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Παρουσίες - έκπληξη 
και απουσίες με νόημα
Πολιτικό πλαίσιο για την κοινωνία και τη χώρα από τον πρώην

πρωθυπουργό. Παρόντες μεταξύ άλλων Κ. Στεφανόπουλος,
Ν. Κωνσταντόπουλος και Ντόρα. Δεν θα είναι «εκεί» ο Λαλιώτης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Β.ΣΚΟΥΡΗΣΠ ολιτικό πλαίσιο για την κοινωνία και τη χώρα για το επόμενο διάστημα, καταθέτει σήμερα το απόγευμα με την παρουσίαση του βιβλίου του, ενώπιον σημαντικών παρουσιών και απουσιών, ο πρώην πρωθυπουργός Κώ
στας Σημίτης, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή δήλωση του κ. Γ. Παπανδρέου.Ο κ. Σημίτης, χωρίς να επαναφέρει θέματα που προκάλεσαν εντάσεις, όπως π.χ. το πότε χάθηκαν οι εκλογές, θα καταθέσει με την ομιλία του πλατφόρμα για το μέλλον της χώρας.Ενώ όμως στην παρουσίαση του βιβλίου θα παρευρεθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου, θα απουσιάσει ο κ. Κ. Λαλιώτης, ο οποίος είναι φανερό ότι δεν συγχωρεί στον πρώην πρωθυπουργό την εκδίωξή του από τη θέση του γραμματέα του κόμματος, τον Ιούλιο του 2003 και την αντικατάστασή του από τον κ. 
Mix. Χρυσοχοΐδη.Ο κ. Λαλιώτης ήρθε για λίγο το πρωί χθες στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στην παρουσίαση του βιβλίου του συναδέλφου Π. Παπα
κωνσταντίνου «Η εποχή του φόβου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Λιβάνη» όπου εργάζεται και εν συνεχεία αναχώρησε και πάλι για τα Δολιανά.Απόντες θα είναι επίσης ο κ. Θ . 
Πάγκαλος και η κυρία Μαρία Δα- 
μανάκη, που βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ επιδεικτική θα είναι και

θέσης δεν έχουν κληθεί μέλη της κυβέρνησης.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η θετική ή αρνητική ανταπόκριση των στελεχών της Αριστερός στην πρόσκληση του Κώστα Σημίτη να πα- ρευρεθούν στην παρουσίαση του βιβλίου του.Η γ.γ . της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα Πα- 
παρήγα αρνήθηκε να παρευρεθεί, όπως και ο πρόεδρος του Συνασπισμού Αλέκος Αλαβάνος, που από χθες βρίσκεται σε ιδιωτική επίσκεψη στα Χανιά, με τους στενούς του συνεργάτες ωστόσο να επισημαίνουν πως και να ήταν παρών δεν θα μετέβαινε, αφού «δεν επιθυμεί να πα- ρέμβει στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ»!Η έκπληξη ωστόσο, είναι η απόφαση του πρώην προέδρου του ΣΥΝ

Πλατφόρμα για το μέλ
λον της χώρας  
θα καταθέσει σήμερα  
το απόγευμα ο Κ. Σ η μ ί
της στην παρουσίαση  
του βιβλίου του «Πολι
τική για μ ια  δημιουργι
κή Ε Μ ά δ α  1 9 9 6 -  
2 0 0 4 » . Η παρουσίαση  
θα γίνει στο Μ ουσείο  
Μ πενάκη

Νίκου Κωνσταντόπουλου, ο οποί ος παρά τη σκληρή αντιπαράθεση που είχε με τον Κ. Σημίτη όλο το διάστημα της οκταετίας, θα παρευρεθεί στην παρουσίαση.Το «παρών» θα δώσει, επίσης, και ο ιστορικός ηγέτης της Αριστερός Λε
ωνίδας Κύρκος, όπως και ο πρώη ν ευρω βουλευτής M ix. Παπα- 
γιαννάκης, ο κ. Σπ. Λυκούδης και άλλα στελέχη της «ανανεωτικής» πλευράς του κόμματος, ενώ έως το βράδυ δεν είχε απαντήσει ο κ. Γρ. 
Φαράκος.Στην παρουσίαση του βιβλίου θα παραστεί και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Στεφα
νόπουλος, ενώ, αν και προσκλήθηκε, ο Μίκης Θεοδωράκης δεν απάντησε.

η απουσία του «στρατηγού» Θ. Τσου- 
κάτου. Σημαντικές - και ενδεικτικές όμως του πολιτικού κλίματος, ίσως δε και των πολιτικών διεργασιών - πρόκειται να είναι οι παρουσίες και οι απουσίες από τους άλλους πολιτικούς χώρους, ιδίως από τον χώρο της Αριστερός.Από τη Ν.Δ. π.χ. το «παρών» στην παρουσίαση του βιβλίου θα δώσουν η δήμαρχος Αθηναίων Ντόρα Μπα- 
κογιάννη, ο γραμματέας της ΚΕ 
Ευάγγ. Μεϊμαράκης, η πρόεδρος της Βουλής Αννα Μπενάκη - Ψαρούδα, ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου Αρης 
Σπηλιωτόπουλος, καθώς και βουλευτές που θεωρείται ότι ανήκουν στο «φιλελεύθερο ρεύμα» του κόμματος, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι λόγω της πολιτικής αντιπαρά-

Αίνιγμα η δήλωση Γιώργου - τι λένε τα στελέχη
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει το περιεχόμενο της δήλωσης που θα κάνει σήμερα, κατά τη μετάβασή του στην παρουσίαση του βιβλίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου, καθώς χθες συνεργάτες του τού είχαν αποστείλει σχέδια δήλωσης που του ηρότειναν να λάβει αποστάσεις από τη διακυβέρνηση του κ. Σημίτη.Αλλα στελέχη της X. Τρικούπη, ωστόσο, επι- σήμαναν πως θα πρέπει τελικά να επικρατήσουν ψυχραιμότερες απόψεις και να μη διαταρα- χθούν οι σχέσεις των δύο αντρών.

Χθες, πάντως, ο κ. Ευ. Βενιζέλος άφησε αιχμές κατά του κ. Γ. Παπανδρέου υπογραμμίζοντας («Αλφα 98,9») πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν εξεδήλωσε κάποια ενόχληση από το βιβλίο του κ. Σημίτη.«Αλλωστε όλοι μετείχαμε στις κυβερνήσεις αυτές», τόνισε με νόημα. «Δεν μπορείς να είσαι υπουργός και να μη μετέχεις στη συνολική ευθύνη και να μην αποδέχεται τις αποφάσεις μιας κυβέρνησης στην οποία αλλιώς κακώς μετέχεις»!

«Σημαντική προσφορά στο πολιηκό σύστημα», χαρακτηρίζει το βιβλίο η κυρία Διαμαντο- 
πούλου και «ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί» ο κ. Δημ. Ρέππας, ο οποίος ταυτόχρονα παραδέχεται ότι κατά την προεκλογική περίοδο δεν προβλήθηκε ε .ιαρκώς το κυβερνητικό έργο.«Ο πρώην πρωθυπουργός είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρο. πος για να μπαινοβγαίνει στην πολιτική. Δεν έφυγε για να ξαναμπεί», δηλώνει ο κ. Α. Λοβέρδος.

ΙΜΙΑ - ΟΤΣΑΛΑΝ
Εμφανίστηκαν 
Λυμπέρης 
και Ναξάκης
«Ολική επαναφορά» βασικών 

υπευθύνων για την υπόθεση 
των Ιμίων και του Οτσαλάν 
χθες. Ο ναύαρχος Λυμπέρης με 
γραπτή του δήλωση επιτίθεται 
στον κ. Σημίτη:
«Κατανοώ την αγωνία και την 
ανάγκη του κ. Κ. Σημίτη να α- 
πολογηθεί για τα πεπραγμένα 
και για τις πολλές άτυχες στιγ
μές του, όμως συνιστά έλλει
ψη πολιτικής υπευθυνότητας 
και δη σε περίοδο δοκιμασιών 
για τον τόπο, για τις οποίες 
φέρει ευθύνες ο ίδιος, να ε
πιτίθεται και μάλιστα αδίκως 
στον θεσμό των Ενόπλων Δυ
νάμεων» αναφέρει και τονί
ζει: «Το όντως ατυχές γεγονός 
της ανεντόπιστης διείσδυσης ο
λίγων καταδρομέων σε βρα
χονησίδα δεν κρίνει την ετοι
μότητα και τη μαχητική ικανό
τητα των Ενόπλων Δυνάμεων 
και δεν δικαιολογεί τη μομφή 
ενός πρώην πρωθυπουργό σε 
βάρος τους».
Αναφερόμενος στον χειρισμό 
της κρίσης των Ιμίων από την 
κυβέρνηση Σημίτη, σχολιάζει 
ότι «ήταν πολύ ορατή η αδυ
ναμία πολιτικής κατεύθυνσης 
και πολιτικού συντονισμού. 
Την πολιτική ομάδα διέκρινε έλ
λειψη αμοιβαίας εμπιστοσύ
νης ορισμένους δε και αντι
στρατιωτικό σύμπλεγμα».
«Η λύση του status quo ante 
για έξοδο από την κρίση είχε 
υποδειχθεί από την Ουάσι- 
γκτον και το Λονδίνο στις 30  
Ιανουαρίου 1996. 0  κ. Σημί
της την ακολούθησε ανεξαρ
τήτως κόστους. Στη διάθεσή του 
είχε μοχλούς που δεν χρησι
μοποίησε» υπενθυμίζει χαρα
κτηριστικά ο κ. Λυμπέρης. 
Τέλος για τη μη παραίτησή του 
στις 8 Φεβρουάριου 1996 α
ναφέρει: «Η στάση μου υπα- 
γορεύθηκε επειδή ο κ. Σημίτης 
επέμενε να εξισώνει την πα
ραίτηση με αποδοχή ευθύνης 
των Ενόπλων Δυνάμεων για τη 
λύση που κατέληξε. Ιδιαιτέ
ρως μου ζήτησε να το πράξω 
για να διευκολύνω πολιτικά την 
κυβέρνηση. Τότε του αηήντη- 
σα: "Εγώ τέτοια ατιμία σε βά
ρος των Ενόπλων Δυνάμεων 
δεν την κάνω. Εχετε όλη την ευ
χέρεια να αποφασίσετε την α
ποστρατεία μου"».
0  κ. Αν. Ναξάκης με δήλωσή 
του επαναλαμβάνει παλαιστερες 
δηλώσεις του, που χαρακτηρί
ζουν τον κ. Σημίτη «συνεργά
τη των κουκουλοφόρων δε
σμοφυλάκων του Οτσαλάν» και 
«υπεύθυνο για την παράδοση 
του Οτσαλάν στους Τούρκους».


