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Κλείνουν... Βιβλία στο ΠΑΣΟΚ
Τα περισσότερα στελέχη αντιμετώπισαν με ψυχρότητα το βιβλίο Σημίτη
Επιβεβαίωσε την ενόχλησή του για το περιεχόμενο του βιβλίου του Κ. Σημίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γίώργος Παπανδρέου. Κληθείς να σχολιάσει 

τα όσα αναφέρει ο Κ. Σημίτης για το «πώς χάθηκαν οι εκλογές» και τις έμμεσες ευθύνες που του αποδίδει, ο Γ. Παπανδρέου περιορίστηκε να 

δηλώσει σε αρκετά εύγλωττο ύφος: «Το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού κυρίου Σημίτη θα το διαβάσουμε όλοι με ενδιαφέρον».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΘΩΟΣ,λόγω ελλείψεως δόλου, κρίθηκε χθες από το Τριμελές Εφετείο της Αθήνας ο πρώην υφυπουργός κ. Γιάννης Ανθόπουλος, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος για πλαστογραφία υπογραφής συναδέλφων του στο κείμενο της τροπολογίας για το «Πόρτο Καρράς».Η ποινική δίωξη είχε ασκηθεί εναντίον του έπειτα από μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβάλει ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Κίρκος, στην οποία κατήγγελλε ότι είχε πλαστογραφηθεί η υπογραφή του στο κείμενο της επίμαχης τροπολογίας. Αντίστοιχες καταγγελίες είχαν κάνει τότε και οι βουλευτές κ.κ. Κ. Διαμαντής και Π. Κουρου- πλής, ενώ σε δημόσια ομολογία του ο κ. Γ. Ανθόπουλος είχε από την αρχή εξηγήσει πώς βρέθηκαν οι υπογραφές των τριών συναδέλφων του στο κείμενο της τροπολογίας.
«Συνήθης πρακτική»Ο κ. Γ. Ανθόπουλος και χθες ενώπιον της Δικαιοσύνης δήλωσε ότι είχε την «πρωτοβουλία, την επιμέλεια και πολιτική ευθύνη της επανακατάθε- σης της επίμαχης τροπολογίας» και πως «ακολούθησε τη συνήθη πρακτική, που αποτελεί διαδικαστική καθημερινότητα της κοινοβουλευτικής λειτουργίας και διέπεται από πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καλοπιστίας και συναδελφικότητας». Στην απολογία του ο κ. Ανθόπουλος τόνισε ότι θεώρησε δεδομένη την συγκατάθεση του συναδέλφου του «αφού είχε συνυπογράψει την τροπολογία τις δύο προηγούμενες φορές που είχε επι- χειρηθεί να περάσει».Στο δικαστήριο εξετάστηκε και ο κ. Κίρκος (δεν παρέστη όμως, ως πολιτικός ενάγων), ο οποίος κατέθεσε ότι «δεν ρωτήθηκε για την υπογραφή του» αλλά επισήμανε ότι «δεν θεωρεί πως υπήρξε δόλος από τον συνάδελφό του». Ως μάρτυρες εξετάστηκαν επίσης οι κ.κ. Γερ. Αρ- σένης, Γ. Δρυς, Χρ. Πά- χτας και Παν. Κουρου- πλής.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος

Ν ωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Κ. Σημίτης απέστειλε μόλις χθες το βιβλίο του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ιδιόχειρη αφιέρωση. Αλλά, όπως ανέφεραν έγκυρες πηγές, δεν υπήρξε μεταξύ τους καμιά επικοινωνία. Οι ίδιες πηγές εξακολουθούσαν να δηλώνουν ότι «επί του παρόντος δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στο αυριανό πρόγραμμα του Γ. Παπανδρέου», ο οποίος είχε γνωστοποιήσει από ημερών ότι θα παραστεί στην αυριανή εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη, όπου και θα μιλήσει ο Κ. Σημίτης.Πέραν του Γ. Παπανδρέου, τα περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αντιμετώπισαν με (λιγότε-
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Αρκετά ήταν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που 
σχολίασαν αρνητικά τις αναφορές Σημίτη στα 
αίτια της ήττας του 2004

ρη ή περισσότερη) ψυχρότητα το βιβλίο Σημίτη. Ο κύριος προβληματισμός ο οποίος αναπτύχθηκε από στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν ότι σε μια περίοδο που η κυβέρνηση της Ν.Δ. αντιμετωπίζει οξυμμένα προβλήματα και το ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει σιγά σιγά να βρίσκει τον βηματισμό του, έρχεται το βιβλίο Σημίτη για να επαναφέρει και πάλι θέματα εσωστρέφειας στο κόμμα.
Αρνητικές αναφορέςΠάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι στο χθεσινό Πολιτικό Συμβούλιο δεν υπήρξε συζήτηση επί του περιεχομένου του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού. Και μια αναφορά που έγινε από τον Χρ. Πολυζωγόπουλο, ο οποίος σημείωσε ότι παρά τα όσα γράφει ο Κ. Σημίτης στο βιβλίο του η διαφθορά ήταν μια από τις σημαντικότερες αιτίες της ήττας του ΠΑΣΟΚ, αφέθηκε ασχολίαστη τόσο από τον Γ. Παπανδρέου όσο και από άλλα μέλη του οργάνου. Αντίθετα, αρκετά ήταν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που σχολίασαν αρνητικά τις α-

Ν. ΚΑΤΣΕΛΗ: «0 τι
μονιέρης άφησε το 
πλοίο ακυβέρνητο 
και τις εκλογές δεν 
τις έχασε ο Γιώργος 
Παπανδρέου, αλλά 
εκείνος που αποχώ
ρησε τόσο εσπευ
σμένα»

Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ: «Για όλα 
φταίνε οι άλλοι, πλην 
του ίδιου του κ. Σημί
τη. Είναι κάτι σαν τη 
Νέα Δημοκρατία»

ΙΓ. Παπανδρέου: «Το βι
βλίο του πρώην πρωθυ
πουργού κυρίου Σημίτη 
θα το διαβάσουμε όλοι 
με ενδιαφέρον»

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: «Τι
νόημα έχει (η συζήτηση 
για τη διαδικασία της 
αλλαγής ηγεσίας); Έχει 
κλείσει αυτό το κεφά
λαιο. Τώρα στόχος μας 
είναι η πορεία προς τις 
εκλογές και η νίκη»

ΜΙΑ. ΑΠΟΣΤΟ- 
ΛΑΚΗ: «Σημασία 
σήμερα δεν έχει 
τόσο πώς χάσαμε 
τις προηγούμε
νες εκλογές, αλ
λά το πώς θα 
κερδίσουμε τις ε
πόμενες»

MIX.
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ:
«Οι εκλογές δεν 
χάθηκαν στην προ
εκλογική περίοδο 
(όπως υποστηρίζει 
ο Κ. Σημίτης) αλλά 
το... 2000!»

ναφορές Σημίτη στα αίτια της ήττας του 2004. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση του Mix. Χρυ- σοχόίδη, τον οποίο ως γνωστόν είχε χρίσει γραμματέα του κόμματος ο Κ. Σημίτης. «Δεν νομίζω ότι χάθηκαν την προεκλογική περίοδο οι εκλογές, ούτε ο ίδιος πιστεύω ότι θα υποστηρίζει κάτι τέτοιο ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές χάθηκαν το 2000. Όταν δεν προχωρήσαμε στις αναγκαίες αλλαγές στην παράταξη και δεν προχωρήσαμε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που είχε ανάγκη η χώρα».
Η αντίδραση της κυβέρνησηςΗ κυβέρνηση δημοσιοποίησε επίσης την αντίδρασή της, με προσεκτική -  πάντως -  δήλωση του εκπροσώπου Θ. Ρουσόπουλου, ο οποίος ανέφερε (σε σχέση με τα Ίμια) τα εξής: «Αναρωτιέμαι αν η δημοσιοποίηση απορρήτων στοιχείων που αναφέρονται στον χειρισμό μιας κρίσης

-  που πανθομολογουμένως έβγαλε την Ελλάδα μάλλον πληγωμένη -  βοηθά τον τόπο».
ΈΒερτ: Να έκανε... χαρακίριΑντίθετα, πολύ σκληρός ο Μ. Έβερτ σημείωσε: «Εγώ θα σας πω τι θα έκανα αν ήμουν Σημίτης, χαρακίρι. Αν χάνεις ελληνικό έδαφος, τι κάνεις; Άλλοι έχουν σκοτωθεί γι’ αυτό το πράγμα». Και ο ευρωβουλευτής I. Βαρβιτσιώτης σημείωσε ότι το να προσπαθεί ένας πρωθυπουργός να αποσείσει τις ευθύνες του, είναι λυπηρό. Από την πλευρά του, ένας από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων, ο τότε υπουργός Εξωτερικών Θ. Πάγκαλος, τόνισε (στον Antenna) ότι ο Κ. Σημίτης περιγράφει «με αρκετή αντικειμενικότητα τα γεγονότα» και επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση πλη- ροφορήθηκε τα περί κατάληψης της βραχονησίδας από Τούρκους κομάντος από τους Αμερικανούς.

Γ. Π ΑΠ ΑΝΔ ΡΕΟ Υ

«Μ ηδενική ανοχή για πράσινη διαφθορά»
«ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ» σε όποια 
θέματα διαφθοράς ανακύψουν.στον 
χώρο του ΠΑΣΟΚ θα εηιδείξει ο 
Γιώργος Παπανδρέου. Το 
ανακοίνωσε χθες μετά το τέλος της 
6ωρης συνεδρίασης του Πολιτικού 
Συμβουλίου, στη διάρκεια της οποίας 
έγινε επεξεργασία των προτάσεων 
του κόμματος για τη θέσπιση της 
διαφάνειας και την αντιμετώπιση της 
διαφθοράς.
Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο 
Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, 
υπογράμμισε ότι «ήρθε η ώρα για να 
διαμορφώσουμε το νέο αναπτυξιακό 
μοντέλο της χώρας», και ηρόσθεσε 
ότι «η βιώσιμη ανάπτυξη και η

επένδυση στον άνθρωπο είναι η 
κοινή συνισταμένη όλων των 
προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για μια 
ισχυρή οικονομία, ένα σύγχρονο 
κοινωνικό κράτος, με ένα σύγχρονο 
πολιτικό και διοικητικό σύστημα». 0  
κ. Παπανδρέου σημείωσε ότι «στο 
επίκεντρο της πολιτικής μας, ο 
άνθρωπος». Αναφορικά με το «νέο 
ελληνικό πρότυπο ανάπτυξης που 
προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι 
πρέπει να συντρέξουν τέσσερις 
προϋποθέσεις:
• πρώτον, να γίνουν σωστές επιλογές 
στη δημοσιονομική πολιτική,
•  δεύτερον, να θεσπιστεί ένα νέο, 
σύγχρονο πλαίσιο φορολογίας,
• τρίτον, να βρεθεί μια νέα ισορροπία

ανάμεσα στο κράτος και την οικονομία 
της αγοράς,
•  τέταρτον, να διαμορφωθεί μια νέα 
αντίληψη για την επιχειρηματικότητα. 
Όλα αυτά, είπε, θα γίνουν υλοποιήσιμα 
με «ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης 
το οποίο προτείνουμε». Ένα μοντέλο 
το οποίο θα χαρακτηρίζει «η ριζική 
αποκέντρωση των εξουσιών».
0  αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης είχε εξαπολύσει 
νωρίτερα, μετά τη συνεδρίαση του 
Πολιτικού Συμβουλίου, σφοδρή 
επίθεση στη Ν.Δ. Όπως υπογράμμισε, 
το ΠΑΣΟΚ έχει την πολιτική βούληση 
να αντιμετωπίσει τη διαφθορά σε όλες 
τις εκφάνσεις της, σε αντίθεση με την 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που

δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα. 0  κ. Παπανδρέου 
κατηγόρησε τη Ν.Δ. ότι αγνοεί κάθε 
ουσιαστική προσπάθεια για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος και 
υπενθύμισε την αρνητική στάση που 
επιδεικνύει εδώ και ένα περίπου 
χρόνο στην πρόταση με 8 σημεία που 
εκείνος έχει διατυπώσει. 0  πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι είναι ανάγκη 
να διεξαχθεί ουσιαστικός 
διακομματικός διάλογος για τα θέματα 
αυτά και ηρόσθεσε ότι η διαφθορά 
έχει κοινωνική διάσταση (καθώς 
εντείνει την κοινωνική αδικία και την 
οικονομική και κοινωνική ανισότητα) 
αλλά και πολιτική διάσταση δεδομένου 
ότι πλήττει τη Δημοκρατία.


