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Ο  κ. Σημίτης αποκαλύπτεται

Αναμένεται ότι θα δώσει βαρύτητα στον εκσυγχρονισμό του πολιπκού συστήματος και όχι στα πρόσωπα
Του Κ. Π. Π α π α δ ιο χ ο υ

Η ώρα τηε γνωστοποίησης των αποφάσεων του κ. Κ. Σημίτη έφθασε, καθώε στιε 11.30 το πρωί συνεδριάζει υπό τήν προεδρία του το Ε. Γ. του ΠΑΣΟΚ, όπου ο πρωθυπουργόε αναμένεται να προσδιορίσει τιε πρωτοβουλίεε του σε επίπεδο κόμματος, αλλά και να δώσει «στίγμα προθέσεων» για τον επερχόμενο ανασχηματισμό. Ο κ. Σημίτηε που θα προσέλθει στη Χαρι- λάου'Τρικούπη μια ώρα νωρίτερα, προκει- μένου να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Λαλιώτη, κρα- τάει επιμελώε «κλειστά τα χαρτιά του», αν και οι κινήσειε του λέγεται ότι προδίδουν πωε αποδίδει μεγαλύτερη σημασία, όχι στα πρόσωπα, αλλά στιε εξαγγελίεε στιε οποίεε θα προβεί για τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματοε.Σε κάθε περίπτωση, στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι διάχυτη η αίσθηση ότι ο πρωθυπουργόε είναι αποφασισμένοε να

προβεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα σε με- γάλεε αλλαγέε σε επίπεδο προσώπων, αλλά και πολιτικήε. Την αίσθηση αυτή αποκόμισε εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίεε, και ο υπουργόε Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου, ο οποίοε ήταν το μόνο από τα κορυφαία στελέχη που είχε το τελευταίο διάστημα την ευκαιρία να συζητήσει με τον κ. Σημίτη επί δύο και πλέον ώρεε για την εσωτερική πολιτική κατάσταση, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα στιε ΗΠΑ.Στη σημερινή συνεδρίαση, οι εκτιμήσειε των κορυφαίων στελεχών συγκλίνουν στο ότι ο πρωθυπουργόε θα προτείνει τη θέσπιση πλήρουε ασυμβίβαστου μεταξύ τηε ιδιότηταε του μέλουε του Ε.Γ. και του κυβερνητικού στελέχουε και θα ζητήσει τιε παραιτήσειε όλων των νυν μελών του οργάνου. Κορυφαία στελέ

χη σε κατ’ ιδίαν συζητήσειε τουε διατυπώνουν το ερώτημα «πώε θα αιτιολογήσει πολιτικά ο κ. Σημίτηε το πλήρεε ασυμβίβαστο». Από την άλλη πλευρά, όμωε, θεωρείται βέβαιο πωε τυχόν σχετική επιλογή του πρωθυπουργού θα γίνει σεβαστή από όλα τα μέλη του οργάνου.Το άλλο μεγάλο ερώτημα που απασχολεί τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη είναι το «χρονοδιάγραμμα» μέσω του οποίου θα αναπτύξει ο κ. Σημίτηε τιε πρω- τοβουλίεε του. Κατά την επικρατούσα άποψη, ο πρωθυπουργόε θα ζητήσει σήμερα τιε παραιτήσειε των μελών του Ε. Γ. και την Παρασκευή και το Σάββατο θα συ- νέλθει η Κεντρική Επιτροπή για την ανάδειξη νέου. Ενώ τη Δευτέρα ή την Τρίτη ο κ. Σημίτηε θα προχωρήσει στον ανασχηματισμό τηε κυβέρνησηε. Πάντωε, σύμφωνα με μιαν άλλη εκδοχή ο πρωθυπουρ

γόε θα προβεί στον ανασχηματισμό σήμερα το απόγευμα ή το αργότερο αύριο και η ανασύνθεση του Ε.Γ. θα ακολουθήσει.Σημειώνεται ότι σήμερα θα δει το φωε τηε δημοσιότηταε νέα πανελλαδική δημοσκόπηση που διενεργήθηκε μετά τη σύνοδο κορυφήε τηε Χαλκιδικήε. Σύμφωνα με πληροφορίεε από κυβερνητικά στελέχη, τα αποτέλεσματα τηε συγκεκριμέ- νηε έρευναε θα είναι οριακά καλύτερα για το ΠΑΣΟΚ από αυτά τηε τελευταίαε δη- μοσκόπησηε τηε ΜΚΒ, ενώ ο κ. Σημίτηε θα προηγείται του κ. Καραμανλή στο ερώτημα τηε καταλληλότηταε για την πρωθυπουργία. Εν τω μεταξύ, ο κ. Γερ. Αρσένηε σε ομιλία του στο Ελληνοαμερι- κανικό Επιμελητήριο παρατήρησε πωε «ο πολιτικόε μαε κόσμοε έχει εμπλακεί σε μια εξισορροπιστική διαδικασία χωρίε να τολμά ρήξειε», ενώ ο κ. Θ. Τσουκάτοε προειδοποίησε ότι «ο εκσυγχρονισμόε που επαγγελθήκαμε κινδυνεύει να γίνει γραφειοκρατία».

Ο  πρωθυπουργός 
θα υποστηρίξει το 
ασυμβίβαστο Ε.Γ. 
και κυβέρνησης.

Συγχαρητήρια Ευρωπαίων 
στην ελληνική προεδρία

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συζήτηση για τα πεπραγμένα της 
ελληνικής προεδρίας στο Ευρωκοινοβούλιο εμφανίστηκε ο 
πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης.

Του ανταποκριτή μας  
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο υ  Κα λ λ ε ρ γ η

Η αυλαία μιαε από τιε πλέον επι- τυχημένεε προεδρίεε τηε Ευρω- πάίκήε Ενωσηε, έπεσε χθεε με την παρουσίαση από τον πρωθυπουργό Κ. Σημίτη, των πεπραγμένων τηε θητείαε τηε Ελλάδοε στο τιμόνι τηε Ε.Ε. ενώπιον τηε ολο- μέλειαε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν ο πρωθυπουργόε εξέ- φρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη όλων των βασικών στόχων που είχαν τεθεί, αντίστοιχη, εάν όχι και μεγαλύτερη ακόμα, υπήρξε η ικανοποίηση που εκ- φράσθηκε χθεε για την ελληνική προεδρία από το σύνολο σχεδόν των ομιλητών.
0 κ. Ρομάνο ΠρόντιΧαρακτηριστική του εξαιρετικά θερμού κλίματοε, υπήρξε η επισήμανση του προέδρου τηε Επιτρο- πήε, Ρομάνο Πρόντι, ότι στην περίπτωση τηε Ελλάδοε τα συγχαρητήρια «δεν δίδονται από ευγένεια αλλά για λόγουε απολΰτωε αντι- κειμενικούε». Μάλιστα, επικαλούμενοε το ρητό «αρχή άνδρα δείκνυσι», ο κ. Πρόντι σημείωσε ότι πράγματι, ο πρωθυπουργόε απεδείχθη απολΰτωε αντάξιοε των ασυνήθιστα απαιτητικών περιστάσεων που αντιμετώπισε η Ενωση στο παρελθόν εξάμηνο, σημειώνο- νταε ότι «αποδείξατε ότι διαθέτετε την κατάλληλη φύση για το αξίωμα».

Ο πρωθυπουργόε χαρακτήρισε ωε μεγαλύτερη δοκιμασία την κρίση που προκλήθηκε λόγω του πολέμου στο Ιράκ και την ανάγκη να εξευρεθεί, παρά τιε πλήρωε δι- ιστάμενεε απόψειε των κρατών - μελών, μία κοινή ευρωπαϊκή στάση στο ζήτημα. Πέραν αυτού, κατέγραψε ωε σημαντικότερεε στιγ- μέε τηε προεδρίαε, την υπογραφή τηε Συνθήκηε Πορσχώρησηε των 10 νέων μελών στην Αθήνα τον Απρίλιο, την ολοκλήρωση τηε συ- νέλευσηε για το μέλλον τηε Ευ- ρώπηε, την αναθεώρηση τηε Κοι- νήε Αγροτικήε Πολιτικήε και, φυσικά, την επιτυχή ολοκλήρωση κρίσιμων, αλλά επί δεκαετίεε εκ- κρεμούντων οικονομικών ζητημάτων, όπωε είναι το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίαε, η φορολογία καταθέσεων και η απελευθέρωση τηε εσωτερικήε αγοράε ενέργειαε. Ειδικά για το θέμα τηε διεύρυνσηε, ο κ. Σημίτηε τόνισε ότι αυτή αποτελεί και «δικαίωση των αγώνων τηε Κύπρου για την αποκατάσταση των αρχών του διεθνοΰε δικαίου».Ιδιαίτερα θερμοί υπήρξαν όμωε

για την Ελλάδα και όλοι όσοι έλαβαν τον λόγο στη συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση του απολογισμού τηε προεδρίαε από τον πρωθυπουργό. Ο επικεφαλήε του ΕΛΚ Χανε-Γκερτ Πέτερινγκ σημείωσε ότι το κόμμα του συνέβαλε και αυτό στην «αναμφισβήτητη επιτυχία» τηε «λαμπρήε ελ- ληνικήε προεδρίαε», ενώ αναφέρθηκε στη «στενή συνεργασία του με τουε ευρωβουλευτέε τηε Ν.Δ. αλλά και τον πρόεδρό τηε Κ. Καραμανλή».
«Οδύσσεια»Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματοε ο πρόεδρόε του, Ενρίκε Μπαρόν Κρέσπο, μίλησε για «μία προεδρία - “οδύσσεια” και όχι “κρουαζιέρα”, που είχε την τύχη να έχει στο τιμόνι ικανό καπετάνιο». Από τουε Πράσινουε ο Γιοχάνεε Φο- γκενχούμπερ και ο Νιλ ΜακΚόρ- μικ υπογράμμισαν ιδιαίτερα το γεγονόε ότι η ελληνική προεδρία απέδειξε πωε: «Μια μικρή χώρα απέδειξε ότι μπορεί να είναι ικανή να οδηγήσει την Ενωση».

Από ελληνικήε πλευράε, ο επικε- φαλήε των ευρωβουλευτών τηε Ν.Δ., κ. Α. Τρακατέλληε επισήμα- νε ότι τα θετικά σχόλια για την ελληνική προεδρία αποτελούν το
«πιο αποφασιστικό επιχείρημα για τη διατήρηση τηε εναλλασσό- μενηε προεδρίαε τηε Ε.Ε.» ενώ για το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κατηφόρηε δήλωσε «υπερήφανοε σαν Ευρωπαί- οε και σαν Ελληναε». Για το ΚΚΕ, ο κ. Κόρακαε σημείωσε ότι η ελληνική προεδρία ενίσχυσε τον «αντιλαϊκό αντιδραστικό και επιθετικό χαρακτήρα τηε Ε.Ε.». Από τον Συνασπισμό, τέλοε, ο Μ. Πα- παγιαννάκηε έθεσε το ερώτημα αν θα γίνει και στην Ελλάδα δημοψήφισμα για την επικύρωση του νέου Συντάγματοε τηε Ε.Ε.

Εγκώμια και ανησυχίες από τους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς»

Η άσκηση της ελληνικής προεδρίας θεω
ρείται ευρέως επιτυχής επισημαίνει δημο
σίευμα των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς», το οποίο 
υπογράφει ο Τζορτζ Πάρκερ, που δεν δια- 
κρίνεται για τα φιλοελληνικά του αισθήμα
τα, καθώς η Αθήνα πέτυχε να περιστείλει 
τη δημιουργηθείσα από την κρίση του Ιράκ 
βλάβη στις ευρωατλαντικές σχέσεις. Στην 
επιτυχή άσκηση της ελληνικής προεδρίας .

αναφέρεται η εφημερίδα και στο κύριο άρ
θρο της, στο οποίο εκφράζεται προβλημα
τισμός για τπν ιταλική προεδρία στο δεύτε
ρο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. «Ευτυ
χώς, τομς επόμενους έξι μήνες, η κυβέρνη
ση του Ιταλού πρωθυπουργού κ. Σίλβιο 
Ιν|περλουσκόνι θα προεδρεύσει σε λίγα 
μόνον μεγάλα θέματα, και αυτό οφείλεται 
εν μέρει στην επιτυχία της ελληνικής προε

δρίας, που κατέληξε σε συμφωνίες στα θέ
ματα της αγροτικής μεταρρυθμίσεως και 
τη φορολογία των καταθέσεων και άνοιξε 
το δρόμο των διαπραγματεύσεων με τις 
ΗΠΑ για τις υπερατλαντικές αερομεταφο
ρές». Το μόνο θέμα που παραμένει ανοι
κτό είναι η Διακυβερνητική Διάσκεψη για 
το σύνταγμα της Ευρώπης, επισημαίνουν 
οι «Φ.Τ.» σε κύριο άρθρο τους.


