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ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ο ΚΟΛΑΦΟΣ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΟ ΑΥΤΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Προϋπόθεση για την ένταξή της η άροη του casus belli ·  Μήνυμα προς Σκόπια: Να τα βρείτε με την Ελλάδα για το όνομα ΐελ.4-5 ά π ο ψ η  Σελ.2

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΦΑΙΑΣ

Προκηρύσσει 
μελέτη για εΕήντα 
έργα ύψους 
άνω των 5 δισ. €

Σ ελ . 18

ΤΟ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ

Πιθανή άρση 
της ασυλίας 
Μαντούβαλου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

Ευρωσκαμνί αν 
δεν εηιστραφούν 
οι παράνομες 
επιχορηγήσεις

Σ ελ . 12

Πρώτο βήμα επιστροφής του τέως αρχηγού του ΠΑΣΟΚ στο προσκήνιο

Σημίτης-Γιώργος
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:
Θα σε κρίνει η Ιστορία 
- Δική μου ευθύνη είναι 
να κοιτάω μπροστά
Ακόμα και επεισόδια σημειώθηκαν όταν άνθρωποι του 

κ. Σημίτη επεδίωξαν να απομονώσουν τον τέως αξιω
ματικό κ. Ναξάκη και να περιορίσουν την έκταση των 
αντιδράσεων κατά της πολιτικής του στα Ιμια. Σελ. 3

■ Επίδειξη δύναμης ίων 
«εκσυγχρονιστών» 
κατά την παρουσίαση 
του βιβλίου του τέως 
πρωθυπουργού 
στο Μουσείο Μπενάκη

ΘΑ ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
Σελ. 10
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ΤΡΙΠΛΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΤ ΥΠ Η Μ Α  ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΛΟΥΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ AMMAN
Σ ελ . 29

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Βόμβα» 
από την
Κρήτη 
κατά ΠΑΟ
Εκτός Κυπέλλου έμεινε ο Πανα

θηναϊκός, μετά την απροσδό

κητη ήττα από τον Εργοτέλη 

με 1-0. Αποδοκιμασίες και επει

σόδια κατά την αναχώρηση των 

«πρασίνων» από το γήπεδο.

Σελ. 21-28
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ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Π Ε Μ Π Τ Η

10 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  200 5 ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είναι γνωστό ποιος εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί συμφέροντα 
στο χώρο της πολιτικής και των επιχειρηματιών», υπογράμμισε ο 
υπουργός Επικράτειας Θεόδωρος Ρουσόπουλος, σε ερώτηση σχε
τική με αναφορά του κ. Σημίτη στο βιβλίο του ότι η Ν.Δ εξυπηρε
τούσε και εξυπηρετεί συμφέροντα.

Ρή£η στο ΠΑΣΟΚ κατά τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του τέως πρωθυπουργού

Τα ’σττασαν Σημίτης - Γιώργος
Ρεπορτάζ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΙ

¡¡<lkatsigiaiwis@3pogevmatini.gr

Σ ε ρήξη στο εσωτερικό 
του ΠΑΣΟΚ και σε αιφ
νιδιαστική επιδείνωση 

των σχέσεων του Κώστα Σημί
τη με τον Γιώργο Παπανδρέου 
οδήγησε χθες η πολυσυζητη
μένη εκδήλωση για την παρου
σίαση του βιβλίου του τέως πρω
θυπουργού στο Μουσείο Μπε- 
νάκη, από το οποίο οι δύο άνδρες 
αποχώρησαν έχοντας ανταλλά
ξει σκληρούς υπαινιγμούς και 
«καρφιά» ο ένας για τον άλλον.

Ο πρώην και ο νυν αρχηγός 
του ΠΑΣΟΚ «τα ’σπασαν»,όπως 
χαρακτηριστικά διαπίστωσαν οι 
συμμετέχοντες στην εκδήλωση, 
αφού στην επίδειξη πυγμής που 
πραγματοποίησε ο Κώστας Σημί
της για να υπερασπιστεί το έργο 
του και να τονίσει την αρχηγική 
του παρουσία στο  ΠΑΣΟΚ με 
την αναφορά «δεν έχω πρόθεση

0 τέως πρωθυπουργός 
είπε: «Δεν έχω πρόθεση 
να σιωπήσω στο μέλλον», 
για να του απαντήσει 
ο κ. Παπανδρέου:
«Δική μου Ευθύνη είναι 
πάντα να κοιτάω 
μπροστά, όχι πίσω»

κριμένο μήνυμα στο τέως πρω
θυπουργό έχοντας προηγουμέ
νως παρακολουθήσει από την 
πρώτη θέση της κατάμεστης 
αίθουσας την ομιλία του.

Σε αυτή ο κ. Σημίτης υπε
ρασπίστηκε το έργο του, επι
κρίνοντας τους διαδόχους του 
που το «εγκατέλειψαν».

«Χαρίσαμε το έργο μας»

«Η δύναμη μιας παράταξης 
είναι το έργο της και αυτό δεν 
πρέπει τα το χαρίζει στους άλλους. 
Αν εμείς το χαρίσαμε σε άλλους, 
θα εργαζόμαστε χωρίς κριτήρια, 
χωρίς επιχειρήματα, χωρίς εμπει
ρίες για το πώς επιτυγχάνεται το 
καινούριο», είπε υπαινικτικά ο κ. 
Σημίτης, προσθέτοντας:

«Δεν μπορούμε να αναζη
τούμε την πρόοδο χωρίς την πυξί
δα του έργου» και ότι το έργο 
του ΠΑΣΟΚ δεν είναι σαν τα

να σιωπήσω στο 
μέλλον» εισέ- 
πραξε την απά
ντηση του Γιώρ
γου Παπανδρέ
ου, που συνοψί
ζεται στην φρά
ση: «Είσαι πλέ
ον παρελθόν, εγώ 
είμαι το μέλλον». 
Ο αρχηγός του 
ΠΑΣΟΚ έφτασε 
στο σημείο να 
στείλει το συγκε-

Μηορεί οι κύριοι Σημίτης και Παπανδρέου να κάθισαν δίπλα-δίπλα, ωστόσο το δυσμενές 

κλίμα αλλά και όσα δήλωσαν αποκάλυψαν τη ρήξη που υπάρχει ανάμεοά τους.

Επεισόδια πριν 
από την έναρξη

Η έναρξη της χθεσινής εκδή
λωσης ξεκίνησε επεισοδια
κά. Τα όσα γράφει στο βιβλίο 
του για το κεφάλαιο «Οτσα- 
λάν» προκάλεσαν την αντί
δραση του γνωστού από τη 
συγκεκριμένη υπόθεση Α. 
Ναξάκη, ο οποίος κατά τη 
διαμαρτυρία που έκανε έξω 
από το χώρο της εκδήλωσης 
ήρθε στα χέρια με άνδρες της 
ασφάλειας του κ. Σημίτη.

Επεισόδια έγιναν και ανά
μεσα στην ΕΛ.ΑΣ. με στελέ
χη του «Κόμματος της Πατριω
τικής Συμμαχίας» που πήγαν 
να καταγγείλουν τους χειρι
σμούς Σημίτη στα Ιμια.

σίριαλ, όπου ξεχνάς πώς ξεκίνη
σαν και θυμάσαι μόνον το τελευ
ταίο επεισόδιό.

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Ακολούθως, εξήγησε ότι το 
βιβλίο που έγραψε είναι «για τους 
πολίτες» και στη συνέχεια με 
έμμεσο πλην σαφή τρόπο «αμφι
σβήτησε» την τακτική, με την 
οποία ο Γιώργος Παπανδρέου 
επιχείρησε να μετουσιώσει σε 
πράξη το σύνθημα «Γιώργο, άλλα
ξε τα όλα», αφήνοντας να εννοη
θεί ότι ασχολήθηκε με την επί
λυση ξεκαθαρίσματος προσω
πικών λογαριασμών.

«Τα κόμματα εκφράζουν κοι

νωνικές και όχι προσωπικές επι
διώξεις. Η προοδευτική παρά
ταξη για να πετύχει την αλλαγή 
πρέπει να αντιμετωπίζει τα κοι
νωνικά προβλήματα και όχι μόνον 
τα προσωπικά» ανέφερε χαρα
κτηριστικά για να εκφράσει λίγη 
ώρα αργότερα την πρόθεσή του 
να μη «σιωπήσει».

0  εκσυγχρονισμός ζει

«Πρόθεση να σιωπήσω δεν 
είχα, δεν έχω και δεν θα έχω στο 
μέλλον» τόνισε ο κ. Σημίτης, υπο
στηρίζοντας ότι το «εγχείρημα 
του εκσυγχρονισμού δεν μπορεί 
να έχει ημερομηνία λήξης».

Οι παραπάνω αναφορές σε

συνδυασμό με τις επιδοκιμασίες 
του πολυπληθούς ακροατηρίου, 
το οποίο συνέθεταν πρόσωπα 
του «καθαρού» εκσυγχρονιστι
κού ρεύματος, προκάλεσαν την 
ενόχληση του Γιώργου Παπαν
δρέου, την οποία και εκδήλωσε 
κατά την αποχώρησή του ο πρό
εδρος του ΠΑΣΟΚ με την ακό
λουθη αιχμηρή δήλωση:

Η Ιστορία κρίνει...

«Με ενδιαφέρον ακούσαμε 
την παρουσίαση. Ακόμη δεν έχω 
διαβάσει το βιβλίο. Βέβαια, η 
Ιστορία κρίνει, ο λαός αξιολογεί. 
Δική μου ευθύνη είναι πάντα να 
κοιτάω μπροστά, όχι πίσω».

Σπήλιος: Θα είναι φθηνότερα τα νέα F-I6
Τη διαβεβαίωση ότι τα σαράντα F-16 Block.52 

Plus θα κοστίσουν πολύ φθηνότερα από τις αντί
στοιχες αγορές των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ 
επανέλαβε χθες στα μέλη της επιτροπής Εξωτερι
κών και Αμυνας της Βουλής ο αρμόδιος υπουργός 
Εθνικής Αμυνας, Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος.

«Διαβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά τη Βου
λή και τους Ελληνες πολίτες ότι εμείς δεν πρόκει
ται να υποστείλουμε τη σημαία της διαφάνειας και 
της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, 
όσες επιθέσεις και εάν δεχθούμε, όποιο και εάν 
είναι το προσωπικό κόστος.

Εμείς αγωνιζόμαστε για τις σημαίες, δεν τις 
υποστέλλουμε ούτε τις αποσύρουμε», τόνισε χαρα

κτηριστικά χθες ο υπουργός στη συνεδρίαση που 
διάρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες.

Ο υπουργός παρουσίασε στοιχεία που απο- 
δεικνύουν ότι τα νέα αεροσκάφη, σε τιμές 2005, 
θα είναι φθηνότερα και πιο σύγχρονα από αυτά 
που αγοράσθηκαν από την προηγούμενη κυβέρ
νηση.

Το καθένα από τα σαράντα F-16 Block. 30 που 
αγοράστηκαν επί κυβέρνησης Α. Παπανδρέου 
κόστισε 14 εκατ. δολάρια, το καθένα από τα σαρά
ντα του Κ. Μητσοτάκη 18 εκατ. δολάρια και το 
καθένα από τα εξήντα του Σημίτη 34 εκατ. δολά
ρια σε τιμές του 1999, που αντιστοιχεί σε 50,56 
εκατ. δολάρια σημερινές.

Αναχώρησε 
ο Καραμανλής 
για Ιαπωνία

Για το Τόκιο αναχώρησε τα μεσά
νυχτα ο πρωθυπουργός Κώστας 
Καραμανλής και φθάνει στην ιαπω
νική πρωτεύουσα σήμερα στις 
18.30, τοπική ώρα. 0  πρωθυ
πουργός πραγματοποιεί τετραή
μερη επίσημη επίσκεψη, προ
σκεκλημένος του Ιάπωνα ομολό
γου του Τζουνισίρο Κοϊζούμι.

Κατά την παραμονή του στο 
Τόκιο, ο κ. Καραμανλής αναμένε
ται να έχει διαβουλεύσεις με τον 
Ιάπωνα πρωθυπουργό για διμερή 
και διεθνή θέματα, ενώ παράλ
ληλα θα δώσει αρκετές συνε
ντεύξεις σε μεγάλες εφημερίδες 
και τηλεοπτικά δίκτυα της Ιαπω
νίας.

Το πρωί της Παρασκευής το ζεύ
γος Καραμανλή θα συναντηθεί με 
το αυτοκρατορικό ζεύγος της Ιαπω
νίας, ενώ στη συνέχεια ο πρωθυ
πουργός θα παρακαθίσει σε γεύ
μα που παρατίθεται προς τιμήν 
του από τη Συνομοσπονδία Βιο- 
μηχάνων Ιαπωνίας.

Το μεσημέρι θα συναντηθεί με 
τον πρόεδρο της Βουλής Γ. Κόνο 
και το απόγευμα με τον Ιάπωνα 
ομόλογό του και θα παρακαθίσει 
στο επίσημο δείπνο που του παρα
θέτει.

Η διαφάνεια είναι 
διαρκές αιιούμενο

Διαρκές αιτούμενο αποτελεί η 
διαφάνεια, τόνισε ο υπουργός Επι
κράτειας όταν κλήθηκε να σχο
λιάσει τη δήλωση του πρωθυ
πουργού για μείωση της διαφθο
ράς. «Η προσπάθεια είναι διαρ
κής, αφού έχει να κάνει με αλλα
γή νοοτροπίας, ταυτόχρονα με την 
υποβολή συγκεκριμένων νομοθε- 
τημάτων. Η προσπάθεια αυτή δεν 
τελειώνει εύκολα, αφού η διαφά
νεια αποτελεί διαρκές αιτούμενο 
στο δημόσιο βίο», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση, 
στο πλαίσιο της πάταξης της δια
φθοράς, προτίθεται να κλείσει τα 
δύο τελωνεία που είχαν ανοίξει 
στα σύνορα με την πΓΔΜ, ο κ. Ρου
σόπουλος παρέπεμψε σε σχετική 
δήλωση του αρμόδιου υφυπουρ
γού κ. Αντώνη Μπέζα, κατά την 
οποία, επειδή στα δύο τελωνεία 
δεν μπορούσε να γίνει επαρκής 
έλεγχος από πλευράς της πΓΔΜ, 
αποφασίσθηκε η διακίνηση των 
προϊόντων να γίνεται από άλλα 
τελωνεία.
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