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ins στην εξωτερική πολιτική.

«Αν δεν συνέλθουμε θα πάμε 50 χρόνια πίσω» είναι μία 
από τιε χαρακτηριστικέε φράσειε που είπε ο πρόεδροε 
τηε εν λόγω ένωσηε κ. Τ. Οζιλχάν, εκτιμώνταε ότι «η 
Τουρκία αντιμετωπίζει τιε δυσκολότερεε μετά τον Δεύτε
ρο Παγκόσμιο Πόλεμο μέρεε τηε». Ο κ. Οζιλχάν επισήμα- 
νε ότι με την επιλογή τηε Αγκυραε να μη συμβάλει στην 
επίτευξη του Κυπριακού, «η χώρα οδηγείται σε απομόνω
ση από την Ε.Ε.», ενώ υποστήριξε πωε και οι κυβερνητι- 
κέε επιλογέε στο Ιράκ έχουν οδηγήσει τιε αμερικανικέε 
σχέσειε στο χειρότερο σημείο των τελευταίων πενήντα ε
τών. Με τα δεδομένα αυτά κάλεσε την πολιτική ηγεσία 
τηε χώραε να αντιληφθεί την ανάγκη «δημιουργικών βη
μάτων στην εξωτερική πολιτική» και έκρινε απαραίτητη 
την ένταξη τηε Κύπρου επανενωμένηε το 2004 στην Ενω
ση βάσει του σχεδίου Ανάν, εκτιμώνταε ότι σε άλλη περί
πτωση η Τουρκία κινδυνεύει να γίνει «μια απομονωμένη 
χώρα τηε Μ. Ανατολήε με χαμηλά εισοδήματα».

Την ίδια ώρα, στην Κύπρο, την έντονη αντίδραση του 
Ρ. Ντεντκτάε προκάλεσε η απόπειρα τηε τουρκοκυπρια- 
κήε αντιπολίτευσηε να διενεργήσει στην Κερύνεια συμ
βολικό δημοψήφισμα για λύση του Κυπριακού με βάση το 
σχέδιο Ανάν. Το δημοψήφισμα συνδιοργανώνουν η πλατ
φόρμα «Αυτή η χώρα είναι δική μαε» και η επιτροπή για 
το Κοινό Οραμα των Τουρκοκυπρίων, στελέχη των οποί
ων συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή στην Ελιά.

Οι συλληφθέντεε αφέθησαν ελεύθεροι, αλλά προηγου- 
μένωε τουε απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα κατά- 
λυσηε του ψευδοκράτουε. Ο Ρ. Ντενκτάε χαρακτήρισε 
παράνομεε τιε κινήσειε τουε και ισχυρίστηκε ότι οι υπο- 
κινητέε του δημοψηφίσματοε έχουν στόχο «να σύρουν 
τουε Τουρκοκυπρίουε σε περιπέτειεε». Ενθαρρυντικό εί
ναι πάντωε ότι αρκετέε τουρκοκυπριακέε εφημερίδεε επι
κρίνουν σφόδρα τον κατοχικό ηγέτη και προσδίδουν με
γάλη σημασία στιε συγκεκριμένεε εξελίξειε, όπωε και στη 
νέα συγκέντρωση πέντε χιλιάδων διαδηλωτών που έγινε 
την προηγούμενη Κυριακή στη Λευκωσία.

Η κλήρωση του Εθνικού Λαχείου
Κατά τη χθεσινή κλήρωση του 

Εθνικού Λαχείου ο αριθμός 78500 
κερδίζει 30.000 ευρώ.

Οι αριθμοί 115246 και 184457 
κερδίζουν από 15.000 ευρώ.

Οι αριθμοί 78522, 115268 και 
184479 κερδίζουν από 3.000 ευρώ.

Οι αριθμοί 78233, 115979 και 
184190 κερδίζουν από 1.500 ευρώ.

Από 900 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί. 
78095 78119 78416 78461 
78465 78487 78585 115162 

115207 115211 115233 115331 
115841 115865 184052 184076 
184373 184418 184422 184444 
184542

Αηό 600 ευρώ 
78021 78256 
78622 78755 
78904 78940 

115363 115368 
115562 115650 
184213 184394 
184712 184721 
184897 184978

κερδίζουν
78437
78764

115002
115501
115686
184574
184773

οι αριθμοί: 
78617 
78816 

115183 
115510 
115767 
184579 
184861

78326
78395
78462
78530
78653
78750
78902

115025
115080
115145
115213
115286
115400
115551
115677
115785
115846
184011
184099
184242
184292
184368
184449
184538
184677
184789
184945

78334
78399
78467
78540
78654
78805
78931

115031
115081
115157
115238
115327
115466
115578
115734
115800
115888
184018
184150
184244
184324
184391
184465
184606
184684
184809
184948

78335
78411
78492
78581
78720
78832
78988

115033
115113
115180
115254
115395
115473
115598
115737
115807
115939
184048
184203
184283
184352
184419
184487
184610
184707
184859
184958

78367
78434
78508
78649
78727
78852
78991

115072
115141
115208
115276
115399
115496
115648
115747
115837
115992
184057
184236
184291
184356
184424
184497
184611
184762
184888
184996

Αηό 300 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 
78001 78039 78054 78061 
78091 78100 78142 78193 
78246 78279 78285 78287

Τέλος αηό 180 ευρώ κερδίζουν όλοι οι 
αριθμοί οπό 78000 έως 78999, οπό 115000 
έως 115999 κοι αηό 184000 έως 184999.

ϋΛΛπντκο κστντσνικο τρορστιμ.

Καθιστική διαμαρτυρία

Επίσηε, απόψε η νεολαία του 
ΠΑΣΟΚ καλεί σε καθιστική δια
μαρτυρία νέουε και εργαζόμε- 
vous 13 πόλεων τηε χώραε και 
κορυφώνει τη  δράση τηε σε συ
νεργασία με τιε υπόλοιπεε πολι- 
τικέε νεολαίεε (ΟΝΝΕΔ, ΣΥΝ, 
ΚΝΕ, ΔΗΚΚΙ) αύριο στιε 12 το 
μεσημέρι στην πλατεία Συντάγ- 
ματοε. Στην εκδήλωση συμμετέ
χει και το Κοινωνικό Φόρουμ.

^ΗγοινιΠ’ " θεσσαΛονικη
2003», η συγκέντρωση 
τηε οποίαε θα πραγμα- 
τοποπιθεί στο άγαλμα 
του Κολοκοτρώνη στιε 
12 το μεσημέρι. Επιπλέ
ον, διοργανώνει απο
στολή  αποκλεισμού 
στη  βάση τηε Σούδαε 
τη ν Κυριακή.

ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ

Σειρά έχουν οι κινη
τοποιήσετε τηε ΓΣΕΕ

Νέες κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια κατά του πολέμου στο Ιράκ προγραμματίζουν οι 
πολιτικές νεολαίες και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.

η «Συμμαχϊα - Σταματή
στε τον Πόλεμο».

Τέλοε, τα  Εργατικά 
Κόντρα τηε χώραε σε 
συνεργασία με την 
ΤΕΔΚΝΑ συγκεντρώ
νουν τρόφιμα και φάρ
μακα, προκειμένου να 
σταλεί μέσω τηε οργά- 
νωσηε «Γιατροί του Κό
σμου» ανθρωπιστική 
βοήθεια στο δοκιμαζό- 
αενο λαό του Ιράκ.

«Ριζοσπάστες» οι... «λοχαγοί της
Του Γ. Τ α μ π α κ ο π ο υ λ ο υ

Σε «Ριζοσπάστες» (οι υποστηρίζο- 
ντεε, δηλαδή, ριζικέε πολιτικέε ή 
κοινωνικέε αλλαγέε, οι καινοτό- 
μοι, επαναστάτεε) μετονομάζο
νται οι «λοχαγοί» τηε Ν.Δ. Η πρώ
τη και... μοναδική, υπαρκτή σήμε
ρα, πολυπληθήε «ομάδα» τηε φι- 
λελεύθερηε παράταξηε -μέλη τηε 
οι Ν. Νικολόπουλοε, Αθ. Νάκοε, Γ. 
Καλόε, Γ. Καλαντζήε, Αδ. Ρεγκοΰ- 
ζαε, Ν. Τσιαρτσιώνηε, Παν. Σκαν- 
δαλάκηε, Ηλ. Καλλιώραε, Θ. Σκρέ- 
καε, Κ. Καράε, Ν. Κοτσάρηε και 
συνεργαζόμενοι οι Μαρία Καρά, 
Αθ. Φλωρίνηε, Στ. Καλαφάτηε, 
Mix. Χαλκίδηε, Β. Πολύζοε και Λ. 
Παπανικολάου- αποφάσισε να αλ
λάξει ονομασία και να ταυτίσει 
την παρουσία τηε με τουε στό- 
χουε τηε: «Την ανάδειξη, ασυνθη
κολόγητα, του αιτήματοε για την 
ανανέωση του κόμματοε, την ε
πανίδρυση του κράτουε και τον 
πραγματικό εκσυχρονισμό τηε ελ- 
ληνικήε κοινωνίαε». Η «χειραφε- 
τική μετεξέλιξη» των λοχαγών σε 
ριζοσπάστεε (θυμί
ζει ολίγον Εθνική 
Ριζοσπαστική Ενω
ση), οφείλεται κυ- 
ρίωε στο... νέο ορί
ζοντα τηε Ν.Δ., που 
παρουσιάζεται, ό
πωε οι μετρήσειε 
τηε κοινήε γνώμηε 
τουλάχιστον κατα
δεικνύουν, ωε το α
διαφιλονίκητο «φα
βορί» για τον τίτλο 
τηε κυβέρνησηε, έ
πειτα από πολλά 
χρόνια. Και σαφώε, 
οι νέοι σε ηλικία 
βουλευτέε που απο
τελούν κατά απόλυ
τη πλειοψηφία τον 
πυρήνα των λοχα
γών, οι οποίοι δεν

προέρχονται από πολιτικά τζάκια, 
επιθυμούν να καταδείξουν και τη 
δυναμική τουε, ωε η μοναδική «ο
μάδα», που λειτουργεί με την πο
λυδιαφημισμένη ανοχή του κ. Κ. 
Καραμανλή, στουε κόλπουε του 
κόμματοε. Η «ομάε», που αποτε- 
λείται από τα στελέχη εκείνα που 
πρότειναν τον κ. Καραμανλή για 
ηγέτη τηε Νέαε Δημοκρατίαε, ε
πονομάσθηκαν αρχικά λοχαγοί (ε- 
μπνευστήε τηε πρώτηε «συνωμο- 
τικήε» σϋναξήε τουε ο κ. Μ. Κε- 
φαλογιάννηε, ο οποίοε αργότερα 
αποχώρησε), εξαιτίαε τηε αντί- 
στοιχηε ομάδαε των λοχαγών, 
που λειτουργούσε στουε κόλπουε 
του ΠΑΣΟΚ.

Κομματική ιεραρχία

Η ονομασία, η οποία προήλθε 
και από το νεαρόν, τότε, τηε ηλι- 
κίαε τουε, είχε να κάνει και με τιε 
χαμηλέε θέσειε που είχαν στην 
κομματική ιεραρχία. Επειδή ό- 
μωε, καθώε φαίνεται, ούτε «κατ’ 
επιλογήν» ούτε «κατ’ αρχαιότη
τα » προβιβάζονταν, θεώρησαν

Η ομάδα των «λοχαγών»  είχε προτείνει τον κ. Κ. 
για προέδρο της Ν.Δ. στο έκτακτο συνέδριο το

ξαφνικά «ανούσια» την ονομασία 
λοχαγοί και προχώρησαν στην 
αλλαγή τηε στρατιωτικήε κατα- 
γωγήε τουε... Η ταύτισή τουε με 
τον ριζοσπαστισμό προφανώε θέ
λει να καταδείξει ότι επιθυμούν 
ρήξειε με τα κατεστημένα σχήμα
τα και με οτιδήποτε μπορεί να 
διαθέτει μία «εξ οφίτσιο» θεώρη
ση. Ο «ριζοσπαστισμόε» τουε, ό- 
μωε, υποδηλώνει σαφώε και τιε ό
χι και τόσο αγαθέε προθέσειε 
τουε, καθώε εννοιολογικά και μό
νον υπογραμμίζει «την υποστήρι
ξη, την εφαρμογή δραστηριοτή
τω ν μέσω τηε δυναμικήε ρήξηε 
με τα κατεστημένα σχήματα». 
Και δεν έχουν περάσει ούτε είκο
σι ημέρεε, που ο ίδιοε ο πρόεδροε 
τηε Ν.Δ. κ. Κ. Καραμανλήε, συνέ
στησε ψυχραιμία, αφού οι λοχα
γοί και το «Ιδρυμα Κωνσταντίνοε 
Τσάτσοε», το οποίο κατευθύνουν, 
ήλθε σε «σύγκρουση» με το Ινστι
τούτο Δημοκρατίαε Κ. Καραμαν
λήε, καθώε ο Γ. Βαρβιτσιώτηε, η- 
γήτωρ του τελευταίου, κατόρθω
σε να τουε δείξει ποιο ίδρυμα εί

ναι το... πλέον ισχυ
ρό, οργανώνονταε 
ημερίδα για τον... Κ. 
Τσάτσο.

Τελικώε... ριζο- 
σπάστεε και «βαρώ- 
νοι», έπειτα από πα
ρέμβαση τηε Ρηγίλ- 
ληε, τα βρήκαν και 
μάλιστα διοργανώ- 
νουν ημερίδεε. 
Δείγμα, πιθανότα
τα, το μήνυμα Κα
ραμανλή ότι μπορεί 
να συνυπάρχει - 
προε το παρόν του
λάχιστον- το και
νούργιο με το πα
λαιό. Αλλωστε, και 
οι «βαρώνοι»... από 

Καραμανλή ριζοσπάστεε ξεκί- 
1997. νησαν...

Ανοιχτή η κόντρα 
άλιωτη - Νεονάι
Ίου Κ. Π. Π α π α δ ιο χ ο υ

Το προβληματικό επίπεδο των 
προσωπικών σχέσεων του γραμ
ματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Λαλιώτη 
και του στενού συνεργάτη του 
πρωθυπουργού για κομματικά θέ
ματα και μέλουε του Ε.Γ. κ. Μ. Νε- 
ονάκη, αλλά και τιε διαφορετικέε 
προσεγγίσειε που αναπτύσσονται 
για τη διεξαγωγή ή μη των προ
γραμματισμένων για τον Ιούνιο ε
σωκομματικών εκλογών, ανέδειξε 
η χθεσινή συνεδρίαση τηε Εκτε- 
λεστικήε Γραμματείαε του κυβερ- 
νώντοε κόμματοε.

Πολιτική διάσταση

Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. 
Νεονάκηε απέφυγε να παραστεί 
στη συνεδρίαση, ετηκαλοΰμενοε 
το γεγονόε ότι δεν είχε ενημερω
θεί επισήμωε για τη διεξαγωγή 
τηε από την Γραμματεία του κόμ
ματοε. Ομωε, η επιλογή του είναι 
προφανέε πωε έχει και σαφή πολι
τική διάσταση, αφού στη Χαριλά
ου Τρικοΰπη αποτελεί κοινό μυ
στικό πωε ο κ. Νεονάκηε εκτιμά ό
τι η διεξαγωγή των εσωκομματι
κών εκλογών απλώε θα οδηγήσει 
το ΠΑΣΟΚ σε ένα νέο κύκλο εσω- 
στρέφειαε, θέση την οποία φέρο
νται να συμμερίζονται και ορισμέ
νοι υπουργοί. Από την πλευρά 
του, πάντωε, ο κ. Κ. Λαλιώτηε κα
τέστησε σαφέε προε την Εκτελε
στική Γραμματεία ότι ο πολιτικόε 
προγραμματισμόε του ΠΑΣΟΚ θα 
υλοποπιθεί στο ακέραιο. Μάλιστα, 
ο γραμματέαε του κυβερνώντοε 
κόμματοε έσπευσε να προσθέσει 
ότι η φιλολογία περί αναβολήε 
των εκλογών του Μαρτίου «δεν έ
χει καμία βάση».

Παράλληλα, στη διάρκεια τηε 
χθεσινήε συνεδρίασηε, τα μέλη

του οργάνου κ. Κ. Γείτοναε και Αλ. 
Ακριβάκηε διατύπωσαν ερωτήμα
τα για τη διαδικασία «πιστοποίη- 
σηε» των πραγματικών μελών του 
ΠΑΣΟΚ μέσω τηε συμπλήρωσηε 
σχετικού απογραφικού δελτίου. 
Ομωε, ο κ. Λαλιώτηε αντέτεινε 
πωε η ανασυγκρότηση του κυβερ
νώντοε κόμματοε και το «άνοιγμα 
στην κοινωνία» δεν είναι δυνατόν 
να βασιστεί σε «μέλη-μαϊμοΰδεε. 
Σημειώνεται πωε η διαδικασία ε- 
πανασύνδεσηε του ΠΑΣΟΚ με τη 
«βάση» του απασχολεί και σε προ
σωπικό επίπεδο τα υψηλόβαθμα 
στελέχη. Είναι ενδεικτικό ότι ο υ- 
πουργόε Επικρατείαε κ. Στ. Μανί- 
καε έχει καταργήσει τιε «παραδο- 
σιακέε» πολιτικέε ομιλίεε και 
πραγματοποιεί πλέον συναντή
σετε με ομάδεε πολιτών για ανταλ
λαγή απόψεων ανά θεματική ενό
τητα για ζητήματα όπωε η υγεία, η 
παιδεία και η Κεντροαριστερά.

Επίσηε, στη διάρκεια τηε χθεσι- 
νήε συνεδρίασηε οριστικοποιήθη- 
κε το πρόγραμμα των εκδηλώσε
ων του ΠΑΣΟΚ το επόμενο διά
στημα. Σήμερα πραγματοποιείται 
με ευθύνη του μέλουε του Ε.Γ. κ. 
Μιλέναε Αποστολάκη εκδήλωση 
για την «κοινωνική Ευρώπη» με 
βασικό ομιλητή τον κ. Σημίτη, ενώ 
τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ διοργανώ- 
νει συνδιάσκεψη για τουε μικρο- 
μεσαίουε. Τέλοε, χθεε, με επιστο
λή τουε προε τον κ. Λαλιώτη τα 
μέλη τηε Κεντρικήε Επιτροπήε κ. 
Παναγιωτακόπουλοε, Βασιλακό- 
πουλοε και Βασιλακάκηε ζήτησαν 
τη σύγκληση τηε Κ.Ε. προκειμέ
νου να συζητηθεί η επίθεση των 
ΗΠΑ κατά του Ιράκ, αλλά κυρίωε 
η στρατηγική τηε κυβέρνησηε έ
ναντι του διεθνούε σκηνικού που 
θα διαμορφωθεί μετά το τέλοε του 
πολέμου.


