. Σημίτης, ασκώντας το αναφαίρετο δικαίωμά του «να μιλάει» ή να «μη σιωπά». Δίνουν προτεραιότητα στο πώς θα πέσουν οι τόνοι της εσωκομματικής αναταραχής που ξέσπασε με αφορμή το περιεχόμενο του βιβλίου. Ο τρόμος του ΠΑΣΟΚ, ήδη από την εποχή που ήταν Πρωθυπουργός ο κ. Σημίτης, ήταν η εσωστρέφεια που κατά καιρούς έπληττε το κόμμα και το αποδιοργάνω- νε. Το αστείο είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός την ξόρκιζε σε κάθε ευκαιρία, αποδίδοντας σ ’ αυτήν ιδιότητες... πληγών του Φαραώ, και τώρα τον κατηγορούν ότι με δική του υπαιτιότητα το ΠΑΣΟΚ ξανακυλάει εκεί απ’ όπου χρόνια προσπαθεί να ξεφύγει. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι «κακώς» έβγαλε το βιβλίο, και η συχνότερη φράση που ακούει κανείς στους ψηλούς ορόφους της Χαριλάου Τρικοϋπη είναι το «τι το 'θελε τώρα».Το δε «τώρα» έχει να κάνει ασφαλώς με το γεγονός ότι το βιβλίο ήρθε σε μια κρίσιμη καμπή για το ΠΑΣΟΚ, την ώρα δηλαδή που πρώτη φορά εδώ και τρία - τέσσερα χρόνια το άνοιγμα της ψαλίδας με τη Νέα Δημοκρατία δείχνει να (εκμηδενίζεται. Ποτέ άλλοτε σ’ αυτό το διάστημα η διαφορά των δύο κομμάτων δεν είχε φτάσει να είναι κάτω από μία μονάδα, και η ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τών -  πραγματικά επιστημονικών -  ερευνών δείχνει ότι παρά την αξιοσημείωτη αντοχή που επιδεικνύει ο Κ. Καραμανλής είναι περίπου βέβαιο ότι ώς τις αρχές του χρόνου το ΠΑΣΟΚ θα έχει

Ο Κώστας Σημίτης αδυνατεί, σύμφωνα με τους συνεργάτες 
του, να κατανοήσει το πώς τα πράγματα έλαβαν αυτή τη 
διάσταση...περάσει μπροστά.
Άμεση αντίδραση, το  ερώτημα που βασανίζει τους συνεργάτες του Γιώργου Παπαν- δρέου είναι το κατά πόσο η αναταραχή που προκλήθηκε λόγω του βιβλίου φρέναρε αυπί την πορεία. Όμως κάτι τέτοιο είναι ίσως νωρίς να εκτιμηθεί. Εκτιμούν ωστόσο ότι σίγουρα η νέα νευρική κρίση του ΠΑΣΟΚ είχε έναν ουσιαστικά ωφελημένο: τον Γιώργο Παπανδρέου. Η ευθεία απάντησή του σε όσους από τους υποστηρικτές του κ. Σημίτη προσβλέπουν ακόμη και σε μια ολική επαναφορά του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο έδειξε -  λένε συνεργάτες του κ. Παπανδρέου -  αποφασιστικότητα και διάθεση να δηλώσει σε όλους τους τόνους «ποιος είναι το αφεντικό». Είναι α

βέβαιο, προσθέτουν συνεργάτες του κ. Παπανδρέου, κατά πόσο ο αρχηγός του Π ΑΣΟΚ θα δήλωνε ευθαρσώς και χωρίς να «μασάει» τα λόγια του ότι αυτός «κοιτάζει μπροστά, όχι πίσω», πέρυσι. Τότε δηλαδή που ακόμη προσπαθούσε να βρει τις ισορροπίες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και να σταθεί στα πόδια του. Αλλά εφέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αισθάνεται, όπως υποστηρίζουν, σίγουρος για τον εαυτό του και βέβαιος για το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας που κάνει. Ότι αυτό του επιτρέπει να προχωρεί εύκολα σε ρήξεις. Και μέσω αυτών να εδραιώνει το ηγετικό του προφίλ.Κι ο Κώστας Σημίτης; Ο πρώην Πρωθυπουργός, και έμμεσα αποδέκτης των αναφορών του Γ. Παπανδρέου, «αδυνατεί-σύμφωνα με συνεργάτες του -  να κα

τανοήσει το πώς τα πράγματα έλαβαν αυτή τη διάσταση». Αδυνατεί επίσης να καταλάβει -  σύμφωνα με τις ίδιες πηγές -  «γιατί να είναι ενοχλημένος ο Γιώργος Παπανδρέου από το βιβλίο». Οι συνεργάτες του τον περιγράφουν «απογοητευμένο» για την τροπή που πήρε το όλο θέμα, και επισημαίνουν ορισμένα «χολερικού χαρακτήρα σχόλια που διατυπώθηκαν». Επισημαίνουν ακόμη, έστω και χωρίς να λένε ονόματα, την «αχαριστία» ορισμένων -  αναφορά που προφανώς φωτογραφίζει τον πρώην γραμματέα του Π Α ΣΟ Κ  Μ . Χρυσο- χοΐδη, ο οποίος χρίστηκε από τον κ. Σημίτη γραμματέας αλλά έ- σπευσε να ακυρώσει ένα βασικό επιχείρημα του βιβλίου. Ο  κ. Σημίτης υποστηρίζει ότι οι εκλογές χάθηκαν στην προεκλογική περίοδο, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι οι εκλογές είχαν ήδη χαθεί από την επομένη των εκλογών του 2000!
Σενάρια για... «Ελιά».Πέρα από το ποιος έχει δίκιο και γιατί, η ουσία είναι ότι πάρα πολλά στελέχη στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι αυτή «η συζήτηση δεν έχει νόημα». Αντίθετα, εκείνο που τους ιντριγκάρει είναι «το τι επιδιώ κει ο κ. Σ η μίτης». Οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού δηλώνουν καθαρά «τίποτα, απλώς θεω ρεί πως όταν πρέπει έχει δ ικαίωμα να μιλάει». Τα σ ενά ρια όμως δίνουν και παίρνουν. Αλλα θέλουν τον κ. Σημίτη να διατηρείται στο επίκεντρο της π ο λ ιτ ικ ή ς ζω ή ς, ώ στε όταν προκόψει θέση στην Ευρώπη να κληθεί να την καλύψει, ίσως και με κοινή πρόταση κυβέρνησης - ΠΑΣΟ Κ.Αλλα επιμένουν ότι πρόθεσή του είναι, παραμένοντας στο πολιτικό προσκήνιο, να κληθεί να ηγηθεί και πάλι του ΠΑΣΟΚ, ώστε να δώσει τη μάχη των (μεθεπόμενων) εκλογών κατά της Νέας Δημοκρατίας -  αν ηττη- θεί ο Γιώργος Παπανδρέου.Κάποια υποστηρίζουν ότι στις προθέσεις του κ. Σημίτη είναι να δημιουργήσει έναν κεντροαριστερό σχηματισμό που να συμπεριλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ και κόμματα ή δυνάμεις της Α ριστερός -  μια ελληνικού χαρακτήρα «Ελιά».Και μερικά θεωρούν ότι ο κ. Σ η μ ίτη ς, π α ρα μένοντας στο προσκήνιο, θα μπορούσε ιδανικά να διαδεχθεί τον Κάρολο Παπούλια στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Παραλήρημα ΑμβρόσιουΣε παραλήρημα κατά του Κώστα Σημίτη, εξετράπη ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος -  εκ των βασικών υπο- στηρικτών του Αρχιεπισκόπου κ. Χριστόδουλου. Στο ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο εκδίδει η Μητρόπολή του και διακινείται από τους ναούς της περιοχής, χαρακτηρίζει «μικρόσωμο και μικρόψυχο» τον τέως πρωθυπουργό, τον κατηγορεί ως «εθνικό μειοδότη» για τα Ίμια και «πολέμιο της Εκκλησίας». Αποφαίνεται μάλιστα ότι «από εκκλησιαστικής πλευράς κρινόμενο το βιβλίο τού κ. Σημίτη είναι απορριπτέο, επειδή ο συγγραφέας παραθέτει φαντασιώσεις του και χονδροειδείς ανακρίβειες»...

«Το πρώτο 
6ήμα έγινε...»
Το ενδιαφέρον είναι ότι αν και ο Κ.Σημίτης δεν δημοσιοποιεί τις προθέσεις του, αυξάνοντας τον εκνευρισμό στη Χαρ. Τρικοϋπη, υπάρχουν στελέχη των κυβερνήσεών του τα οποία, εκκινώντας από τη βασική εκτίμηση ότι «ο Γ. Παπανδρέου δεν είναι -  αυτή τη στιγμή τουλάχιστον -  σε θέση να κερδίσει τον Κ. Καραμανλή», θεωρούν ότι «το πρώτο βήμα για την επα- νενεργοποίηση του Κ. Σημίτη έγινε». Αυτή είναι μια άποψη την οποία διακι- νούν ακραιφνείς «  σημιτικοί όπως ο Χρ. Βερελής και ο Νικ. Χριστοδου- »  λάκης. Πέραν αυ- 

ξ .  τών όμως, υπάρ- χει ένας κύκλος στελεχών του ΠΑΣΟΚ ο οποίος συζητάει τακτικά, αναλύει την κατάσταση και προσπαθεί να δια- γνώσει το μέλλον του κόμματος. Στελέχη όπως ο Γ. Παπαντωνίου, ο Π. Ευθυμίου, ο Μ. Χρυσοχοΐδης, ο Γ. Φλωρίδης, η Α. Διαμαντοπούλου, αλλά και ο Ευάγγ. Βενιζέλος συζητούν ανά δυο ή τρεις, το μέλλον τους στο ΠΑΣΟΚ κάτω από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Κατά περίπτωση οι συζητήσεις έχουν επεκταθεί και πέραν αυτού του κύκλου (Β. Παπανδρέου, Δ. Ρέππας, Χρ. Παπουτσής). Κοινή συνισταμένη όλων αυτών είναι το «πολιτικό στίγμα» που εκπέμπει το ΠΑΣΟΚ. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένας εκ των -  βασικών -  μετεχόντων σε αυτού του είδους τις συζητήσεις, «το πρόβλημά μας σήμερα είναι ότι έχουμε ένα ασαφές πολιτικό στίγμα, που εκτείνεται από τον άκρατο φιλελευθερισμό, που εκπροσωπούν ο Μάνος με τον Ανδριανόπουλο, ώς τον άκρατο κρατικισμό που εκπροσωπούν στελέχη πολύ κοντά στο πρόεδρο» (αναφέρθηκε για παράδειγμα το όνομα του βουλευτή Πρέβεζας Β. Παπαχρήστου). Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σύγχυση στους πολίτες. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι». Το ίδιο στέλεχος ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να προχωρήσει με επικοι- νωνιακά τρικ τύπου Μ. Ματσούκα -  θέλει πολιτικές θέσεις».

Χρ. Βερελής, Ν. 
Χριστοδουλάκης. 
Οι πρώην υπουρ
γοί εντάσσονται 

στον στενό κύκλο  
των σημιτικών 
στελεχών του 

ΠΑΣΟΚ



Στελέχη του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι στο βιβλίο του ο πρώην Πρωθυπουργός 

δείχνει αδυναμία κατανόησης των αιτίων που οδήγησαν στην ήττα του 2004

Σιωπή Σημίτη για 5 «αγκάθια»
Αποφεύγει την αυτοκριτική για λάθη και παραλείψεις
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TDY ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν ότι το Π ΑΣΟΚ είχε πάρει πλέον έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Ωστόσο, όπως ε πισημαίνουν βουλευτές του ΠΑΣΟ Κ, ο Κ. Σημίτης αποφεύγει στο βιβλίο του να μπει σε αυτή τη συζήτηση αφιερώνοντας μόλις λίγες γραμμές στη πλέον λανθασμένη επιλογή της οκταετίας του.«Το γεγονός», αναφέρει ο κ. Σημίτης, «ότι η πρόταση αντιμετώπιζε τα οικονομικά και ασφαλιστικά προβλήματα μακροπρόθεσμα, μάς παρέσυρε και δεν δώσαμε την προσοχή που έπρεπε στις παραμέτρους που έχουν άμεση σημασία για τους εργαζομένους και είναι ως εκ τούτου σημαντικές. Το σχέδιο έτσι συνάντησε την έντονη αντίδραση των συνδικάτων. Η προοπτική μιας ισχυρής διάστασης με ένα ση

μαντικό τμήμα της κοινωνίας και για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα δεν άρμοζε σε μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟ Κ. Μια λύση στο Ασφαλιστικό δεν μπορούσε να προχωρήσει με τέτοιους όρους. Η κυβέρνηση απέσυρε γι' αυτό την πρόταση ούτως ώστε ο δημόσιος διάλογος να ξεκινήσει από νέα βάση...» .Παράλληλα, με συνοπτικές διαδικασίες προσπερνά στο βιβλίο του άλλα τέσσερα βασικά κεφάλαια της οκταετούς διακυβέρνησής του.
Το περιβάλλον

2 Αποφ εύγει κάθε αναφορά στην απομάκρυνση στενώ ν συνεργατώ ν του από το Μ α ξίμ ου  και το π ε ρ ιβάλλον του, όπως ο Θ. Τσουκάτος και ο Γ.

Η σιωπή του Κ. Σημίτη για τα λάθη της τετραετίας 
2000-2004 αλλά και η αναφορά του στο ότι οι τε
λευταίες εκλογές χάθηκαν στην προεκλογική 
περίοδο όταν τα ηνία της ηγεσίας είχαν περάσει 
στον κ. Παπανδρέου εξακολουθούν να προκαλούν 
αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κ. Παπανδρέου έκανε σαφή την ενόχλησή του με τη δήλωση - μήνυμα «βλέπω μπροστά, όχι πίσω». Τ ην ίδια  στιγμή, άλλα π ρ ο β εβλημένα στελέχη του κόμματος υποστηρίζουν ότι στο βιβλίο του ο πρώην Πρωθυπουργός δείχνει αδυναμία κατανόησης των βαθύτερων αιτίων που οδήγησαν στην ήττα του 2004, ενώ αποφεύγει να κάνει οποιαδήποτε αυτοκριτική για τα λάθη και τις παραλείψεις κυρίως για την τελευταία τετραετία.
Το Ασφαλιστικό

1 Κορυφαία στελέχη του Π ΑΣΟ Κ  θεωρούν ότι η κρισιμότερη -  ίσως -  καμπή στη διακυβέρνηση της χώρας την περίοδο Σ η μίτη ήταν η απόφ αση να προωθήσει χωρίς καμία ουσιαστική προετοιμασία της κοινής γνώμης την αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος με αύξηση των ορίων ηλικίας συ- νταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων. Μία απόφαση η οποία, όπως λέει χαρακτηριστικά στέλεχος του Π Α ΣΟ Κ  που τάχθηκε εξ αρχής κατά των προτάσεων Γιαννίτση, πλήγωσε ανεπανόρθωτα τη σχέση του Π ΑΣΟΚ με τους εργαζομένους ενώ οδήγησε στις μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών. Μ άλιστα μετά τη «μάχη» για το Ασφαλιστικό (Μάιος 2001)
Η απομάκρυνση Λαλιώτη

3 Προσπερνά με τυπικές αναφορές την απομάκρυνση του Κ. Λαλιώτη από τη θέση του γραμματέα του Κινήματος, τον Ιούλιο του 2003, που οδήγησε ουσιαστικά το ιδρυτικό στέλεχος της παράταξης εκτός της ενεργού πολιτικής. «Αποφάσισα να ορίσω ένα συνολικά νέο Ε.Γ. για να ενισχύσω τη δυναμική της ανανέωσης. Πρότεινα λοιπόν στον γραμματέα της Κ.Ε. κ. Κ. Λαλιώτη να αναλάβει κυβερνητική θέση. Δεν τη δέχτηκε...», είναι η μοναδική αναφορά του στο ζήτημα, αφήνοντας αναπάντητα μέχρι σήμερα τα ερωτηματικά που υπάρχουν από εκείνη την περίοδο. Ο  βουλευτής του Π ΑΣΟ Κ  Ανδ. Λοβέρδος σχολιάζει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός «ανάγει σε ιστορική ερμηνεία το πρόσχημα που είχε χρησιμοποιήσει για την αποπομπή Λαλιώτη, η οποία αποδείχθηκε λανθασμένη», ενώ άλλα στελέχη θεωρούν ότι τα κενά που παρουσιάζει το βιβλίο σε αυτό το θέμα οφείλονται σε «συνειδητή αποσιώπηση» από την πλευρά του Κ. Σημίτη.

Η  υπόθεση Οτζαλάν

4 Με συνοττπκό τρόπο παρουσιάζονται και ό
σα διαδραματίστηκαν γύρω από την «υπό
θεση Οτζαλάν» -  τη σοβαρότερη κρίση που 

αντιμετώπισε η κυβέρνηση Σημίτη μετά τα Ίμια. Ο 
πρώην Πρωθυπουργός αποφεύγει να αποκαλύψει 
πώς βίωσε ο ίδιος και το Μαξίμου την κρίση, ενώ 
δεν παραθέτει καμία λεπτομέρεια για τις κυβερνη
τικές συσκέψεις, τις δικές του εντολές και τον γε
νικότερο χειρισμό της υπόθεσης από τους συναρ- 
μόδιους υπουργούς (Πάγκαλος, Παπαδόπουλος, 
Πετσάλνικος), οι οποίοι αμέσως μετά αποπέμφθη- 
καν από την κυβέρνηση. «Δεν επεκτείνεται επαρ- 
κώς στο συγκεκριμένο θέμα, μάλλον γιατί θα εκτί
μησε ότι θα έθιγε ευαίσθητα εθνικά θέματα, τα ο
ποία πιθανόν θα δημιουργούσαν παρενέργειες», 
αναφέρει ο βουλευτής M ix  Καρχιμάκης και προ
σθέτει: «θα είχε ενδιαφέρον, βέβαια, να γνωρίζα
με σε ποια στρατηγική εντάχθηκαν οι επιμέρους 
χειρισμοί του Μαξίμου στην υπόθεση...».

Πανταγιάς, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στελεχών (Μαλέσιος, Νεονάκης, Μ άνικάς κ.ά.) που είχαν πλήξει ουσιαστικά την εικόνα της κυβέρνησης στα θέματα ήθους και διαφάνειας.Ο  «στρατηγός» Θ . Τσουκάτος είχε απομακρυνθεί από το περιβάλλον τού τέως Πρωθυπουργού μετά το 2000, με αφορμή τη διαμάχη που είχε ξεσπάσει στο ΠΑΣΟΚ για τη συμμετοχή στελεχών σε εκδηλώσεις επιχειρηματιών (η γνωστή «κοτερολογία»), ενώ ο Γ. Πανταγιάς αποχώρησε από το Μαξίμου τρία χρόνια αργότερα, ύστερα από καταγγελίες ότι μεσολάβησε στον ΣΔΟΕ για να ρυθμιστούν οφειλές του τραγουδιστή Γ. Νταλάρα. Ο  Ευάγγ. Μαλέσιος απο- πέμφθηκε από τη θέση του υφυπουργού Δημόσιας Τάξης τον Μάιο του 2003, όταν αποκαλύφθηκε ότι έμενε δωρεάν σε διαμέρισμα του επιχειρηματία Αθ. Αθανασού- λη, ενώ οι M ix. Νεονάκης και Στ. Μανίκας βρέθηκαν στο στόχαστρο για τη χρηματιστηριακή τους δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό ο κ. Νεονάκης είχε «κοπεί» και από τα ψηφοδέλτια του Κινήματος.Βουλευτές επισημαίνουν ότι ακόμη και η αναφορά στην «υπόθεση Πάχτα», που στάθηκε μοιραία για το Π ΑΣΟΚ στην καρδιά της προεκλογικής περιόδου, «γίνεται από τη σκοπιά του θεατή».Είναι ενδεικτικό ότι ο κ. Σημίτης αγγίζει την «υπόθεση Πάχτα» μόνον με μια τυπική αναφορά στην «τροπολογία για το ξενοδοχειακό συγκρότημα Πόρτο Καρράς», την οποία συμπεριλαμβάνει στους λόγους που συνετέλεσαν στην εκλογική ήττα, ενώ τους κ.κ. Τσουκάτο και Πανταγιά μνημονεύει μόνον στο κεφάλαιο της προετοιμασίας του, προ του 1996, για να διεκδικήσει τη διαδοχή στο Κίνημα, στη θέση του Α. Παπανδρέου. «Ο κ. Θ . Τσουκάτος είχε α- ναλάβει τις επαφές στο κόμμα, ο κ. Γ. Πα- νταγιάς τα θέματα του Τύπου», αρκείται να σημειώσει στο βιβλίο.
Το παρασκήνιο του «2004»

50  κ. Σημίτης αποφεύγει κάθε αναφορά στο παρασκήνιο των Ολυμπιακών Αγώνων, από τη διεκδίκηση του 1997 έως τη διοργάνωση του 2004. Παρά το γεγονός ότι οι Αγώ νες ήταν ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της πρωθυπουργίας του, το σχετικό κεφάλαιο καλύπτει μόλις 14 σελίδες και αναλώνεται κυρίως στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη δημιουργία των απαιτούμενων τεχνικώ ν έργων. Δεν γίνεται καμία αναφορά στην επιστροφή της Γιάννας Αγγελοπούλου μετά το 2000, στην προεδρία της Επιτροπής Διοργάνωσης, ούτε στη διελκυστίνδα με υπουργούς και τις καθυστερήσεις που είχαν σημειω θεί την περίοδο προεδρίας του Κων. Μ πακούρη, ο οποίος δεν μνημονεύεται στο βιβλίο. «Ποιος πολιτικός λόγος επέβαλε αυτή την παράλειψη δεν το γνω ρίζουμε. Χάσαμε, πάντως, δύο χρόνια εκείνη την περίοδο...» , σημειώ νει ο κ. Λοβέρδος.

Εξακολουθούν 

να προκαλούν 

αντιδράσεις 

στο εσωτερικό 

του κόμματος 

οι αναφορές 

στην προεκλογική 

περίοδο 

---------- ♦----------



Σε συνθήκες εμπλοκής γύρω από ένα στεφάνι και δύο σημαίες, μία ελληνική 

και μία αμερικανική, έφθασαν ελληνικές και τουρκικές δυνάμεις

Νύχτα Ιμίων, μέρος δεύτερο
θερμό επεισόδιο Ελλάδας - Τουρκίας και το Πάσχα του 1996

Μια ανάσα από θερμό επεισόδιο μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας έφτασαν οι δυο χώ
ρες δυόμισι μήνες μετά την κρίσιμη νύχτα 
των Ιμίων. Στην ίδια περιοχή και με επί
κεντρο τις βραχονησίδες, τουρκικές και 
ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις έφτα
σαν σε συνθήκες εμπλοκής γύρω από ένα 
στεφάνι και δύο σημαίες, μία ελληνική 
και μία αμερικανική. Τελικά Έλληνες βα
τραχάνθρωποι ανέβηκαν στη μεγάλη Ίμια 
και πήραν τα ενθυμήματα αφήνοντας ω
στόσο πίσω τους μια... γκρίζα ζώνη.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΤΖΟΓΛΟΥ

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Απριλίου 1996. Ήταν τρεις ημέρες μετά το Πάσχα. Υποβαθμίστηκε τότε από κυβερνητικούς παράγοντες. Είπαν ότι επρόκειτο για ασήμαντο γεγονός το οποίο διάρκεσε περίπου μισή ώρα και εκτονώθηκε σχεδόν πριν αρχίσει. Ωστόσο, έγγραφο-ντοκουμέντο, το οποίο αποκαλύπτουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», καθώς και αφηγήσεις στρατιωτικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση, υποδεικνύουν ότι μόνο επεισόδιο ρουτίνας δεν ήταν.Οι περιγραφές είναι συγκλονιστικές: «Ήμασταν με το δάκτυλο στη σκανδάλη και κανείς δεν ήξερε ποια θα ήταν η εξέλιξη. Σκεφθεί- τε άπ σε κλοιό τουρκικών δυνάμεων, με τα μαχητικά να πετουν λίγα μέτρα πάνω από τα κεφάλια μας, ανέβηκαν βατραχάνθρωποι στο νησί...». Η κρισιμότητα της κατάστασης και οι στόχοι της επιχείρησης καταγράφονται στο ημερολόγιο γέφυρας πολεμικού σκάφους που βρισκόταν στην περιοχή. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι «πα- ρεδόθη το φουσκωτό σκάφους προ- κειμένου αποβιβαστούν ΙΜΙΑ άν- δρες ΜΥΑ/ΛΣ (σ.σ. Μονάδες Υποβρύχιων Αποστολών Λιμενικού Σώματος) για να κατεβάσουν στεφάνι με σημαίες που τοποθετήθηκαν από πολιτικό σκάφος». Τα όσα ακολούθησαν την ενέργεια αυτή προσδιορίζουν το μέγεθος της εμπλοκής των τουρκικών δυνάμεων και ανα- φέρονται στο ίδιο έγγραφο: «Παραβιάσεις από δύο τουρκικά πολεμικά - μία ακταιωρός - ένα ελικόπτερο και δυο μαχηπκά Μ  6».Από το ημερολόγιο γέφυρας α- ποδεικνυεται όπ το επεισόδιο διάρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες. Επίσης, από τις μαρτυρίες προκύπτει όη έγινε αγώνας δρόμου για το ποιος θα προλάβει να κατεβάσει πρώτος τη σημαία!

Το θέμα είχε τότε 

υποβαθμιστεί από 

κυβερνητικούς 

παράγοντες, που 

έκαναν λόγο για 

ασήμαντο 

γεγονός

ΙΜΙΑ: με το δάκτυλο στη σκανδάλη
<4 Το ημερολόγιο 

γέφυρας της 
ελληνικής ακταιωρού 
όπου περιγράφεται η 
εκρηκτική κατάσταση 
που επικρατούσε στις 
17 Απριλίου 1 9 %  «β

Π Τουρκικό ελικόπτερο
“  Πλησιάζει με πρόθεση να κατέβει 

στη βραχονησίδα και να πάρει 
τις σημαίες και το στεφάνι

Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΑ

Τουρκική
ακταιωρός

Οι Ελληνες 
βατραχάνθρωποι 
παίρνουν τις σημαίες 
και το στεφάνι

Ελληνικά Ρ-16
Εμπλέκονται 
σε αερομαχίες 
με τα τουρκικά

Ο’ ■ ■ /:.
Ελληνικό
ταχύπλοο πολιτικό σκάφος
Οι επιβαίνοντες 
αποβιβάζονται στη 
βραχονησίδα και υψώνουν 
μία ελληνική και μια 
αμερικανική σημαία και 
αποθέτουν ένα στεφάνι

Ε 1  Δύο Τουρκικά 
πολεμικά πλοία
πλησιάζουν την 
βραχονησίδα

Οι ελληνικές δυνάμεις 
ενισχύονται με μια 

κανονιοφόρο

Α. θεοφιλόπουλος / ΤΑ ΝΕΑ

Πλωτό του 
Λιμενικού Σώματος

Δίνεται η εντολή από 
το «Πεντάγωνο» 

να ανεβούν 
βατραχάνθρωποι και 

να πάρουν τις 
σημαίες και το 

στεφάνι

□  Ώ *
Τα τουρκικά Σ-Ιβ  
και το ελικόπτερο 
απομακρύνονται

Τουρκικά ί- ΐ β
«Βουτούν» μπροστά 
από το σκάφος του 
Λιμενικού και 
εμποδίζουν τους 
βατραχανθρώπους

_  ο ύ .'Ε Χ ά ζ  ·  ’

Πώς στήθηκε το πολεμικό σκηνικό
Πώς «στήθηκε» για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγους μήνες, το πολεμικό σκηνικό στα Ίμια; Την απάντηση δίνουν οι λεπτομερείς περιγραφές στρατιωτικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση.«Ήταν 17Απριλίουτου 1996. Ορισμένοι από εμάς μόλις είχαμε επιστρέφει από την άδεια του Πάσχα. Πραγματοποιούσαμε περιπολίες ρουτίνας γύρω από τις βραχονησίδες Ίμια. Το ίδιο και οι Τούρκοι. Εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην περιοχή ένα πλωτό του Λιμενικού Σώματος και σε μεγαλύτερη απόσταση παρακολουθούσε διακριηκά η φρεγάτα "Ναυαρίνο". Οι αξιωματικοί της είχαν τη γενική επίβλεψη των ελληνικών δυνάμεων.Γύρω στις 2 το μεσημέρι εμφανίζεται ταχύπλοο πολιτικό σκάφος. Επιβαίνουν τρία άτομα. Κατευθύνο- νται προς τα Ίμια. Οι επικεφαλείς της φρεγάτας επικοινωνούν με τον κυβερνήτη του. Τους ενημερώνει ότι είναι μέλη συλλόγου με την επωνυμία "Ελληνοαμερικανική Ένωση". Έχουν πάρει άδεια από το Λιμεναρχείο Καλύμνου προκειμένου να τε- λέσουν τρισάγιο στη βραχονησίδα, στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν τη νύχτα των Ιμίων από την πτώση του στρατιωτικού ελικοπτέρου. Τους ζητείται να μην πλησιάσουν τις

βραχονησίδες. "Να τελέσετε το τρισάγιο εν πλω και να απομακρυνθείτε" είναι η εντολή. Δείχνουν να υ- πακούουν. Ξαφνικά ανοίγουν ταχύτητα και κάνουν ελιγμό. Περνούν στην πίσω πλευρά των Ιμίων. Χάνονται από το οπτικό πεδίο των ελληνικών πλοίων. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής. Η περιοχή στην οποία κατευθύνθηκαν ελέγχεται από τη ν . τουρκική ακταιωρό. Λίγα λεπτά αργότερα τους βλέπουμε με τα κιάλια. Εχουν αποβιβαστεί στη μεγάλη Ίμια. Βρίσκονται στην κορυφή της νησίδας. Έχουν αποθέσει στεφάνι και στήνουν δύο μικρές σημαίες: μία ελληνική και μία αμερικανική. Στη συνέχεια αποχωρούν.
Και από αέρος. Σε δευτερόλεπτα δύο τουρκικά πολεμικά σκάφη πλησιάζουν τις βραχονησίδες. Την ίδια στιγμή τουρκικό ελικόπτερο πετά πάνω από τη μεγάλη Ίμια. Τα πράγματα ζορίζουν επικίνδυνα. Κάποιο σχέδιο των Τούρκων βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι επιτελείς εκτιμούν ότι πρόθεση των Τούρκων είναι να κατεβούν με το ελικόπτερο και να πάρουν ης σημαίες και το στεφάνι. Αν κάτι τέτοιο συμβεί κανείς δεν γνωρίζει πώς θα χρησιμοποιηθεί αργότερα σε βάρος της χώρας μας. Ενημερώνεται το Πεντάγωνο

και δίνει εντολή: πάρτε τις σημαίες και το στεφάνι πριν από τους Τούρκους. Το σχέδιο είναι ν' ανεβούν βατραχάνθρωποι στη βραχονησίδα. Παίρνουμε θέσεις μάχης. Οι ελληνικές δυνάμεις ενισχύονται με μία κανονιοφόρο.Μέσα στα επόμενα λεπτά εμφανίζονται δύο τουρκικά Ε-16. Πραγματοποιούν ελιγμούς και "βουτούν" μπροστά από το περιπολικό του Λιμενικού. Η επιχείρηση έχει αρχίσει. Οι Τούρκοι εμποδίζουν τους βατραχανθρώπους ν' ανεβούν στην Ίμια. Τραβούν το σκοινί στα άκρα. Στον ορίζοντα διακρίνονται και ελληνικά μαχητικά. Αρχίζουν αερομαχίες.Ύστερα από αρκετή ώρα τα τουρκικά αεροσκάφη απομακρύνονται. Ακολουθεί το ελικόπτερο.Ανακοινώνεται το πέρας της αποστολής. Είναι πέντε το απόγευμα. Παίρνουμε βαθιά ανάσα. Μας ενημερώνουν ότι η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος. Οι βατραχάνθρωποι ανέβηκαν στα Ίμια. Κατέβασαν τις σημαίες και η ς πήραν μαζί με το στεφάνι. Ποιες σημαίες; Κάτι μικρά ση- μαιάκια ήταν. Όμως, για μας ήταν σύμβολα. Έπρεπε να τα διεκδική- σουμε και τα καταφέραμε. Αισθαν- θήκαμε νικητές. Σήμερα μας βασανίζει το ερώτημα: νικάς όταν κατεβάζεις τα σύμβολα και φεύγεις;».

Κ Ω ΣΤΑ Σ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ετοιμάζει... 
«σαγιονάρα» 
για Μπασιάκο

Η προσέλκυση ιαπωνικών επενδύσεων στην Ελλάδα και η προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην ιαπωνική αγορά ήταν οι δύο βασικοί στόχοι που έθεσε χθες ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, κατά τις επαφές που είχε στο Τόκιο με τον Πρωθυπουργό Γιουνιχίρο Κοϊζούμι, τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ακι- χίτο και Ιάπωνες επιχειρηματίες. Και στο Τόκιο όμως ο Πρωθυπουργός βρέθηκε αντιμέτωπος με την αδιαφορία των ελληνικών κρατικών φορέων αλλά και των υπουργών, διαπιστώνοντας έκπληκτος όη  το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αδιαφόρησε για το ενδιαφέρον που είχαν δείξει ιαπωνικές εταιρείες τροφίμων για εισαγωγές από την Ελλάδα.
Οργή για την αδιαφορία.Όπως λένε μάλιστα κυβερνηηκά στελέχη, την οργή του Πρωθυπουργού προκάλεσε η διαπίστωση πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, του οποίου προΐστα- ται ο Βαγγέλης Μπασιάκος, αδιαφόρησε για ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν για εξαγωγές. Συγκεκριμένα:Στην Ιαπωνία απαγορεύονται οι εισαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών από την Ελλάδα με το επιχείρημα ότι υπάρχει κίνδυνος από τη νόσο της μεσογειακής μύγας. Το υπουργείο καθυστερεί να αποστείλει τα έγγραφα τεκμηρίωσης ότι τα ελληνικά προϊόντα δεν σχετίζονται με τη νόσο αυτή, με αποτέλεσμα να έχουν «παγώσει» οι εξαγωγές, παρά το γεγονός όη  υπάρχει μεγάλη ζήτηση.Το υπουργείο ζήτησε από την Ιαπωνία να κηρυχθεί η χώρα μας ελεύθερη αφθώδους πυρετού, ώστε να ανοίξει η ιαπωνική αγορά σε προϊόντα κρέατος. Όταν όμως οι ιαπωνικές αρχές έστειλαν τα ερωτηματολόγια, δεν έλαβαν ποτέ απάντηση, με αποτέλεσμα να χαθεί άλλη μια σημαντική ευκαιρία.
Για τα Βιολογικά. Παράτη βούληση του υπουργείου να προωθήσει βιολογικά προϊόντα στην Ιαπωνία, όπου η ζήτηση αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, δεν έχει ώς σήμερα δημιουρ- γηθεί οργανισμός πιστοποίησης στην Ελλάδα που να αναγνωρίζεται στην Ιαπωνία.Στις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός με τους επιχειρηματίες και την πολιτική ηγεσία της χώρας προσπάθησε να αντιστρέφει αυτές τις αρνητικές εντυπώσεις και χάρισε μια κασετίνα με ελιές, παρθένο λάδι και βιβλίο για την ιστορία του ελαιο- λάδου.


