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ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΤΗΣ Ν.Λ. ΜΕ 2,4%
Σελ.5

«Ο  Ελευθέριος Βενιςέλος 
και οι εξωτερικές μας 

σχέσεις 1928-1932»
Ενα επιστημονικό έργο 
του πρωθυπουργού

Σελ.8-9

ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΜΠΑΝΑΝΑΣ

Προσπάθησαν 
να εισάγουν νέο 
ναρκωτικό, αλλά 
συνελ ήφθησαν

Σελ. 13

ΚΑΙ ΛΑΘΡΑΙΑ ΚΑΙ «ΜΑΪΜΟΥ»

ΜΠΛΟΚΟ ΣΕ... 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ 
«MADE IN CHINA»

Σελ. 12

ΑΘΗΝΑ ΩΝΑΣΗ

Χορεύει τον 
Ησαΐα χωρίς τους 
συγγενείς της

Σελ. 20

Ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Λυμπέρης, κατηγορεί 
τον τέως πρωθυπουργό για «επιλεκτική μνήμη» στο βιβλίο του

ΤΙ ΑΠΑΝΤΩ
στον Σημίτη 
για τα Ιμια
■  Σάλος για τις ατυχείς αναφορές 

στις Ενοπλες Δυνάμεις, τις οποίες 
χλευάζει ο τουρκικός Τύπος

■  Οπως αποκαλύπτει ο τέως αρχηγός 
του ΠΑΣΟΚ, για την επέμβαση των 
Τούρκων μας ειδοποίησαν οι ΗΠΑ!

^ ^ ^ ^ ^ * * * * ·  Σελ. 3,4
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«ΑΣΚΟΥΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ»

Η σέΕι διαφήμιση 
που εΕόργισε 
τις νοσηλεύτριες

Σελ. Ι6
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«Εχει επιλεκτική μνήμη» για τα Ιμια

«Η Ελλαδα δεν απειλείται από κανέναν, αλλά πρέπει να είναι 
σε εγρήγορση για να διατηρήσει τα κυριαρχικά της δικαιώμα
τα», δήλωσε από τη Φλώρινα ο κ. Παπούλιας και αναφέρθηκε 
στις προσπάθειες που γίνονται στην ελληνική περιφέρεια, λέγο
ντας ότι «είμαι κι εγώ παιδί της».

Οργή Λυμπέρη κατά Σημίτη
Οργισμένος φέρεται να είναι με 

τον τέως πρωθυπουργό, Κώστα 
Σημίτη, ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ, 

ναύαρχος Χρηστός Λυμπέρης, για τον 
απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο παρου
σιάζει στο βιβλίο του, με τίτλο «Πολιτι
κή για μια δημιουργική Ελλάδα», τη  στά
ση του αρχηγού του Στρατεύματος το  
δραματικό βράδυ της 30ής προς 31η 
Ιανουάριου 1996, όταν οι Τούρκοι απο
βίβασαν ομάδα κομάντος στην ελληνική 
νήσο Ιμια.

Η «Α »  επικοινώνησε χθες βράδυ, με 
τον πρώην αρχηγό ΓΕΕΘΑ και του ζήτη
σε να σχολιάσει όσα αναφέρει γι’ αυτόν 

ο Κώστας Σημίτης.
«Εχει επιλεκτική μνή

μη. Είναι το  μόνο ευγενι
κό που μπορώ να πω», ήταν 
η επισήμανση του ναυάρ
χου. Σ τη  συνέχεια  ο κ. 
Λυμπέρης αναφέρθηκε σε 
μια παράδοση που υπάρ
χει μεταξύ των αξιωματι

κών του Πολεμικού Ναυτικού. «Εμείς στο 
Ναυτικό λέμε ότι ο κυβερνήτης μοιράζει 
τις επιτυχίες του και κρατάει για τον εαυ
τό  του τις αποτυχίες».

Η  αλληγορία του κ. Λυμπέρη είναι 
προφανής και αναφέρεται στη μεγαθυ
μία που πρέπει να διακατέχει τον κυβερ
νήτη, ανεξαρτήτως του εάν είναι στρα
τιωτικός ή πολιτικός και που πρέπει να 
συνοψίζεται στην εκ μέρους του ανάλη
ψη των ευθυνών των κατωτέρων του, στο 
πλαίσιο της συλλογικής λειτουργίας του 
θεσμού που προΐσταται.

«Δημιουργεί πρόβλημα»

Ο κ. Λυμπέρης χαρακτήρισε, επίσης, 
μεγάλο πρόβλημα για τη  χώρα και την 
αξιοπρέπειά της το  ότι εξαιτίας των γρα- 
φομένων απ ό τον Κώστα Σημίτη στο βιβλίο

0 πρώην αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ απαντά στον τέως 
πρωθυπουργό για όσα 
του καταμαρτυρεί για 
την τραγωδία στα Ιμια

«Το μόνο ευγενικό που μπορώ να πω για τον Κ. Σημί
τη είναι ότι έχει επιλεκτική μνήμη» δήλωσε στην «Α» 
ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Χρήστος Λυμπέρης.

«Το Στέιτ Ντιττάριμενι 

μας άνοιξε τα μάτια...»

Στο βιβλίο του ο κ. Σημίτης απο
καλύπτει ότι ηληροφορήθηκε τα τουρ
κικά σχέδια για την κατάληψη των 
Ιμιών από τους Αμερικανούς. Από το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Και προσθέτει γι’ αυτό: «Συγχρό
νως νιώθουμε και εξαιρετικό ενο
χλημένοι που αυτές που μας άνοιξαν 
τα μάτια ήταν οι ΗΠΑ και όχι οι δικές 
μας δυνάμεις ή υπηρεσίες».

Εξ αυτού, όπως και εκ του ότι οι 
Αμερικανοί διεδραμάτισαν στη συνέ

χεια μεσολαβητικό ρόλο, προκύπτει 
το γιατί ο κ. Σημίτης ευχαρίστησε από 
το βήμα της Βουλής τον Αμερικανό 
πρόεδρο.

του οι τουρκικές εφημερίδες λοιδορού
σαν χθες τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις.

Κύκλοι προσκείμενοι, εξάλλου, στον 
κ. Λυμπέρη, έλεγαν χθες βράδυ στην «Α», 
ότι όταν στην πρόσφατη συζήτηση στη 
Βουλή, για την εξωτερική πολιτική, ο πρω
θυπουργός Κ. Καραμανλής υπενθύμισε 
ότι υπουργοί του Π Α ΣΟ Κ  εύχονταν να 
φυσήξει αέρας και να παρασύρει την ελλη
νική σημαία από τα Ιμια, όπου ήταν τοπο
θετημένη, ουδείς από το  Π Α ΣΟ Κ  αντέ
δρασε εκείνη τη  στιγμή, για να απαντή
σει στον Καραμανλή.

«Να το διαβάσω πρώτα...»

Η «Α » ανέφερε στον κ. Λυμπέρη τη 
δήλωση του υπουργού Εθνικής Αμυνας 
Σπηλιού Σπηλιωτόπουλου, χθες, στην

Αχαΐα, σε σχέση με τα Ιμια, ότι: «Ο ι ευθύ
νες βαρύνουν την κυβέρνηση, την εκά- 
σ το τε  κυβέρνηση και όχι τον αρχηγό 
ΓΕΕΘΑ. Βαρύνουν την κυβέρνηση, που 
μέσω του υπουργού Εθνικής Αμυνας άρχει 
των Ενόπλων Δυνάμεων και διορίζει τον 
αρχηγό τους».

-Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής 
του κ. Σπηλιωτόπουλου οφείλεται στο 
ότι ο σημερινός υπουργός Αμυνας προ
έρχεται από τις Ενοπλες Δυνάμεις και γνω
ρίζει τις ευθύνες των ηγητόρων τους σε 
σχέση με τις ευθύνες της κυβέρνησης.

Ο  κ. Λυμπέρης δεν θέλησε να επε
κταθεί και να σχολιάσει περαιτέρω τα γρα
φόμενα από τον πρωθυπουργό στο βιβλίο 
του, διότι δεν το  είχε διαβάσει.

Δήλωσε, όμως, ότι αφού το  διαβάσει 
θα το  σχολιάσει.

Πολιτικοί ανταγωνισμοί και προβλήματα συντονισμού

Το εξώ φ υλλο  του 
βιβλίου του πρώην 
αρχηγού ΓΕΕΘΑ Χρ. 
Λυμπέρη, «Εθνική  
Στρατηγική και Χει
ρισμός Κρίσεων».

ΕΘΝΙΚΗ  Σ ΤΡΑΤΗ ΓΙΚ Η  
Κ Α Ι

Χ Ε ΙΡ ΙΣΜ Ο Σ  ΚΡΙΣΕΩΝ

Ο κ. Λυμπέρης παρέ- 
πεμψε την «Α » στο βιβλίο του 
με τίτλο «Εθνική Στρατηγική 
και Χειρισμός Κρίσεων», όπου 
τονίζει (σελίδα 184):

«Η  κρίση αποκάλυψε εσω
τερικούς πολιτικούς ανταγω
νισμούς και προβλήματα πολι
τικού συντονισμού, τα οποία 
λειτούργησαν αρνητικά στο 
χειρισμό της, ενώ το  εθνικό 
συμφέρον και το  αίτημα του 
ελληνικού λαού ήταν η ενό
τητα τις ώρες εκείνες.

Υπόβοσκαν φαινόμενα

καχυποψίας στο τρίγωνο πρω
θυπουργός - υπουργός Αμυ
νας - υπουργός Εξωτερικών 
τα οποία τροφοδοτήθηκαν 
και από τα MME.

Πώς αλλιώς μπορούν να 
ερμηνευθούν τα φαινόμενα:
-  Ο Θ. Πάγκαλος να με ρωτά
ει το  πρωί της 31ης Ιανουά
ριου «Ποιος σου είπε να βάλε
τε φρουρά στα Α.Ιμια και για
τί». (Από την άλλη πλευρά 
βέβαια το  λεγόμενο, γιατί δεν 
έβαλα φρουρά στα Δ. Ιμια).
-  Ο Γ. Αρσένης να με ρωτά-

ει μετά την κρίση «πώς ενη
μερωνόταν το  ΥΠ .ΕΞ.», το  
οποίο ήταν καθ’ ύλην αρμό
διο να χειρισθεί την κρίση. 
(Αγνοούσε ο ΥΠ.ΕΞ. άη υπήρ
χε συνεχής διπλωματική 
παρουσία σ το  ΕΘΚΕΠ ΙΧ , 
χαμηλόβαθμου διπλωματικού 
βέβαια και τηλεφωνική επα
φή ΑΓΕΕΘΑ με ΓΓ/ΥΠ.ΕΞ.;). 
-  Δ ιαρροής πληροφοριών 
περί καχυποψιών ατόμων του 
πρωθυπουργικού περιβάλ
λοντος για παγίδες από το  
ΥΕΘΑ».

Απαξιωτικά πρωτοσέλιδα 
στον τουρκικό Τύπο

Ως «εθνικό φάουλ Σημίτη» χαρακτηρίζο
νται από παράγοντες του υπουργείου Εξωτε
ρικών τα όσα αποκάλυψε ο τέως πρωθυπουργός 
στις σελίδες του βιβλίου του αναφορικά με 
τα Ιμια.

Στο σχετικό κεφάλαιο, ο κ. Σημίτης επιρρί
πτει όλες τις ευθύνες για τα Ιμια στον τότε 
αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας 
ναύαρχο Χρήστο Λυμπέρη και κατ’ επέκταση 
στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, τους οποί
ους και κατηγορεί ότι δεν υπήρχε κάποιο απο
τελεσματικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της 
κρίσης και ότι βρέθηκαν απροετοίμαστες για 
μία τέτοια κατάσταση. Αυτό το κλίμα απα
ξίωσης το ανέδειξε αμέσως ο τουρκικός Τύπος, 
με πηχυαίους τίτλους.

Η «Χουριέτ», με τίτλο «Ομολογία που ήλθε 
έπειτα από εννιά χρόνια» και με υπότιτλους 
«Μάθαμε για το Καρντάκ (Σημ. «Α»: Ιμια) μόλις 
μετά 4 ώρες» και «Σκοπός του Οτσαλάν ήταν 
να προκαλέσει πόλεμο», πραγματοποιεί εκτε
ταμένη αναφορά στα σχετικά αποσπάσματα 
του βιβλίου σε εσωτερική της σελίδα με τίτ
λο του άρθρου «0 πρώην πρωθυπουργός της 
Ελλάδας Σημίτης: Το Καρντάκ ήταν φιάσκο».

«Ελληνική τραγωδία»

Η «Μιλιέτ» έχει βασικό τίτλο «Ελληνική τρα
γωδία στο Καρντάκ» και υπέρτιτλο «0 Έλλη
νας αρχηγός του Γενικού Επιτελείου τρέλανε 
τον πρωθυπουργό», ενώ υπάρχει εκτενές 
άρθρο σε εσωτερική της σελίδα με τίτλο «Οι 
αναμνήσεις του Σημίτη από το Καρντάκ».

Η «Βατάν» έχει βασικό τίτλο «Ομολογία για 
το Καρντάκ έπειτα από 9 χρόνια» και υπότιτ
λο «Ενημερώθηκα από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
για την απόβαση των Τούρκων καταδρομέων 
στη βραχονησίδα απέναντι στο Καρντάκ μετά 
4 ώρες».

Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα βρίσκονται και τα 

πρωτοσέλιδα τριών ακόμα τουρκικών εφη

μερίδων. Της «Ραντικάλ» («Ομολογίες από τον 

Κώστα Σημίτη»), της «Ακσάμ» («Εμαθε από τις 
ΗΠΑ την απόβαση στο Καρντάκ») και της 
«Σαμπάχ» («Σημίτης: Εμαθα από τις ΗΠΑ για 
την κρίση στο Καρντάκ»).

Τέλος, η «Τζουμχουριέτ» αναφέρεται στα 
όσα σημειώνει ο κ. Σημίτης για την υπόθεση 
Οτζαλάν και έχει τίτλο: «Σημίτης: 0  Οτζαλάν 
θα παρέσυρε τις δύο χώρες σε πόλεμο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι αναφορές 
των τουρκικών εφημερίδων από το βιβλίο του 
κ. Σημίτη επικεντρώνονται κυρίως στην κρίση 
των Ιμιών, όπου αναφέρουν εκτενείς στιχο
μυθίες Σημίτη-ναυάρχου Λυμπέρη, καθώς και 
-λιγότερο- στο επεισόδιο Οτσαλάν.

ΛΕΩ ΝΙΔΑΣ Σ. Μ ΠΛΑΒΕΡΗΣ
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Του χρεώνει την ήττα στις εκλογές του 2004

Αιχμές Σημίτη κατά Γιώργου
Ρεπορτάζ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑ ΤΣΙΓΙΑ Ν Ν Η Σ
ISI katsigiannis@apogevmatini.gr

Ε
υθεία παρέμβαση στις εσωκομ
ματικές εξελίξεις του Π ΑΣΟ Κ  επι- 
χειρεί ο τέω ς  πρωθυπουργός, 

Κώστας Σημίτης, μέσα από το  νέο του 
βιβλίο «Πολιτική για μια δημιουργική 
Ελλάδα», το  οποίο πρόκειται να παρου
σιάσει ο ίδιος, την προσεχή Τετάρτη, ενώ
πιον πολυπληθούς ακροατηρίου στο Μου

σείο Μπενάκη.
Ο  τέω ς  αρχηγός του  

Π ΑΣΟ Κ μέσα από τις σελί
δες του νέου του βιβλίου 
εμφανίζεται για πρώτη φορά 
αιχμηρός κατά του Γιώργου 
Παηανδρέου, στον οποίο 
εμμέσως πλην σαφώς «χρε
ώνει» την ήττα του κόμμα
τος στις εθνικές εκλογές του 

2004, αντικρούοντας έτσι και την κριτι
κή που του είχε ασκηθεί ότι του «παρέ
δωσε καθυστερημένα» το  δαχτυλίδι της 
διαδοχής.

«Η  Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλο
γές στη διάρκεια του προεκλογικού αγώ
να. Διάφοροι λόγοι συνέβαλαν σε αυτό. 
Από την τροπολογία για το  ξενοδοχεια
κό συγκρότημα “Πόρτο Καρράς” έως την 
αποστασιοποίηση από το  έργο της κυβέρ
νησης που επέλεξαν οι διαφημιστές του 
Π ΑΣΟ Κ», γράφει χαρακτηριστικά ο κ.

0 τέως πρωθυπουργός 
κατηγορεί τον πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ για 
αποστασιοποίηση από 
το έργο των 
κυβερνήσεων του

Ιδιαίτερη αναφορά 
στους τότε υπουρ
γούς Ε ξω τερικώ ν  
κ α ι Α μ υ ν α ς  θ .  
Πάγκαλο και Γ. Αρσέ- 

νη κάνει ο Κ. Σημί
τη ς  στο β ιβ λ ίο  
το υ «Π ο λ ιτ ικ ή  για  
μια  δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή  
Ελλάδα», το οποίο 
πρόκειται να παρου
σιαστεί την προσε
χή Τετάρτη.

Σημίτης, αναφέροντας τα  εξής παρα
δείγματα: «Τα τηλεοπτικά σποτ αγνόησαν 
επιδεικτικά ό,τι είχε γίνει και προέβαλαν 
ένα ειδυλλιακό νέο ξεκίνημα. Θέλησαν 
να μεταδώσουν το  μήνυμα της ασυνέ
χειας. Γέννησαν με τον τρόπο αυτό αμφι
βολίες για το  έργο του Π ΑΣΟ Κ  και εξα- 
σθένισαν συνολικά την εικόνα του ως μιας 
παράταξης ικανής για τη  διακυβέρνηση 
της χώρας».

Η παραπάνω αναφορά του κ. Σημίτη 
έρχεται να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες 
που τόσο  καιρό τον έφεραν να είναι ενο
χλημένος, επειδή ο Γιώργος Παπανδρέ- 
ου δεν «υπερασπιζόταν» το  έργο της οκτα
ετούς διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Ό πως ήταν λογικό η «παρέμβαση»

του τέως πρωθυπουργού πυροδότησε 
αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμμα
τος  της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κυρίως στους κόλπους των «παπαν- 
δρεϊκών» βουλευτών, οι οποίοι εκτός από 
επισημάνσεις του τύπου «έ, όχι και να 
βγει και από πάνω» θεωρούν «ύποπτη» 
τη  χρονική στιγμή που ο τέως πρωθυ
πουργός επιλέγει να «μιλήσει γραπτώς». 
«Πολύ νωρίς δεν είναι για απομνημονεύ
ματα;», αναρωτιόταν υπαινικτικά ένας εξ 
αυτών.

Πάντως, ο Κώστας Σημίτης έχει προ- 
σκαλέσει στην παρουσίαση του βιβλίου 
του τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος 
μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν 
θα μπορέσει να παραστεί.

Πύρρειος νίκη 
για τον Αλαβάνο

Νικητής, αλλά βαθύ

τατα τραυματισμένος, 
βγήκε ο πρόεδρος του 
ΣΥΝ, Αλέκος Αλαβάνος,
(φωτογρ.) από τη «μάχη» 
για την υποψηφιότητα 
στο δήμο της Αθήνας. Στην ψηφοφο
ρία της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής 
για την υποψηφιότητα στο Δήμο Αθη
ναίων, 33 μέλη του κόμματος υπερ
ψήφισαν την υποψηφιότητα του Μιχά- 
λη Παπαγιαννάκη, ενώ τελικά 68 τάχθη
καν υπέρ της υποψηφιότητας του Α. 
Τσίπρα. Η συνεδρίαση της Κεντρικής 
Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΝ, με θέμα 

την πολιτική του κόμματος στις εκλογές 

για την τοπική αυτοδιοίκηση, εξελίχθηκε 

σε κρίση ηγεσίας με τον πρώην πρόε

δρο του Συνασπισμού, Λεωνίδα Κύρκο, 
να διερωτάταί: «Πού πάει ο Συνασπι
σμός;». Με άρθρο του στην «Αυγή» ο 
κ. Κύρκος παρομοίασε με την Ιερά Σύνο
δο τα συνέδρια του κόμματος, τάχθη
κε υπέρ του Μιχάλη Παπαγιαννάκη και 
άσκησε κριτική στην ηγεσία του ΣΥΝ.

Τέλος, ο ΣΥΝ στη Θεσσαλονίκη στη
ρίζει τον Τ. Κουράκη και στον Πειραιά 
τον θ. Δρίτσα.

«Είμαι νέος, δεν έχω χρώματα»
Να κάνουν πράξη το  «ως 

εδώ  και μη πα ρέκ ει» του  
Ο Ν Ν Ε Δίτη  στην ψυχή πρω
θυπουργού Κώστα Καρα
μανλή για μια νέα ποιότητα 
στο δημόσιο βίο της χώρας, 
με κανόνες, αρχές και αξίες 
κάλεσαν τους νέους της Νέας 
Δημοκρατίας ο υπουργός 
Εσωτερικών, Προκοπής Παυ- 
λόπουλος, ο γραμματέας της 
Κεντρικής Επιτροπής της 
Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέ
λης Μεϊμαράκης, και ο γραμ
ματέας της Ο Ν Ν Ε Δ , Γιώρ
γος Παπανικολάου, σε εκδή
λω ση  τω ν νέων τη ς  Ν .Δ .

Φ ορώντας χρωματιστά 
μπλουζάκια με συνθήματα 
«είμαι νέος δεν είμαι μπλε», 
«είμαι νέος δεν είμαι πράσι
νος», «είμαι νέος δεν είμαι 
κίτρινος», τα μέλη της οργά
νωσης συγκεντρώθηκαν σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθή
νας, προκειμένου να συ ζη 
τήσουν «για χρώματα και κόμ
ματα, πάλαι ποτέ παιδιά και 
αποπαίδια, αξιοκρατία και 
διαφάνεια».

Ο  υπουργός Εσωτερικών,

«Είμαι νέα, δεν είμαι μπλε» γράφει το 
μπλουζάκι της όμορφης ΟΝΝΕΔίτισ- 
σας.

στην ομιλία του, απάντησε 
στις επικρίσεις για προσλή
ψεις και διορισμούς, τονίζο
ντας ότι αφορούν συμβάσεις 
αορίστου χρόνου εκτάκτων 
υπαλλήλων που είχαν προ- 
σληφθεί τα προηγούμενα χρό
νια επί ΠΑΣΟΚ.

Επισήμανε, επίσης, ότι η 
μεγαλύτερη κομματική εισβο
λή έγινε το  1994 με το  νόμο 
2190/94 όπου το  Π Α Σ Ο Κ  
επανέφερε, όπως είχε τό τε

δηλώσει, όσους είχαν απο
λυθεί επί Ν .Δ . «Η  σημερινή 
κυβέρνηση αρνήθηκε να κάνει 
χρήση μιας αντίστοιχης ρύθ
μισης», υπογράμμισε.

Ο κ. Μεϊμαράκης, φορώ
ντας και ο ίδιος το  μπλουζά
κι της καμπάνιας με το  σύν
θημα «είμαι νέος δεν είμαι 
μπλε», τόνισε όη πολλοί έχουν 
μάθει να ζουν χωρίς κανόνες.

«Ο  μεγάλος εχθρός είναι 
η νοοτροπία της αρπαχτής 
και του οχαδερφισμού που 
καλλιέργησε το  Π Α Σ Ο Κ , 
όμως η νέα γενιά δεν συμβι
βάζεται», σημείωσε μεταξύ 
άλλων.

Την εκδήλωση άνοιξε ο 
γραμματέας τη ς νεολαίας, 
Γιώργος Παπανικολάου, που 
είχε την έμπνευση και την 
πρωτοβουλία της διοργάνω
σης από την οποία δεν έλει- 
ψαν τα χάπενιγκ και το  χιού
μορ με την προβολή αξέχα
στων ηρώων του ελληνικού 
σινεμά, όπως ο Γκρούεζας 
και ο Μαυρογιαλούρος,που 
σατίρίζαν το  κομματικό κρά
τος της εποχής.

0  Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παηούλιας, κατα
θέτει οτο μνημείο των πεσόντων Μ ακεδονομάχω ν οτη 
Φλώρινα.

Κ. ΠΑΠΟΥΑΙΑΣ
«Θέλουμε τα Βαλκάνια 
περιοχή ειρήνης 
και συνεργασίας»

«Πιστεύουμε ειλικρινή στην ευρωπαϊκή 
προοπτική όλων των βαλκανικών χωρών και 
εργαζόμαστε για τη μετατροπή της γειτο
νιάς μας σε μια περιοχή ειρηνικής συνύ
παρξης και συνεργασίας, ευημερίας και προ
όδου». Την επισήμανση αυτή έκανε ο Πρό
εδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας στο γεύ
μα που παρέθεσε προς τιμήν του ο νομάρ
χης Φλώρινας, Γιάννης Στρατάκης, στη Λέσχη 
Αξιωματικών.

Για τον εορτασμό απελευθέρωσης της 
Φλώρινας είπε πως συμπίπτει με μια συγκυ
ρία αναμονής εξελίξεων στην περιοχή των 
Βαλκανίων, εν όψει της οριστικοποίησης του 
καθεστώτος στο Κοσσυφοπέδιο.

«Η χερσόνησος του Αίμου έχει δοκιμα
στεί σκληρά από εμφύλιους σπαραγμούς, 
πολέμους, φ υλετικές και θρησκευτικές 
συγκρούσεις, που δεν οφείλονταν ασφα
λώς σε στοιχεία  της βαλκανικής ιδ ιοσυ
γκρασίας, όπως συχνά λέγεται, αλλά σ’ ένα 
σκληρό αγώνα για την κατανομή ισχύος και 
επιρροής ξένων δυνάμεων», σημείωσε με 
νόημα.

Ακόμη, ανέφερε πως διακατέχεται πάντα 
από την ίδια συγκίνηση όταν βρίσκεται σε 
ακριτικό τόπο και επανέλαβε ότι οι Έλλη
νες ακρίτες είναι η περηφάνια της πατρίδας 
μας.

«Είναι οι άνθρωποι που υπομένουν στε
ρήσεις και τιμούν όσο λίγοι την κληρονομιά 
που μας άφησαν οι πρόγονοί μας», πρό- 
σθεσε ο κ. Παπούλιας.

Χαρακτήρισε, δε, «σημαντικότερη φυσιο
γνωμία των παραμονών του Μακεδονικού 
Αγώνα» το Μακεδονομάχο καπετάν Κώττα.

«Οταν θυμόμαστε αυτή τη μεγάλη προ
σωπικότητα καλό είναι να συγκρατούμε δύο 
πράγματα: Το ότι ήταν σλαβόφωνος είναι 
γεγονός που δείχνει ότι οι εθνοτικές δ ια
φορές δεν είναι αυτονόητη αιτία σύγκρου
σης», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Οι ακρίτες της Φλώρινας υποδέχθηκαν 
θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις 
εκδηλώσεις συμμετείχαν ο υπουργός Μακε- 
δονίας-θράκης, ΝίκοςΤσιαρτσιώνης, οι βου
λευτές Νίκος Κορτσάρης, Ανέστης Αγγέλης, 
Γιώργος Λιανής, Φίλιππος Πεχσάλνικος, ο 
περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Ανδρέ- 
ας Λεούδης, ο νομάρχης Φλώρινας, Γιάννης 
Στρατάκης, και ο δήμαρχος Φλώρινας, Στέ
φανος Παπαναστασίου.
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Πέρα αηό τα Ιμια και τη . . .
Δ ύο κεφάλαια έκλεψαν την προ

σοχή των Μέσων Μαζικής Ενη
μέρωσης από το  πυκνό 670σέλι- 

δο  βιβλίου του  τέω ς  πρωθυπουργού, 
Κώστα Σημίτη («Πολιτική για μια δημι
ουργική Ελλάδα 1996-2004», εκδόσεις «Πόλις 
Και τα δύο ήταν αφηγηματικά. Το ένα εξιστο

ρούσε τη  δραμα-

Εκτός της εξιστόρησης 

κάποιων ιστορικών 

γεγονότων στα οποία 

πρωταγωνίστησε ο τέως 

πρωθυπουργός, στο βιβλίο 

του υπάρχουν σημαντικά 

στοιχεία, τα οποία, επειδή 

δεν εμπεριέχουν 

τόσο γαργαλιστικές 

λεπτομέρειες, κινδυνεύουν 

να μείνουν εκτός 

δημόσιου διαλόγου

τικη  νύχτα τω ν 
Ιμίων και το  δεύ
τερο έδινε λεπτο- 
μέρειες για το  
πώς μ εθ οδ εύ 
τηκε η διαδοχή 
σ το  Π Α Σ Ο Κ .

Ή ταν σημαντι
κά και τα δύο, αλλά 
δεν ήταν τα σημαντικό
τερα. Αποκαλύπτουν πώς 
παίρνονται οι αποφάσεις στους 
μυθοποιημένους διαδρόμους 
της εξουσίας, πώς λειτουργεί 
το  σύστημα υπό π ίεση  και 
ίσω ς ε ξ  αντανακλάσεως να 
βγαίνουν συνολικότερα συμπε
ράσματα.

Π έρα όμως από την εξι- 
στόρηση κάποιων ιστορικών 
γεγονότων στα οποία πρωτα
γω ν ίσ τη σ ε  ο τέω ς  π ρω θυ 

πουργός, υπάρχουν σημαντικά στοιχεία, τα οποία δεν εμπε
ριέχουν γαργαλιστικές λεπτομέρειες (σου ’πα, μου ’πες), 
κινδυνεύουν να μείνουν εκτός του δημόσιου διαλόγου. 
Είναι δε σημαντικά γιατί προκύπτουν από την εμπειρία 
ενός ανθρώπου που κυβέρνησε επί οκταετία και πολλά

Σκίτσο: Μ ΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

απ’ αυτά δεν μπόρεσε να τα αντιμετωπίσει, με αποτέλε
σμα να ταλανίζουν ακόμη τον τόπο και φυσικά την νυν 
κυβέρνηση.

Εια παράδειγμα, σε ένα πολύ πυκνό και σημαντικό 
κεφάλαιο, που φέρει τον τίτλο «Παράπλευρες αντιθέσεις»,

περιγράφονται οι αγκυλώσεις του πολιτικού και κοινωνι
κού συστήματος, αγκυλώσεις τις οποίες και ο ίδιος ομο
λογεί ότι αντιμετώπισε με «περιορισμένη επιτυχία».

«Ο ι αναχρονιστικές νοοτροπίες και πρακτικές του πολι
τικού μας πολιτισμού μας», γράψει, «αποτέλεσαν μια μεγά
λη αλλά και υπόγεια δυσκολία, που είχε να αντιμετωπίσει 

η κυβέρνηση την οκταετία. Η  επιτυχία υπήρξε περιορισμέ
νη. Ο ι κοινωνικές στάσεις αλλάζουν μόνο βαθμιαία και έπει

τα από συνεχείς προσπάθειες των πολιτικών και κοινωνι
κών ηγεσιών επ ί πολλά χρόνια. Π ριν από τις εκλογές 

του 2004, για παράδειγμα, μεσαία στελέχη του 
Π Α Σ Ο Κ  από την περιφέρεια ανέφεραν ότι 

“χάνουμε ψήφους γ ια τί μας ζητάνε διορι
σμούς και δεν ανταποκρινόμαστε”». 

(σελ. 538).
Θυμίζει κάτι το τελευ

ταίο στα  στελέχη και 
στους υπουργούς της 

Ν έα ς  Δη μ οκρα τία ς ;
Καλή η καταγραφή 

και η απαρίθμηση των 
αγκυλώσεων μπορεί να 

σκεφτεί κάποιος. Πώς όμως 
αντιμετωπίζονται; «Ο  

εκσυγχρονισμός 
δεν προχωρεί με 
το ρυθμό που δια- 

τάσοεται» γράφει ο κ. Σημίτης.
«Η  κυβέρνηση μπορεί να επιβάλει μεταρρύθμιση 

σε μια δραστηριότητα που εξαρτάται άμεσα από την κρατική 
εξουσία... Δεν μπορεί όμως να αλλάξει νοοτροπίες και κοι
νωνικές στάσεις... Η  αλλαγή σε εδραιωμένες νοοτροπίες απαι
τε ί κοινωνική κινητοποίηση, απαιτεί διάχυτες λειτουργικές 
και θεσμικές αλλαγές που θα επηρεάσουν στο χρόνο τις συμπε
ριφορές των πολιτών...» (σελ. 550).

Τ Α Α Ν Θ Η  $
Τ Ο Υ  Κ Α Κ Ο Υ

Οι κατά Σημίτη αναχρονιστικές αντιθέσεις της ελληνικής κοινωνίας
Οι αναχρονιστικές αυτές αντιθέσεις, πολ

λές από τις οποίες καλλιέργησε και φούντω
σε το  πρότερο Π ΑΣΟ Κ  του Ανδρέα Παπαν- 
δρέου (εθνοκεντρισμός, λαϊκισμός, ισοπέ- 
δωση κ.λπ.), καταγράφονται λεπτομερώς από 
τον κ. Σημίτη. Μερικά αποσπάσματα μόνον:
1. Εθνοκεντρισμός: «Η  αλαζονεία όλων εκεί
νων που πιστεύουν ότι εμείς κατέχουμε την αλή
θεια και μπορούμε να αδιαφορήσουμε για τους 
άλλους λαούς δεν είναι παρά έκφραση ημιμάθει- 
ας και ανασφάλειας απέναντι στο καινούργιο...» 
(σελ. 527).
2. Λαϊκισμός: «Ο  λαϊκισμός απλοποιεί. Απευ
θύνεται όχι στο λογικό επιχείρημα, αλλά στο 
πηγαίο συναίσθημα... Ενδιαφέρεται μόνο να προ- 
καλέσει διαμαρτυρίες και να συγκεράσει απο
γοητεύσεις σε μια καθολική άρνηση. Ενδιαφέρε- 
ται να συσπειρωθούν όσο το δυνατόν περισσότε
ροι, ασχέτως των πεποιθήσεων τους, κατά του 
εχθρού που υποδεικνύει. Ο  λαϊκισμός με τον τρό
πο αυτό μεταθέτει τα προβλήματα από το επίπε
δο των κοινωνικών σχέσεων, της λειτουργίας της 
οικονομίας και των θεσμών σε ένα επίπεδο σχέ

σεων των πολιτών προς τους κυβερ- 
νώντες. Κατά το λαϊκιστικό λόγο, 
οι πολίτες δεν έχουν κανένα λόγο 
να προβληματίζονται με το πώς 
λειτουργεί η οικονομία και η κοι
νωνία. Οφείλουν να στρέφονται 
αδιαμεσολάβητα στους ηγέτες και 
να απαιτούν...» (σελ. 595).
3. Ισοπεδωτική μεταχείριση:
«Ο ι ρυθμίσεις, οι οποίες είτε καθιε
ρώνουν κρίσεις εκεί που άλλοτε 
αρκούσαν τυπικά προσόντα είτε 
συνεπάγονται προσπάθεια για καλύ
τερες επιδόσεις, προκαλούν αντι
δράσεις...Η ποιότητα της εργασίας θεωρείται δεδο
μένη και κρίνεται για όλους ως περίπου η ίδια. 
Η  ισοπεδωτική μεταχείριση αποτελεί ως εκ τού
του, κατά μια δεδομένη άποψη, προοδευτικό κεκτη- 
μένο...» (σελ. 530).
4. Τοπικισμός: «Δημ ιουργεί τον κίνδυνο να 
υπαχθεί η ανάπτυξη της περιφέρειας σε κριτήρια 
ανορθολογικά, με αρνητικές συνέπειες για τη 
χώρα...» (σελ. 531).

5. Πελατειακές νοοτροπίες: «Η
αντίληψη του “δικού μας κράτους” 
που οφείλει να “διορίζει τα δικά 
μας παιδιά”και να εξυπηρετεί τους 
“δικούςμας”παραμένει ισχυρή... 
Η  πρακτική να χρησιμοποιούνται 
στη διοίκηση μόνον εκείνοι που 
έχουν τα προσόντα δεν είναι ούτε 
απλή ούτε αυτονόητη. Είναι όμως 
προϋπόθεση για μια ευνομούμε
νη πολιτεία...» (σελ. 532).
6. Συντεχνιακές νοοτροπίες: 
«Ο ι ομάδες πίεσης... έχουν ενσω
ματωθεί στη ζωή του κράτους και

δεν υπόκεινται σε ελέγχους, δημόσια κριτική και 
αποτίμηση της συμπεριφοράς τους. Το αποτέλε
σμα είναι οι συνδικαλιστικές και συντεχνιακές 
εκπροσωπήσεις να επηρεάζουν υπέρμετρα τις 
κυβερνητικές και κομματικές επιλογές. Τα συμ
φέροντα των καταναλωτών, των πολιτών ή της 
πολιτείας υποχωρούν... Αλλά και στον επιχειρη
ματικό κόσμο υπάρχουν αντίστοιχες συμπεριφο
ρές. Τα αναπτυξιακά κίνητρα δεν θεωρούνται ποτέ

επαρκή, οι φορολογικές μειώσεις ποτέ ικανοποι
ητικές... Όμως οι βασικές προϋποθέσεις της αντα
γωνιστικότητας, δηλαδή η καλύτερη οργάνωση 
των επιχειρήσεων, η εκπαίδευση του προσωπι
κού, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, θεωρούνται 
πάντα ευθύνη “των άλλων” της κυβέρνησης...» 
(σελ. 534).
7. Περιορισμός της κοινωνικής ευθύνης:
«Μ ια  ανασφαλής κοινωνία... συντηρεί στάσεις 
και απόψεις που οδηγούν στον περιορισμό της 
κοινωνικής ευθύνης του πολίτη εκεί που η σύγ
χρονη ζωή απαιτεί αυξημένη υπευθυνότητα και 
συμμετοχή... Στην κοινωνική μας ζωή η αποφυ
γή της υπευθυνότητας παίρνει την μορφή μετά
θεσης ευθυνών σε άλλους. Όσο ψηλότερα ευρί- 
σκονται οι υποτιθέμενοι υπεύθυνοι τόσο πιο πει
στική είναι στην κοινή γνώμη η ένσταση “φταί
ει ο άλλος”...» (σελ. 535).
8. Οι διαχωριστικές γραμμές: «Ο ι γραμμές 
αντιπαράθεσης διαπερνούν οριζόντια τα κόμμα
τα. Σ ε  κάθε κόμμα οι οπαδοί του υποστηρίζουν 
διαφορετικές και αντίθετες αποφάσεις...» (σελ. 
537).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

1996-2004
Ιϊό.ΛΙΙ
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Χρειαζόταν τόλμη...
Η «Απογευματινή» ασκεί σήμερα 

κριτική στον τέως πρωθυπουργό Κώστα 
Σημίτη για το  περιεχόμενο του βιβλί
ου του, το  οποίο το  διατρέχει η λογι
κή του αμέτοχου τρίτου. Ακόμη και 
στην αναφορά που κάνει για τις αιτίες 
της ήττα του ΠΑΣΟΚ, η νύξη που κάνει 
για το  Χρηματιστήριο είναι στεγνή, 
χωρίς να υπάρχει καμιά αναφορά στις 
αιτίες της πτώσης του δείκτη. (Περιο
ρίζεται μόνο να καταγράψει τη  λύπη 

του, επειδή «δυστυ
χώς, αρκετοί πολί
τες έχασαν τα χρή
ματά τους».)

Μολαταύτα και 
με δεδομένες τις επι- 
φυλάξεις που δια

τυπώνουμε για την εθνική ζημιά που 
προκαλεί με τα όσα λέει για τα Ιμια, 
οφείλουμε να σημειώσουμε ότι για τη 
συγγραφή αυτού του βιβλίου χρεια
ζόταν πολιτική τόλμη, την οποία ο τέως 
πρωθυπουργός επέδειξε.

Από εκεί και πέρα, η μεθοδολογία 
που χρησιμοποίησε, του αμέτοχου τρί
του, είναι ενδεικτική της πολιτικής του 
ογικής. Αν είχε το  κουράγιο να ανα- 

λάβει τις ευθύνες του, θα ήταν υπο
ψήφιος πρωθυπουργός το  2004.

Η  παρακαταθήκη Ανδρέα 
για το διάδοχό του

Λίγο καιρό μετά το  εξιτήριο που πήρε από το 
«Ωνάσειο» ο Ανδρέας Παπανδρέου και ενώ ο 
Σημίτης είχε αναδειχθεί πρωθυπουργός, συνά
ντησε στο σπίτι του στην Εκάλη το  προεδρείο 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

Ποτέ κανείς δεν έμαθε τι είπε ο ηγέτης του 
Π ΑΣΟ Κ στους συνεργάτες του, το  απόγευμα 
εκείνο. Ηταν μία από τις τελευταίες δημόσιες 
εμφανίσεις του, αν όχι η τελευταία. Πριν από 

λίγο καιρό, βρέθηκα σε μία συντροφιά με ένα 
κορυφαίο στέλεχος του Π ΑΣΟ Κ που παρέστη 

σε εκείνη τη συνάντηση: 
- Τι σας είπε ο Ανδρέας; τον ρώτησα περισσότε

ρο από περιέργεια.
- Συμβουλές, μου απάντησε μονολεκτικά.
- Δηλαδή, τι είδους συμβουλές; επέμεινα.
Το σκέφτηκε για λίγο και μου απάντησε:

- Ο Ανδρέας εκείνη τη βραδιά μας ζήτησε να 
προσέχουμε πολύ την εξωτερική πολιτική Σημί

τη. Θεωρούσε τις απόψεις του για τα εθνικά 
θέματα «επικίνδυνες» και μας ζήτησε να έχουμε 
τις κεραίες μας τεντωμένες. Αυτή ήταν ίσως μία 
από τις τελευταίες παρακαταθήκες Ανδρέα για 
το  διάδοχό του. Υπήρξε άλλη μία, το  τελευταίο 

προσχέδιο της ομιλίας του για το  Συνέδριο.
Αλλά αυτή την κατέστρεψαν!

0  Ανδρέας Παπανδρέου εξερχόμενος από ίο  «Ωνάσειο» μαζί τη 
σύζυγό του Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου.

Το Θεώρημα της ήττας
Σ το  γνωστό καφέ «Ερικ Κάΐζερ» της 

Νέας Ερυθραίας πήρε ο Γιώργος Παπαν
δρέου μια πρώτη γεύση του βιβλίου Σημί
τη. Εκεί διάβαζε, μαζί με τη  σύζυγό του, 
Αντα, τα «Ν έα » και την «Ελευθεροτυπία» 
που φιλοξένησαν το  Σάββατο εκτενή απο
σπάσματα από το  βιβλίο του τέως πρωθυ
πουργού.

Δεν ξέρω αν τον ενθουσίασε. Το βέβαι
ον είναι πως ο κ. Σημίτης με πολύ έξυπνο 
τρόπο ρίχνει ακόμα ένα 
«καρφί» στην ηγεσία Γιώρ
γου Παπανδρέου. Το νόη
μα της άποψης Σημίτη 
κοντολογίς είναι το  εξής:
«Εχρισα διάδοχό μου το 
πιο δημοφιλές στέλεχος, 
οι δημοσκοπήσεις που 
έκανα έδειξαν ό τι μπο
ρούσε να χτυπήσει τις εκλογές, οι εκλογές 
χάθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογι
κής εκστρατείας και ανάμεσα στις αιτίες 
της ήττας ήταν ότι ο Γιώργος δεν προέβα- 
λε το  έργο μου».

Υπάρχει βεβαίως ένα ερώτημα για όλα 
αυτά: Αν η υπεράσπιση του (υπαρκτού σε 
ορισμένους τομείς) έργου Σημίτη ήταν προ
ϋπόθεση για τη  νίκη του Π ΑΣΟΚ, γιατί ο 
τέω ς πρωθυπουργός δεν κατέβηκε στις 
εκλογές για να το  υπερασπιστεί;

Στο βιβλίο τον ο τέως πρωθυπουργός εμφανίζεται ως αμέτοχος τρίτος -  Αφαιρεί -όπου δεν τον συμφέρει- τον εαυτό του 

από το κάδρο της Ιοτορίας και με την ασφάλεια του αμέτοχου τρίτου σχολιάζει, επικρίνει και ρίχνει ευθύνες παντού

Ο κ.Σημίτης ως αφηγητής ντοκιμαντέρ

Ο
τέως πρωθυπουργός Κώστας Σημί
της αποδεικνύεται ότι έχει ένα μονα
δικό ταλέντο. Μολονότι έγραψε ένα 

ογκώδες βιβλίο για να θυμίσει τι έγινε στην 
Ελλάδα κατά τη  διάρκεια της οκταετούς 
πρωθυπουργίας του, εν τούτοις υπάρχουν 
στιγμές που κατορθώνει να δημιουργήσει 
στον αναγνώστη του την αίσθηση πως περι
γράφει τα γεγονότα ω ς ... ανεξάρτητος τρί
τος.

Με μαεστρία, καταφέρνει να βγάζει τον 
εαυτό του από το ρόλο του πρωταγωνιστή, 
αφαιρεί το  είδωλό του από το  κάδρο της 
ιστορίας και με την ασφάλεια που του δίδει 
η απόσταση αυτή αξιολογεί πρόσωπα, κατα
στάσεις, νοοτροπίες. Τολμώ να γράψω ότι 
σε ορισμένα σημεία του βιβλίου του ο τέως 
πρωθυπουργός με το  προσωπικό του ύφος 
λειτουργεί ως αφηγητής ντοκιμαντέρ παρά 
ως τέως πολιτικός αρχηγός.

Κι αν το ντοκιμαντέρ περιοριζόταν μόνο 
στα εσωκομματικά του Π ΑΣΟ Κ, θα λέγα
με «εντάξει». Δυστυχώς, όμως, ο κύριος 
Σημίτης στην προσπάθειά του να βγάλει 
από πάνω του το  άγος των Ιμίων, ότι δηλα
δή επί πρωθυπουργίας του αμφισβητή
θηκε για πρώτη φορά εθνικό έδαφος και 
υπεστάλη η σημαία μας, έκανε ένα ανεπί
τρεπτο εθνικό φάουλ: Σ το «ντοκιμαντέρ» 
του περιέλαβε ζητήματα εθνικής ασφα
λείας για την τραγωδία των Ιμίων όταν οι 
σοβαρές χώρες αποκαλύπτουν τα διπλω

Οι βραχονησίδες Ιμια.

ματικά τους αρχεία είκοσι πέντε χρόνια 
μετά.

Το «στόρ ι» του βασίζεται σε ένα απλό 
σχήμα: Οι «κακοί» στρατιωτικοί δεν έδω
σαν στους «καλούς» πολιτικούς δεδομένα 
για να εκτιμήσουν την κατάσταση, το  βρά
δυ των Ιμίων, γι’ αυτό και υπέστημεν εθνι
κή ήττα.

Αυτή  την εκδοχή τη  διαβάσαμε στο  
ενδιαφέρον βιβλίο του Γιάννη Πρετεντέ- 
ρη «Η  Δεύτερη Μεταπολίτευση», ωστόσο 
η περιγραφή των γεγονότων από τον ίδιο

τον Σημίτη τού προσδίδει άλλη βαρύτη
τα. Η καλύτερη απόδειξη γι’ αυτό είναι τα 
χθεσινά χλευαστικά σχόλια του τουρκικού 
Τύπου, που εμφάνισαν την «ισχυρή» Ελλά
δα ως μία χώρα που χρειαζόταν επί των 
ημερών Σημίτη τη  βοήθεια των Η Π Α  για 
να πληροφορηθεί την απόβαση ξένης δύνα
μης στο έδαφος της.

Αυτή είναι και η πρώτη παρατήρηση: 
Οι αποκαλύψεις Σημίτη πληγώνουν το  γόη
τρο της χώρας και ειδικότερα των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

Σε έναν ευαίσθητο τομέα, όπου το  φρό
νημα και η ψυχολογία είναι το  μείζον, ο κ. 
Σημίτης ξύνει πληγές που δεν θα έπρεπε 
να πυορροήσουν τώρα. Η  παραδοσιακή 
καχυποψία και αντιπάθειά του στις Ενο
πλες Δυνάμεις (δεν πήγαινε ούτε στις παρε
λάσεις) δεν είναι επαρκής δικαιολογία για 
τη στάση του αυτή. Το σχήμα «καλοί πολι
τικοί -  κακοί στρατιωτικοί» δεν είναι δυνα
τόν να χρησιμοποιείται στην Ελλάδα του 
2005. Η Ελλάδα δεν είναι Τουρκία. Και από 
όσο θυμάμαι, η τελευταία φορά που κατα
γράφηκε αυτή η «διάκριση» ήταν το  1967.

Από το  1974 και μετά, οι στρατιωτικοί 
υπάγονται στους πολιτικούς. Δεν λειτουρ
γούν ως αυτόνομος θύλαξ. Κι αν τυχόν λει
τουργούσαν έτσι το  1996, πάλι οι πολιτι
κοί ευθύνονται που τους έδωσαν χώρο.

Συμπερασματικά: Δεν μπορεί να εμφα
νίζεται ο κ. Σημίτης ως απλώς προεδρεύ- 
ων! Ειδικώς όταν μεταγενεστέρως έβαλε 
την υπογραφή του στο  ανακοινωθέν της 
Μαδρίτης που αναγνώριζε «νόμιμα και ζωτι
κά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο» 
ή στη  Συμφωνία του Ελσίνκι, που ανα
γνώριζε «μεθοριακές διαφορές και άλλα 
συναφή θέματα» (δηλ. τις γκρίζες ζώνες).

Συμπέρασμα; Το να περιλαμβάνεις στα 
απομνημονεύματά σου τόσο  πρόσφατα 
ιστορικά γεγονότα, για θέματα της εξω τε
ρικής πολιτικής, που δίχασαν το  λαό, είναι 
πολιτικό λάθος. Το λιγότερο!
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