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Στρατιωτιιακ 
vopos σε 300 norteisΑνησυχία προκαλεί στην Ευρώπη η επέκταση των ταραχών σε 300 πόλεις της Γαλλίας, αλλά και τα μεμονωμένα επεισόδια σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. ΣΕΛΙΔΕΣ 21,2 2 ,2 3

Ανοιξε με  
προσκλήσεις 
για διάλογο
Ο ι κ .κ . Γ. Αλογοσκούφης και Π . Παναγιωτόπουλος κάλε- σαν τους κοινω νικούς εταίρους για διάλογο τις προσεχείς εβδομάδες. ΣΕΛΙΔΑ 63
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Δήλωση δυσφορίες από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Παπανδρέου ο Σημίτηε
© 0 πρώην

πρωθυπουργόε ομολογεί 
πωε διαπραγματευόταν 

τιε γκρίζεε 
ζώνεε στο Αιγαίο

Ο ι αποκαλύψεις του κ. Κ. Σημίτη εκθέτουν το σημερινό πρόεδρο του Π Α Σ Ο Κ  κ. Γ. Παπανδρέου, ο οποίος ως υπουργός Εξωτερικών την περίοδο 1999-2004 είχε την πολιτική ευθύνη για την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου. ΣΕΛΙΔΕΣ 4 ,5

Ο  Οι εκλογέδ 
του 2004 εμπόδισαν 

την «ευδόκιμη» 
κατάληξη των 

διαπραγματεύσεων

ΓΚΑΛΟΠ GPO-MEGA

Σταθερή η υπεροχή τηε Ν.Δ.
ΕΝΘΕΤΟ 24 ΣΕΛΙΔΩΝ: Αναλυτικοί πίνακεε

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
3.221 θέσε» σε

υπουργεία-φορεί$
«Τρέχουν» οι προθεσμίες για την πρόσληψη 1.083 υπαλλήλων στο Δημόσιο, ενώ εγκρίθηκαν 2.138 νέες θέσεις. Π άνω  από το 80%  των προσλήψεων σήμερα γίνονται μέσω Α Σ Ε Π , ενώ οι υπόλοιπες αφορούν ανανεώσεις συμβάσεων του Π Α Σ Ο Κ , τόνισε στη Βουλή ο υπ. Εσωτερικών.

ΠΑΥΑΟΠΟΥΛΟΣ
Απάντηση με στοιχεία στην 
προπαγάνδα του ΠΑΣΟΚ
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Β ΙΒ Λ ΙΟ  Σ Η Μ Ι Τ Η

«Γκρίζεβ ζώ νεβ » στιε αποκαλύ
Ερωτηματικά για το περιεχόμενο του διαλόγου με την Αγκυρα / ΕκτεθειμένοΒ ο Γ. Παπανδρέου που καλείται να δώσει

| Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΠΑΝΟΥΗ πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2004 εμπόδισε μία οριστική εφ' όλης της ύλης δ ιευ θ έτη σ η  των ελ λ η νο τουρκικών «διαφορών» στο Αιγαίο, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του βιβλίου του κ. Κ. Σημίτη «πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα» που ήταν - μεταξύ άλλων - πολιτική για μια Ελλάδα περιορισμένης κυριαρχίας.Ο  πρώην πρωθυπουργός που ευχαρίστησε τους Αμερικανούς από το βήμα της Βουλής για την ταπείνωση των Υμίων αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι επί των ημερών του έγιναν ανηκείμενο μυ- σηκής διμερούς διαπραγμάτευσης ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αποκαλύπτει, επίσης, ότι η Α θ ήνα και η Αγκυρα είχαν φτάσει έ-
Ο  αρχηγός του Π Α Σ Ο Κ  
πρέπει να διευκρινίσει 

αν μπήκαν στο 
τραπέζι τα 

κυριαρχικά μα ς  
δικαιώματα

να βήμα πριν από το συμβιβασμό, πριν από έναν αμοιβαία επωφελή συμβιβασμό με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.Ο πρώην πρωθυπουργός που θριαμβολόγησε για τη συμφωνία της Μαδρίτης (με την οποία αναγνωρίστηκαν τα «ζωτικά συμφέροντα» της Τουρκίας στο Αιγαίο) και του Ελσίνκι (με την οποία αναγνωρίστηκε η ύπαρξη «μεθοριακών διαφορών και άλλων συναφών θεμάτων») αποκαλύπτει ότι η κυβέρνησή του απεμπόλησε την πάγια ελληνική θέση, ότι μόνη ελληνοτουρκική διαφορά είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας παραδεχόμενος όπ στο τραπέζι των «διερευνητικών επαφών» για τα ζητήματα του Αιγαίου περιλαμβάνονταν και άλλα θέματα, δηλαδή οι «γκρίζες ζώνες» και η αιγιαλί- τιδα ζώνη.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥ Θ Υ Ν ΗΟ ι αποκαλύψεις του κ. Κώστα Σημίτη εκθέτουν το σημερινό πρόεδρο του Π Α Σ Ο Κ  κ. Γιώργο Π απ ανδρέου ο ο π ο ίο ς ω ς υ πουργός Εξωτερικών την περίοδο 1999-2004 είχε την πολιτική ευθύνη για το περιεχόμενο και την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα ο ίδιος να ομολογήσει ότι αποδέχθηκε τη συζήτηση για το καθεστώς νησίδων, νησιών και βραχονησίδων στο Αιγαίο.Τα ερωτήματα αποκτούν ακό-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ «ΓΚΡΙΖΟ» ΑΙΓΑΙΟ
(Από zo BiBñío zou Κώσζα Σημίζη)V

• Α  Το άλλο ακανθώδεε 
ζήτημα των διερευ

νητικών επαφών είναι 
η αιγιαλίτιδα ζώνη.
Η έκτασή rns συναρτάται 
με την οριοθέτηση 
xns nneipoKiKiís 
υφαλοκρηπίδες.

(Αναφερόμενοε σζα Υμια):--------V -----------------------------
Μ  Οι ΗΠΑ εγγυώνται 
\ \  τη μη επάνοδο 
των τουρκικών 
δυνάμεων στη 
βραχονησίδα.
Το ίδιο και εμεί5 για 
τς  ελληνικέε δυνάμει. 
Αλλωστε, πρόκειται 
για αποστρατιωτικο- 
ποιημένη ζώνη.

Ενα άλλο ζήτημα 
που αποτελεί μείζον 

ζήτημα των διερευ
νητικών 
επαφών 
είναι το 
θέμα 
των
γκρίζων 
ζωνών 
στο
Αιγαίο.

' «Μ*
ψψ Τη στιγμή τηε κυβερνητικι*«
4 % αλλαγή5 το Μάρτιο του 
2004 (...) ήταν ζήτημα χρόνου, 
ίσακ λίγων μηνών, η ευδόκιμη 
κατάληξη, στη βάση τηε 
αμοιβα ία  συναίνεσή, με 
κερδισμένε$ και τΐ5 δύο πλευρέ5.

μη μεγαλύτερες διαστάσεις αν α- ναλογιστεί κανείς ότι μόλις πριν από μία εβδομάδα κατά την προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατήγγειλε σε υψηλότατους τόνους τον πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή ότι εγκα- τέλειψε το χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε η  συμφωνία του Ελσίνκι για παραπομπή των «μεθοριακών διαφορών» στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης.
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΟ  κ. Παπανδρέου καλείται τώρα, εκ των πραγμάτων, να απαντήσει πώς ακριβώς θα έβγαιναν «κερδισμένες και οι δύο πλευρές», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο κ. Σημίτης από την «ευδόκιμη κατάληξη» του διαλόγου που άγγιζε όλο το πλέγμα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Μ ε άλλα λόγια θα πρέπει να δ ιευκρινίσει τι θα έπαιρνε η Τουρκία και σε ποια θέματα προκει- μένου να είναι και οι δύο πλευρές ικανοποιημένες, ενώ , επίσης, ζητούμενο είναι το σκεπτικό βάσει του οποίου τα Υμια θεωρήθηκαν από την προηγούμε- νη κυβέρνηση «αποστρατιωτικο- ποιημένη περιοχή».Ο  πρόεδρος του Π Α Σ Ο Κ  κα- λείται, τέλος, να εξηγήσει γιατί δεν ενημέρωσε ποτέ τα ελληνικά κόμματα και την κοινή γνώ μη για

την αποδοχή ως αντικείμενο ελληνοτουρκικού διαλόγου την τουρκική θεωρία περί «γκρίζων ζωνών», με την οποία τίθενται σε αμφισβήτηση εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα.Η κυβέρνηση είναι προφανώς ενοχλημένη για τις διπλωματικές επιπτώσεις της εξιστόρησης από τον πρώην πρωθυπουργό όσων συνέβησαν κατά την κρίση των Υμίω ν. Ο  κυβερνητικός εκπρόσωπος Θ . Ρουσόπουλος αναρωτήθηκε χθες «αν η δημοσιοποίηση απόρρητων στοιχείων που αναφέρονται στο χειρισμό μιας κρίσης - που πανθομο- λογουμένως έβγαλε την Ελλάδα μάλλον πληγωμένη - βοηθά τον τόπο».
ΑΕΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΔιευκρίνισε ότι δεν έχει προλάβει να διαβάσει το βιβλίο, ενώ σε ερώτηση για την ατζέντα των συνομιλιών με την Τουρκία πα- ρέπεμψε σε σχετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού στη Βουλή, τονίζοντας:«Σας υπενθυμίζω ότι ο πρωθυπουργός τόνισε στη Βουλή πως για την ελληνική κυβέρνηση δεν υπάρχουν διαφορές. Ενα είναι το ζήτημα, αυτό της υφαλοκρηπίδας».Τα τουρκικά M M E συνέχισαν και χθες να ασχολούνται με το βιβλίο του κ. Σημίτη, που τους προ- σέφερε πολλά επιχειρήματα χλεύης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.Η  «Aksam» με τον τίτλο «Κοιμίσαμε την Αθήνα» φιλοξενεί συνέντευξη του τότε διοικητή του στόλου της Τουρκίας, Σαλίμ Ντερ- βίσογλου, ο οποίος επαίρεται για τους τουρκικούς χειρισμούς και χαρακτηρίζει το θέμα των Υμίων σημαντικότερο και από αυτό της Κύπρου.Η  «Cumhuriyet» με τον πρωτοσέλιδο τίτλο «Αυτά τα οποία δεν μπόρεσε να γράψει ο Σημίτης» υπογραμμίζει ότι δεν γίνεται αναφορά στα λεχθέντα του πρώην προέδρου των Η Π Α  Κλί- ντον πως «η Τουρκία είναι αποφασισμένη, δεν πρόκειται να κερδίσετε τον πόλεμο αυτό» και ότι δεν είναι γνωστό ακόμη και σήμερα ο τρόπος της απόβασης των Τούρκων καταδρομέων στη δεύτερη βραχονησίδα Καρντάκ.Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αν και στο βιβλίο αναφέ- ρεται ο λόγος για τον οποίο έφεραν τον Οτσαλάν στην Ελλάδα, παρ ’ όλο που ήταν γνωστές οι τουρκικές πιέσεις στις χώρες που τον φιλοξενούσαν, δεν γίνεται καμία αναφορά στους λόγους της αποστολής του στην Κένυα, όπου η  C IA  και η M O S S A D  είχαν σημαντικό ρόλο.

«Προσπαθεί να αποσείσει ns ευθύ ves του» λέει η κυβέρνησηΑποστάσεις κρατά η κυβέρνηση από το πολιτικό- εσωκομματικό σκέλος των επισημάνσεων Σημίτη που περιέχονται στο βιβλίο του «Πολιηκή για μια δημιουργική Ελλάδα», εντονότατη είναι όμως η κριτική που ασκείται σης αναφορές στα εθνικά θέματα, αναφορές που -όπως τονίζεται- δεν εκθέτουν την τότε ασκηθείσα εξωτερική πολιτική και τον τότε υπουργό Εξωτερικών και νυν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αλλά συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική και ης ένοπλες δυνάμεις.Ο κυβερνηηκός εκπρόσωπος κ. Θ. Ρουσόπουλος απέφυγε χθες να σχολιάσει το περιεχόμενο του βιβλίου του κ. Σημίτη, λέγοντας όπ ακόμα δεν το έχει διαβάσει. Είναι φανερό όπ η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να μπει ανάμεσα στη νέα διαμάχη που έχει ξεσπάσει στο κόμμα της αξιωμαηκής ανηπολί- τευσης, όπου ξαφνικά επανεμφανίστηκαν ξεχασμένα στρατόπεδα. Εκείνο του Κ. Σημίτη και αυτό του νέου ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου.Με τους κορυφαίους να τηρούν ίσες αποστάσεις όταν δεν αφήνουν αιχμές για τον πρώην πρωθυπουργό. Ανεπίσημα πάντως κυβερνηπκοί επιτελείς μιλούν για προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να αποσείσει ευθύνες όχι μόνο για την κρίση των Υμίων αλλά και από το πολιπκό κλίμα της εποχής εκείνης, επιρρίπτοντας ευθύνες στους δικούς του επικοινωνιολόγους και τους δημοσιογράφους των MME. Οι ίδιοι κύκλοι με αφορμή τη διαμάχη Σημίτη - Λυμπέρη κάνουν λόγο για εποχή «άκρατης κομμαηκοκρατίας» και επιρρίπτουν σαφώς ευθύνες στον Κ. Σημίτη για το όπ ο κ. Λυμπέρης, μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, επελέγη, οδηγώντας «το μισό στράτευμα σε απο- στρατία», για τη θέση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

«Η επιλογή Λυμπέρη στον οποίο τώρα ο κ. Σημίτης επιρρίπτει ευθύνες ήταν δική του επιλογή σε μια προσπάθεια να τηρήσει τους κομμαπκούς συσχεπ- σμούς παραγνωρίζοντας και πς ανάγκες του στρατεύματος και αγνοώντας την κρισιμότητα της θέσης στην οποία τοποθέτησε απλώς έναν "κομμαηκόΥ Ας σημειωθεί όπ η «κομματική» διαμάχη σε βάρος των εθνικών θεμάτων συνεχίστηκε χθες με το ναύαρχο Λυμπέρη να κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για «επιλεκηκή μνήμη», αλλά και για πλήγμα στην αξιοπρέπεια της χώρας με όσα γράφει για τα Υμια, δίνοντας αφορμή στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να λοιδορήσουν ης ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.Σε ό,π αφορά πς επισημάνσεις του Κ. Σημίτη για τα αίτια της ήττας του ΠΑΣΟΚ και «την κριηκή που ασκεί στα δικά του επιτελεία», τα κυβερνηηκά στελέχη αποφεύγουν να πάρουν θέση, δίνοντας τη στερεότυπη απάντηση «αυτά αφορούν τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ».Ουσιαστικά απέχουν, γνωρίζοντας όπ οι επισημάνσεις Σημίτη λειτουργούν μόνες τους έχοντας ήδη φέρει ένταση στο ΠΑΣΟΚ και νευρική κρίση σε πολλά από τα στελέχη που προΐστατο τότε του προεκλογικού αγώνα, μη εξαιρουμένου και του ίδιου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Με δεδομένο δε όπ το κλίμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο το τελευταίο διάστημα δεν είναι το καλύτερο δυνατό, οι κυβερνηπκοί επιτελείς μάλλον θα πρέπει να αισθάνονται ανακούφιση από το όπ ο πρώην πρωθυπουργός όχι μόνο «αλλάζει την ατζέντα στα MME», αλλά και «υπενθυμίζει τη διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ».
ΧΡΥΣΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ

qiEis για  το Α ιγα ίο
δ ιευκρ ιν ίσε ι για tous χειρισμούε του tus un. Εξωτερικών

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

«θα διαβάσω 
το βιβλίο του 
Κ. Σημίτη 
με ενδια
φέρον».

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

«Ano γ ο  2000 
έπρεπε να 
ξεκινήσει η 
προσπάθεια 
ανασυγκρό- 
τnans του
ΠΑΣΟΚ».

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

«Το ερώτημα 
για το ΠΑΣΟΚ 
είναι το πώε 
θα κερδίσουμε 
ns επόμενεε 
εκλογέε».

Ν. ΚΑΤΣΕΛΗ

«Οταν ο τιμο- 
νιέρηε εγκατα
λείπει το σκά- 
φοε την κρίσι
μη στιγμή, 
δεν δικαιούται 
να κάνει κριτική
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Π Α Σ Ο Κ

Δυσφορία και προβληματισμόβ
Επικρίσεΐδ για την απουσία αυτοκριτικήδ σε θέματα όπωε η διαφθορά και το Χρηματιστήριο

Μετάθεση ευθυνώ ν, εξιδανίκευ- ση χειρισμώ ν κι επιλογών του κι απουσία σοβαρής αυτοκριτικής της θητείας του στη θέση του πρωθυπουργού, διαβάζουν πίσω από τις γραμμές των 670 σελίδων του βιβλίου του κ. Σημίτη στελέχη του Π Α Σ Ο Κ .«Θα διαβάσω το βιβλίο του Κ. Σ η μίτη με ενδιαφέρον», δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Π Α Σ Ο Κ  Γ. Παπανδρέου, επιβεβαιώνοντας με την ολιγόλογη και αποστασιοποιημένη αναφορά του την έντονη δυσφορία του για τις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού στο πρόσωπό του.
ΣΥΓΚΥΡΙΑΣτη Χαριλάου Τρικούπη και παρά το γεγονός ότι επιχειρούν να ελαχιστοποιήσουν τις εντυπώσεις, που έχουν ήδη δημιουργηθεί και κυρίως τα «φωτογραφικά» κατά του κ. Π α πανδρέου σχόλια, δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για τη μετατόπιση του κέντρου βάρους της πολιτικής «ατζέντας» με αφορμή το βιβλίο και σε χρονική συγκυρία κάθε άλλο παρα ευοίω νη, όπως υποστηρίζουν, για την κυβέρνηση.Παράλληλα στελέχη του Π Α Σ Ο Κ  και εκ των στενών συνεργατών του κ. Παπανδρέου σχολιάζουν σκωπτικά την απουσία αυτοκριτικής του κ. Σημίτη σε μείζονα ζητήματα - κρίσιμα για την εκλογική ήττα του 2004 - όπως η διαφθορά αλλά και το Χρηματιστήριο.«Ο Κ. Σημίτης αναφέρεται σε κόπωση του εκλογικού σώματος, από π ς εξελίξεις στην οικονομία, την προ

σαρμογή στο ευρώ και το Χρηματιστήριο και συγχρόνως μας επικρίνει γιατί δεν υπερασπιστήκαμε την πολιτική του, και μόνο αυτό είναι αντιφατικό», ανέφερε χθες και στο περιθώ ριο της συνεδρίασης του Π ο λ ιτικού Συμβουλίου στενός συνεργάτης του κ. Παπανδρέου.Π ρώ ην υπουργός, πάντως, σε κατ' ιδίαν συζητήσεις επισημαίνοντας την αναφορά του κ. Σημίτη στα αίτια της εκλογικής ήττας του Π Α Σ Ο Κ  και το «πρόχειρο», όπως ανέφερε, σχόλιο του πρώην πρωθυπουργού για το Χ ρ η ματιστήριο διατύπωνε το ερώτημα «γιατί ο πρώην πρωθυπουργός αποφεύγει να αναλάβει τις προσωπι-
Αντιφατικοί οι 

ισχυρισμοί 
του για τα αίτια της 

εκλογικής ήττας 
υποστηρίζουν  

κορυφαία στελέχη

κές του ευθύνες για την προσπάθεια α ξιοπ ο ίησ η ς του Χ ρηματιστηρίου στις ευρωεκλογές του 1999 και την περιβόητη προεκλογική αφίσα».Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου ο Χ ρ . Πολυζω γόπουλος φέρεται να είπε ότι ένα από τα αίτια της ήττας, που δεν αναφέρεται στο βιβλίο, ήταν και η διαφθορά και πρόσθεσε «το βιβλίο δεν θα πρέπει να γίνει η αφορμή για αποπροσανατολισμό κι εσωστρέφεια».Α ιχ μ ή  της δυσφ ορίας που έχει

προκληθεί στο Π Α Σ Ο Κ  είναι η αποτίμηση από τον κ. Σημίτη της εκλογικής ήττας και κυρίω ς η αναφορά του στη σελίδα 602 ότι «η Ν .Δ ., κέρδισε τις εκλογές στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα».
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΜ ιλώντας στον «Αθήνα 9,84» ο πρώην γραμματέας του Π Α Σ Ο Κ  M ix. Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Το π αιχνίδι της δεύτερης τετραετίας είχε να κάνει με δύο πράγματα: το πρώτο ήταν το ευρωπαϊκό εγχείρημα, που άρχισε να καταπίπτει, να αποτυγχάνει και το είδαμε από το 2001 και μετά. Το δεύτερο», πρόσθεσε, «αφορούσε την ανασύνταξη της δημοκρατικής παράταξης, πιστεύω ότι το 2000 την επόμενη μέρα της νίκης μας έπρεπε να ξεκινήσει η προσπάθεια ανασυγκρότησης του Π Α Σ Ο Κ , για να μπ ορέσουμε να συνεχίσουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις για τον τόπο».Ο  Ευ. Βενιζέλος ανέφερε ότι το ερώτημα για το Π Α Σ Ο Κ  είναι το πώς θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, κάτι για το οποίο ασχολούμαστε, όπως είπε, όλοι. «Για όλα φταίνε οι άλλοι πλην του ίδιου του κ. Σημίτη, είναι κάτι σαν τη Ν .Δ .» , σχολίασε ο Γ. Πα- ναγιωτακόπουλος, ενώ η Νόρα Κα- τσέλη δήλω σε ότι ο πρώην πρω θυπουργός δεν δικαιούται να ομιλεί «γιατί, όπως είπε, ο τιμονιέρης όταν εγκαταλείπει το σκάφος δεν δικαιούται να κάνει κριτική».

ΝΟΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Γ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Εθνικό ατόπημα 
οι αναφορέε στα ΥμιαΣκληρή γλώσσα εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη με αφορμή τα όσα αναφέρει στο βιβλίο του χρησιμοποίησε ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, χαρακτηρίζοντας εθνικό ατόπημα πς αναφορές του κ. Σημίτη για τα Υμια, αλλά και ασκώντας γενικότερα κριηκή στα κυρίαρχα σημεία του βιβλίου του πρ. πρωθυπουργού. Ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ALPHA όπ ο κ.Σημίτης με αυτά που γράφει λοιδορεί ης Ενοπλες Δυνάμεις στην ανεπίτρεπτη προσπάθειά του να αποσείσει τις δικές του ευθύνες, ενώ επισήμανε όη τόσο ο κ. Λυμπέρης όσο και οι αρχηγοί των τριών κλάδων αποτελούσαν κομμαηκές επιλογές της κυβέρνησης Σημίτη.«Ορθώς η παράταξή του δεν απαντά σε αυτά τα θέματα, γιατί δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αδικαιολόγητα πράγματα» σχολίασε ο κ. Βαρβιτσιώτης, συμπληρώνοντας όπ πρόκειται για εθνικώς απαράδεκτα ατοπήματα, καθώς «σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν αναγνώρισε όη υπάρχει άλλη διαφορά πλην της αιγιαλίηδας ζώνης». Σημείωσε όη, εφόσον στο βιβλίο εκτίθενται ή αναφέρονται απόρρητα έγγραφα, δεν πρόκειται για λάθος αλλά για ποινικό αδίκημα, καθώς βάσει νομοθεσίας τα απόρρητα του ΥΠΕΞ διατηρούνται σε αυτό το καθεστώς για 25 χρόνια. Απαντώντας για το αν θα πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση με κάποιον τρόπο εναντίον του, απάντησε αρνηπκά.«Δεν ποινικοποιείς μια ιστορία για την οποία ο ίδιος ο κ. Σημίτης θα ντρέπεται ύστερα από λίγα χρόνια».Στο θέμα της εκλογικής ήττας του 2004 ο κ. Βαρβιτσιώτης υποστήριξε ότι οι εκλογές για το ΠΑΣΟΚ είχαν χαθεί ένα χρόνο πριν διεξαχθούν.«Ο κ. Σημίτης δεν μπορεί να το αναγνωρίσει αυτό, για δικούς του λόγους». Αναγνώρισε ασφαλώς έργο στην 8ετία του πρ. πρωθυπουργού «αλλά η ανοχή που έδειξε προς πάσα κατεύθυνση ήταν τελείως καταστρεππκή για τον τόπο».

Β. ΜΠΕΣΚΕΝΗΣ

Μ.ΕΒΕΡΤ
0 ηγέτηβ δεν ρίχνει 
τι$ ευθύνεε στουε άίΙΠουεΔριμεία κριτική στον Κ. Σημίτη με αφορμή το περιεχόμενο του βιβλίου άσκησε χθες ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδης Εβερτ.Ο  κ. Εβερτ στηλίτευσε την επιλογή του Κ. Σημίτη να αποκαλύπτει μυστικά του στρατού, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο όπλα στην τουρκική πλευρά, ενώ άσκησε και δριμεία κριτική στον πρώην πρωθυπουργό για την απόφασή του να μην επιδεΐξει την παραμικρή διάθεση αυτοκριτικής στο βιβλίο του.«Δεν είναι δυνατόν να είσαι ηγέτης και να επ ιρρίπτεις ευθύνες για όλα στους άλλους», ση μείω σε χαρακτηριστικά ο κ. Εβερτ επικρίνοντας τον κ. Σημίτη και για την άποψη που διατυπώνει στο βιβλίο του ότι οι εκλογές του 2004 χάθηκαν για το Π Α Σ Ο Κ  την προεκλογική περίοδο. «Οι εκλογές είχαν χαθεί πολύ πριν», είπε.

Β. ΜΠΕΣΚΕΝΗΣ

: ! S
1

0 ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Ν.Δ. Μιλτιάδης ΕΒερτ.



ΤΥΠΟΣ ΟΥΣΙΑ
Από τον Π Ω Ρ ΓΟ  ΚΟΥΒΑΡΑ kouvaras@elef-typos.gr

Η αναφορά του κ. Σημίτη στα όσα συνέβησαν την τραγική νύχτα των Υμίων δεν εξυπηρετεί κανόναν εθνικό στόχο παρά μόνο τη μετάθεση των πολιτικών ευθυνών του τότε πρωθυπουργού στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων του τόπου. Τα γραφόμενα του κ. Σημίτη επιβεβαιώνουν τη διάλυση των Ενόπλων Δυνάμεων επί ημερών Π Α Σ Ο Κ . Ο  κ. Λυμπέρης, τον οποίο μέμφεται ο πρώην πρωθυπουργός, υπήρξε κομματική επιλογή που οδήγησε μάλιστα στην αποχώρηση μεγάλου αριθμού κορυφαίων αξιωματικών και των τριών Σωμάτων.Ο  ελληνικός λαός περιμένει από έναν πρωθυπουργό κάτι περισσότερο από δικαιολογίες τύπου Σημίτη που δεν αλλάζουν σε τίποτα τις θλιβερές διπλωματικές συνέπειες της εθνικής ταπείνωσης στα Υμια.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι από την εξέλιξη του θέματος των Υμίω ν ξεκίνησε μια νέα φάση της εξωτερικής μας πολιτικής που είχε ως κύριο χαρακτηριστικό της την αποδοχή από ελληνικής πλευράς της αμερικανικής στρατηγικής στη Νοτιοανατολική Μ εσόγειο. Η  Ελλάδα προσπάθησε και προσπαθεί ακόμη να επιτύχει την επίλυση των διμερών μας θεμάτων με την Τουρκία ταυτιζόμενη σε μεγάλο βαθμό με τη στρατηγική των Η Π Α  στην ευρύτερη περιοχή. «Αποκαλύψεις» σαν αυτές που κάνει ο κ. Σημίτης στο βιβλίο του οδηγούν σε πανηγυρικά πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου και κάνουν πολλούς να χαμογελούν με νόημα αναφερόμενοι στην Ελλάδα σε μια περίοδο που μόνο τέτοια... χαμόγελα δεν μας χρειάζονται.
0 κ. Σημίτικ προκαλεί την κοινή λογική κα ι ιη ν  εκλογική βάση ίο υ  ΠΑΣΟΚ

Πάντα φταίει κάποιοε άλλοε...
Η άποψη που διατυπώνει ο Κώστας Σημίτης στο βιβλίο του σχεηκά με την εκλογική ήττα του Π ΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές προκαλεί την κοινή γνώμη, αλλά και μεγάλο μφ ος της εκλογικής βάσης του κόμματός του.Ο πολιτικός που αποχώρησε δύο μήνες πριν από τις εκλογές διαβάζοντας πς δημοσκοπήσεις και βάζο'/τας μπροστά τον Γιώργο Παπανδρέου - για να αποφύγει την επικείμενη εκλογική συντριβή - δεν μπορεί να υποστηρίζει αυθαίρετα ότι οι εκλογές χάθηκαν για το ΠΑΣΟΚ στην προεκλογική περίοδο.Ο κ. Σημίτης θα κριθεί από την Ιστορία, όπως όλοι οι πολιτικοί. Είναι, ό

μως, απορίας άξιον πώς ένας άν
θρωπος που κυβέρνησε οκτώ χρόνια 
την Ελλάδα δυσκολεύεται ακόμη τό
σο πολύ να αντιληφθεί το μήνυμα που 
έστειλε μέσω της κάλπης ο ελληνικός 
λαός κόντρα στην πολιτική του και 
στην αντίληψή του για την εξουσία.Το Π ΑΣΟΚ δεν έχασε πς εκλογές του 2004 στην προεκλογική περίοδο, πς είχε χάσει πολύ νωρίτερα με κύριο και αποκλεισηκό υπεύθυνο τον κ. Σημίτη.Και επειδή δεν προχώρησε σπς αναγκαίες αλλαγές στο κόμμα μετά τη νίκη του 2000, όπως σωστά λέει ο Μι- χάλης Χρυσοχοϊδης, αλλά και κυρίως επειδή εφάρμοσε μια πολιηκή που το αποξένωσε από τη συντριπτική πλει- οψηφία του ελληνικού λαού.Επιχειρώντας να απεκδυθεί πς ευθύνες του για την εκλογική ήττα, ο κ. Σημίτης σφραγίζει αρνηπκά την προσωπική του εικόνα και φορτίζει το κλίμα στο Π ΑΣΟ Κ  σε μια περίοδο που το κόμμα της αξιωμαηκής ανη- πολίτευσης προσπαθεί να ανταπο- κριθεί στο ρόλο του αφήνοντας πίσω του το πρόσφατο παρελθόν που ακόμη το βαραίνει. Ο Γιώργος Παπαν
δρέου δήλωσε ότι θα διαβάσει «με εν
διαφέρον» το βιβλίο του πρώην πρω
θυπουργού. Αυτό που πραγματικά θα 
ήθελε να πει είναι ότι μπορούσε να 
ζήσει και χωρίς αυτό το βιβλίο...

Μετά ΤΟ 

Βιβλίο, 
περιμένουμε 

το DVD με τα 
σαρδάμ του 
κ. Σημίτη.

ΕΙΠΑΝ U
Αυτό που πρέπει να 
μας ενδιαφέρει είναι 
πώς θα νικήσουμε στις 
επόμενες εκλογές

Ευάγγελος Βενιζέλος,
βουλευτής ΠΑΣΟΚ 
Σ.σ.: Ζήσε Μάη μου...

Ο Σ Υ Ν  είναι 
ερωτεύσιμος

Αλέξης Τσίπρας,
υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων 
Σ.σ.: Αλλά για... γάμο 
δεν το βλέπουμε!

Με το
Θ Α Ρ Ρ Ο Σ

της γνώ μης

Ω ράριο και 
ασφαλιστικό

Η παραδοχή του υπουργού Ανάπτυξηε κ.
Δημήτρη Σιούφα ότι ενδεχομένωε θα έ

πρεπε να ήταν πιο τολμηρόε στη διεύρυνση του 
ωραρίου λειτουργίαε των καταστημάτων δεί
χνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η 
κυβέρνηση στο νέο γύρο μεταρρυθμίσεων που 
προτίθεται να α
νακοινώσει έωε 
το τέλοε του έ-XOUS.
Η ηγεσία του υ
πουργείου Ανά
πτυξηε ήταν δι
ατακτική στο θέ
μα του ωραρίου τον περασμένο Ιούλιο, γιατί 
ουσιαστικά υλοποιούσε το πρώτο μεταρρυθ- 
μιστικό Βήμα τηε κυΒέρνησηε, που ήταν και το 
δυσκολότερο, καθώε συνάντησε γενικευμένο 
μέτωπο αντιδράσεων.
Σήμερα οι καταναλωτές αισθάνονται ευτυ
χείς που μπορούν να ψωνίζουν το Σάββα
το έω ς τις 8 το βράδυ, ενώ τυχόν νέα δι
εύρυνση του ωραρίου και, γιατί όχι, απε
λευθέρωσή του για τα μικρά καταστήματα 
θα έδινε επενδυτική ώθηση για την κατασκευή 
εμπορικών κέντρων σε όλη τη χώρα.

Α υτό που πρέπει να χαρακτηρίζει τώρα 
την κυβέρνηση, με δεδομένο ότι πλησιά

ζουμε στο μέσον τηε θητείαε τηε, είναι π τόλ
μη οτιε προσεχείε αποφάσειε τηε στουε τομείε 
τηε οικονομίαε και τηε δημόσιαε διοίκησηε. 
Οι πολίτες εξακολουθούν να εμπιστεύο
νται τη Νέα Δημοκρατία, όπως φάνηκε και 
από τη χθεσινή δημοσκόπηση, αλλά ζη
τούν γενναίες κινήσεις που θα προσπερ
νούν το πρόσκαιρο πολιτικό κόστος.

Η υπόθεση του ασφαλιστικού είναι μια με
γάλη ευκαιρία τόσο για την κυβέρνηση 

όσο και για τα υπόλοιπα κόμματα τηε αντιπο- 
λίτευσηε να τηρήσουν υπεύθυνη στάση απέ
ναντι οτιε νεότερεε γενιέε ασφαλισμένων, που 
θα πληρώσουν το λογαριασμό.
Σε αρκετά επιμέρουε ζητήματα, όπωε η περι
κοπή στιε πρόωρεε συνταξιοδότησες, τα δύο 
μεγάλα κόμματα συμφωνούν.
Είναι ώρα να συμφωνήσουν ότι θα λάβουν 
αποφάσεις μακριά από κομματικές σκο
πιμότητες και να εξηγήσουν στους πολί
τες ότι, εάν παραμείνει η σημερινή κατά
σταση, οι σημερινοί τριαντάρηδες και σα
ραντάρηδες θα βρουν μπροστά τους το α
διέξοδο του ασφαλιστικού.
Και αυτό είναι άδικο για τουε νέουε ασφαλι- 
σμένουε, αλλά και για τιε προοπτικέε τηε ε- 
θνικήε μαε οικονομίαε.

mailto:kouvaras@elef-typos.gr


ΑΠΟΨΕΙΣ

Δυστυχώς, 
είναι Νοέμβρης

Η φτώχεια δεν φοβίζει tous φτω- xoùs. Αυτοί την ξέρουν και όλη tous 
η ζωή είναι μια εκπαίδευση για να 

την αντιμετωπίζουν. Tis κυβερνήσει πρέ
πει να φοβίζει η φτώχεια, γιατί γίνεται 
απελπισμένοε εχθρόε tous. Δηλαδή ο χει- 
ρότεροε sx0pôs tous.

Τι μπορεί να ελπίζει évas véos που γεν
νιέται ο' ένα γκρίζο κτίριο, ο' ένα γκρί
ζο τοπίο, για να ζήσει μια γκρίζα ζωή, α
ναρωτιόταν δεκαπέντε χρόνια πριν ο Μι- 
τεράν, σκαλίζονταε τη φλέγόμενη άμμο στη 
«δυτική όχθη» Tns xiùpas του, την ίδια 
άμμο που τσουρουφλίζει tis ζωέε χ ιλιά

δων νέων αν
θρώπων οτα 
προάστια Tns 
Ρώ μηε, Tns 
A ia a B ô va s, 
του Μ ο ν ά 
χου. Και Tns 
ASfivas Βέ

βαια«, που κατέβαλε αγωνιώδε« προ- 
σπάθειεε να την κρύψει από τα μάτια των 
ολυμπιακών επισκεπτών Tns.

Της
ΠΟΥΛΗΣ
ΜΑΝΩΛΗ

Τ
α συμπτώματα είναι κοινά, αφού κοι- 
νέε είναι οι πολιτικέε που τα εκκο
λάπτουν. Ε π ιχε ιρ ή σ ει κλείνουν, 

οι δ ο υ λ ε^  όλο και λιγοστεύουν, το κοι
νωνικό κράκ« συρρικνώνεται, το ταξικό 
χάομα διευρύνεται και η μακροχρόνια 
ανεργία γίνεται η μεγάλη πληγή που μο
λύνει τον κοινωνικό ιστό.

Για «πολλά Παρίοια οε πέντε με δέκα 
χρόνια» προειδοποίηαε ο Πρόντι. Οι πο
λιτικοί μετρούν το χρόνο με το Βαθμό α
πόγνω σή που εκτιμούν ότι παρουσιά
ζουν οι «ευαίσθητε5 ομάδεε» στ« χώρε5 
του5. Το Παρίσι δεν απέχει έτη φωτόε α
πό την Αθήνα.

Στην τελευταία μέτρηση που διενήργη- 
οε για λογαριασμό τπ5 Γενικήε Γραμμα- 
τείαε Νέαε Γενιά5 το Τμήμα Επικοινωνίαε 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Βαθμόε α- 
πελπισίαε τηε ελληνικής νεολαία5 βρέθηκε 
ότι «κυμαίνεται σε σχετικά υψηλό επίπε
δο σε σχέση με άλλουε νεανικού5 πλη- 
θυομού5».

Ο μισόε νεανικ05 πληθυομόε ΤΠ5 δι- 
κήε μαε χώραε, ηλικίαε από 15 έ- 
α« 29 ετών, διαπιστώθηκε ότι πά

σχει από έλλειμμα ελπίδαε, «βλέπει το μέλ
λον ασαφέε και αβέβαιο», τρέμει την α
νεργία, αλλά βρίσκει ακόμη καταφύγιο στο 
«πατρικό» του. Μπορεί να υποθέσει κα- 
νεί5 το αποτέλεσμα ανάλογά σφυγμομέ
τρησή στο νεανικό πληθυσμό των μετα
ναστών τηε Ελλάδαε, οι οποίοι ήδη υπο
λογίζονται σε ένα εκατομύριο.

Στη Γερμανία πιστεύουν ότι έχουν ακόμη 
χρόνο, ότι οι μετανάστεε τουε «δεν είναι 
Βουτηγμένοι στην απόγνωση». Στη Βρε
τανία, που καυχάται για το επίτευγμα ο «  
κοινωνικήε πολυμορφία5τπ5, εκδηλώνε
ται έντονη ανησυχία για την εξαγωγή τι« 
κρίσηε.

Δυστυχή«, δεν είναι Μάηε. «Δεν ανθί
ζουν λουλούδια» στα προάστια του Πα
ρισιού. Δεν είναι φοιτητέε οι εξεγερμένοι. 
Ούτε εργάτεε είναι, δυστυχή«. Είναι άνεργοι 
και πολύ φτωχοί. Και έχουμε Νοέμβρη. 
Σε όλη την Ευρώπη.

Σχόλιο πρώην υπουργού των κυβερνήσεων Σημίτη για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού το οποίο ο εν λόγω πρώην υπουργός έσπευσε από τους πρώτους να αγοράσει. «Τώρα κατάλαβα, ο Σημίτης νόμιζε ότι ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όχι πρωθυπουργός»... (το καρφί έχει σχέση με το ανεύθυνο του Προέδρου της Δημοκρατίας).
Και ήταν από τους ευεργε- τηθέντες.
Ο ίδιος πρώην υπουργός όλων των κυβερνήσεων Σημίτη ένα ολόκληρο βράδυ το πέρασε τηλεφωνώντας σε γνωστούς και φίλους -  οι περισσότεροι δια- τελέσαντες μέλη των Υπουργικών Συμβουλίων Σημίτη -  για να τους διαβάζει αποσπάσματα...
Οχι, δεν μου μετέφεραν τα σχόλια που ακούστηκαν...
Εγώ ένα δεν κατάλαβα, οι διαφημιστές και οι επικοινωνιο- λόγοι κυβερνούσαν και αυτοί έχασαν τις εκλογές του 2004;
Η κυβέρνηση έχει κάθε λό

γο να ευχαριστεί τον Κ. Ση
μίτη για το riming που επέ- 
λεξε να παρουσιάσει το βιβλίο 
του. Εκανε χάριν της Ν .Δ . 
αυτό που δεν μπόρεσε να 
κάνει η κυβέρνηση της Ν .Δ ., 
άλλαξε την ατζέντα των δη
μοσίων συζητήσεων...

Ο δεύτερος λόγος που το προεκλογικό επιτελείο της Ν .Δ. μαθαίνω ότι θα στείλει ανθοδέσμη στον Κ. Σημίτη είναι το απόσπασμα το σχετικό με την προεκλογική τακπκή της Ν.Δ. το οποίο και σας παραθέτω. Εκτιμά λοιπόν ο Κ. Σημίτης: «Η Ν .Δ. κέρδισε πς εκλογές χάρη σε μια επί χρόνια πολύ καλά σχεδιασμένη επικοινωνιακή προσπάθεια, μια εξαιρετικά δραστήρια και έντονη παρουσία στο δημόσιο διάλογο, τις τεχνικές επικοινωνίας της και την ενότητα του λόγου που παρουσίασε».
Και επειδή, ως γνωστόν, για την πολιτική και τους πολιτικούς ειδικά όταν είναι στρι-

μωγμένοι ή χάνουν φταίνε τα M M E και οι δημοσιογράφοι, ο κ. Σημίτης μη θέλοντας να α- ποτελέσει εξαίρεση στον κανόνα συνεχίζει: «Επιδίωξε (η Ν.Δ.) και πέτυχε η πολιτική αντιπαράθεση να μετατραπεί από διαμάχη θέσεων σε ανταγωνισμό εικόνων και εντυπώσεων εκμεταλλευόμενη με επιτυχία κάθε σκηνικό που της παρουσιαζόταν.Η Ν .Δ . ακολούθησε την ημερήσια διάταξη των τηλεοπτικών καναλιών που για λόγους τηλεθέασης αναδεικνύουν συνεχώς «δράματα» της καθημερινότητας και προσάρμοσε α-

πόλυτα το δικό της λόγο στο λόγο των καναλιών».
Στη διαμάχη Σημίτη-Λυ- μπέρη δεν θα μπω γιατί θα την κρίνει η Ιστορία (όπως θα έλεγε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος) και (δυστυχώς) η ... Αγκυρα.
Οι κυβερνήσεις Σημίτη, όμως, κυβερνήσεις ήταν και πέρασαν... έτσι επιστρέφω στη ζέ- ουσα πραγματικότητα που θα έλεγε και ο Π . Παναγιωτόπουλος

αν έμενε δημοσιογράφος και δεν είχε προαχθεί σε υπουργό.Την κυβέρνηση της Ν .Δ.
Σημειώστε πιθανές ημερο

μηνίες ανασχηματισμού και 
στοιχηματίστε αν θέλετε. Επι
λογή πρώτη 28/12. Επιλογή 
δεύτερη 2 (ναι 2)/1/2006. 
Επιλογή τρίτη 5/1/2006.

Και πάντως αυτή την εβδομάδα αποκλείεται. Μαθαίνω ό- π  ο Β. Μεϊμαράκης σήμερα και αύριο θα είναι στη Μυτιλήνη, την Πέμπτη και την Παρασκευή στη Ρόδο για το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ...
Σχόλιο Β. Μεϊμαράκη γιατην γκρίνια στην κοινοβουλευ- πκή ομάδα. «Φυσιολογικό είναι, έχουμε 60 καινούργιους, δεν \ έχουν αντοχές πολέμου», τη συνέχεια του σχολίου «πολλοί νό- Iμιζαν ότι διακυβέρνηση είναι ζάνεση και γκλαμουριά αλλά είναι συνεχής μάχη» δεν τη λέω...
Καλά οι καινούργοι. Οι πα

λαιοί;

Μ ε  τούτα και με κείνα μαθαίνω ότι το όνομα του κ. Σπη- λιωτόπουλου συζητείται στους προς υφυπουργοποίηση. Κι εδώ που τα λέμε, ουδείς έχει ποτέ αμφισβητήσει τις ικανότητες του Αρη, ειδικά τις περιόδους που έχει συνείδηση του μέτρου.
Σχόλιο -  καλό ή κακό το εκτιμάτε εσείς -  κορυφαίου κυβερνητικού στελέχους: «Υφυπουργός ο Αρης υπό έναν άπειρο και ανίσχυρο υπουργό θα πάρει το υπουργείο και θα φύγει...».
Δεν μπορώ παρά να ση

μειώσω την «ατάκα» του πά
ντα καλαμπουρτζή θ . Π ά
γκαλου: «Το ΠΑΣΟ Κ είναι έ
τοιμο να κυβερνήσει».

Η  είδηση· Για μια και μόνη παράσταση έρχεται ο Γούνα Αλεν στην Αθήνα με την Orleans jazz Band.


