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«Μπεστ σέλερ» ο Σημίτης
Νέο κύκλο συζητήσεων αναμένεται να προκαλέσουν τα στοιχεία

που θα δουν το φως της δημοσιότητας, τα οποία αφορούν την 
ασφαλιστική μεταρρύθμιση και τα Ελληνοτουρκικά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Β Α Σ ΙΛ Η Σ  Σ Κ Ο Υ Ρ Η ΣΝέες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις αναμένεται να προκαλέσει η κυκλοφορία, σήμερα, του βιβλίου του κ. Κώστα Σημίτη, καθώς θα δουν το φως της δημοσιότητας και νέα στοιχεία που δεν συμπεριελήφθησαν στις προδημοσιεύσεις.Ο κ. Σημίτης, με το βιβλίο «πολιτική παρακαταθήκη», κάνει παρέμβαση σας πολιτικές εξελίξεις, «προειδοποιώντας» προς κάθε κατεύθυνση πως «οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται συνέχεια».«Ενα εκσυγχρονιστικό εγχείρημα δεν έχει ημερομηνία λήξης», τονίζει ο τέως πρωθυπουργός και λέει «ναι» σε μια νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση.«Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση είχε επίκεντρο τους μισθωτούς του ΙΚΑ. Χρειάζεται, όμως, να επεκταθεί και σε άλλους τομείς», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ μάλλον εμφανίζεται προβληματισμένος που δεν προχώρησε τη μεταρρύθμιση του 2001, γνωστή και ως «μεταρρύθμιση Γιαννίτση».Αναφερόμενος δε στη μεταρρύθμιση του 2002, γνωστή και ως «νόμος Ρέππα», υπογραμμίζει:

«Δημιούργησε τις προϋποθέσεις περαιτέρω διαρθρωτικών αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα, ώστε να υπάρξει περισσότερη ισοτιμία και κοινωνική δικαιοσύνη και άνοιξε τον δρόμο για ενοποιήσεις ταμείων.Οποιες νέες μεταρρυθμίσεις χρειάζονταν, μπορούσαν πλέον να σχεδιαστούν στον κατάλληλο χρόνο, χωρίς εκβιαστικά διλήμματα για τους πολίτες».Ο τέως πρωθυπουργός, επίσης, αναφέρει με νόημα πως «η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν αποκατέστησε ακόμη τον πραγματικό ανταγωνισμό»,

ότι «η μερική απασχόληση είναι πια δυνατή, αλλά δεν έχει πάρει ακόμη την επιθυμητή έκταση, ώστε να μειώσει την ανεργία, ιδίως των γυναικών» και πως «ο δείκτης του δημοσίου χρέους παραμένει στο επίπεδο του 100% του ΑΕΠ, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι πόροι απ' ό,τι πρέπει απορροφώνται στην εξόφ ληση χρεών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επενδύσεις».«Η χώρα πρέπει να έχει συνεχώς ανανεούμενο μεταρρυθμισπ- κό σχέδιο για να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης», αναφέρει ο τέως πρωθυπουργός, α

πευθυνόμενος προφανώς περισσότερο στο εσωτερικό του κόμματος.Δύο θέματα αναμένεται να συζητηθούν ακόμη ιδιαίτερα από τα όσα αναφέρει ο κ. Σημίτης στο βιβλίο του.
ΙμιαΠρώτον, το γεγονός ότι χαρακτηρίζει τα Ιμια ως «αποστρατιω- τικοποιημένη ζώνη». Αναφερόμενος στη λήξη του επεισοδίου τη νύχτα εκείνη του 1996, ο κ. Σημίτης γράφει: «Οι ΗΠΑ εγγυώνται τη μη επάνοδο τουρκικών δυνάμεων στη βραχονησίδα. Το ίδιο και εμείς για τις ελληνικές δυνάμεις. Αλλωστε, πρόκειται για αποστρα- τιωτικοποιημένη ζώνη».Δεύτερον, παραδέχεται ότι στις διερευνητικές επαφές με την Αγκυρα δεν συζητούνταν μόνο η υφαλοκρηπίδα.Πέραν της υφαλοκρηπίδας, ωστόσο, ο κ. Σημίτης σημειώνει πως «το άλλο ακανθώδες ζήτημα των διερευνητικών επαφών είναι η αι- γιαλίτιδα ζώνη», καθώς και ότι «ένα άλλο ζήτημα που αποτελεί μεί- ζον ζήτημα των διερευνητικών επαφών είναι το θέμα των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο».

ΠΑΣΟΚ

«Θερμές» συζητήσεις και εντός των τειχών
Πολλαπλά σχόλια προκαλεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ το βιβλίο του κ. Κώστα Σημίτη, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος Γιώργος Παπανδρέου φέρεται να έχει εκφράσει την επιθυμία να μη μετατραπεί το θέμα σε «εσωκομματικό πρόβλημα».Τα περισσότερα σχόλια για το βιβλίο (που επαναφέρει στο προσκήνιο τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κυβερνητική του οκταετία αλλά και τη φυσιογνωμία του ως κόμματος μεταρρυθμίσεων) αναμένεται να ξεκινήσουν από σήμερα, καθώς το βιβλίο σήμερα θα αποσταλεί από τον κ. Σημίτη στους πολιτικούς όλων των κομμάτων.Από τα χθεσινά σχόλια, πάντως, ξεχώρισαν τα όσα είπε στο Mega ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου και βουλευτής της ΝΔ Αρης Σπηλιωτόπουλος. «Κατά τη δική μου εκτίμηση, ήταν ένας πρωθυπουργός ο οποίος άφησε τα δικά του σημάδια στη σύγ-

χρονη πορεία της Ελλάδας», ενώ για τα «ευχαριστώ στους Α μ ερ ικ ά ν ο υ ς»  σ χολία σ ε: «Εγώ θεωρώ σωστό ότι ο Κ. Σ ημίτης είπε "ευχαριστώ" στους Αμερικάνους, από τη στιγμή που ζητήσαμε τη βοήθεια, την είχαμε και αποδείχθηκε σωτήρια».«Η κυβέρνηση Σημίτη στη δεύτερη θητεία της, κατά κάποιον τρόπο, εξάντλησε την ατζέντα της. Δ εν  προχώρησε στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις» δήλωσε στην ίδια εκπομπή της Μάρας Ζαχαρέα ο Μίμης Ανδρουλάκης, ενώ για τη σχέση Σημίτη - Ανδρέα Παπανδρέου σχολίασε:«Είναι μια συγκλονιστική σχέση. Ο Κώστας Σημίτης δημιούργησε ένα ανεξάρτητο σχετικά πολιτικό κεφ άλαιο από τον Ανδρέα Παπανδρέου, προδικτατορικό ακόμα από τον Ομιλο Παπαναστασίου. Δ εν  κα

πελώθηκε ποτέ από τον Ανδρέα».Μεγάλη δημοσιότητα έλαβε το βιβλίο του κ. Σημίτη και στην Τουρκία. Χαρακτηριστικός ο τίτλος της «Χουριέτ»: «Ομολογία που ήρθε έπειτα από επτά χρόνια» και «Μάθαμε για το Καρντάκ μόλις ύστερα από 4 ώ- ρες.Σκοπός του Οτσαλάν ήταν να προκαλέσει πόλεμο». Ενώ και η «Μιλιέτ» αναφέρει: «Ελληνική τραγωδία στο Καρντάκ. Ο Ελληνας αρχηγός του Γενικού Επιτελείου τρέλανε τον πρωθυπουργό».«Οι θέσεις της Εκκλησίας, θέσεις αρχών, είναι γνωστές και δεδομένες. Από κει και πέρα ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις προσωπικές του εκτιμήσεις».Αυτό ήταν το σχόλιο κύκλων της Ελλα- δικής Εκκλησίας σχετικά με το πολυσυζητημένο βιβλίο του τέως πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, στο οποίο περιέχονται αιχμηρές αναφορές για τον ρόλο της Εκκλησίας την περίοδο της πρωθυπουργίας του.
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ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣbartzinopoulos@hotmail.com
Σενάρια για 
αφελείςΟχι τώρα που τα πράγματα έχουν σφίξει για την κυβέρνηση και, προφανέστατα, θα σφίξουν ακόμη περισσότερο στο αμέσως προσεχές διάστημα, αλλά και πριν από μήνες, όταν όλα φάνταζαν ειδυλλιακότερα για τον Κ. Καραμανλή και το επιτελείο του, μόνιμα υποστήριζα ότι δεν υπήρχε περίπτωση πρόωρων εκλογών. Και ο λόγος ήταν απλός. Είναι πολλά τα παλαβά που έχουν γίνει στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας, αλλά ποτέ δεν υπήρξε περίπτωση κυβέρνησης με άνετη πλειοψηφία που ν' αποφάσισε να πάει σε πρόωρες εκλογές.
Η τελευταία φορα που οι εκλογές δεν έγιναν με την εκπνοή της 4ετίας ήταν το 1977. Εκτοτε και μ' εξαίρεση την περίπτωση του 1996, λόγω της διαδοχής του Α. Παπανδρέου από τον Κ. Σημίτη, όλες οι κυβερνήσεις που διέθεταν κοινοβουλευτική πλειοψηφία ουσιαστικά εξάντλησαν την τετραετία, μια και η επίσπευση των εκλογών κατά έναν ή δύο μήνες δεν εντάσσεται στη λογική της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.
Στο ίδιο διάστημά - από το 1977 και μέχρι σήμερα- υπολογίζω ότι θα έχουν δημοσιευτεί, συνολικά, στον ελληνικό Τυπό χιλιάδες ενυπόγραφα άρθρα, αναλύσεις και ρεπορτάζ για πρόωρες εκλογές που «πιθανολογούνταν», «είχαν δρομολογηθεί» ή «προβλεπόταν να προκηρυχθούν». Η πράξη έδειξε ότι ήταν αποκυήματα εσφαλμένων ή σκόπιμα παραπλανητικών πληροφοριών, αλλά και αποτέλεσμα της απεγνωσμένης αναζήτησης των δημοσιογράφων για «εν
διαφέρουσα» δημοσιογραφική ύλη. Κατά την άποψή μου, κυρίως το δεύτερο.Η βλακώδης σεναριολογία περί «πρόωρων εκλογών» είναι, πρωτίστως, δημοσιογραφικό εφεύρημα.
Το ευτύχημα είναι ότι τον τελευταίο καιρό φαίνεται να εγκαταλείπεται. Προφανώς γίνεται αντιληπτό το αυτονόητο: ότι μπορεί για πολλά να μην είναι ικανός ο Κ. Καραμανλής, αλλά την ευφυΐα ν' αποφύγει τον κίνδυνο να πέσει στα δύο ή δυόμισι χρόνια την έχει. Στο κάτω κάτω, ακόμη κι ο Μητσοτάκης άντεξε τριάμισι. Γιατί αυτός να του καταρρίψει το «ρεκόρ»; Ή  μήπως είναι πολλοί εκείνοι που πιστεύουν ότι μπήκαμε οριστικά πια στη φάση που ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος της κυβέρνησης και του Κ. Καραμανλή, φυσικά;
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