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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΡΗΣ

Ωρα μελέτης
© Δ εν διάβασε το βιβλίο του Κ. Σ η
μίτη, αλλά έστειλε να  του το πάρουν, 
δήλωσε χτες  ο υπουργός Ε πικράτει
ας Θ. Ρουσόπουλος. Α λλά κα ι ο κ. 
Mix. Χρυσοχοΐδης δήλωσε χτες στον 
«Αθήνα 9,84» ότι δεν πρόλαβε να δια
βάσει το βιβλίο και θα το προμηθευ
όταν χτες.
Σειρά, στη σ υνέχεια , πήρε ο Ά κης 
Τσοχατζόπουλος που είπε πω ς ακό
μα δ εν  το διάβασε. Φ ανταζόμαστε 
πω ς όταν ολοκληρω θεί η μελέτη, θα 
ανοίξει ένας νέος γύρος συζητήσε
ων, αφού ακόμα είμαστε στον... πρό
λογο.

Πόρτα!
©Υπάρχουν για τους βουλευτές και α
νοιχτές πόρτες και κλειστές σε υπουρ
γεία, δήλωσε χτες στο City press ο βου
λευτής της ΝΑ Γ. Μανώλης. Για να προ
σθέσει ότι τα προβλήματα συνήθως τα 
δημιουργούν όχι οι εκλεγμένοι, αλλά 
οι διορισμένοι υπουργοί.
Ψάξαμε τη λίστα υπουργών και βρή
καμε μόλις τρεις «διορισμένους» στο 
Επικράτειας: Τον Γ. Σουφλιά, τον Θ. 
Ρουοόπουλο και τον Π. Μολυβιάτη. Αυ
τούς εννοεί;

Δεν... λερώνει!
©Το ήθος και η πολιτική  συμπερι
φορά του ανδρός είναι γνωστά. Ετσι 
με όσα είπε χθ ες  σε πρω ινή  τηλεο
πτική εκπομπή, όταν ρω τήθηκε αν 
θα διαβάσει το βιβλίο του Κ. Σημίτη 
-«δεν λ ερ ώ νω  τα χ έρ ια  μου» α πά 
ντησε- επιβεβαίω σε απλά ότι αυτός 
δεν διαβάζει βιβλία αλλά τα... καίει. 
«Ή όλω ς τυχαία  παρευρίσκεται στο 
κάψιμο βιβλίων, όπω ς έγ ινε  με αυ
τό του Μ. Ανδρουλάκη;», όπω ς θύ
μισε ο βουλευτής Γ. Μ αγκριώτης, ε 
π ικρ ίνοντας τις  απαράδεκτες αντι
λήψ εις του ανδρός. Το ότι πρόκειται 
για  τον Π. Ψ ω μιάδη, ε ίνα ι ευκόλω ς 
εννοούμενο.

Πάγκαλος για Σημίτη
©Επιβεβαιώνει πλήρως ο Θ. Πάγκα
λος όσα γράφει ο Κ. Σημίτης στο βιβλίο 
του για τη νύκτα των Ιμίων και για τον 
ρόλο του τότε αρχηγού των Ενόπλων 
Δυνάμεων, ναυάρχου Λυμπέρη, αλλά 
και του τότε υπουργού Αμυνας Γ. Αρσέ- 
νη. Σε συζήτηση με τους δημοσιογρά
φους υπενθύμισε ότι ο κ. Λυμπέρης υ
πέβαλε την παραίτησή του κατά τη διάρ
κεια των επιχειρήσεων (την οποία δεν 
έκανε δεκτή ο κ. Σημίτης) και το επό
μενο πρωί που η κρίση είχε ξεπεραστεί 
και του ζητήθηκε η παραίτηση, εκείνος 
έλεγε ότι δεν παραιτείται!

% % Φόβοι σε Γερμανία και Ιταλία για «ντόμινο εξεγέρσε-

% * ι ων». 0 «τέταρτος κόσμος» στη Γαλλία, ένα πολιτικό
« ·

• ·  πρόβλημα για την Ευρώπη του αύριο...

Υ ποβάθμιση (I)
Οψιμη ευαισθησία για το επίπε

δο του διαλόγου επιδεικνύ
ει η κυβέρνηση. Είναι 
σαφές πως συνθήματα 
όπως «κάτω η χούντα του 
Καραμανλή», που φώνα
ζαν οπαδοί του ΠΑΣΟΚ, 
είναι συνθήματα που πολύ 
κακώς, εκφωνούνται.

Υ ποβάθμιση ( I I )
Το ερώτημα είναι όμως αν δικαιούται 

η ηγεσία της Ν.Δ. να διαμαρτύ
ρεται όταν παρόμοια -και χειρό
τερα- συνθήματα κατά κόρον 
χρησιμοποίησε η ίδια το διάστη
μα που ήταν στην αντιπολίτευ
ση. Και που έως τώρα δεν έχει 
καταδικάσει.

Υ ποβάθμιση ( I I I )
Επιπλέον, ο ίδιος ο κ. Καραμαν

λής έχει χρησιμοποιήσει 
εκφράσεις που ούτε κατά 
διάνοια έχει χρησιμοποιήσει 
ο κ. Παπανδρέου, όταν, για 
παράδειγμα, χαρακτήριζε 
τον Κ. Σημίτη ως «αρχιερέα 
της διαπλοκής» ή «υπουργό 
Εξωτερικών της Τουρκίας»!

Υ ποβάθμιση (IV)
Είναι δε χαρακτηριστικό πως η 

ηγεσία της Ν.Δ. δεν θεωρεί 
υποβάθμιση του πολιτικού 
λόγου την απουσία ίου πρω
θυπουργού ή των υπουργών 
από τη Βουλή κ,λπ., παρά 
μόνο το σύνθημα των οπα
δών του ΠΑΣΟΚ.

«Α ν  ήμουν Σημίτης θα έκανα... χαρακί

ρι», δηλώνει (NET 105,8) ο πρώην πρόε

δρος της Ν.Δ. Μιλτιάδης Εβερτ 

σχολιάζοντας το βιβλίο του πρώην πρω

θυπουργού: «Ασφαλώς και διάβασα 

όσα δημοσιεύτηκαν και δεν μένει 

καμία αμφιβολία ότι είναι επιστρο

φή στον τόπο του εγκλήματος», 

συνέχισε. Ακραίες αντιδράσεις 

που όμως μόνο σκωητικά μπο-

Χ Α Ρ Α Κ ΙΡ Ι.

Συνεργασίες
©Η πιο... προεκλογική συνεργασία 
από όλες όσες ε ίχε  το τελευταίο διά
στημα ο πρω θυπουργός, ήταν αυτή 
με τον γεν ικό  διευθυντή του κόμμα
τος Κ. Σημαιοφορίδη.
Βουλευτές έλεγαν πω ς είτε με πρό
σωπα έχε ι να  κάνει η συνάντηση αυ
τή είτε με τα οικονομικά του κόμμα
τος..

Λύση διά... 
διαταγμάτων!

©«Είναι τελείως διαφορετικές οι κοι
νωνίες σε κάθε χώρα της Ε.Ε.» είπε ο 
κ. Θοδ. Ρουσόπουλος όταν ρωτήθηκε 
στο μπρίφινγκ χθες, αν φοβάται η ελ
ληνική κυβέρνηση αντιδράσεις «τύπου 
Γαλλίας» εκ μέρους των μεταναστών. 
Κι ως εδώ, ας πούμε, καλά... 
Πρόσθεσε όμως ότι «η κυβέρνηση προ
σπάθησε να προβλέψει τα προβλήματα 
που αφορούν τους μετανάστες και φρό
ντισε διά του αρμόδιου υπουργού να 
προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις»... 
Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που 
κάθε εχέφρων πολίτης πρέπει να αρ
χίσει να ανησυχεί.
Αφού η κυβέρνηση έχει ήδη «προβλέ
ψει» και έχει ήδη «επιλύσει» διά... δια
ταγμάτων Παυλόπουλου, τέτοια προ
βλήματα...

Για μία μάντρα
©Μ ια μάντρα που χώ ριζε δυο μεγά
λους οδικούς άξονες στα Βριλήσσια, 
πάνω  στην οποία έπεφ ταν γ ια  χρ ό 
νια  οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, 
γκρεμίστηκε μέσα σε λ ίγα  λεπτά α
πό τους δημάρχους Χαλανδρίου και 
Βριλησσίων.
Με τη συμβολική αυτή κίνηση οι δή
μαρχοι Γρ. Ζαφειρόπουλος κα ι Αρ. 
Ντινόπουλος άνοιξαν τη λεωφ. Ηρα
κλείτου ώστε να  φτάσει έως την Ανα- 
παύσεως, συνδέοντας έτσι τις βόρει
ες π ερ ιοχές του δήμου με τον κόμβο 
της Δουκίσσης Πλακεντίας, την Αττι
κή Οδό, το Μετρά και τον Προαστιακό. 
Τόσο δύσκολο ήταν;

© Η εξέγερση 
των «αθλίων»

«Μαύρο πρόβατο» η Ολυμπιακή
© Ακόμη και υπουργοί της κυβέρνησης δεν χρησιμοποιούν την Ολυμπιακή Αεροπορία για τις μετα

κινήσεις τους. 0 νέος υφυπουργός Οικονομικών, κ. Α. Μπέζας, αναχωρώντας την Κυριακή από το 

Ντίσελντορφ της Γερμανίας, με προορισμό την πατρίδα, προτίμησε την πτήση ελληνικής ιδιωτικής α

εροπορικής εταιρείας, η οποία αναχωρούσε με πολύ μικρή διαφορά ώρας από τον κρατικό αερομε

ταφορέα. Ωστόσο, μάλλον έκρινε ότι θα έπρεπε να εμπιστευθεί την αξιοπιστία της ιδιωτικής εταιρεί

ας, πιθανώς όσον αφορά τη χρονική τήρηση των δρομολογίων, όπου οι Ο.Α. έχουν κακό παρελθόν.

t ,



30 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Αποφασισμένος να σταματήσει εσωκομματικές αψιμαχίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Μήνυμα του Γ. Παπανδρέου οτα 
οτελέχη για το βιβλίο του Κ. Σημίτη
»  Επιβεβαίωσε ο θ. Πάγκαλος 
όσα γράφει ο Κ. Σημίτης 
στο βιβλίο του για τη νύχτα 
των Ιμίων
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

Σ αφές μήνυμα προς όσους προ
σπαθούν να εμφανιστούν πρω
ταγωνιστές νέας εσωκομματι

κής διαμάχης με φόντο το βιβλίο του 
Κ. Σημίτη, έστειλε χθες ο Γ. Παπαν- 
δρέου. «Το βιβλίο του Κ. Σημίτη, του 
πρώην πρωθυπουργού, θα το διαβά
σουμε όλοι με ενδιαφέρον», είπε μία 
ημέρα πριν εμφανιστεί στην παρου
σίαση στο Μουσείο Μπενάκη αποδε
χόμενος την πρόσκληση του πρώην 
πρωθυπουργού.

«Κάθε προσπάθεια επιμερισμού 
των ευθυνών είναι διχαστική και δεν 
εκφράζει τον πρόεδρο. Από όποια 
πλευρά και αν προέρχεται», έλεγε λί
γο νωρίτερα στενός του συνεργάτης, ε
πιβεβαιώνοντας ότι τα περί ενόχλησης 
του Γ. Παπανδρέου από την αναφορά 
του Σημίτη στην προεκλογική περίο
δο και την ήττα του ΠΑΣΟΚ, είναι υ
περβολικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ. 
Παπανδρέου με την παρουσία του αλ
λά και την παρέμβασή του αύριο στην 
παρουσίαση του βιβλίου του κ. Σημίτη, 
θα δείξει κατά κύριο λόγο ότι το 
ΠΑΣΟΚ τώρα που η κυβέρνηση είναι

στριμωγμένη δεν πρέπει να επιστρέ
φει στην εσωστρέφεια. Το αν θα τα κα
ταφέρει αποτελεί ζητούμενο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε 
και η μόνη τοποθέτηση στο χθεσινό Πο
λιτικό Συμβούλιο από τον κ. Πολυζω- 
γόπουλο ο οποίος, σύμφωνα με πλη
ροφορίες, υποστήριξε ότι «η συζήτηση 
για το βιβλίο του κ. Σημίτη δεν πρέπει 
να αποπροσανατολίσει και κυρίως να 
κάνει το ΠΑΣΟΚ να ξεχάσει ότι η δια
φθορά ήταν μία από τις κύριες αιτίες 
για την ήττα στις εκλογές».

ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ »Ε ίνα ι πάντως ενδει
κτικό ότι στο Πολιτικό Συμβούλιο δεν 
υπήρξε διάθεση να ξεκινήσει συζήτη
ση για τα όσα λέει ο τέως πρωθυ
πουργός στο βιβλίο του για την περα
σμένη οκταετία.

Ερωτήματα για έλλειψη αυτοκρι
τικής και επιλογή λάθος χρόνου για την 
έκδοση ενός τέτοιου βιβλίου υπάρ
χουν, αλλά δε συγκροτούν την κυ
ρίαρχη άποψη στο κόμμα. «Ο Γιώργος 
δεν πρόκειται να ευνοήσει με τη στά
ση του όσους βλέπουν ευκαιρία να πά
ρουν εκδίκηση επαναφέροντας τις δια- 
χωριστικές γραμμές του ’96» εκτιμά κο
ρυφαίος κομματικός παράγοντας και 
τακτικός συνομιλητής του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Σημίτης αποτελεί μία από 
τις μεγαλύτερες πολιτικές προσωπι
κότητες της χώρας, και της δημοκρα
τικής προοδευτικής παράταξης» δή
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»  Κ. Σημίτης

λωσε ο κ. Βενιζέλος, δηλώνοντας ότι 
στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις 
επόμενες εκλογές. Ο κ. Πάγκαλος σε 
συζήτηση με τους δημοσιογράφους ε
πιβεβαίωσε πλήρως τα όσα γράφει ο 
κ. Σημίτης για τη νύκτα των Ιμίων και 
έκανε λόγο για ένα καλό βιβλίο.

«Εχει δικαίωμα να γράφει τη γνώ
μη του για τη δική του περίοδο» φέρε
ται να είπε και ο Χρ. Παπουτσής, τη
ρώντας σαφείς αποστάσεις. «Σημασία 
δεν έχει πλέον το πώς χάσαμε τις πε
ρασμένες εκλογές αλλά το πώς θα τις 
κερδίσουμε» είπε η Μ. Αποστολάκη. 
«Ο κ. Σημίτης έζησε τις περασμένες ε

κλογές. Η ιστορία θα κρίνει αν η δική 
του άποψη είναι η σωστή» είπε ο Ν. Ση- 
φουνάκης.

Ενστάσεις για το κατά πόσο οι ε
κλογές χάθηκαν κατά την προεκλογική 
περίοδο, υπήρξαν από στελέχη που 
βρέθηκαν στο στενό πυρήνα των συ
νεργατών του πρώην πρωθυπουργού, 
όπως ο Μ. Χρυσοχοΐδης: «Πιστεύω ό
τι το 2000, την επόμενη ημέρα της νί
κης μας, έπρεπε να ξεκινήσει η προ
σπάθεια ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ 
για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε», 
δήλωσε χαρακτηριστικά.

«ΜΠΡΟΣΤΑ» »«Τιμώ ιδιαίτερα την πε
ρίοδο Σημίτη. Αυτή η περίοδος έχει κα
ταγράφει και -κατά τη γνώμη μου εν 
τω συνόλω- πήγε την Ελλάδα σημα
ντικά μπροστά», δήλωσε ο Χρ. Πρω- 
τόπαπας.

Εχθρικοί -όπως άλλωστε και στο πα
ρελθόν- απέναντι στον Κ. Σημίτη ο Γ. 
Παναγιωτακόπουλος και η Ν. Κατσέ- 
λη που του καταλόγισαν ευθυνοφοβία. 
«Τα φορτώνει όλα σε άλλους, όπως 
και η Νέα Δημοκρατία», δήλωσε επί λέ- 
ξει ο κ. Παναγιωτακόπουλος.

Στο ό,τι δεν έπρεπε να αναφερθεί 
αναλυτικά στη νύκτα των Ιμίων, ώστε 
να μην καταδείξει την αδυναμία της ά
μυνας της χώρας, εστιάστηκε η κριτι
κή της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα 
με τη δήλωση του Θ. Ρουσόπουλου αλ
λά και άλλων κορυφαίων στελεχών ό
πως ο I. Βαρβττσιώτης και ο Μ. Εβερτ.
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Το μήνυμα
Ο «Το βιβλίο του Κ.
Σημίτη, του πρώην 
πρωθυπουργού, θα 
το διαβάσουμε όλοι 
με ενδιαφέρον», εί
πε μία ημέρα πριν 
εμφανιστεί στην πα
ρουσίαση στο Μου
σείο Μπενάκη ο Γ. 
Παπανδρέου.

Ο Ο Γ. Παπανδρέου
με την παρουσία του 
αλλά και την παρέμ
βασή του αύριο στην 
παρουσίαση του βι
βλίου του κ. Σημίτη, 
θα δείξει κατά κύριο 
λόγο ότι το ΠΑΣΟΚ 
τώρα που η κυβέρ
νηση είναι στριμωγ- 
μένη δεν πρέπει να 
επιστρέφει στην 
εσωστρέφεια.

Ο Στο ίδιο μήκος 
κύματος κινήθηκε 
και η μόνη τοποθέ
τηση στο χθεσινό 
Πολιτικό Συμβούλιο 
από τον κ. Πολυζω- 
γόπουλο ο οποίος 
υποστήριξε ότι η συ
ζήτηση για το βιβλίο 
του κ. Σημίτη δεν 
πρέπει να αποπρο
σανατολίσει το 
ΠΑΣΟΚ.
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Δημοσκόπηση της GP0 για το Mega

Στις 2,5 μονάδες μειώθηκε 
η διαφορά Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ

Α ρνητικά κρίνει πλέον η κοινή γνώμη 
τόσο την οικονομική πολιτική της κυ
βέρνησης όσο και την αντιμετώπιση της 

διαφθοράς, ενώ ο υπουργός Οικονομίας Γ. Αλο- 
γοσκούφης εισπράττει τη «μερίδα του λέοντος» 
από τη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Σύμφωνα με τηλεφωνική δημοσκόπηση της 
GPO για λογαριασμό του Mega στην πρόθεση 
ψήφου η διαφορά μεταξύ της ΝΑ και του ΠΑΣΟΚ 
είναι 2,5 ποσοσπαίες μονάδες, από 3 στην προη
γούμενη μέτρηση. Πιο συγκεκριμένα στο ερώ
τημα «αν αύριο είχαμε εκλογές πιο κόμμα θα 
ψηφίσετε» η ΝΔ εισπράττει το 34,3%, το ΠΑΣΟΚ 
31,8%, το ΚΚΕ 6,6%, ο ΣΥΝ 3,9% και ο ΛΑΟΣ 
3,3

Στους 18 υπουργούς - δεν μετρήθηκε ο πρω
θυπουργός ως υπουργός Πολιτισμού- ο κ. Αλο- 
γοσκούφης βρίσκεται στην 15η θέση(!) μαζί με

τους κ.κ. Τσιαρτσώνη, Μπασιάκο και Παυλίδη.
Οι αρνητικές γνώμες υπερισχύουν των θετικών 
σε ότι αφορά τον κ. Αλογοσκούφη (34,5% θετι
κή και 62,3% αρνητική γνώμη) δείγμα της δυ
σφορίας της κοινής γνώμης για την οικονομι
κή πολιτική της κυβέρνησης.

Οι αρνητικές γνώμες υπερισχύουν και για 
τους υπουργούς Π. Παναγιωτόπουλο, Θ. Ρου- 
σόπουλο, Μ. Κεφαλογιάννη και Ε. Μπασιάκο. 
Στις πέντε πρώτες θέσεις όπου κρίνεται θετικό 
το έργο τους είναι ο κ. Ν. Κακλαμάνης, ο κ. Γ. 
Βουλγαράκης, ο κ. Δ. Αβραμόπουλος και ο κ. 
Γ. Σουφλιάς και Π. Μολυβιάτης. Σημειώνεται 
ότι έξι στους δέκα πολίτες κρίνουν αρνητικά το 
έργο της κυβέρνησης (μεταξύ αυτών το 28,9% 
των ψηφοφόρων της ΝΔ) ενώ το 63% εκτιμά ό
τι η κυβέρνηση δεν υλοποιεί τις προεκλογικές 
της εξαγγελίες για τη διαφθορά.


