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Μνημείο πολιτικού αμοραλισμού

0 , _  
εξυσε 
νωπές

πληγές με το βιβλίο του 
ο Κώστας Σημίτης, αλ
λά προκάλεσε με τρόπο 
προκλητικό την νοημο
σύνη της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των Ελλή
νων πολιτών.

Ο άνθρωπος που άνοιξε την 
«Κερκόπορτα» του Αιγαίου στους 
Τούρκους, ο «αρχιερέας της δια
πλοκής», δηλώνει ανεύθυνος για 
όσα έπραξε και διέπραξε στα οκτώ 
χρόνια που ήταν πρωθυπουργός 
της χώρας. Και επιρρίπτει τις δι
κές του ευθύνες στις πλάτες άλ
λων. Στις Ένοπλες Δυνάμεις για 
την κρίση των Ιμίων και στους εκα
τοντάδες χιλιάδες ανυποψίαστους 
μικροεπενδυτές, που «ξετινάχθη- 
καν» στην Σοφοκλέους με τις δι
κές του προτροπές και υποδείξεις.

Ε γραψε ένα βιβλίο όχι για να 
υπερασπιστεί το έργο του 
ως πρωθυπουργός κα ι να 

αναλάβειτις ευθύνες που του ανή
κουν, ως όφειλε, αλλά για να ισχυ
ριστεί ότι για όλα τα αρνητικά που 
σημειώθηκαν κατά την πρω θυ
πουργία του φταίνε οι άλλοι: Η τότε 
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων - 
επιλογή της κυβέρνησης του ΠΑ- 
ΣΟΚ βεβαίως- για  την κρίση στα 
Ιμια. Η διεθνής συγκυρία και το 

επενδυτικό κοινό γ ια  το μεγάλο 
«κόλπο» του Χρηματιστηρίου, που 
ο ίδιος δημόσια ενθάρρυνε προτρέ- 
ποντας τον κόσμο να επενδύσει 
εκεί τις οικονομίες του, γιατί, όπως 
είχε πει στην Διεθνή Έ κθεση Θεσ
σαλονίκης, «είναι ο καθρέφτης της

οικονομίας». Μιας οικονομίας που 
την παρουσίαζε ισχυρή με τα τε 
χνάσματα της «δημιουργικής λογι
στικής», ενώ την είχε βουλιάξει 
στην άβυσσο των τεραστίων ελλειμ
μάτων και του υπέρογκου δημόσι
ου χρέους.

Α κόμη στον κ. Γ. Παπανδρέ- 
ου, που υπέδειξε ως διάδο
χό του τις παραμονές των 

εκλογών για να μην υποστεί ο ίδιος 
μια σαρωτική ήττα, εμμέσως πλην 
σαφώς επιχειρεί να επιρρίψει το 
μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για 
την εκλογική αποδοκιμασία του 
ΠΑΣΟΚ. Και αποσιωπά, βέβαια, 
ότι όσο ήταν εκείνος πρόεδρος του 
κόμματος οι δημοσκοπήσεις έδιναν 
υπερδιπλάσια διαφορά, οκτώ και 
πλέον ποσοστιαίων μονάδων, από 
τη Νέα Δημοκρατία, που κάλπαζε 
προς την νίκη. Το περιβάλλον του 
προσπάθησε να διασκεδάσει τις 
εντυπώσεις ισχυριζόμενο ότι πρό
κειται για παρερμηνείες, για να κα- '  
τευναστεί η δικαιολογημένη δυ
σφορία που προκάλεσε στην σημε
ρινή ηγεσ ία  του Π Α ΣΟ Κ  αυτή η 
πλάγια μομφή του προκατόχου.

Ο κ. Σημίτης συνέγραψε ένα 
βιβλίο που αποτελεί μνη
μείο πολιτικού αμοραλι

σμού. Εννέα χρόνια μετά την κρίση 
στα Ίμ ια  επανέφερε το θέμα στην 
επικαιρότητα με τις «αποκαλύψεις» 
του και έδωσε την ευκαιρία στους 
Τούρκους να πανηγυρίζουν. Αλλά, 
ταυτόχρονα, τους προμήθευσε και 
ένα γραπτό «ντοκουμέντο», όπου 
δηλώ νεται από τον τότε πρω θυ
πουργό της Ελλάδος ότι το κράτος, 
η κυβέρνηση και οι Έ νοπλες Δυνά
μεις της χώρας ήταν ανίκανες να 
αντιμετωπίσουν την τουρκική πρό
κληση και την κρίση! Ό χι μόνον 
επιχειρεί να δικαιολογήσει γιατί 
έφτασε στο σημείο να πει εκείνο το 
περιβόητο «ευχαριστώ» στις ΗΠΑ

γιατί του επέτρεψαν να υποστείλει 
την ελληνική σημαία από ελληνι
κό έδαφος, αλλά αποκαλύπτει ότι 
η κυβέρνησή του ενημερώθηκε 
από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα 
καθέκαστα!

Πολλοί υποστηρίζουν ότι με το. 
βιβλίο του αυτό ο Κώστας Σημίτης 
επεδίωξε να δρομολογήσει την επι
στροφή του στην ενεργό πολιτική. 
Κάποιοι, μάλιστα, εκτιμούν ότι ου
σιαστικά οι βλέψεις του φθάνουν 
στο σημείο τής εκ νέου ανάληψης 
της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Ό μω ς, 
πέτυχε το ακριβώς αντίθετο αποτέ
λεσμα: Έ ν α ς  πολιτικός, που δεν 
αναλαμβάνει ούτε καν ένα ελάχι
στο μέρος των ευθυνών του, μόνον 
αποστροφή μπορεί να προκαλεί 
στην κοινή γνώμη και φυσικά στους 
οπαδούς και ψηφοφόρους της πα
ράταξης που ηγήθηκε επ ί οκτώ 
χρόνια.

Ο ποιοσδήποτε άλλος πρω 
θυπουργός θα είχε παραι
τηθεί την επόμενη ημέρα 

της κρίσης των Ιμίων. Ό χ ι όμως ο 
κ. Σημίτης, ο οποίος με όσα γρά
φ ει στο βιβλίο του ομολογεί την 
πλήρη ανικανότητά του να διαχει
ριστεί την κρίση και να μην επιτρέ
ψει να δημιουργηθούν τετελεσμέ
να σε βάρος της χώρας του.

Η αποτυχία του στο «κρας τε
στ» που του έστησαν στα Ίμια  
άνοιξε τον δρόμο για τα επόμενα 
στάδια μιας πανικόβλητης ενδοτι- 
κής στάσης. Επακολούθησαν η 
Μαδρίτη, η κρίση με τους 8-300, 
που άφησε την Κύπρο εκτεθειμέ
νη στην συντριπτική υπεροπλία 
του «Αττίλα», η Κρήτη, η παράδο
ση του Οτσαλάν στους Τούρκους 
μέσω Κένυας.

Στο εξωτερικό δεχόταν τον έναν 
κόλαφο μετά τον άλλον από φίλους 
και εχθρούς. Και στο εσωτερικό ανέ- 
δειξε σε υπερκράτος τη διαπλοκή και

τα μεγάλα τροχοδρομημένα συμφέ
ροντα του συστήματος ΠΑΣΟΚ. Ενώ 
ο υπόλοιπος επιχειρηματικός κόσμος 
της χώρας βρέθηκε αντιμέτωπος με 
καταστάσεις που παρέπεμπαν σε 
υφέρποντα φασισμό. Δεν χρειάζεται 
να υπενθυμίσω τους οικονομικούς 
αποκλεισμούς και τα κυνηγητά της 
«Χώρας» ούτε τον βρώμικο πόλεμο 
των παρεμβολών στο «Κανάλι 10» με 
στόχο την πλήρη οικονομική και 
εμπορική απαξίωσή του.

Ο σημερινός πρωθυπουργός 
Κώστας Καραμανλής τον 
είχε αποκαλέσει «αρχιε

ρέα της διαπλοκής». Αποδείχθηκε 
«μέγας αρχιερέας» της διαπλοκής 
και της διαφθοράς. Στην 8ετία του 
βούλιαξε βαθιά η χώρα στο τέλμα 
της διαφθοράς και της σήψης, αφού 
είχε φροντίσει με νόμο να αποποι- 
νικοποιηθεί ουσιαστικά η διαφθο
ρά των δημοσίων υπαλλήλων για να 
προστατευθούν ο ι κομματικοί 
εγκάθετοι στον κρατικό μηχανισμό, 
που χρηματίζονταν και λαδώνονταν 
και προωθούσαν τα  συμφέροντα 
της διαπλοκής.

Σ τη γειτονική Ιταλία δεν δί
στασαν να παραπέμψουν 
στην Δικαιοσύνη τον Τζού- 

λιο Αντρεότι για τις σχέσεις του με 
πολιτικοοικονομικά μαφιόξικα κυ
κλώματα. Στην Ελλάδα όπου ο κ. 
Σημίτης παρέδωσε ουσιαστικά τα 
πάντα στους «νταβατζήδες», στα 
μεγάλα διαπλεκόμενα συμφέροντα 
και στην «βαρωνία», βρέθηκαν κά
ποιοι να δηλώνουν δημόσια ότι 
από το ΠΑΣΟΚ είναι ίσως ο κα
ταλληλότερος για το αξίωμα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας! Αυτή 
είναι η διαφορά μας με τις άλλες 
χώρες του πυρήνα της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης. Στις χώρες αυτές οι 
πολιτικοί που εμπλέκονται σε 
σκάνδαλα αποπέμπονται, αποδο- 
κιμάζονται και συχνά λογοδοτούν 
στην Δικαιοσύνη.

Λουτρό αίματος στην Ιορδανία

Χτύπημα τύπου Αλ Κάιντα στο Αμάν

Δ εκάδες είναι τα θύματα και οι τραυματίες από 
τις τρεις εκρήξεις, σε ισάριθμα πολυτελή ξε

νοδοχεία, στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμάν. 
Εξάλλου, μέχρι αργά χθες καμία 
οργάνωση δεν είχε αναλάθει την 
ευθύνη των επιθέσεων, αν και όλα 
«έδειχναν» ότι πρόκειται για τρο
μοκρατική επίθεση τύπου Αλ Κάι
ντα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 
πιθανότατα πρόκειται για εκρήξεις 
βομβών, χωρίς όμως να υπάρχει 
επιβεβαίωση, ενώ λίγα λεπτά με
τά την επίθεση, ο προσωρινός επί
σημος απολογισμός έκανε λόγο για 
18 νεκρούς και τουλάχιστον 52 τραυματίες. Ωστό
σο, θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι τα θύματα είναι 
πολύ περισσότερα.

Η μία έκρηξη συγκλόνισε το ξενοδοχείο «Ρά-

ντισον», στο λόμπι του οποίου πολλοί άνθρωποι 
έτρεχαν σιμόφυρτοι. Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο 
διαμένουν συχνά Ισραηλινοί τουρίστες.

Από την έκρηξη διαλύθηκε 
ένας χώρος συνεστιάσεων όπου 
λάμβανε χώρα γαμήλια δεξίωση πα
ρουσία 250 ατόμων, όπου σύμφωνα 
με μαρτυρία Αμερικανού επιχειρη
ματία, σημειώθηκε η έκρηξη.

Η δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε 
στο γειτονικό ξενοδοχείο «Γκραντ 
Χαγιάτ», ιδιαίτερα δημοφιλές στους 
διπλωμάτες, και όπως αναφέρθηκε 
υπάρχουν πάνω από σαράντα τραυ
ματίες, ενώ η τρίτη έκρηξη σημει

ώθηκε στο ξενοδοχείο «Day's inn» της συνοικίας 
Ράμπιε. Αμέσως μετά τις εκρήξεις, ασθενοφόρα και 
περιπολικά κατέκλυσαν την περιοχή γύρω από τα 
πολυτελή ξενοδοχεία.

Τρία κοσμοπολίτικα 
ξενοδοχεία 

έγιναν 
παρανάλωμα 

ίου  πυράς

Ντόμινο «εκρήξεων» και στην 
Ελλάδα επιδιώκουν οι Αλβανοί
Σ την αναμπουμπούλα ο λύκος χαί

ρεται, λέει η παροιμία και κάπως 
έτσι μερίδα του αλβανικού Τύπου βρή
κε την ευκαιρία, λίγες μόλις ημέρες με
τά τη διακοπή του ταξιδιού του Κ. Πα- 
πούλια στη γείτονα χώρα, να επανέλ- 
θει με ανθελληνικά δημοσιεύματα και 
αξιώσεις.

Ορμώμενοι από τις βίαιες συγκρού
σεις των μεταναστών στη Γαλλία οι Αλ
βανοί επιδιώκουν να ανάψουν φωτιές 
και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα δύο 
εμπρηστικά δημοσιεύματα σε ισάριθ
μες αλβανικές εφημερίδες φαίνεται ότι 
θέλουν να διαταράξουν τις σχέσεις των 
ομοεθνών τους που ζουν στη χώρα μας 
με τους Έλληνες και να δημιουργήσουν 
πρόβλημα στις Ελληνικές Αρχές.

Η εφημερίδα «DITA» έχει πρωτο
σέλιδο τίτλο «Αλβανοί μετανάστες 
στην Ελλάδα: Η Γαλλία είναι δίπλα στην

πόρτα μας» και το ρεπορτάζ υποστη
ρίζει ότι οι Αλβανοί ζουν κάτω από 
άθλιες συνθήκες στην Ελλάδα και ότι 
αντιμετωπίζουν συχνά τον ρατσισμό 
και την ξενοφοβία των Ελλήνων.

Περί... ρατσισμού

Η εφημερίδα «Express» έχει τίτλο 
«Ελληνικός ρατσισμός για τους μετα
νάστες» και επικαλείται ιταλική έρευνα 
σύμφωνα με την οποία η χώρα μας έρ
χεται μέσα στις πρώτες της Ευρώπης 
σε ποσοστό ξενοφοβίας των πολιτών 
της.

Τα πρωτοσέλιδα αυτά, που αναμέ
νεται να συνεχιστούν, έχουν ήδη προ- 
καλέσει πονοκέφαλο στις Αρχές, ενώ 
η δράση εθνικιστικών ομάδων και ιδίως 
της «Τσαμουριάς» εκτιμάται ότι πολύ 
γρήγορα μπορεί να πυροδοτήσει νέες 
εντάσεις στην περιοχή.
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Μαύρη προπαγάνδα Σημίτη και προκλητική προσπάθεια να επανεμφανιστεί στο πολιτικό προσκήνιο.

Παρών από το σκοτεινό παρελθόν

«Είμαι πα
ρών», φώ
ναζε ο 
πρώην 
πρωθυ
πουργός, 
αν και ο 
Παπανδρέ- 
ου τού κα
θιστούσε 
σαφέςόη 
είναι πα
ρελθόν και 
«θα τον 
κρίνει η 
Ιστορία»

ξαν». Είπε επίσης ότι «εμείς αλλά
ζουμε και συνεχίζουμε τις αλλαγές».

Επιμονή
Ο Κ. Σημίτης, όμως,_ επιδεικνύο

ντας μεγίστη αλαζονική συμπεριφο
ρά («του έχει μείνει από παλιά», έλε

γαν πρώην υπουργοί που συμμετεί
χαν στην εκδήλωση), μετά το τέλος 
της παρουσίασης ανέφερε ότι χάρη- 
κε που υπήρξαν αντιδράσεις(Ι), πως 
το έργο του εκσυγχρονισμού θα συ
νεχιστεί και ακόμη ότι «είναι παρών 
και μετά τις εκλογές».

Ο ίδιος μπορεί να είναι, αλλά 
χθες το βράδυ καταγράφηκαν αρκε
τές απουσίες πρώην στελεχών του, 
όπως αυτή του Θόδωρου Τσουκάτου 
(σ.σ.: του πάλαι ποτέ «στρατηγού του 
Μαξίμου») αλλά και του πρώην 
υπουργού Παιδείας Πέτρου Ευθυμί

ου. Η προσπάθεια πάντως του πρώην 
πρωθυπουργού να παρασύρει όλους 
στη «λογική» της συνυπαιτιότητας 
ήταν διάχυτη.

«Υπήρξαν καθυστερήσεις, έγιναν 
λάθη και οι ευθύνες ανήκουν σε 
όλους μας» έλεγε και ξανάλεγε. Το

Η ιστορία φαί
νεται ότι 
γράφεται με 
τα μελανότε- 

ρα χρώματα για τον 
πρώην πρωθυπουργό Κ. 
Σημίτη.

Έπειτα από είκοσι μήνες υπόγει
ων διαδικασιών αποφάσισε να βγει 
στο φως, έστω και για λίγο, προκαλώ- 
ντας, πρώτον, κυκλοφοριακό κομ
φούζιο στην Πειραιώς, επεισόδια 
έξω από τον χώρο όπου παρουσιαζό
ταν το βιβλίο του και, βεβαίως, τις 
εντονότατες αντιδράσεις από τα στε
λέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από σύσ
σωμη την ηγεσία των Ενόπλων Δυνά
μεων και των κυβερνητικών παραγό
ντων που συμμετείχαν στις κατά και
ρούς κρίσεις που περιγράφει στη βιο
γραφία του.

Η Χρυσή Αυγή

Λίγο πριν από την έναρξη της εκ
δήλωσης, πενήντα μέλη της οργάνω
σης Χρυσή Αυγή προσπάθησαν να 
εισέλθουν στον χώρο του νέου Μου
σείου Μπενάκη, αλλά απωθήθηκαν 
από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, 
όπως άλλωστε την ίδια τύχη είχε και 
ο απόστρατος πλοίαρχος Αντώνης 
Ναξάκης, ο οποίος κατηγόρησε ού
τε λίγο ούτε πολύ τον κ. Σημίτη για 
ενδοτισμό!

Οι εξελίξεις αυτές ανάγκασαν 
τον πρώην πρωθυπουργό να περιορί
στε ί στα εσωκομματικά, όπου προ
σπάθησε να δηλώσει πως είναι «πο
λιτικά ζωντανός», αν και ο Γιώργος 
Παπανδρέου λίγο αργότερα δεν άφη
νε κανένα τέτριο περιθώριο λέγοντας 
ότι «η δική μου ευθύνη είναι να κοι
τάζω μπροστά και γι’ αυτό με εξέλε-

Ρουκέτες από Σπηλιό και Ρουσόπουλου

Το θράσος ίου πρώην πρωθυπουργού ξεπερνά κάθε όριο, είναι

Μ ε αιχμηρές δηλώσεις και «καρφιά» ανα
φέρθηκαν τόσο ο θ. Ρουσόπουλος όσο 

και ο Σπήλιος Σπηλιωχόπουλος στην αυτοβιο
γραφία του Κώστα Σημίτη, την οποία ο τελευ
ταίος παρουσίασε χθες.

Το θράσος του Κώστα Σημίτη ξεπερνά κά
θε όριο και αυτό επεσήμανε χθες ο υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος μι
λώντας στη Βουλή, λέγοντας χαρακτηριστικά: 
«0 κ. Σημίτης αντιμετωπίζει την εθνική ντρο
πή των Ιμιών με άλλη ντροπή επιρρίπτοντας 
την ευθύνη στην στρατιωτική ηγεσία».

Παράλληλα ο Σ. Σπηλιωτόπουλος τόνισε 
ότι η σημερινή κυβέρνηση αγωνίζεται για τις 
σημαίες, δεν τις υποστέλλει ούτε τις αποσύ
ρει, όπως έκανε η κυβέρνηση Σημίτη στα 
Ίμια.

Αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κα
τηγόρησε τον Κ. Σημίτη για τις σχέσεις του 
με τα οικονομικά συμφέροντα, απαντώντας

στις κατηγορίες που εξαπολύει 
στο βιβλίο του ο πρώην πρωθυ
πουργός για την κυβέρνηση της 
Ν.Δ.

Σκληρή απάντηση

Πολύ πριν από την παρου
σίαση του Βιβλίου του Κώστα 
Σημίτη είχαν ανάψει «τα αίμα
τα» και η πολιτική αντιπαράθε
ση με την κυβέρνηση, στην 
οποία ο πρώην πρωθυπουργός 
αποδίδει μέσω του βιβλίου του 
ότι αυτή εξυπηρετεί οικονομικά 
συμφέροντα.

0 κυβερνητικός εκπρόσωπος 
όταν ρωτήθηκε χθες να σχολιάσει την ανα
φορά του Κ. Σημίτη, στο βιβλίο του ότι «η 
Ν.Δ. εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί συμφέρο
ντα», έδωσε άμεση και αποστομωτική απά

ντηση η οποία αντικατοπτρίζει και 
την αίσθηση που επικρατεί στην 
κοινή γνώμη για τον βίο και την 
πολιτεία του πρώην πρωθυπουρ
γού.

Καθεστώς

«Είναι γνωστό ποιος εξυπηρε
τούσε και εξυπηρετεί συμφέροντα 
στον χώρο της πολιτικής και των 
επιχειρηματιών», τόνισε χαρακτη
ριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσω
πος, θέλοντας με αυτό τον τρόπο 
να υπενθυμίσει το καθεστώς που 
υπήρχε επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ 
και συγκεκριμένα του Κώστα Ση

μίτη. Άλλωστε και οι πολίτες-δεν δείχνουν να 
έχουν ξεχάσει τα έργα και τις ημέρες της κυ
βέρνησης ΠΑΣΟΚ παρά τις προσπάθειες των 
στελεχών του να ισοπεδώσουν τα πάντα και

να δημιουργήσουν ένα κλίμα λήθης για τα 
εγκλήματα της διακυβέρνησης του Κώστα Ση
μίτη.

0 κ. Ρουσόπουλος δεν έμεινε όμως μόνο 
σε αυτή την επισήμανση. Καθώς ρωτήθηκε 
από τους δημοσιογράφους να διευκρινίσει τα 
συμφέροντα που εξυπηρετούσε συγκεκριμένα 
ο Κ. Σημίτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πα- 
ρέπεμψε σε βασικές ομιλίες του Κ. Καραμανλή 
από το παρελθόν όπου σημειώνονται «πολλά 
πράγματα που σήμερα έχουν ξεχαστεί».

Σε ό,τι αφορά σε άλλη αναφορά του Κ. Ση
μίτη, κατά την οποία η Ν.Δ. ως αντιπολίτευση 
προσάρμοζε τον αντιπολιτευτικό της λόγο 
στον λόγο των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσε
ων, ο κ. Ρουσόπουλος τόνισε πως στις μέρες 
που ζούμε, η πολιτική δημιουργεί ειδήσεις. 
«Τώρα, αν κάποια MME δημιουργούν ειδήσεις 
χωρίς να υπάρχει πραγματική αποτύπωση 
στην πολιτική, αυτό αφορά σε ελάχιστα Μέ-

Οι πολίτες δεν φαίνεται να 
έχουν ξεχύσει τα έργα και 
τις ημέρεςτου, ανέφερε ο 

κυβερνητικός εκπρόσωπος

σα», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος.

Επίθεση
Για «εθνική ντροπή των 

Ιμιών από τον Κώστα Σημίτη» 
έκανε λόγο και ο υπουργός Εθνι
κής Άμυνας Σπήλιος Σπηλιωτό- 
πουλος μιλώντας στην αρμόδια 
Επιτροπή της Βουλής και ενημε
ρώνοντας τα μέλη της για την 
αγορά των νέων μαχητικών. Κά
νοντας μάλιστα έμμεση αναφο
ρά σε εκείνα τα τραγικά γεγονό
τα και την υποστολή της ελλη
νικής σημαίας από τα Ίμ ια  με 
απόφαση της κυβέρνησης Σημίτη, ο υπουρ
γός Εθνικής Άμυνας είπε χαρακτηριστικά: 
«Εμείς αγωνιζόμαστε για τις σημαίες, δεν τις 
υποστέλλουμε ούτε τις αποσύρουμε».

Αναφερόμενος στην κατά
σταση που βρισκόταν η τότε κυ-' 
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ πριν και με
τά την κρίση των Ιμίων, ο κ. 
Σπηλιωτόπουλος είπε χαρακτη
ριστικά: «Μετά την εθνική ντρο
πή των Ιμίων, την οποία ο κ. Ση
μίτης αντιμετω πίζει με άλλη 
ντροπή επιρρίπτοντας την ευθύ
νη στη στρατιωτική ηγεσία, 
έστω και καθυστερημένα, η τότε 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δ ιαπί
στωσε τη συντριπτική υποβάθ- 
μιση στην αναλογία δυνάμεων, 
που δημιουργήθηκε εις βάρος 
της χώρας, από τη δική της 

απραξία -  και όχι λόγω έλλειψης σχεδιασμού 
των Ε.Δ.». 0 κ. Σπηλιωτόπουλος συνέχισε λέ
γοντας ότι η συμπεριφορά της κυβέρνησης 
Σημίτη πριν και μετά την «εθνική ντροπή των

Ιμίων ήταν συμπεριφορά πανικού».

Αντίδραση
Αμεση τέλος υπήρξε η απάντηση της 

Ν.Δ. και όσον αφορά στη στάση που τήρησε 
το ΠΑΣΟΚ, το οποίο απείχε από τη διαδικασία 
για την άρση της ασυλίας του βουλευτή Θα
νάση Παπαγεωργίου. Κύκλοι του Βαγγέλη Με- 
ϊμαράκη άφηναν αιχμές για τη στάση αυτή, 
λέγοντας ότι την ώρα που το ΠΑΣΟΚ καταθέ
τει προτάσεις για τη διαπλοκή, φέρεται δι
πλά υποκριτικά. Υπενθύμιζαν μάλιστα την 
προτροπή του Κ. Σημίτη «όποιος έχει στοι
χεία να πάει στον εισαγγελέα», λέγοντας ότι 
η Ν.Δ. πήγε. «Και τώρα που ζητείται η άρση 
της ασυλίας του κ. Παπαγεωργίου, το ΠΑΣΟΚ 
υποκρίνεται και αποχωρεί από τη συζήτη
ση», ανέφεραν χαρακτηριστικά και ουμπέ- 
ραιναν: «Ή τότε έλεγαν ψέματα ή τώρα ανα
θεωρούν τη στάση τους».

Ευρωπαϊκή Ένωση

Όρος για Τουρκία η 
άρση του casus belli

Τ ην άρση της απειλής πολέμου (casus belli) 
κατά της Ελλάδας θέτει ως έναν από τους 

όρους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Τουρκία για 
την πρόοδο της ενταξιακής της πορείας στην 
Ε.Ε., όπως αναφέρεται στην ετήοια έκθεση 
προόδου για τη γειτονική χώρα. Πρόκειται για 
αναφορά μεγάλης σημασίας, αφού για πρώτη 
φορά σε επίσημο έγγραφο της Ε.Ε. γίνεται ει
δική μνεία στο θέμα του casus belli.

Παράλληλα η Κομισιόν διαπιστώνει επι
βράδυνση των πολιτικών μεταρρυθμίσεων 
στην Τουρκία κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά 
στην ομαλοποίηση των σχέσεών της με τις χώ- 
ρες-μέλη της Ε.Ε., στις θρησκευτικές ελευθε
ρίες και το θέμα των βασανιστηρίων.

Επίσης επισημαίνει την ανάγκη να αναγνω
ρίσει η Τουρκία την Κύπρο, να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο της τελωνειακός ένωσης με την 
Ε.Ε., να σέβεται τα δικαιώματα των θρησκευ
τικών μειονοτήτων, να επαναλειτουργήσει τη 
θεολογική Σχολή της Χάλκης, να μεριμνήσει 
για τα δικαιώματα των Ελλήνων της'Ιμβρου και 
της Τενέδου, να βρεθεί λύση σε θέματα περι
ουσιών κ.ά.

0 αρμόδιος για τη διεύρυνση επίτροπος 
'Ολι Ρεν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εμείς τηρή
σαμε την υπόσχεση για την έναρξη ενταξια- 
κών διαπραγματεύσεων, τώρα πρέπει η Τουρ
κία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της».

Ικανοποίηση

Η ελληνική πλευρά εξέφρασε την ικανο
ποίησή της για τα κείμενα που υιοθέτησε η Κο
μισιόν. Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξω
τερικών επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «οι σχέ
σεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα, πέραν από 
υποχρέωση της Τουρκίας, καθίστανται πλέον 
σαφές κριτήριο για την πρόοδο της ενταξια- 
κής της πορείας. Το ίδιο συμβαίνει και σε ό,τι 
αφορά στα θέματα του Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, της προστασίας των μειονοτήτων και 
των περιουσιών τους και βεβαίως στο θέμα της 
θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Γίνεται -  για πρώτη φορά σε επίσημο έγ
γραφο της Ε.Ε. -  ειδική μνεία στο θέμα του 
casus belli, γεγονός προφανούς σημασίας. Επί
σης η Τουρκία καλείται να αντιμετωπίσει οποι- 
εσδήποτε πηγές τριβής με τους γείτονές της 
απέχοντας από σχετικές ενέργειες.

Όσον αφορά στην Κύπρο, μεταξύ άλλων, 
τονίζεται ότι η αναγνώριση όλων των κρατών- 
μελών της Ε.Ε. από την Τουρκία αποτελεί ανα
γκαίο συστατικό στοιχείο της ενταξιακής της 
προσπάθειας.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου για την Τελωνειακό Ένωση απο
τελεί και υποχρέωση και κριτήριο. Η πλήρης 
συμμόρφωση της Τουρκίας θα αποτελέσει, μέ
σα στο 2006, αντικείμενο ενδελεχούς και συ
νεχούς παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

ΠΓΔΜ

Αναφορικά με την ΠΓΔΜ στην ανακοίνωση 
του ΥΠΕΞ επισημαίνεται ότι «η γνωμοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιστά απολύτως 
σαφές ότι η μακρά αυτή πορεία συνεχίζεται με 
το όνομα Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας».

Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει 
ότι «η γειτονική χώρα οφείλει να συνεργαστεί 
στην προσπάθεια εξεύρεσης αμοιβαίως απο
δεκτής λύσης στο θέμα του ονόματος. Το ζή
τημα αυτό αποτελεί πλέον πολιτικό κριτήριο. 
Αυτή ήταν ανέκαθεν και η ελληνική θέση. Σε 
αυτήν παραμένουμε σταθεροί έχοντας απο
δείξει την εποικοδομητική μας διάθεση».

Δ. ΙΙΕΡΡΟΣ

«Αδειασμα» απο Παπανδρέου, μεια την παρουσίαση ίου βιβλίου ίου

με αντιδράσεις

Επεισόδια και 
ένταση έξω 
από τον χώρο 
όπου παρου
σιάστηκε το 
βιβλίο του 
πρώηνπρω
θυπουργού

κλίμα πάντως στο ΠΑΣΟΚ είναι 
εξαιρετικά βαρύ, με την Κοινο
βουλευτική Ομάδα να θεωρείται 
και επισήμως πολυδιασπασμένη 
και προβληματισμένη. Δεν απο
κλείεται, μάλιστα, ο Γ. Παπανδρέ
ου τις επόμενες ημέρες να κληθεί

να πάρει σκληρές αποφάσεις, αν 
και εκτιμάται ότι ο πρώην πρωθυ
πουργός όχι μόνον δεν θα σταμα
τήσει εδώ, αλλά θα συνεχίσει να 
«πριονίζει καρέκλες» στη Χαρι
λάου Τρικούπη. Πάντως, η φράση 
του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ ότι «η

Ιστορία θα κρίνει και οι πολίτες 
θα αξιολογήσουν», πρέπει να θε
ωρείται ενδεικτική της αποστρο
φής του κ. Παπανδρέου απέναντι 
στο «Σημιτικό» παρελθόν.

Κοινή πεποίθηση όλων είναι, 
πλέον, ότι εάν ο πρώην πρωθυ

πουργός ζούσε στην Ιταλία θα βρι
σκόταν αντιμέτωπος με τη Δικαι
οσύνη, για τους χειρισμούς στην 
υπόθεση των Ιμίων, των δ300. του 
Οτσαλάν και μάλλον θα είχε την 
κατάληξη του φυλακισθέντος ομο
λόγου του Τζούλιο Αντρεότι.

γνωστός υπηρέτης συμφερόντων

Είναι ντροπή να επιρρίπτει 
την ευθύνη στη στρατιωτι

κή ηγεσία, επισήμανε ο 
υπουργός Άμυνας


