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Αρση της ασυλίας 
του Μαντούβαλου θα 
ζητήσει ο ανακριτής

► ΣΕΛ. 17

Πώς θα κερδίσετε 
χρόνια ζωής
ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ - ΕΥΕΞΙΑ
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Εργο-τέλειο 
χαρακίρι 
του ΠΑΟ  
στο Κύπελλο
► ΣΕΛ. 27

Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ

Απεργία για 
την πολιτική 
της λιτότητας
► ΣΕΛ. 18

Τ Ε Λ Ε Σ ΙΓΡ Α Φ Ο  Τ Η Σ  ΕΕ

Μια βδομάδα 
προθεσμία για 
την Ολυμπιακή
► ΣΕΛ. 21

Α ΓΡΟ ΤΕΣ

Καταιγίδα 
ενστάσεων για 
τις επιδοτήσεις
► ΣΕΛ. 39

ΔΗΛΩΣΗ - ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
Είμαι παρών, θ α βέω  τη 
γνώμη μου για να βοηθήσω 
το Π Α Σ Ο Κ , με την ηγεσία του, να 
κερδίσει τις εκβογές. Εχω κοινό 
στόχο με τον Γ . Παπανδρέου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Η  ιστορία θα κρίνει, οι ποβίτες 
αβιοβογσύν. Δική μου ευθύνη 
να κοιτάζω μπροστά. Γ ι' αυτό 
με εξέβεξαν. Αββά]ουμε για 
να αββάξουμε την Εββάδα

► ΣΕΛ. 4 -5

Α Ν Τ Α Ρ Σ ΙΑ  Μ Α Θ Η Τ Ω Ν  Σ Τ Η Ν  Κ Ρ Η Τ Η
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ... ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΖΑΜΠΟΝ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜ Ι ► ς ε λ . 2ο

Τ Ρ ΙΠ Λ Ο  Χ Τ Υ Π Η Μ Α

Η Αλ Κάιντα 
αιματοκύλισε 
την ΙορδανίαΠ ολύνεκρο χτύπημα στην καρδιά της πρωτεύουσας της «αμερικανικής Α ραβίας». Στο Α μ ά ν, την πατρίδα του υ- παρχηγού της Α λ  Κάιντα, Α λ  Ζαρκάουι. 
► ΣΕΛ. 16

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ «ΛΙΜΠΕΡΑΣΙΟΝ» ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»01 «ΑΘΛΙΟΙ» ΔΕΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ► ς ε λ . 14

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ

Ο 3ος τόμος ϊ  ' 
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)
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Ο Κώστας, 
ο Ανδρέας, 
οι ανασχηματισμοίΗ αναδρομή στο παρελθόν αποτελεί μία από τις προσφιλέστατες ενασχολήσεις των Νε- οδημοκρατών. Από τον κανόνα δεν ξέφυγε η Μαριέτια 

Γιαννάκου. Σχολιάζοντας χθες (Alpha 98,9) τα περί ανασχηματισμού, αφού αναρωτήθηκε «τι να κάνει ο ανασχηματισμός;», έκανε και μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν: «Δόξα τω Θεώ, ο Κώστας Καραμανλής δεν ανήκει στους πρωθυπουργούς που έχουν τον ανασχηματισμό για μπρέκφαστ, όπως τον είχε ο Ανδρέας Πα- πανδρέου, που κάθε υπουργός παρέμενε κατά μέσον όρο τρεις μήνες στη θέση του και γι’ αυτό δεν δούλευε τίποτα ή μάλλον αυτά που δούλευαν ήταν εναντίον της Δημοκρατίας»...
ΣτρογγυλέματαΚατά τα άλλα, η υπ. Παιδείας αμφισβήτησε χθες το δικαίωμα των δημοσιογράφων να εκφράζουν προσωπικές απόψεις, ισχυριζόμενη ότι «ο κόσμος δεν έχει καμία διάθεση να βλέπει τον δημοσιογράφο να παίρνει θέσεις επί παντός επιστητού». Λίγες ώρες αργότερα, επανήλθε στο θέμα και, με εμφανή πρόθεση να «στρογγυ- λέψει» τις δηλώσεις της, ανέφερε όη «το δημοσιογραφικό λειτούργημα είναι ύψιστο». Σημειώνεται ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, ο Θό

δωρος Ρουσόπουλος πρόλαβε να «αδειάσει» τη συνάδελφό του, λέγοντας όη η έκφραση απόψεων εντάσσεται στο πλαίσιο άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος...
Ο κύκλος έκλεισε«Για το θέμα αυτό έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ, κάναμε μια μεγάλη αποτίμηση της συνολικής πορείας μας, αλλά αυτός ο κύκλος έκλεισε». Η Μαριλίζα Ξενογιαννα- 

κοπούλου προσπαθεί να κλείσει τη συζήτηση για τα αίηα της εκλογικής ήττας, την οποία (ξαν)άνοιξε ο Κώστας Σημίτης...
Ανάμεσα στις γραμμέςΕν τω μεταξύ, διαβάζοντας το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ο Μιχάλης Χρυσοχόϊδης κατάφερε να «δει» πράγματα, τα οποία άλλοι δεν είδαν: «Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και αυτοκριτική μέσα από τις γραμμές του βιβλίου. Υπάρχει αυτοκριτική και η παραδοχή ότι έγιναν αυτά. Προφανώς από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να πει ποια δεν έγιναν»...

Μήνυμα για «φυγή προς το μέλλον» 
έστειλε ο Γιώργος Παηανδρέου, μετά 
τη χθεσινή εκδήλωση για το βιβλίο 
του Κ. Σημίτη ■  «Δική μου ευθύνη 
είναι να κοιτάζω μπροστά», είπε ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και η δήλωσή 
του μάλλον δεν επιδέχεται πολλές ερ
μηνείες ■  Μήνυμα έστειλε, πάντως, 
και ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποί
ος δήλωσε «παρών» στις πολιτικές 
εξελίξεις, προσθέτοντας ότι θα συνε
χίσει να λέει τη γνώμη του, προκει-

μένου να βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ να 
κερδίσει τις επόμενες εκλογές ■  Σε 
ανοιχτή ρήξη οδηγούνται οι σχέσεις 
του Πρ. Παυλόπουλου με τους δη
μάρχους ■  Παρά τις αντιδράσεις 
της πλειονότητας των τελευταίων, ο 
υπουργός Εσωτερικών δημοσιοποίη
σε χθες τις διατάξεις για την εφαρ
μογή του «42% », ενώ σήμερα ξεκι
νά στη Ρόδο το ετήσιο συνέδριο της 
ΚΕΔΚΕ ■  Η χρονική στιγμή που ε- 
πελέγη για τη δημοσιοποίηση των αλ

λαγών στον εκλογικό νόμο, φέρνει 
ουσιαστικά τους δημάρχους «προ τε
τελεσμένων» ■  Οπως όλα δείχνουν, 
στόχος του υπουργού Εσωτερικών 
είναι να απστρέψει, εν τη γενέσει 
τους, τυχόν κινήσεις για τη συγκρό
τηση «αντάρτικων» ψηφοδελτίων, 
αλλά και να αποπροσανατολίσει το 
ενδιαφέρον των συνέδρων της 
ΚΕΔΚΕ από τα φλέγοντα οικονομικά 
ζητήματα που απασχολούν την Τοπι
κή Αυτοδιοίκηση...

3 η
σελίδα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Χρηστός Οικονόμου

Ο άνθρωπος 
που θα ηγείται 
της κυβέρνησης 
-κα ι της χώρας- 
όσες ημέρες θα  
απουσιάζει ο 
πρωθυπουργός 
στην Ιαπωνία...

Η δήλωση
«Ακούω ότι σε λίγες 
μέρες ο κ. Αλογοσκού- 
φης θα φύγει στην 
Αμερική. Δίνει την ε ι
κόνα ότι θέλει να εγκα- 
ταλείψει τη χώρα. Δεν 
ξέρω  αν αυτό είναι α
ποτέλεσμα μιας πετυ
χημένης πολιτικής στην 
οικονομία».

Γ ιώργος Φλωρίδης

Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Η δήλωση

Το μυστικό
Δεν γνωρίζουμε αν τα νέα για 
το συγγραφικό εγχείρημα του 
κ. Σημίτη έφθασαν στη Γερμα
νία, χθες πάντως έγινε γνωστό 
ότι ο Γκέρχαρντ Σρέντερ σκο
πεύει να γράψει βιβλίο για την 
επταετή θητεία του στην κα

γκελαρία. Ο ίδιος φέρεται να 
δηλώνει ότι μέσα από τις σελί
δες του πονήματος του θα απο
καλυφθεί το «μυστικό» που 
τον οδήγησε στην προκήρυξη 
των πρόωρων εκλογών του πε
ρασμένου Σεπτεμβρίου...

Η συνέντευξηΑφού, λοιπόν, συνεχίζεται η συζήτηση για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι χθες ο Μίμης Ανδρουλά- 
κης ανακοίνωσε, μέσω του Flash, ότι «κάποια στιγμή εγώ θα του κάνω μια συνέντευξη του Σημίτη». Απ’ όσο μπορεί να καταλάβει κανείς, αυτό που απασχολεί κυρίως τον Ανδρουλάκη είναι «πώς ένας άνθρωπος που είχε φουλ εκσυγχρονιστική ατζέντα δεν μπόρεσε να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις»...
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Σφοδρή επίθεση του πρώην πρωθυπουργού κατά ίω ν  
δυνάμεω ν της συντήρησης και υπενθυμιση-προτροπή: 
Η μεταρρύθμιση δεν έχει ημερομηνία λήξης

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διπλό μήνυμα από
«Δική μου ευθύνη είναι να κοιτάω μπροστά, όχι πίσω», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 

«0 ρόλος μου είναι να λέω τη γνώμη μου και να βοηθάω την προσπάθεια του 
ΠΑΣΟΚ, με την ηγεσία του, να κερδίσει τις εκλογές», τόνισε ο Κ. Σημίτης

Στην πα
ρουσίαση 
το «πα
ρών» έδω 
σε και ο 
Κ. Στεφα- 
νόπουλος, 
που είχε 
θερμή χει
ραψ ία με 
τον Κ. Ση 
μίτη

Η ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ

Να βλέπουμε 
τις ευθύνες 
μας για να 
πάμε καλύτερα
«Χρειάζεται κάτι τελείως διαφορετι
κό απ’ ό,τι βλέπουμε σήμερα» τόνι
σε ο κ. Σημίτης, ενώ υπογράμμισε - 
ως... συμβουλή προς το ΠΑΣΟΚ- ό
τι ένα εκσυγχρονιστικό εγχείρημα δεν 
μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης. «Η 
χώρα πρέπει να έχει συνεχώς ανα- 
νεούμενο μεταρρυθμιστικό σχέδιο» εί
πε χαρακτηριστικά ο τέως πρωθυ
πουργός, ενώ ανέφερε πως η προο
δευτική παράταξη πρέπει να εργαστεί 
για να διαμορφωθεί μια υπεύθυνη κοι
νωνία πολιτών, για να περιοριστούν 
οι αμυντικές στάσεις, οι νοοτροπίες 
που καθηλώνουν, οι αντιδράσεις στο 
καινούργιο. «Η δημιουργία ξεπερνά 
περιχαρακωμένες στάσεις, αρνείται 
τπν ισοπεδωτική επανάληψη του κα
θιερωμένου, φέρνει το ρεύμα της 
αλλαγής στις κατεστημένες πρακτικές 
και νοοτροπίες - τόνισε.
Η δημιουργία ανοίγει τους νέους ο
ρίζοντες που χρειάζεται η κοινωνία 
μας. Αμφισβητεί και κλονίζει τπν αυ
ταρέσκεια, την εσωστρέφεια και την 
υπεροψία ενός εθνοκεντρισμού που 
τελματώνει».
Αφού επισήμανε ότι «αυτόματοι πι
λότοι δεν υπήρχαν στη χώρα μας» και 
ότι το έργο που έγινε δεν προέκυψε 
από μόνο του, αλλά «από την προ- 
σπάθειά μας», προχώρησε και στην 
αυτοκριτική:
«Καθυστερήσεις υπήρξαν, λάθη έγι
ναν, πολλά δεν έγιναν όπως τα θέλα
με, ευθύνες υπάρχουν και σε μας. Εί
ναι σωστό να βλέπουμε αυτές τις ευ 
θύνες μας για να δουλέψουμε καλύ
τερα. Είναι όμως επίσης σωστό να βλέ
πουμε τις κοινωνικές αιτίες ορισμέ
νων καταστάσεων για να μπορούμε να 
τις διορθώσουμε.
Η σωστή γνώση των αιτίων είναι προ
ϋπόθεση μιας μελλοντικής επιτυ-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΡΗΣ

Δ ήλωση - μήνυμα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώρ- γο Παπανδρέου κατά τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη.«Με ενδιαφέρον ακούσαμε την παρουσίαση. Ακόμη δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Βέβαια η ιστορία κρίνει, ο λαός αξιολογεί», υπογράμμισε με νόημα ο κ. Πρόεδρος, ενώ τόνισε:«Δική μου ευθύνη είναι πάντα να κοιτάω μπροστά, όχι πίσω. Να κοιτάω μπροστά για το μέλλον της χώρας. Αυτή είναι η εντολή που μου έδωσαν όσοι με εξέλεξαν, αλλά και ευρύτερα ο ελληνικός λαός που κοιτάει με ελπίδα το μέλλον το δικό μας». Και κατέληξε: «Εμείς έχουμε την εντολή να αλλάζουμε για το καλύτερο και αυτό κάνουμε. Αλλάζουμε για το καλύτερο, για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και όλοι μας πρέπει να συ- στρατευθούμε προς αυτή την κατεύθυνση γι’ αυτή τη νικηφόρα πορεία».«Ημουν πολιτικά παρών και μετά τις εκλογές και ο ρόλος μου είναι πάντα να λέω τη γνώμη μου, την άποψή μου και να βοηθάω την προσπάθεια της προοδευτικής παράταξης και του ΠΑΣΟΚ, με την ηγεσία του, να κερδίσει πς εκλογές. Ειατί ο στόχος είναι κοινός. Και με τον Γ. Παπανδρέου ιδιαίτερα. Υπάρχει ενότητα», δήλωσε με τη σειρά του ο Κώστας Σημίτης, απαντώντας

σε ερώτηση των δημοσιογράφων τι εννοούσε όταν κατά την ομιλία του δήλωνε δυναμικά παρών στην πολιτική.Είναι σαφές πως ο Ειώργος Παπανδρέου απέστειλε το μήνυμα πως αποτελεί τομή στη συνέχεια και πως στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει ηγεσία υπό εποπτεία, χωρίς όμως κανέναν απαξιωτικό χαρακτηριστικό για την κυβερνητική οκταετία Σημίτη. Την ίδια στιγμή, ο πρώην πρωθυπουργός, που με την ομιλία του - παρέμβαση κατέθεσε πλατφόρμα για το μέλλον της χώρας και τη φυσιογνωμία του κόμματος με τη δήλωσή του στο τέλος της παρουσίασης, επανέλαβε ότι θα λέει τη γνώμη του για να βοηθήσει την παράταξη υπό την αρχηγία του Γιώργου Παπανδρέου να κερδίσει τις εκλογές.Αργά το βράδυ και οι δύο πλευρές επιχείρησαν να κατεβάσουν τους τόνους, καθώς σε καμία πε

ρίπτωση δεν θέλουν να δημιουρ- γηθεί αντιπαράθεση μεταξύ του πρώην προέδρου του κόμματος και του διαδόχου του. «Ο Γ ιώργος έχει αναφερθεί επανειλημμένος θετικά στο έργο των κυβερνήσεων Σημίτη», δήλωνε στενός συν ερ γ ά τη ς του π ρ ο έδ ρ ο υ  του ΠΑΣΟΚ. «Ταυτόχρονα υπάρχει και το έργο της Νέας Δημοκρατίας του κ. Καραμανλή ώστε να γίνονται οι συγκρίσεις. Από εκεί και πέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει την ευθύνη να οδηγήσει τη χώρα και το κόμμα προς τα εμπρός».Στο ίδιο μήκος κύματος και στενοί συνεργάτες του Κ. Σημίτη, που σημείωναν πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είπε παρά το αυτονόητο, αφού όντως η δουλειάτου κ. Παπανδρέου είναι να οδηγήσει τη χώρα μπροστά.Αλλα στελέχη, ωστόσο, ανέμεναν από τον Γ. Παπανδρέου όχι μόνο μια «μετωπική (όπως τη χαρα

κτήριζαν) δήλωση», αλλά μια δήλωση που, όπως ανέφεραν, θα ήταν φυγή προς τα εμπρός, αλλά με υπεράσπιση και του κ. Σημίτη και εξέφραζαν φόβο για το ενδεχόμενο μιας περιόδου στην οποία η «εσωστρέφεια» θα επιστρέφει.
ΧειροκροτήματαΟ κ. Σημίτης, πάντως, χειροκροτήθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Κυρίως όταν ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πρόθεση να σωπάσει διότι δεν φοβάται τις αντιδράσεις αλλά και όταν απάντησε σε όσους λίγες ημέρες μετά την προδημοσίευση του βιβλίου του επιχείρησαν - όπως είπε - να βρουν προσωπικά προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν.Στόχος του πρώ ην πρωθυπουργού ήταν να επιτεθεί απέναντι στις δυνάμεις της συντήρησης και το σκηνικό που είχε δημιουρ- γηθεί στην είσοδο του Μουσείου Μπενάκη κατά την ομιλία του ε- νίσχυσε την προσπάθειάτου. Από τη μία πλευρά ο πλοίαρχος Ε.Α. Αντώνης Ναξάκης έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες τις ίδιες δηλώσεις με αυτές που έκανε πριν από έξι χρόνια για το θέμα Οτσαλάν, εκμεταλλευόμενος προφανώς τον προσωρινό θόρυβο. Από την άλλη περίπου πενήντα μέλη της Πα- τριωτικής Συμμαχίας, αφού απέ- τυχαν να εισέλθουν στον χώρο της εκδήλωσης, μοίραζαν φέιγ βολάν με κεντρικό σύνθημα «Εξω η Τουρκία από την Ευρώπη».

ΓΕΜΑΤΗ Η ΑΙΘΟΥΣΑ

Παρόντες και απόντες

χίας».
Οσον αφορά στη συγγραφή του βι
βλίου; «Εγραψα για να βοηθήσω την 
επίγνωση των δυνατοτήτων και των α
δυναμιών μας, την καλύτερη γνώση 
των πολιτικών θεσμών και του πολι
τικού περιβάλλοντος μας» αναφέρει, 
ενώ υπογραμμίζει πως η συγγραφή 
του βιβλίου υπό τις προϋποθέσεις 
που έγινε, είναι πολιτική πράξη και 
πολιτική συμμετοχή. «Είναι για μένα 
μέσο η προοδευτική παράταξη να α
ποκτήσει εφόδια, επιχειρήματα, γνώ
ση για τον αγώνα της και να τον συ
νεχίσει με επιτυχία με τη νέα ηγεσία 
της».

Ο Γιώργος Π απανδρέου ει- σήλθε καταχειροκροτούμενος και τελευταίος στην αίθουσα, ενώ θερμό χειροκρότημα εισέπραξαν επίσης ο Κωστής Σεφανόπουλος, ο Λεωνίδας Κύρκος, ο Γρηγόρης Φαράκος, όχι όμως και ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού Νίκος Κωνσταντόπουλος. Τη Νέα Δ η 

μοκρατία εκπροσώπησε ο γραμματέας Ευάγγελος Μείμαράκης, ενώ παραβρέθηκαν η Πρόεδρος της Βουλής Αννα Ψαρούδα - Μπενάκη, ο α’ αντιπρόεδρος Ιωάννης Τραγάκης και ο βουλευτής της Β’ Αθήνας Αρης Σπηλιωτόπου- λος. Δ εν παρευρέθηκαν αν και προσκλήθηκαν η γραμματέας της

στην παρουσίαση
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα και ο πρόεδρος του ΣΥΝ Αλέκος Αλαβάνος.Τ  ο «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν πολλά κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που διετέλεσαν υπουργοί και υφυπουργοί στις κυβερνήσεις του Κ. Σημίτη και μέλη της ΚΟ, όπως η γραμματέας του

κόμματος Μαριλίζα Ξενογιαννα- κοπούλου, ο Ευάγγ. Βενιζέλος, ο Απόστολος Κακλαμάνης και άλλοι. Απούσιασαν ο Κ. Λαλιώτης, ο Θόδωρος Τσουκάτος, ο Πέτρος Ευθυμίου, ενώ ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του κ. Σημίτη ο Γ ιώργος Πανταγιάς και ο Μιχάλης Νεονάκης.
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Ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποίησε πως η εγκατάλειψ η της εξω τερ ικής  
πολιτικής, που είχε υιοθετήσει και εφ αρμόσ ει η κυβέρνησή του, ε ίνα ι 
πιθανόν να οδηγήσει τη χώρα σε νέες  π εριπέτειες με την Τουρκία RMSfllNmmmmmwm

Γιώργο και Κ. Σημίτη
) )

Ο ρόλος μου είναι 
πάντα να λέω τη 

γνώμη μου και να 
βοηθάω την 

προσπάθεια της 
προοδευτικής 

παράταξης και 
του ΠΑΣΟΚ, με 

την ηγεσία του, να 
κερδίσει τις 

εκλογές. Γιατί ο 
στόχος είναι 

κοινός. Και με τον 
Γ. Παπανδρέου 

ιδιαίτερα. 
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

»
Ακόμη δεν έχω 
διαβάσει το βιβλίο. 
Βέβαια η ιστορία 
κρίνει, ο λαός 
αξιολογεί. Δική 
μου ευθύνη είναι 
πάντα να κοιτάω 
μπροστά, όχι πίσω. 
Να κοιτάω 
μπροστά για το 
μέλλον της χώρας. 
Αλλάζουμε για το 
καλύτερο για να 
αλλάξουμε την 
Ελλάδα.
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

προτίθεμαι να σιωπήσω
«Πρόθεση να σιωπήσω δεν είχα και δεν έχω», προειδοποιεί προς κάθε κατεύθυνση ο τέως πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ενώ επιτίθεται με σφοδρότητα στη ΝΔ και «συμβουλεύει» το ΠΑΣΟΚ όη χρειάζεται με- ταρρυθμιστικό σχέδιο.Με μια βαθύτατα πολιτική ομιλία, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του «Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα 1996- 2004» ο κ. Σημίτης υπήρξε σαφής, απαντώντας και σε εκείνους που του επιτίθενται τις τελευταίες ημέρες:«Δεν επιζητώ με το βιβλίο να συμφωνήσουν όλοι με τη δική μου άποψη. Επιζητώ μια συζήτηση που μας βοηθά όλους να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του τόπου. Οι αντιδράσεις είναι στοιχείο της συζήτησης. Α ν κάποιος τις φοβάται, πρέπει να σιωπά. Πρόθεση να σιωπήσω δεν είχα και δεν έχω. Πιστεύω ότι είναι καιρός πια να κυριαρχήσουν ο πολιτικός λόγος και η αντιπαράθεση για πολιτικούς στόχους στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής ζωής αντί της ηθικολογίας και της προσπάθειας διαχωρισμού των πολιτικών σε καλούς και κακούς». Κατ’ ουσίαν,

δηλαδή, ο τέως πρωθυπουργός επιζητεί να κυριαρχήσει στην πολιτική αντιπαράθεση όχι η ηθικολογία, όπως επιδιώκει ιστορικά η συντηρητική παράταξη, αλλά ο «καθοριστικός ρόλος των οικονομικών συμφερόντων και των κοινωνικών ομάδων στη διαμάχη για κοινωνική και οικονομική εξουσία». «Θεωρώ ως αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής την ηθική διάσταση των μέσων και των στόχων της», δήλωσε χαρακτηριστικά. .«Ομως, αν μόνο αντικείμενο του ενδιαφέροντος μας είναι η ηθικολογία, η χώρα θα επιτείνει κατά πολύ την αδυναμία της να αντιμετωπίσει τα ουσιαστικά προ- βλήματάτης. Θα καλλιεργεί μύθους και θα οδηγείται σε αδιέξοδα».Ο κ. Σημίτης επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας πως «όσα έγιναν, αν και σημαντικά, δεν εμπόδισαν σε ορισμένους τομείς τη γρήγορη επιστροφή στο παρελθόν». Προειδοποίησε, μάλιστα, πως η εγκατάλειψη της εξωτερικής πολιτικής που είχε υιοθετήσει και εφαρμόσει

η κυβέρνησή του είναι πιθανόν να οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες με την Τουρκία. Ανα- φερόμενος στην εγκατάλειψη από τον κ. Καραμανλή της πολιτικής για ένταξη των ελληνοτουρκικών θεμάτων στη διαδικασία ρύθμισης σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας, τόνισε: «Ο χειρισμός αυτός κινδυνεύει να οδηγήσει σε νέες περιπέτειες με την Τουρκία, η οποία θα θελήσει να ξεκαθαρίσει σε διμερή βάση πια κάθε θέμα που θεωρεί ως εκκρεμότητα». Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση ότι προέκρινε έναν χαλαρό χειρισμό στις ελληνοτουρκικές σχέσεις:«Προτίμησή της είναι μια “ευ- ρωατλαντική” πολιτική, η αποστασιοποίησή της από τη Γερμανία και τη Γαλλία τόσο ως προς τις ε- νοποιητικές τους προσπάθειες όσο και ως προς την επιδίωξη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού πόλου στις διεθνείς σχέσεις. Επιλογή της είναι η συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες που επιδιώκουν μια κοινή στάση ΕΕ και ΗΠΑ και ως εκ τούτου η αποδοχή της πολιτικής

της χαλαρής διακυβερνητικής συνεργασίας».0  τέως πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική της οκταετίας του, ενώ ανέφερε πως η νέα κυβέρνηση παρέλαβε μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από το παρελθόν, «παρέλαβε μέσα που εμείς δεν διαθέταμε όταν αναλάβαμε το 1996 και ούτε άλλοτε διέθετε η χώρα». Κατηγόρησε δε τη ΝΔ ότι μέσω της άστοχης ενέργειας της απογραφής και των οικονομικών αποφάσεων της κυβέρνησης, που ακολούθησαν, έθεσε τη χώρα υπό καθεστώς επιτήρησης. «Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στον ασφυκτικό περιορισμό των επενδύσεων, σπτν πίεση επί των μισθών και των συντάξεων και στη συρρίκνωση των κοινωνικών πολιτικών».Υπογράμμισε, μάλιστα, πως σήμερα ο ρυθμός της χώρας έχει μειωθεί σε σχέση με τα τελευταία χρόνια της οκταετίας, ο ρυθμός των επενδύσεων έχει μειωθεί, όπως και οι πόροι για τις δημόσιες επενδύσεις, ενώ για πρώτη φορά διαγράφεται η προοπτική οι αυξήσεις των μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους να μην καλύψουν τον ρυθμό του πληθωρισμού.

■ ■
...Ταχεία επιστρο
φή στο παρελθόν 
με την κυβέρνηση 
Καραμανλή

Γ ράψει ο 
ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εμπάθεια 
και βλακεία
Θα συμφωνήσετε, υποθέτω, ότι κάτι που κυρίως λείπει από την πολιτική ζωή και όσους την υπηρετούν είναι η αίσθηση του μέτρου. Είναι, άλλωστε, ένα κουσούρι που γενικά μας χαρακτηρίζει ως λαό. Γ Γ αυτό και θα ήταν αδύνατο να μην κάνει την εμφάνισή του και στην περίπτωση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Κ. Σημίτη και στις αντιδράσεις που έχει προ- καλέσει.
Πρώτα απ’ ολα μόνο πρωτότυπο δεν ήταν αυτό που έκανε ο Κ. Σημίτης. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος πολιτικός ηγέτης είναι που καταγράφει τις εμπειρίες του και υπερασπίζεται τις επιλογές και την πολιτική του. Φυσικό είναι. Οπως, επίσης, φυσικό είναι να κριθούν και ν ’ αξιολογηθούν και από το κόμμα του και από τους πολιτικούς αντιπάλους του τα όσα υποστηρίζει. Σε κάθε πολιτισμένη χώρα αυτό ακριβώς θα συνέβαινε.
Αλλα, ως γνωστό, η Ελλάδα κάθε άλλο παρά πολιτικά πολιτισμένη χώρα είναι. Γ Γ αυτό και η κριτική και η αξιολόγηση ούτε σοβαρά, ούτε υπεύθυνα γίνονται. Κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να βγάλουν τα απωθημένα τους και πολλοί από τη ΝΔ ανταγωνίζονται εαυτούς και αλλήλους ποιος θα εκστομίσει τη μεγαλύτερη πολιτική βλακεία. Μέχρι στιγμής ο Ψωμιάδης α- ποδεικνύεται ασυναγώνιστος. Με μικρή απόσταση ακολουθεί ο Εβερτ. Από κοντά κι ο Βαρβιτσιώτης. Κι έπονται οι διάφοροι κατηγορίας Σταύρου, Ζαγορίτη και λοιποί δευτεροκλασάτοι και τριτοκλασά- τοι της Δεξιάς, που συνωστίζονται στα κανάλια για να παπαγαλίσουν την κομματική ντιρεκτίβα που τους έχουν μοιράσει από τη Ρηγίλλης.
Αν κι εδω που τα λέμε υπάρχουν και χειρότερα. Οπως η περίπτωση του Λυμπέ- ρη, για παράδειγμα. Δυστυχώς ο ναύαρχος δεν έχει καταλάβει ένα πολύ απλό πράγμα: όλοι οι στρατιωτικοί, και ιδιαίτερα εκείνοι που, όπως αυτός, φτάνουν στις ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας, προετοιμάζονται σ’ όλη τους τη ζωή για τη μία και μεγάλη στιγμή της καριέρας τους. Κατά κανόνα η στιγμή αυτή σπανιότατα έρχεται. Για τον Λυμπέρη, όμως, ήρθε. Και δυστυχώς γι’ αυτόν δεν χρειαζόταν ο Σημίτης για να θυμίσει το αποτέλεσμα.


