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«Ε ίπε ότι κοιτά μπροστά. Είναι εμφανές ότι έχει να κάνει με κριτική 
που ασκείται στο βιβλίο του κ. Σημίτη, το οποίο κοιτά πίσω. Βεβαίως, 
ο κ. Παπανδρέου κατά το δοκούν κοιτά μπροστά, γιατί τον έχουμε ακού
σει πολλές φορές να κάνει αναδρομές σε παλαιότερες δεκαετίες.

θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, υπουργός Επικράτειας

Κώστας Μητσοτάκης

Να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις
| ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Με τον Ιάπωνα 
αυτοκράτορα 

Καραμανλής
'το Τόκιο έφθασε χθες 18.00 - 
,ική ώρα- ο πρωθυπουργός, Κώστας 

Καραμανλής, ο οποίος πραγματο
ποιεί τετραήμερη επίσημη επίσκε
ψη, προσκεκλημένος του Ιάπωνα 
ομολόγου του, Τζουνισίρο Κοϊζού- 
μι.

Σήμερα το πρωί το ζεύγος Καρα
μανλή θα συναντηθεί με το αυτο- 
κρατορικό ζεύγος της Ιαπωνίας, ενώ 
στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα 
παρακαθήσει σε γεύμα που παρα
τίθεται προς τιμήν του από τη Συνο
μοσπονδία Βιομηχάνων Ιαπωνίας.

Το μεσημέρι συναντάται με τον 
πρόεδρο της Βουλής Γ. Κόνο και το 
απόγευμα με τον Ιάπωνα ομόλογό 
του και θα παρακαθήσει στο επίση
μο δείπνο που του παραθέτει.

Κατά την παραμονή του στο Τόκιο 
ο κ. Καραμανλής θα έχει διαβου- 
λεύσεις με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό 
για διμερή και διεθνή θέματα, ενώ 
παράλληλα θα δώσει αρκετές συνε
ντεύξεις σε μεγάλες εφημερίδες και 
τηλεοπτικά δίκτυα της Ιαπωνίας.

Με νέους όρους 
ο διάλογος 
με την Τουρκία

Η Αθήνα εξακολουθεί να σέβεται 
την εμπιστευτικότητα των «διερευνη
τικών επαφών» Ελλάδας-Τουρκίας, οι 
όροι όμως υπό τους οποίους διεξάγε
ται ο «μυστικός διάλογος» ανάμεσα 
στις δύο χώρες έχουν επαναπροσδιο- 
ρισθεί μετά το Μάρτιο του 2004. 0 
εκπρόσωπος του ΥΠ.ΕΞ., Γ. Κουμου- 
τσάκος, αρνήθηκε χθες κατηγορημα
τικά να απαντήσει σε ερωτήματα για 
το περιεχόμενο του διαλόγου.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση «λεπτο
μερειών» του διαλόγου στο βιβλίο τού 
τέως πρωθυπουργού, Κ. Σημίτη, που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο εκπρό
σωπος του ΥΠ.ΕΞ. δέχθηκε καταιγισμό 
πωτήσεων για το εάν οι γκρίζες ζώνες 
ιι άλλα «ευαίσθητα» θέματα περι- 
ιβάνονται στο διάλογο. Ωστόσο, ο 
τυμουτσάκος επέμεινε στην ανά- 
ιεβασμού της δέσμευσης που 

•ναλάβει οι δύο πλευρές.
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Υπέρ της πραγματοποίησης ανασχη
ματισμού σε σύντομο χρονικό διά
στημα, αλλά και της επιτάχυνσης του 

προγράμματος των μεταρρυθμίσεων, με πιο 
βαθιές τομές, τάχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός 
και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρα
τίας, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο κ. 
Μητσοτάκης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση 
στον πρώην πρωθυπουργό κ. Κώστα Σημί
τη, με αφορμή όσα ανέφερε στο βιβλίο του 

και τον κατηγόρησε για μικροψυ
χία ενώ δεν παρέλειψε να αναφερ
θεί σε αδεξιότητες στελεχών της 
κυβέρνησης, αλλά και σε λάθη, τα 
οποία, ωστόσο, όπως παρατήρησε 
δεν είναι πολλά, αλλά και σπουδαία. 
Σημείωσε, επίσης, πως το μεγάλο 
πρόβλημα της χώρας είναι η οικο
νομία.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ν.Δ., 
μιλώντας, στο κεντρικό δελτίο ειδή
σεων του ΑΝΤΙ τόνισε πως όλες 

οι κυβερνήσεις πραγματοποιούν αναγκαστι
κά ανασχηματισμό και θα έρθει η ώρα να 
κάνει ανασχηματισμό και ο πρωθυπουργός 
Κώστας Καραμανλής. «Υπάρχει το περιθώ
ριο βελτιώσεων όλων των κυβερνήσεων. Είναι 
λογικό να κάνει σύντομα ανασχηματισμό ο 
Καραμανλής και από ’κεί και πέρα πρέπει να 
κάνει ακόμα έναν ανασχηματισμό, ένα χρό
νο πριν από το τέλος της τετραετίας, τον 
τελευταίο. Μία κυβέρνηση πρέπει να κάνει

υποχρεωτικά, δύο ανασχηματισμούς» ανέ
φερε ενώ παράλληλα υποστήριξε πως ίσως 
υπάρχουν κάποιες αδεξιότητες και κάποια 
λάθη από την κυβέρνηση. «Ξέρετε καμιά 
κυβέρνηση που να μην έχει αδυναμίες και 
να μην κάνει λάθη; Η τρίχα, όμως, γίνεται τρι
χιά» σημείωσε. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμα- 
νε πως η οικονομία είναι το μεγάλο πρόβλημα 
και πρέπει όλοι να το καταλάβουν. «Η οικο
νομία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη φάση. Ανη
συχώ βαθύτατα γιατί βρίσκεται σε δύσκολη 
καμπή. Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση. Του
λάχιστον, να συμφωνήσουν στους αριθμούς» 
είπε και ζήτησε από την κυβέρνηση να λάβει 
αποφάσεις για μεταρρυθμίσεις και νέα μέτρα, 
τα οποία να επιταχύνει.

Σχετικά με το βιβλίο του Κώστα Σημίτη, 
εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στον πρώην 
πρωθυπουργό και υπογράμμισε πως έβλα-

Μια κυβέρνηοη πρέ
πει να κάνει υπο
χρεωτικά δύο ανα
σχηματισμούς έως 
το τέλος της θητεί
ας ιης, ιόνισε ο πρώ
ην πρωθυπουργός 
και επίτιμος πρόε
δρος της Ν,Δ.,Κων. 
Μητσοτάκης, μιλώ
ντας στην τηλεόρα
ση του ΑΝΤ1.

ψε και τη χώρα, αλλά και το κόμμα του, ενώ 
επανέλαβε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου δεν 
είναι έτοιμος και ικανός για την ώρα να κυβερ
νήσει.

«Ένας πολιτικός κρίνει αν αυτό που κάνει 
γίνεται στην κατάλληλη στιγμή και αν ωφε
λεί ή βλάπτει. Ο κ. Σημίτης έκανε λάθος. 
Έβλαψε τη χώρα με όσα έγραψε για τα Ίμια. 
Δίνει την ευκαιρία στους Τούρκους να σαρ
κάζουν και να επιχαίρουν», επισήμανε και 
συνέχισε: «Θα σας έλεγα ότι έχει πολλή μικρο
ψυχία. Σε μισή σελίδα καταδικάζει τον Γιώρ
γο Παπανδρέου. Ούτε καν σε ολόκληρη σελί
δα και λέει ότι χάσαμε τις εκλογές την προ
εκλογική περίοδο, πράγμα που είναι εντελώς 
ανακριβές. Ο Γιώργος Παπανδρέου έφερε 
καλύτερο αποτέλεσμα. Άλλωστε, ο κ. Σημί
της έφυγε γιατί ήξερε ότι θα χάσει. Γιατί να 
το κάνει αυτό; Τόση κακία έχει μέσα του;».

0  πρώην
πρωθυπουργός
τάχθηκε υπέρ της
πραγματοποίησης
ανασχηματισμού
σε σύντομο χρονικό
διάστημα

Εμφύλιο στο Π ΑΣΟ Κ  ττροκαλεί η σύγκρουση Σημίτη-Παπανδρέου
Διαστάσεις εσωκομματικού 

εμφυλίου μεταξύ «εκσυγχρονι
στών» και «παπανδρεϊκών» προ
σλαμβάνει η πολιτική σύγκρου
ση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, 
Γιώργου Παπανδρέου, με τον 
τέως πρωθυπουργό, Κώστα Σημί
τη, ο οποίος συνεχίζει ακάθε- 

* κτος τις αρχηγικές 
εμφανίσεις του, 
προκαλώντας ανα
στάτωση στη Χαρι- 
λάου Τρικούπη.

Κατά τη χθε
σινή υπογραφή 
αντίτυπων του βι
βλίου του στο γρα
φείο του στην οδό 

Ακαδημίας ο τέως πρωθυπουρ
γός επιβεβαίωσε την «απειλή» 
του, ότι δεν προτίθεται να σιω
πήσει. «Θα μιλάω, θα μιλάω» ήταν 
απάντηση που έδινε σε όσους 
τον επισκέφτηκαν στο γραφείο

0  τέως πρωθυπουργός 
προέβλεψε πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες 
το αργότερο μέχρι το 
Σεπτέμβριο του 2007 «θα είμαι παρών και θα συνεχίσω να μιλάω», διαβεβαίωνε ο Κ. Σημίτης όοους του ζητού

σαν να πυκνώσει τις παρεμβάσεις του. Στη φωτογραφία ο τέως πρωθυπουργός υπογρά
φει το βιβλίου του.

του και του ζήτησαν να πυκνώ
σει τις παρεμβάσεις, ενώ κληθείς 
από τους δημοσιογράφους να 
σχολιάσει τις αντιδράσεις που 
προκάλεσε η προχθεσινή ομιλία

του στο Μουσείο Μπενάκη απά
ντησε:

«Δεν θα σχολιάσω αντιδρά
σεις και σχόλια. Ο καθένας έχει 
την άποψή του. Εγώ εργάστηκα

για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ».
Ο τέως πρωθυπουργός στη 

συνομιλία του με τους δημο
σιογράφους προέβλεψε πρόω
ρη προσφυγή στις κάλπες το 
αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο 
του 2007, ενώ δεν απέκλεισε και 
το σενάριο διεξαγωγής τους μαζί 
με τις αυτοδιοικητικές. Διφο
ρούμενη ήταν η απάντησή του 
στην ερώτηση τι θα συμβεί εάν 
ο Γιώργος Παπανδρέου χάσει και 
τις επόμενες εκλογές: «Χτύπα 
ξύλο. Γιατί να τις χάσει;»

Η σύγκρουση Σημίτη-Παπαν- 
δρέου έχει προκαλέσει διχασμό 
και ρήγμα στο εσωτερικό της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κι 
αυτό, διότι εκτός από τις δημό
σιες αντιπαραθέσεις μεταξύ των 
δύο πλευρών στο εσωτερικό του 
κόμματος ξανάρχισε η «μάχη» 
της κομματικής κυριαρχίας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
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