
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 7276 €  1,00

ΚΑΡΦΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
Παίξτε και

«θέμα της οικογένειας 
η υπόθεση του Αχιλλέα»

κερδίστε
3.000€► ΣΕΛ. 5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ενα στα έξι 
βυτιοφόρα 
κλέβει τους 
καταναλωτές
► ΣΕΛ. 41

ΜΑΛΙΑΚΟΣ

Νέο πολύνεκρο 
τροχαίο στο 
φονικό πέταλο
► ΣΕΛ. 20

ΔΗΜΟΣΙΟ

Στο 7 0 %  
η συμμετοχή 
στην απεργία
► ΣΕΛ. 21

ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΑ ΑΥΞΗΣΕΩΝ

Ακριβαίνουν 
τα ασφάλιστρα 
υγείας και IX
► ΣΕΛ. 39

και... στο βάθος
πρόωρες εκλογές
Ν ΕΑ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΗΜΙΤΗ

«Π ιθανές ακόμα και 
ο ι " δίδυμος "  κάβπες 
τον Οκτώβριο του 2006. 
Εγώ εργάστηκα πάντα 

για την ενότητα του Π Α Σ Ο Κ .
Το βασικό σήμερα είναι να 
πέσει η κυβέρνηση»  ►ς ε λ . 4 ,ΐ2 - ΐ4

Ο  Πρόθεση ψήφου (% ) M E T R O N A N A L Y S IS

«  Αν είχαμε σήμερα βουλευτικές 
εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;»

5,6

/ ή ι  k k ë  IVH JL Αλλο Λευκό Ακυρο Αναπο- Δ Α  
φάσιστοι

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μεγάλες 
εφευρέσεις 
από μικρούς 
ερευνητές

► ΣΕΛ. 22

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔΚΕ

«Να ψηφίσουν οι μετανάστες στις δημοτικές»
► ΣΕΛ. 9

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε 9 ΧΗ ρ: /
:ια$  Æ

0 3οςτομος · ' 
θα παραμείνει στα περίπτερα, 
για όσους δεν τον πρόλαβαν, 
μέχρι την Κυριακή 13/11

Εάν χάσατε κάποιον τόμο ή CD-Rom μπορείτε να 
τηλεφωνήσετε στο 210.606U31 (Δευτ.-Παρ. 10.00-18.00)



Αυξημένα μέτρα ασφα
λείας στο Μανχάιαν 
μετά το χτύπημα στο
Αμάν 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΟ ΘΕΜΑ 4-5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6-14
ΔΙΕΘΝΗ 15-18
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19-26
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 27-38
ΓΚΟΛ ΣΤΟ '90 38
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 39-44
ΕΘΝΟΣ ΑΟΥΤ 45-55
ΤΥΠΟΣ 63

Σε αδιέξοδο βρίσκονται 
οι έρευνες της Αστυνο
μίας για τις δολοφονίες 
στο Αίγιο 2 5

Κουνούπια - φορείς α
σθενειών εντοπίστηκαν 
σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία 
και Σχινιά 2 6

Σύσκεψη «γαλάζιων» 
αγροτοσυνδικαλιστών 
στη Λάρισα για το αδιά
θετο βαμβάκι 4 0

Σήμερα έρχονται στα βι
βλιοπωλεία 1 0 0 .0 0 0  α
ντίτυπα του 6ου βιβλίου 
«Χάρι Πότερ» 4 9

Ελληνοτουρκικά
Επικαλούμενος την «εμπιστευ
τικότητα» των διερευνητικών 
επαφών, ο κ. Κουμουτσάκος 
απέφυγε χθες να αποκλείσει τις 
«γκρίζες ζώνες» και το εύρος 
των ελληνικών χωρικών υδάτων 
από την ατζέντα των συζητήσε
ων με την Τουρκίά. 6

Υπό προθεσμία
Εντείνονται στο Εργατικό κόμμα 
οι πιέσεις για παραίτηση Μπλερ 
από την πρωθυπουργία. 17
«Βοθϊι^»  για το Γκίνες
Το παγκόσμιο ρεκόρ της μεγα
λύτερης εμπορικής πτήσης χω
ρίς ενδιάμεση στάση κατέχει 
από χθες ο αμερικανικός αε
ρ ο να υ π η γ ικό ς  κολοσσός «Βοθίη§». 18
Παρέλυσε το Δημόσιο
Το 70%  έφτασε η συμμετοχή 
των εργαζομένων στη χθεσινή 
24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ. 
Με κλιμάκωση των κινητοποι
ήσεων απειλεί το συνδικαλιστι
κό κίνημα. 21

Ενιαίο Λύκειο Σκιάθου
Κρίσιμες διδακτικές ώρες μα
θηματικών χάνουν εδώ και έναν 
μήνα οι μαθητές του Ενιαίου Λυ
κείου Σκιάθου. Τι λέει στο «Εθνος» 
ο διευθυντής του σχολείου. 2 3
Αυξήσεις ασφαλίστρων
Αυξήσεις στα ασφάλιστρα αυ
τοκινήτου έως και 25%  και υ
γείας μέχρι 9%  εξαπολύουν οι

Τι σημαίνει το «παρών» Σημίτη;

Από τον Παναγιώτη 
Δ. Παναγιώτου

■
Ο «ντόρος» δεν γίνε
ται για το βιβλίο, αλλά 
για τον ίδιο τον Σημί
τη... Εάν θέλουμε να 
κυριολεκτήσουμε, για 
την πολιτική επανεμ
φάνισή του!

Ο σοι νομίζουν ότι η «φασαρία» των τελευταίων ημερών γίνεται για το βιβλίο του Σημίτη κάνουν... λάθος! Η «φασαρία» δεν γίνεται για το βιβλίο, αλλά για τον ίδιο τον Σημίτη...Εάν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε για τη διεκδίκηση της πολιτικής επανεμφάνισής του. Δ εν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι εξάντλησαν το ενδιαφέρον τους μετρώντας «παρουσίες» και «απουσίες» στην παρουσίαση του βιβλίου του. Καλά έκαναν, γιατί μερικές παρουσίες εκτός «στενού» ΠΑΣΟΚικού χώρου ήσαν ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτες...
Ο Σημίτης δήλωσε «παρών». Και αυτό δεν έχει σχέση με την «ιστορία» και το «παρελθόν», αλλά με το μέλλον. Αλλά για να υπάρξει πολιτικό «μέλλον» είναι υποχρεωμένος ο Σημίτης να υπερασπιστεί ισχυρά την οκταετία του και ναεπαναεπι- καιροποιήσει τις αξίες και τις αρχές του «εκσυγχρονισμού» που επαγγέλθηκε. Το βιβλίο αυτό κάνει.Η ουσία είναι το «μέλλον». Οχι βέβαια γιατί επιδιώκει να γίνει πάλι «αρχηγός» του ΠΑΣΟΚ, ή πρωθυπουργός, αλλά επειδή διεκδικεί έναν ευρύτερο, έστω και ασαφή αυτή τη στιγμή, πολιτικό ρόλο. Γιατον Σημίτη είναι μονόδρομος, αν θέλει επί της ουσίας ν α  υποστηρίξει την οκταετία του,

είτε με την έννοια της υστεροφημίας, είτε με την έννοια των πολιτικών εξελίξεων. Σ ’ αυτό το «σχέδιο» ο Γιώργος κάθε άλλο από «αντίπαλός» του είναι, προνομιακός διάδοχός του περισσότερο είναι, έστω κι αν μερικές «διατυπώσεις» του Σημίτη «φουντώνουν» τον κ. Παπανδρέου. Εδώ που τα λέμε, όχι κι άδικα... Αυτό το ξέρει πολύ καλά και ο πρώην πρωθυπουργός, που, αν ήταν στη θέση του... Γιώργου, θα ‘χε γίνει «τούρμπο»!
Κατά τα λοιπά, τα πολιτικά διακυβεύματα που θέτει με το βιβλίο του ο κ. Σημίτης είναι επίκαιρα όσο ποτέ. Και δεν μπορούν να κρυφτούν κάτω απ’ το χαλάκι...Πολύ καλά κάνει επίσης ο Γιώργος, που «κοιτάζει μπροστά». Μπροστά του θα τα βρει εξάλλου όλα αυτά... Προφανώς ο Σημίτης δεν τα ‘κάνε όλα τέλεια. Μα γι’ αυτό χάθηκαν και οι εκλογές. Χωράει πολλή «κριτική»...
Ομως υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια, που κανείς δεν θα μπορέσει να «κρύψει» και που θα φαίνεται περισσότερο όσο περνάει ο χρόνος. Ο Σημίτης υπήρξε ένας πρωθυπουργός που πήγε τη χώρα πολύ μπροστά...

ασφαλιστικές ετα ιρείες από το 
νέο έτος. 3 9
Πετρέλαιο θέρμανσης
«Σύννεφο» οι απάτες στο πε
τρέλαιο θέρμανσης στο πρώτο 
μόλις δεκαπενθήμερο της διά
θεσής του (15 -30  Οκτωβρίου), 
σύμφωνα με ελέγχους του υ
πουργείου Ανάπτυξης. 4 1
ΠΡΟΤΟ 7 2 3 8 8 3 7  
Στην 1η κατηγορία οημειώθηκε 
τζακ-ποτ. Στις άλλες οι νικητές 
κερδίζουν: στη 2η από 33.197 
€, στην 3η από 1.580 €, στην 
4η από 145,60 €, στην 5η από 
14,19 €  και στην 6η από 1,26 €.

ΣΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ

ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΠΟΥ ΔΙΧΑΖΕΙ 
Πώς η Βίσση «συγκλόνισε το 
σύμπαν», ενώ ομολογεί 
επιτέλους πως το ξυρισμένο της 
κεφάλι «δίχασε την 
επικράτεια»...
Νοικοκυρές και τεχνικοί... σε 
απόγνωση από τον εφιάλτη ενός 
«κρόουλ» στη δημόσια 
τηλεόραση.
Οταν η πριγκιπέσα Ελεονώρα 
δανείζεται απορίες της 
προκατόχου της περί της έννοιας 
της... κακκαβιάς. 52

Α τ ζ ί ^ χ α .$ t y ¿ p ¿ ι<$ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στην ΙαπωνίαΟ πρωθυπουργός και η κ. Καραμανλή στις 11.00 τοπική ώρα θα συναντηθούν με το αυτοκρατορικό ζεύγ ο ς της Ιαπω νίας. Στις 18.00 ο Κ. Καραμανλής θα συναντηθεί με τον Ιάπωνα ομόλογό του κ. Κοϊ- ζούμι.
Επίσκεψη
[11.00] .0  υφυπουργός Πολιτισμού Π. Τατούλης θα επισκεφθεί το πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου. 
Βουλή[ 1 1 .0 0 ]  .  Επερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική της κυβέρνησης σχετικά με τη ΔΕΗ. 
Εκδήλωση[ 1 1 .4 5 ] . Ο πρόεδρος του ΣΥΝ Αλ. Αλαβάνος θα παραβρεθεί σε εκδήλωση των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών της χώρας με θέμα: Το παρόν και το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης - οι εκπαιδευτικοί και οι κινητοποιήσεις τους. 
Συνάντηση[ 1 3 .3 0 ]  . 0  πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου θα 
συναντηθεί στα κεντρικά γρα
φεία του Κινήματος με την α- 
ναπληρώτρια υπουργό Πο
λιτισμού Φάνη Πάλλη-Πε- 
τραλιά.ΔΙΕΘΝΗ________________
ΓενεύηΟ Παγκ. Οργανισμός Εμπορίου αναμένεται να δώσει το πράσινο φως στη Σ. Αραβία για την ένταξή της στους κόλπους του. 
Παλαιστίνη Η πρώτη επέτειος από τον θάνατο του τέως Παλαιστίνιου προέδρου Γιάσερ Αραφάτ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ημερίδα[ 9 .3 0 ]  .  Η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος διοργανώνει ημερίδα στο Μέγαρο Μουσικής. 
ΣυνέδριοΟ υπουργός Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφ ης θα είναι ο βασικός ομιλητής στο συνέδριο «Επενδύοντας στην Ελλάδα», το οποίο πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.
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Σήμερα κυκλοφορούν τα μονά. Αύριο δεν ι-

Παρασκευή 11  Νοεμβρίου 2005 ^  κ α ι ρ ό ς  T b  k t e o “ ™ * " * '  ¿ B k

1,29, 30,23,28 1,6,9,19,39 Τζόκερ: 9
Βρέθηκαν 3 νικητές στην 1η κστη- 

5 U P E R  3  νορία που παίρνουν από 249.110
Εορτολόγιο: +Μηνά μεγαλομ., θεοδώρου Στουδίτου Σήμερα στην Αθήνα: + 19°C το α- Από 7/11 έως 11/11 θα ελεγχθούν IX και φορτηγά 
Σελήνη: 10 ημερών νώτερο + 10°C το χαμηλότερο μεικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους με αριθμούς: 
Ανατολή: 7:01, Δύση: 17:17 Λεπτομέρειες στη σελίδα 63. ΥΜΕ - 5001, ΥΜΕ - 7500

1η κλήρωση: 9-0-0 ^ ά λ λ ε ς  ο. νοητές παίρνουν: 
q c. λ ©) 14.521 €, (4+1) 471,28 €, (4)

3η κλήοωσίν 6-4-6 25'76€ ’ ,3+1) 16’4 7 € ' ί3) 1’46 3η κληρωοη. 6 4 6 € (2+1) 118 £  <1+1) α67 €

Δείτε το ΕΘΝΟΣ στο internet: http://www.ethnos.gr ^Γγ,1 ν β

€

http://www.ethnos.gr


Πολιτικές 
ευθύνες (I)Τελικά, όλη αυτή η συζήτηση για το βιβλίο του Κώ

στα Σημίτη αποδεικνύεται ιδιαιτέρως χρήσιμη. Για παράδειγμα, μας δόθηκε η ευκαιρία να μάθουμε την άποψη του Ακη Τσοχατζό- 
πουλου για την κρίση των Ιμίων: «Η ευθύνη», είπε χθες (Flash) ο πρώην υπουργός, «βρίσκεται στα πολιτικά πρόσωπα, σε τελική ανάλυση, που αντιμετώπισαν την κατάσταση». Περιττό να σημειωθεί ότι ο πρώτος που είπε κάτι ανάλογο ήταν ο ναύαρχος Λυ- μπέρης...

Πολιτικές 
ευθύνες (II)«Οι πολιτικές ευθύνες (σ.σ.: για την κρίση των Ιμίων) πραγματικά υπήρχαν και είναι σε αυτούς οι οποίοι είχαν επιλέξει μέχρι τότε ένα συγκεκριμένο στυλ στη διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, επαναφέροντας κακώς, κάκιστα κατά την άποψή μου, έναν συνταξιούχο στρατιωτικό στο επίπεδο της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων». Αυτό δεν το είπε ο κ. Τσοχατζόπου- 

λος, αλλά ο Χρίστος Βερε- 
λής...

Σημαντικά θέματαΕν τω μεταξύ, ο Χρήστος 
Παπουτσής παραδέχθηκε δημοσίως (NET 105,8) ότι δεν έχει προλάβει να διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, διότι «υπάρχουν θέματα που τρέχουν στη δημόσια ζωή, που είναι σημαντικότερα αυτή τη στιγμή». Αλλωστε, όπως διευκρίνισε λίγο αργότερα, «το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συζητάει ούτε για βιβλία ούτε για άλλα θέματα...».

Εξαίρεση, 
ο ΑνδρέαςΟ ίδιος δεν παρέλειψε, πάντως, να παρατηρήσει πως ήδη «από τα αρχαιοελληνικά και τα ρωμαϊκά χρόνια», όλοι οι ηγέτες αισθάνονταν την ανάγκη να υποστηρίξουν το έργο τους. Εξαιρείται κάποιος από τον κανόνα; Βεβαίως. «Ο Ανδρέας Π απανδρέου δεν αι- σθάνθηκε ποτέ την ανάγκη να υποστηρίξει το έργο του, διότι το έργο του το υποστηρίζει η ίδια η πραγματικότητα»...

Ραγδαία μείωση της διαφοράς στην 
πρόθεση ψήφου, ανάμεσα στη Ν.Δ. 
και το ΠΑΣΟΚ, καταγράφει η δημο
σκόπηση της Metron Analysis που δη
μοσιοποιήθηκε χθες ■  Το κυβερνών 
κόμμα διατηρεί οριακό προβάδισμα 
της τάξης του 0,6% , ενώ στην προη
γούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, 
τον Ιούνιο, η διαφορά κυμαινόταν στις 
2,5  ποσοστιαίες μονάδες ■  Πτώση 
σημειώνει και ο βαθμός ικανοποίησης 
από την κυβέρνηση, παρότι η δημοτι-

κότητα του πρωθυπουργού εξακολου
θεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα
■  Αντιθέτως, ο βαθμός ικανοποίησης 

από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ παραμέ
νει σε χαμηλά επίπεδα (15,3% ), γεγο
νός που δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυ
ντικό για τη Χαριλάου Τρικούπη
■  Η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να κα- 
ταφύγει σε πρόωρες εκλογές, το αρ
γότερο έως το φθινόπωρο του 2007
■  Την πρόβλεψη αυτή έκανε χθες ο 
πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημί

της, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδε
χόμενο «δίδυμων» εκλογών (βουλευτι
κών και αυτοδιοικητικών) τον ερχόμε
νο Οκτώβριο ■  Ο κ. Σημίτης τόνισε ότι 
στόχος του είναι να συμβάλει στην 
προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να κερδίσει 
τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, ενώ 
έσπευσε να υπογραμμίσει -  αναφερό- 
μενος στις αντιδράσεις που προκάλε- 
σε η έκδοση του βιβλίου του-ότι ο ί
διος εργάστηκε πάντα «για την ενότη
τα του ΠΑΣΟΚ»...

3 η
σελίδα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Χρήστος Οικονόμου

Ο κ. Βενιζέ- 
λος προ
σπαθεί να 
ξορκίσει τον 
δαίμονα της 
εσωστρέ
φειας...

Η δήλωση
«Οι προτάσεις του Κώ
στα Σημίτη φυσικά θα 
έχουν κι έναν νουθετι- 
κό χαρακτήρα προς ό
λους μας, αλλά βεβαί
ως δεν είναι αυτός που 
θα καθορίσει την τελι
κή γραμμή, την οποία 
έχει ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ».

Αννα Διαμαντοπούλου

Κωμωδία
Καταγράφουμε την είδηση χωρίς 
σχόλια (για να μην προκαλέσουμε 
την οργή της κυρίας Γιαννάκου): 
ο πρόεδρος του ΣΥΝ, Αλέκος 
Αλαβάνος, κατέθεσε για τρίτη συ
νεχόμενη φορά την ερώτησή του 
προς τον πρωθυπουργό σχετικά 
με την Ολυμπιακή. Η ερώτηση εί-

ναι προγραμματισμένο να συζη
τηθεί σήμερα. Για τρίτη συνεχό
μενη φορά, αντί του κ. Καραμαν
λή (ο οποίος, ως γνωστόν, απου
σιάζει στην Ιαπωνία), στη Βουλή 
θα προσέλθει να απαντήσει ο υ
φυπουργός Μεταφορών, Τάσος 
Νεράντζης...

Διαφορετική
άποψηΓια ίο  τέλος αφήσαμε την απάντηση που έδωσε ο Νίκος 

Σηφουνάκης, όταν ρωτήθηκε αν διαπιστώνει πρόθεση εκ μέρους του Κώστα Σημίτη «να καθοδηγήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για την αντιπολιτευτική τακτική».Είπε: «Αυτό ίσως και να ισχύει. Δεν είναι επιλήψιμο να έχει μια διαφορετική άποψη για την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ και νομίζω πως είναι σωστό»...



ΠΟΛΙΤΙΚΗ «ΓΚΡΙΖΑ» ΜΙΣΟΛΟΓΑ...
Θολές απαντήσεις έδωσε ο εκπρόσωπος τοο 
υπουργείου Εξωτερικών για τις διερευνητικές 
επαφές Ελλάδας - Τουρκίας σελ. 6

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Βλέπει πρόωρες εκλογές
Ο πρώην πρωθυπουργός προέβλεψε προσφυγή στις κάλπες το αργότερο 

ως το Φθινόπωρο του 2007 και τόνισε: Εργάστηκα για την ενότητα 
του ΠΑΣΟΚ, έχουμε ένα στόχο: Να πέσει η κυβέρνηση της ΝΔ

Ο Κ. Σημίτης 
υποδέχθηκε χθες 
στο γραφείο του, 
στην οδό 
Ακαδημίας, 
πολίτες που 
αγόρασαν το 
βιβλίο, για να το 
υπογράψει

ΠΑΣΟΚ

Στόχος η αποφόρτιση του κλίματος
Να αποφορτίσουν το κλίμα επιχείρησαν χθες όσα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκαν δημόσια.«Ο Γ. Παπανδρέου είναι ηγέτης ο οποίος οφείλει να φύγει μπροστά, να υπερβεί τους προηγούμενους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ, Κ. Σημίτη και Α. Παπανδρέου, και να διαφοροποιηθεί σε πολλά πράγματα μαζί τους, είπε λοιπόν αυτό που έπρεπε να πει», δήλωσε («Φλας») η κυρία Διαμαντοπούλου για να προσθέσει: «Την ίδια στιγμή είναι αυτός που εξασφαλίζει τη συνέχεια με ένα παρελθόν του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα».«Ο κ. Παπανδρέου είπε το προφανές, ότι κοιτάζει μπροστά και βέβαια πρέπει να κοιτάξει μπροστά ο ηγέτης ενός κόμματος», δήλωσε («Αλφα 98,9») ο Χρ. Βερελής, ενώ ο κ. Τηλ. Χυτήρης υπογράμμισε: «Την πρώτη κριτική για την οκταετία Σημίτη την έκανε ο λαός με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η κριτική συνεχίζεται».«Ο Κ. Σημίτης έχει το δικαίωμα και πρέπει να είναι παρών ως-πολιτικό πρόσωπο. Η πορεία του όμως είναι ενταγμένη μέσα στους αναγκαστικούς

περιορισμούς που επιβάλλει η παραίτησή του πριν τις εκλογές του 2004», είπε ο κ. Τσοχατζόπουλος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συμφωνεί με την άποψη του κ. Σημίτη πως οι εκλογές για το ΠΑΣΟΚ χάθηκαν κατά την προεκλογική περίοδο.«Οταν ο κ. Σημίτης λέει ότι δεν προβλήθηκε το έργο του ΠΑΣΟΚ δεν έχει δίκιο. Προβλήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στις επιτυχίες του ΠΑΣΟΚ στηρίχθηκε η προεκλογική μας καμπάνια και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό το έργο», δήλωσε ο Χρ. Παπουτσής υποστηρίζοντας ότι ο Γ. Παπανδρέου είναι υποχρεωμένος να κοιτάζει μόνο στο μέλλον. «Είναι φυσικό να δηλώνει πολιτικά παρών ένας πρώην πρωθυπουργός με οκτώ χρόνια αξιόλογης θητείας. Οταν ακούει κριτική δεν θα υποστηρίξει το έργο που επιτέλεσε;», αναρωτήθηκε ο Ν. Σηφουνάκης εκτιμώντας ότι ο Κ. Σ ημίτης δεν είναι πολιτικός ίδιας κοπής με τον Κ. Μη- 
τσοτάκη. «Δεν είναι επίτιμος, αλλά μάχιμος», είπε χαρακτηριστικά. «Το έργο της οκταετίας Σημίτη το βλέπουν όλοι οι Ελληνες», είπε ο Ν. Χρι- 
στοδουλάκης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Β. ΣΚΟΥΡΗΣ

Π ρόωρες εκλογές σε κάθε περίπτωση και το αργότερο μέχρι το φθινόπωρο του 2007 προβλέπει ο τέως πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ενώ αποστέλλει προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα πως ο ίδιος εργάζεται για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ.Σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στο γραφείο του στην οδό Ακαδημίας, όπου βρέθηκε για να υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του, προσδιόρισε ως καλύτερο χρόνο για την κυβέρνηση, προκει- μένου να πάει σε πρόωρες εκλογές, το φθινόπωρο πριν από τη λήξη της τετραετίας της, δηλαδή το φθινόπωρο του 2007. Δεν απέκλεισε, όμως, το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να προσφύγει σε «δίδυμες» εκλογές, βουλευτικές και αυτοδιοικητι- κές τον Οκτώβριο του 2006. Σε ερώτηση η  θα γίνει εάν ο κ. Γιώργος 
Παπανδρέου χάσει ης προσεχείς εκλογές, όποτε και αν γίνουν, απάντησε: «Χτύπαξύλο! Γιατί να τις χάσει;» Ο κ. Σημίτης επανέλαβε την πρόθεσή του να συνεχίσει να μιλάει. «Ο καθένας έχει τις απόψεις του, εγώ εργάστηκα πάντα για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ» δήλωσε για να υπογραμμίσει:«Υπάρχει ένας στόχος στο ΠΑΣΟΚ, να αλλάξει η κυβέρνηση και θα βάλουμε όλοι το λιθαράκι μας γι' αυτό». Με τις δηλώσεις του αυτές, ο τέως πρωθυπουργός απέστειλε μήνυμα πως ο ίδιος δεν έχει την ευθύνη για τη μετατροπή του βιβλίου του σε εσωκομματικό πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ, αλλά πως στόχος του είναι η ενότητα του κόμματος.Και οι δύο πλευρές πάντως επιθυμούν και επιδιώκουν να πέσουν οι τόνοι, να «κατέβουν» οι «θερμοκρασίες» και κυρίως να μην πυρο- δοτηθεί η «ασυμφωνία κορυφής» με δηλώσεις βουλευτών και στελεχών. Ωστόσο, κανείς στο ΠΑΣΟΚ δεν παραγνωρίζει το πρόβλημα, το οποίο, όπως είναι φυσικό, δεν λύνεται με το να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Συνεργάτες του τέως πρωθυπουργού επέρριπταν και χθες την ευθύνη για τη δημιουργία του κλίματος εσωστρέφειας σε ομάδα συνεργατών του Γιώργου Παπανδρέου, οι ο

ποίοι, όπως ισχυρίζονται, από την πρώτη στιγμή που έγινε η διαδοχή επιδιώκουν και επιχειρούν να πυροδοτήσουν τις σχέσεις των δύο ανδρών. Αλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επέρριπταν ευθύνες στον πρόεδρο του κόμματος για την «επιθετική», όπως τη χαρακτηρίζουν, δήλωσή του κατά του κ. Σημίτη, ενώ είχε τη

δυνατότητα να ενσωματώσει την πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού υπό την ηγεσία του.Στελέχη όπως ο Γ. Παπαντωνί- 
ου στήριξαν τον Κ. Σημίτη, τονίζοντας πως δεν υπάρχει θέμα «καμ μπακ» για τον τέως πρωθυπουργό, ο οποίος, όμως, δεν μπορεί να μην έχει καθοριστικό ρόλο στην παρά-

ταξη. «Χρειάζεται αγώνας για πολιτικό περιεχόμενο της ανανέωσης» συνηθίζει να λέει ο κ. Παπαντωνί- ου, αλλά και «νέα ατζέντα μεταρρυθμίσεων».
Ισοπαλία μεταξύ ΝΔ - ΠΑΣΟΚ 
δείχνει το γκάλοπ της «Metron 

Analysis». Σελ. 12 - 14

Γ ράψει ο
ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σενάρια και 
φαντασιώσεις
Ε ν α  απ ό  τα  δ η μ ο σ ιο γ ρ α φ ικ ά  «φρού
τα» της εποχής είναι, ως γνωστόν, η 
σεναριολογία. Ιδιαίτερα στην τηλεο
πτική δημοσιογραφία θεωρείται α
παραίτητο από κάθε τηλεπαρουσια
στή να εμπλουτίζει το ρεπερτόριο 
του και με σενάρια σχετικά με τις πο
λιτικές εξελίξεις.

Γι' ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ ΤΟ γεγονός 

ότι η ίδια ακριβώς πρακτική ακολου
θείται και στην περίπτωση του βιβλί
ου του Κ. Σημίτη: «κάτι τρέχει», «πού 
το πάει;» και άλλα συναφή που υ
παινίσσονται συνωμοτικά σχέδια. Ού
τε ένας ούτε δύο, όπως αποδείχτηκε, 
είναι οι «σοβαροί» τηλεοπτικοί δη
μοσιογράφοι που θεωρούν υποχρέω
σή τους να έχουν έτοιμο ένα σενάριο 
που ν' απαντά στα παραπάνω ερω
τήματα και να υπονοεί ότι οι λόγοι για 
τους οποίους έγραψε το βιβλίο ο Κ. 
Σημίτης δεν είναι αυτοί που δημόσια 
δηλώνει, αλλά η διάθεσή του να υ
πονομεύσει τον Παπανδρέου.

Κι ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΙ: Π ιστεύουν

όσοι παίζουν σ' αυτό το παιχνίδι ότι 
υπάρχει πιθανότητα να γίνουν πι
στευτές τέτοιες φαντασιοπληξίες; Βα
σική αρχή κάθε επιτυχημένου σενα
ρίου είναι να έχει και μια αληθοφά
νεια. Κι εδώ αληθοφάνεια δεν υπάρ
χει. Μπορεί ο καθένας ν' αξιολογεί ό
πως θέλει τον Κ. Σημίτη, αλλά δεν νο
μίζω να υπάρχει σοβαρός άνθρωπος 
που να μη συνομολογεί ότι η μέχρι τώ
ρα πολιτική παρουσία του έχει απο
δείξει πως αυτά που λέει τα εννοεί και 
πως οι ίντριγκες και το παρασκήνιο 
ανήκουν στις πρακτικές του.

Τα π ρ α γμ α τ α  ε ίν α ι α π λ α . 0  Κ. Σημίτης 
υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια 
το έργο του. Και καλά κάνει. Αλλω
στε, δεν είναι μόνο δικό του. Είναι συ
νολικά έργο του ΠΑΣΟΚ, και ένα, 
μάλιστα, μέρος του, ιδιαίτερα σημα
ντικό, ανήκει και στον ίδιο τον Πα
πανδρέου, ο οποίος, όπως θα θυμά
στε και από την τελευταία συζήτηση 
στη Βουλή, φανατικά το υπερασπί
ζεται. Ή  υπάρχει κανείς που να έχει 
διαφορετική εντύπωση;


