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ρίου, αλλά, για τους γνωρίζοντες, ότι 
σχεδόν όλοι οι μάρτυρες απέφυγαν να 
αποκαλύψουν την αλήθεια: ότι υπήρξε 
διακομματική συσκότιση.

Κρίμα. Γιατί οι εκρήξεις του πρωθυ
πουργού τον καιρό των γεγονότων άλ
λα έδειχναν...

β .ς κ ;

Η... μάχη της Μόσχας
«Αθόρυβη» είναι η μάχη που δίνει 

στη Μόσχα ο υπουργός Εθνικής Αμυ
νας Γ. Παπαντωνίου, προκειμένου να 
επιλυθούν τα προβλήματα συμβατότη
τας στη λειτουργία των ρωσικών αντια
εροπορικών συστημάτων.

Ο κ. Παπαντωνίου διεμήνυσε στη

*σική πλευρά ότι πρέπει να ξεπερα- 
>ύν τα υφιστάμενα τεχνικά εμπόδια, 
τε να λειτουργήσει ομαλά η «πολυε

θνική» αντιαεροπορική ομπρέλα της 
Ελλάδας. Και αυτό, διότι, όπως α ίδιος 
εξήγησε (στη συνέντευξή του στην εκ
πομπή «Φάκελοι» του Mega), εάν επι- 
τραπεί στους Τούρκους πιλότους να 
πετούν ανενόχλητοι, αυτοί είναι ικανοί 
να φτάσουν μέχρι... την Ακρόπολη!

δ .β ;
«Απειλή» η Ελλάδα!

Στον κατάλογο των «προκλήσεων α
σφάλειας» που αντιμετωπίζει η Τουρ
κία, σύμφωνα με τη στρατιωτική ηγε
σία της, πρωτεύουσα θέση κατέχουν οι 
ειρηνευτικές αποστολές, οι φυσικές 
καταστροφές και η «μη επίτευξη λύσης 
στο Κυπριακό και στο ζήτημα του Α ι
γαίου».

Ακόμη ένα δείγμα του πώς ακριβώς 
«βλέπει» την ελληνοτουρκική προσέγ
γιση το κατεστημένο στην Αγκυρα.

Ñ . M .

■  Στα γραφεία της ΝΔ κυκλοφορεί... 
ένας Νιόνιος (όχι, Βέβαια, ο ΣαΒΒό- 
πουλος), ο οποίος γνωρίζει όσα δεν 
ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι.

■Ισως να «πρωταγωνιστήσει > και άλ
λος δικηγόρος στην υπόθεση Μπουρ- 
μπούλια.

Ο Κάλχας

Κοινό συμφέρον
Ποιον συμφέρει η αλλαγή του νομο

θετικού πλαισίου για τις δημοσκοπή
σεις; Απ' ό,τι φάνηκε χθες στο συνέδριο 
του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπη
σης και Ερευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), και 
το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ. Για διαφορετι
κούς λόγους ο καθένας, τόσο ο υπουρ
γός Τύπου και MM E Χρ. Πρωτόπαπας 
όσο και η δήμαρχος Αθηναίων Ντόρα 
Μπακογιάννη είπαν ναι «εδώ  και τώ 
ρα» στην αλλαγή της νομοθεσίας πριν 
από τις εκλογές του 2004.

Σ.Χ.
«Ολέθριο λάθος»

Μιλώντας μάλλον με την ιδιότητα 
του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο κ. 
Πρωτόπαπας έκρουσε τον κώδωνα του 
κινδύνου για την «εξαγωγή πρόχειρων 
και μη τεκμηριωμένων συμπερασμά
των, όταν ο τρόπος διεξαγωγής και πα
ρουσίασης των αποτελεσμάτων της έ 
ρευνας δεν είναι ο πρέπων».

Και η Ντόρα όμως -όχι με την ιδιότη
τα της δημάρχου προφανώς, αλλά του 
στελέχους της ΝΔ- χαρακτήρισε «ολέ

θριο λάθος» για τον πολιτικό να πιστεύ
ει ότι μέοω των δημοσκοπήσεων ασκεί 
πολιτική.

Σ Χ .

«Πακέτο Φλωρίδη»
Χθες παραδόθηκε στο γραφείο του 

πρωθυπουργού ίο «πακέτο Φλωρίδη». 
Το πακέτο κοινωνικών μέτρων, δηλα
δή, που σχεδίασε επιμελώς ο υφυπουρ
γός Οικονομικών και με το οποίο ο κ. 
Φλωρίδης πιστεύει ότι θα συμβάλει α
ποφασιστικά στην αλλαγή του πολιτι
κού κλίματος. Οσο κι αν κάποιοι προϊ
στάμενοί του φαίνονται ενοχλημένοι α
πό την πρωτοβουλία του...

ΒΓςΊΚ.

Θέμα ασφαλείας
«Ανατολίτικο παζάρι» θυμίζουν πλέ

ον οι είσοδοι και οι έξοδοι των σταθμών 
του μετρό. Ελληνες και αλλοδαποί μι- 
κροπωλητές απλώνουν καθημερινά 
την πραμάτεια τους εκεί, με αποτέλε
σμα όχι μόνο να υποβαθμίζονται αισθη
τικά οι χώροι, αλλά (το σπουδαιότερο) 
και να δημιουργείται πλέον σοβαρό 
πρόβλημα ασφάλειας.

Οπως πληροφορούμαστε, η Αττικό 
Μετρό - Εταιρεία Λειτουργίας (ΑΜΕΛ) 
έχει στείλει επιστολές στους αρμόδι
ους φορείς και στους κατά τόπους δη
μάρχους, επισημαίνοντας την ανάγκη 
να μείνουν ελεύθεροι οι χώροι πρόσβα
σης στο μετρό, ώστε εάν (ο μη γένοιτο) 
παραστεί ανάγκη, να μπορούν να σταθ
μεύσουν εκεί τα οχήματα της Πυρο
σβεστικής Υπηρεσίας.

Γιατί, άραγε, οι παραλήπτες των επι
στολών εξακολουθούν να κωφεύουν 
στις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες 
της ΑΜΕΛ;

ΜΚΝ.

ΑΝΤΙ
Θ Ε Σ Ε Ι Σ

Ο  θ ρ ία μ β ο ί 
τη5 αποτυχία$

Αν ισχυριστώ ότι έπρεπε να πεθάνει ο 
Ανδρέας Παπανδρέου για να μπορέσει να πά
ρει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα στο ποδό
σφαιρο, θα λέω αλήθεια. Ετσι έγινε. 0  
Ανδρέας πέθανε το καλοκαίρι του 1996 κι ό
λα τα επτά επόμενα πρωταθλήματα τα πήρε 
ο Ολυμπιακός. Κι αν προσθέσω ότι έπρεπε να 
γίνει πρωθυπουργός ο βουλευτής Πειραιά 
Κώστας Σημίτης για να πάρει ο Ολυμπιακός 
τα πρωταθλήματα και να μπει παίκτης της ο
μάδας μπάσκετ (ο Παναγιώτης Φασούλας) 
στη Βουλή, πάλι θα λέω αλήθεια. Οι πάντες 
όμως γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές ό
πως εμφανίζονται αποτελούν ηχηρό παρά
δειγμα παραπληροφόρησης. Επειδή συνδέο
νται αληθινές μεν αλλά άσχετες μεταξύ τους 
πληροφορίεζ.

Οφείλω να παραδεχτώ ότι το παράδειγμά 
μου αυτό δεν πιάνει χαρτωσιά μπροστά στα ό
σα ειπώθηκαν από τους αρμοδίους της «Αθή
να 2004». Η παταγώδης αποτυχία στην προ
πώληση εισιτηρίων για τους Ολυμπιακούς, 
αυτή που γι’ άλλη μια φορά απέδειξε ότι οι 
Ελληνες δεν είναι κορόιδα, παρουσιάστηκε 
ως επιτυχία! Με την κατάλληλη παράθεση α
ριθμών. Οτι ο στόχος ήταν 300.000 εισιτή
ρια ειπώθηκε μετά την καταμέτρηση. Κι αν 
στ’ αλήθεια αυτός ήταν, οι διοργανωτές πό- 
νταραν στην αποτυχία.

Κανένας δεν μας είπε πόσα συνολικά ήταν 
τα διατιθέμενα εισιτήρια. Στο άγχος της τε
λευταίας εβδομάδας, όμως, οι ορ
γανωτές διαφήμιζαν την ύπαρξη

900.000 χιλιάδων φτηνών εισι
τηρίων των δέκα ευρώ. Τώρα μας 
λένε ότι ζητήθηκαν 591 .112  εισιτή
ρια, από τα οποία το 34% «φθηνά των 10-30 
ευρώ». Αυτό το 34% αντιστοιχεί σε 200.978 
αιτήσεις. Να υποθέσουμε ότι των δέκα ευρώ 
ήταν τα μισά από αυτά (πιστεύω πως είναι πο
λύ λιγότερα); Η «Αθήνα 2004» πανηγυρίζει ε
πειδή της ζητήθηκαν 100.000 από τα διατι
θέμενα 900.000: Το 11%! Εγώ, αν έριχνα 
στην αγορά ένα προϊόν από το οποίο απορ- 
ροφιόταν το 11%, θα το έκλεινα το μαγαζί. 
Χώρια που και αυτό το 11% είναι πλασματικό. 
Βγάλτε διπλοεγγραφές, βγάλτε άκυρα, 
βγάλτε, αν υπάρχουν, περισσότερες των θέ
σεων αιτήσεις για τις οποίες θα γίνει κλήρω
ση και βγάλτε συμπέρασμα.

Η τραγική αλήθεια είναι ότι από τους
6 .500.000  άνω των 18 ετών Ελληνες ηα- 
ραγγέλθηκαν 484 .712  εισιτήρια (7,46%, 
που αντιστοιχούν ένα ανά 13 ενήλικους 
Ελληνες)! Οι αρμόδιοι ανακοίνωσαν ότι το 
18% από αυτά (δηλαδή, 87.248 αιτήσεις) α
φορούν συνδυασμούς εισιτηρίων. Δηλαδή οι 
ίδιοι άνθρωποι θέλουν να βρίσκονται στις 
κερκίδες περισσότερες από μία φορές. Υπο
θέστε μόνοι σας πόσοι παράγγειλαν πιο πολ
λά από ένα μεμονωμένα εισιτήρια. Και αφαι
ρέστε το αποτέλεσμα από τις 484.712 αιτή
σεις. Που και όλες να εγκριθούν, σημαίνει ό
τι οι αγώνες στην πλειονότητά τους θα γίνουν 
προ κενών κερκίδων:

Αφαιρώντας τους 100 .000  θεατές των 
τελετών έναρξης και λήξης, μένουν
500.000 αιτήσεις Ελλήνων και αλλοδαπών 
για 28 αθλητικές ημέρες. Αναλογούν 
17.857 θεατές ανά ημέρα, μοιρασμένοι σε 
22 χώρους, ήτοι 811 άτομα ανά στάδιο την 
ημέρα κατά μέσο όρο.

Να ευχηθώ «πάντα τέτοια» ή να βάλω τα 
κλάματα:


