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Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 
ιου Πανεπιστημίου Χάρβαρνι

Π Α Θ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δυναμική 
επανεμφάνιση 

Σημίτη με 
ριπές κατά 
κυβέρνησης

ΘΕΡΜΗ
ΥΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΠΑΣΟΚ

■ΣΕΛ. 5

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δημόσιο 
αποχωρεί 
από την 

Εθνική Τράπεζα
■ΣΕΛ.9

/ η Λ Π Λ Α Λ Γ Ι Ι / Λ ι  Πώς και από ποιους θα εισπράξουν 
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μίνι απαλλαγές
01 ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΚ 01 ΛΙΓΟΙ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ
• Οσοι έχουν εισόδημα πάνω 

από 13.000 ευρώ
• Ολοι οι φορολογούμενοι λόγω 

κατάργησης οικογενειακών 
δαπανών

• Μισθωτοί - συνταξιούχοι λόγω 
μεγαλύτερης παρακράτησης

• Οσοι αλλάζουν 
κλιμάκιο με 
τις αυξήσεις 
εισοδήματος

• Καταθέτες, Επενδυτές, 
Ασθενείς, Ενοικιαστές

• Φορολογούμενοι που έχουν 
κάνει ασφάλεια ζωής

• Γονείς που πληρώνουν 
δίδακτρα φροντιστηρίων

• Επιχειρήσεις

Φορολογούμενοι 
απο 8.400 ως 
13.000 ευρώ

✓ Εδω σαν ψεύτικα 
παραδείγματα για 
να εμφανίσουν 

ελαφρύνσεις!
✓ Αυξάνεται από 

τον Ιανουάριο 
η παρακράτηση 

στους μισθούς
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ΔΙΑΔΟΧΟΣ Ο ΑΜΠΑΣ

Η Π α λα ισ τ ίν η  
κ λ α ίε ι γ ια  

το νΓ ιά σ ερ  
Α ρ α φ ά τ

Οι Παλαιστίνιοι θρη
νούν για τον Αραφάτ. 
Από ώρα σε ώρα αναμέ
νεται η επίσημη ανα
κοίνωση για τον θάνα
τό του. ·ΣΕΛ. 17

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ

Ελέγχουν χη 
Φ αλούιζα, έχασαν 

τους αντάρτες
■ΣΕΛ. 18

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΠΑΣΟΚ

θ α  χ ρ ε ια σ τ ο ύ μ ε  Α κ ο λ ο υ θ ε ί κα ι
τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν  έ ν α ν  κ α τ α ιγ ίδ α

α κ ό μ η  χ ρ ό ν ο  
...ή π ια ς  λ ιτ ό τ η τ α ς

Ο ι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, με ετήσιο ε ι
σόδημα γύρω στα 13.000 ευρώ, θα έχουνμε- 

γαλύυερη παρακράτηση φόρου το 2005. Το νέο 
φορολογικό νομοσχέδιο παρουσίασε χτες ο υ-

Ερχονται νέες αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων I

κα ι ε π ιβ α ρ ύ ν σ ε ις
πουργός Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφης. Εκανε 
λόγο για νέα ήπια λιτότητα. Επιχείρησε να δώ
σει την εντύπωση ότι προβλέπονται ελαφρύν
σεις για όλους τους εργαζόμενους. «ΣΕΛ.41-43
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22

ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ

1.859 προσλήψεις στο ΙΚΑ 
με κοινωνικά κριτήρια I ™ΣΕΛ. ΠΤΐ
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Μετά τον Αρη, ελπίζει 
να σωθεί και η Α Ε Κ I
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Α πέναντι στον πρώην 
πρωθυπουργό Κ. 
Σημίτη Βρέθηκε 

χθες ο υπουργός Εξωτερι
κών Π. ΜολυΒιάτης και η ε 
ξωτερική πολιτική της κυ
βέρνησης Καραμανλή.

Ο κ. Σημίτης εμφανίστη
κε χθες - για πρώτη φορά 
μετά τις εκλογές - στην Επι
τροπή Εξωτερικών και Αμυ
νας της Βουλής, μίλησε με 
σκληρή γλώσσα για την α
νυπαρξία πολιτικής από την 
κυβέρνηση στα εθνικά μας 
θέματα, κατέστησε σαφές ό
τι η συναίνεση που ζητάει ο 
Κ. Καραμανλής δεν είναι 
δεδομένη και χειροκροτή
θηκε θερμά από τους βου
λευτές του ΠΑΣΟΚ, οι ο
ποίοι όρθιοι επιδοκίμασαν 
τα όσα είπε απαντώντας 
στον Π. Μολυβιάτη.

Ο πρώην πρωθυπουργός 
έφερε σε δυσχερή θέση τον 
υπουργό Εξωτερικών, ο ο
ποίος αρχικά επιχείρησε να 
αμφισβητήσει την ορθότητα 
της συμφωνίας του Ελσίνκι, 
αλλά και γενικότερα την ε 
ξωτερική πολιτική της κυ
βέρνησης Σημίτη, στη συνέ
χεια όμως αναγκάστηκε να 
δηλώσει ότι η μη λύση των 
εθνικών ζητημάτων οφείλε
ται σε αντικειμενικές δυ
σκολίες και όχι σε αδυναμία 
των προκατόχων του και 
πως η σημερινή κυβέρνηση 
δεν απεμπολεί ούτε εγκα
ταλείπει τη συμφωνία του 
Ελσίνκι, αντίθετα αναγνω
ρίζει «τις πολλές θετικές 
πλευρές της», όπως είπε επί 
λέξει.

Ακόμη, κλήθηκε ν ' απα
ντήσει ποια θα είναι η θέση 
της χώρας μας στη Σύνοδο 
Κορυφής, στις 17 Δεκεμβρί
ου, για την έναρξη ή όχι των 
διαπραγματεύσεων με την 
Τουρκία, στην περίπτωση 
που εκείνη δεν έχει προχω
ρήσει στην αναγνώριση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, 
στην απόσυρση των στρα
τευμάτων κατοχής και στην 
επίλυση του Κυπριακού.

Ο κ. ΜολυΒιάτης αντί α
πάντησης απεύθυνε το ίδιο 
ερώτημα «τι θα έκανε δηλα
δή το ΠΑΣΟΚ σ’ αυτήν την 
περίπτωση», προσθέτοντας 
ότι η έναρξη διαπραγματεύ
σεων δεν σημαίνει και το τέ
λος για τη διευθέτηση αυ
τών των προβλημάτων.

Αντιπαράθεση
Παρά την αρχική τοποθέ

τηση του κ. Μολυβιάτη, ο ο
ποίος θεώρησε σχεδόν δε
δομένη τη συμφωνία των 
κομμάτων πάνω στους βασι
κούς άξονες της στρατηγι
κής της κυβέρνησης, η συ
ζήτηση κινήθηκε σε επίπε
δο αντιπαράθεσης.

Σε κάποια στιγμή, προ- 
κλήθηκε φραστικό επεισό
διο μεταξύ του υπουργού 
Εξωτερικών και του Ευ. Βε- 
νιζέλου, όταν ο πρώτος, α
παντώντας στον κ. Σημίτη,

Αντιπαράθεση χθες στη 
Βουλή μεταξύ Κ. Σημίτη 

(στη φωτογραφία με 
την Α. Διαμαντοπούλου 
και τον Ευ. Βενιζέλο) 

και Π. Μολυβιάτη.

0. Κολοζώφ. Αλ. Αλαβάνος.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΑ
Π. Μ Ο ΛΥΒ ΙΑΤΗ Σ: Εντατικοποίηση 

του διαλόγου. Χω ρίς επίλυση του ονό
ματος η Ελλάδα δεν θα συναινέσει στην 
ένταξη της γειτονικής χώρας στους ευ- 
ρωατλαντικούς θεσμούς.

Κ. ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Πρέπει να παλέψουμε 
όλοι μαζί. Αλλά  αυτό προϋποθέτει τόλ
μη και πρωτοβουλίες από την πλευρά 
της κυβέρνησης.

0. ΚΟΛΟΖΩΦ: Το ζήτημα δεν είναι το 
όνομα αλλά η στρατηγική των ΗΠΑ στα 
Βαλκάνια.

ΑΛ. ΑΛΑΒΑΝΟΣ: Να γίνε ι Συμβούλιο 
αρχηγών. Να γνωστοποιήσουν τα δύο 
μεγάλα κόμματα αν δέχονται τη σύνθε
τη ονομασία.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Π. Μ ΟΛΥΒΙΑΤΗΣ: Στόχος η επανένω

ση του νησιού της Κύπρου στη Βάση του 
σχεδίου Ανάν και με Βάση το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο.

Κ. ΣΗ Μ ΙΤΗΣ: Η κυβέρνηση δεν έχει 
σχέδιο. Τι θα πράξει η κυβέρνηση αν τον 
Δεκέμβριο στη Σύνοδο Κορυφής η Τουρ
κία δεν έχει αναγνωρίσει την Κυπριακή 
Δημοκρατία;

0. ΚΟΛΟΖΩΦ: Το σχέδιο Ανάν έχει 
πολλές αδυναμίες. Εμείς θα στηρίξουμε 
τους Κυπρίους στην όποια προσηάθειά 
τους.

Α. ΑΛΑΒΑΝ ΟΣ: Να αξιοηοιήσουμε τη 
θέση μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ.

ΕΝΤΑΙΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Π. Μ ΟΛΥΒΙΑΤΗΣ: θα είμαστε δίκαι

οι και φ ιλ ικο ί αλλά δεν θα παραβλά
ψουμε τα συμφέροντά μας. Στην περί
πτωση που υπάρχει θετική απάντηση 
για την Τουρκία τον Δεκέμβριο, αυτό 
δεν σημαίνει και το τέλος μιας διαδι
κασίας επίλυσης των προβλημάτων.

Κ. ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Η κυβέρνηση οφ είλε ι 
να πει τι θα κάνει στις 17 Δεκεμβρίου.

0. ΚΟΛΟΖΩΦ: Υπέρ της καλής γει
τονίας αλλά να μην αφήσουμε τα ζητή
ματα στην άκρη, υπολογίζοντας σε μια 
Τουρκία μέσα στην Ε.Ε.

ΑΛ. ΑΛΑΒΑΝΟΣ: Η ένταξη δεν μπο
ρεί να λύσει αυτόματα τα προβλήματα. 
Αντίθετα μπορεί να τα μεγεθύνει.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Επανεμφάνιση με 
σκληρή γλώσσα

0 πρώην πρωθυπουργός από την Επιτροπή Εξωτερικών και Αμυνας 
κατηγόρησε την κυβέρνηση για ανυπαρξία πολιτικής στα εθνικά και τόνισε
ότι η συναίνεση

Γ ράψουν 
οι Γ. Μ πάλή - 

Λ. Γαλανός

που είχε κατηγορήσει την 
κυβέρνηση για εγκατάλει
ψη του Ελσίνκι, θέλησε να 
θέσει ερωτήματα για κάποι
ες διατυπώσεις της συμφω
νίας, υπονοώντας ότι η 
προηγούμενη κυβέρνηση 
είχε αναγνωρίσει κι άλλες 
ελληνοτουρκικές διαφο
ρές, εκτός από το ζήτημα 
της υφαλοκρηπίδας.

- Είναι εθνικά επικίνδυνα 
τα ερωτήματα που θέτετε, 
τον διέκοψε ο κ. Βενιζέλος.

«Δεν προστατεύετε εσείς 
τη χώρα καλύτερα από 
μας», αντέδρασε ο κ. Μολυ- 
βιάτης, ο οποίος αργότερα 
επανήλθε λέγοντας ότι α-

ϋν είναι δεδομένη.
κόμη ο ίδιος δεν έχει κατα
νοήσει την αναφορά που υ 
πάρχει στη συμφωνία του 
Ελσίνκι γ ια  «διασυνορια
κές διενέξεις και διαφο
ρές», αν αυτή η αναφορά 
δηλαδή αφορά στις ελληνο
τουρκικές σχέσεις.

Διαξιφισμοί
Διαξιφισμοί σημειώθη

καν και μεταξύ της Αννας 
Διαμαντοπούλου και του I. 
Κεφαλογιάννη.

Η συντονίστρια Εξωτερι
κών του ΠΑΣΟΚ κατήγγει
λε τον κυβερνητικό εκπρό
σωπο κ. Ρουσόπουλο ότι 
«είπε ψέματα και εξύβρισε 
τον πρόεδρο του Κινήμα
τος» και ότι η στάση του θύ
μιζε την ταινία με τον Ψ ευ- 
τοθόδωρο, προκαλώντας

Θέρμη υποδοχή με
την αντίδραση του βουλευ
τή της Ν.Δ.

Πέρα πάντως από την α
ντιπαράθεση και το σκληρό 
«κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ 
για την απουσία στρατηγι
κής από την κυβέρνηση, 
έκδηλη ήταν η ανησυχία ό
λων των κομμάτων όσον α
φορά στην εξέλιξη των ε 
θνικών μας θεμάτων τους 
προσεχείς μήνες.

Ο κ. ΜολυΒιάτης τόνισε 
δύο φορές ότι έρχονται δύ
σκολοι μήνες, ζητώντας 
ψυχραιμία, νηφαλιότητα 
και συνεργασία των πολιτι
κών δυνάμεων της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών 
ενημερώνοντας χθες τα μέ
λη της Επιτροπής Εξωτερι
κών και Αμυνας της Βου
λής δεν ανέμενε να βρεθεί

χειροκροτήματα
αντιμέτωπος με τον πρώην 
πρωθυπουργό και τη σκλη
ρή κριτική που του επιφ ύ
λαξε ο ίδιος και οι άλλοι 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Αόριστος
Η αρχική του τοποθέτη

ση κινήθηκε σε ιδιαίτερα ή
πιους τόνους και σε μία αό
ριστη, όπως τη χαρακτήρι
σαν οι βουλευτές της Αντι
πολίτευσης, παρουσίαση 
της εξωτερικής πολιτικής 
στο Κυπριακό, τις ελληνο
τουρκικές σχέσεις και το 
Σκοπιανό.

Αφού χαρακτήρισε ακα
τανόητη και μονομερή την 
ενέργεια των ΗΠΑ, τόνισε 
ότι η Ελλάδα έχει ισχυρά 
διεθνή ερείσματα και «εί
ναι στο χέρι μας να ασκή

ΕΛΛΑΔΑ

σουμε με σύνεση μια εξω
τερική πολιτική».

Κατηγορηματικός ήταν ο 
πρώην πρωθυπουργός στην 
πρόσκληση για  συναίνεση 
που ζήτησε η κυβέρνηση:

«Η συναίνεση και η ομο
ψυχία προϋποθέτουν να υ 
πάρχει σχέδιο και κατεύ
θυνση, που δυστυχώς δεν 
υπάρχουν», δήλωσε και κα
τηγόρησε την κυβέρνηση 
ότι έχει επιλέξει την «πολι
τική της αναβολής για το 
αύριο και της σιωπής για 
την ουσία των προβλημά
των».

Αναφερόμενος στις προ
κλητικές ενέργειες της 
Τουρκίας, κάλεσε την ηγε
σία του Υπουργείου Εξωτε
ρικών να συνειδητοποιήσει 
ότι υπάρχει πολιτική ουσία 
στις παραβιάσεις και παρα
βάσεις των Τούρκων, ενώ 
μιλώντας για το Ελσίνκι θύ
μισε στονκ. Μολυβιάτη την 
ασαφή στάση που κρατά η 
κυβέρνηση:

«Το Ελσίνκι είναι να πά
ρει εδώ και τώρα θέση η 
Τουρκία.

Να σταματήσει τις παρα
βιάσεις. Να πάει στη Χά
γη», τόνισε, επισημαίνο- 
ντας ότι ενώ η κυβέρνησή 
του είχε μετατρέψει το θέ
μα των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων από διμερές πρό
βλημα σε κεφάλαιο της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης, η πα
ρούσα κυβέρνηση επιστρέ
φει στο διμερές επίπεδο: 
«Αυτή είναι η στιγμή, όχι ό
ταν θα είναι τετελεσμένο.

Προειδοποίηση
Τη χάνουμε, θα τη χά 

σουμε ή τη χάσαμε», προει
δοποίησε ο κ. Σημίτης. Για 
το Κυπριακό εξέφρασε την 
εκτίμηση ότι η κυβέρνηση 
δεν έχει σχέδιο, ότι αντί να 
κινείται στο ευρωπαϊκό ε 
πίπεδο έχει στραφεί προς 
έναν ατλαντισμό και όσον 
αφορά το Σκοπιανό είπε 
πως χρειάζονται τόλμη και 
πρωτοβουλίες:

«Η κυβέρνηση έχει μ ε
γάλη εμπιστοσύνη στους 
αυτόματους πιλότους και 
αναμένει τους από μηχα
νής θεούς, που όμως στην 
πολιτική δεν υπάρχουν», 
σχολίασε χειροκροτούμε
νος από τους βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ.

Η Αννα Διαμαντοπού- 
λου καταλόγισε στην κ υ 
βέρνηση «κενό πολιτικής», 
ο Ε. Βενιζέλος «έλλειψη ε
παρκούς συνείδησης ευθύ
νης», ενώ σε ανάλογους τό
νους ήταν οι ομιλίες των Γ. 
Παπαντωνίου, Α. Τσοχα- 
τζόπουλου, Γ. Μαγκριώτη 
και άλλων βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά οι θέσεις της 
κυβέρνησης και των κομμά
των της Αντιπολίτευσης, ό
πως διατυπώθηκαν στη χθε
σινή συζήτηση στη Βουλή, 
στο πάνω μέρος της σελίδας.
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• Στο προσωπικό του βαγόνι, στο δάσος της 
Κομπιέν, ο Γάλλος στρατάρχης Φερδι- 
νάνδος Φος υπαγορεύει στον Γερμανό ο
μόλογό του στρατηγό Ερρίκο Λούντε- 
ντορφ τους όρους της ανακωχής, με την 
οποία τερματίζεται ο A  Παγκόσμιος πό
λεμος. Την ίδια ημέρα, παραιτείται ο 
Γουλιέλμος Β' της Γερμανίας, που είχε 
διαφύγει στην Ολλανδία.

1942

%

• Γερμανικά στρατεύματα μπαίνουν στο ε
λεύθερο, έωςτότε, κομμάτι της Γαλλίας, 
κυριεύουν τη Λιμόζ και το Βισί και φτά
νουν μέχρι τα σύνορα της Ισπανίας.

1952 • Στο ΜπέΒερλιΧιλς της Καλιφόρνιας οι ε
φευρέτες Τζον Μούλαν και Γουέιν Τζόν- 
σον παρουσιάζουν το πρώτο βίντεο.

1961 • Το Στάλινγκραντ ξαναπαίρνει την παλιά 
του ονομασία Βόλγκογκρα-

1990

1
1
\

• Πεθαίνει πλήρης η- 
μερών ο ποιητής m·.

Γεννήθηκε την jk

1909 στη Μονεμ-

1999
1

ί:

• Ανακοινώνεται ότι
«προς το συμφέρον των ελ- 
ληνοαμερικανικών σχέσεων», αναβάλ
λεται για τις 19 του μήνα η προγραμματι
σμένη για τις 14 επίσκεψη του προέδρου 
των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, στην Ελλάδα.

2000 • Πάνω από 160, νεαρά κυρίως, άτομα 
σκοτώνονται στις αυστριακές Αλπεις, ό
ταν παίρνει φωτιά ο οδοντωτός σιδηρό
δρομος, τη σπνμή που διέσχιζε τούνελ.

2002 • Το σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού που 
συνέταξε ο γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι 
Ανάν, παραδίδεται στους ενδιαφερομέ
νους (Κυπριακή Δημοκρατία, τουρκο- 
κυπριακή πλευρά και εγγυήτριες δυνά
μεις: Βρετανία, Ελλάδα και Τουρκία). Ο 
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και ο 
πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης δηλώνουν 
ότι το σχέδιο «είναι διαπραγματεύσιμο».

Επιμέλεια: Κάρολος Μ προυςαλης

Πάνω από 160 άνθρωποι, επιβάτες του οδοντω
τού τρένου, έχασαν τη ζωή τους το 2000 σε τού
νελ στις αυστριακές Αλπεις.
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Το γνώριζε
Γνώριζε ή όχι τελικά ο κ. Παπαν- 

δρέου ότι ο κ. Σημίτης θα μιλούσε 
χθες στη Βουλή;

Η απάντηση είναι ότι γνώριζε. Τις 
προηγούμενες ημέρες είχαν μιλήσει 
τηλεφωνικά οι δυο τους για το θέμα, ε
νώ χθες το πρωί το γραφείο του πρώην 
πρωθυπουργού ενημέρωσε το γρα
φείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι ο 
κ. Σημίτης προτίθεται να μιλήσει στη 
συνεδρίαση.

Πριν από δύο ημέρες, επίσης, ο κ. 
Σημίτης είχε προϊδεάσει σχετικά και 
την αρμόδια Συντονίστρια του 
ΠΑΣΟΚ Αννα Διαμαντοπούλου.

Β. ΣΚ.
Υπήρξαν διαφωνίες

Διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα ζή
τημα που αφορά τη φορολογία στα αδια
νέμητα κέρδη των επιχειρήσεων υπήρ
ξαν χθες κατά τη συνεδρίαση της κυβερ
νητικής επιτροπής. Ο Γ. Σουφλιάς εξέ- 
φρασε τη διαφωνία του για το συγκεκρι
μένο ζήτημα, γεγονός που είχε ως αποτέ
λεσμα να τραβήξει σε μάκρος η σχετική 
συζήτηση. Τελικά, μετά την τοποθέτηση 
Αλογοσκούφη, όλοι επείσθησαν και το 
σχετικό άρθρο παρέμεινε ως είχε. Ετσι 
και η διαφωνία δεν επεκτάθηκε και το φο
ρολογικό «πέρασε».

ΣΑΡ.
Η... συναίνεση

Η στρατηγική της κυβέρνησης να 
εμφανίσει την αντιπολίτευση ότι συ- 
ναινεί στα μεγάλα θέματα συζητιόταν 
χθες σε πολιτικοδημοσιογραφική συ
ντροφιά.

Και η κυρία Διαμαντοπούλου έφερε 
ως παράδειγμα τον κ. Μολυβιάτη, τον 
οποίο επί δύο ώρες σφυροκοπούσαν οι 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος ο 
πρώην πρωθυπουργός, αλλά ο υπουρ
γός Εξωτερικών δεν... πτοήθηκε.

Στη δευτερολογία του διαπίστωσε... 
συναίνεση!

τ Τ Τ ΙΓ

Αλλάζει ατζέντα
Διέξοδο με όχημα την... οικονομία φαί

νεται ότι βρήκε (και πάλι) η κυβέρνηση. 
Τους πρώτους μήνες της θητείας της προ- 
έβαλε τη ρύθμιση για τα πανωτόκια, γε
γονός που αποτέλεσε και το ισχυρό «χαρ
τί» του Κ. Καραμανλή στο συνέδριο της 
ΝΔ. Σήμερα, σε μια δύσκολη εποχή για... 
υπουργούς, ο Γ. Αλογοσκούφης καταθέ
τει το φορολογικό νομοσχέδιο και, αν μη 
τι άλλο, αλλάζει την ατζέντα.

Τώρα πόσο θα κρατήσει αυτό είναι ένα 
άλλο θέμα, μια και ο πρωθυπουργός έχει 
μπροστά του τη 17η Δεκεμβρίου...

ΣΑΡ.
Πάει να σκάσει...

Επέστρεψε από την Αυστραλία ο νο
μάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψω-

Καθαρες επιλογές και παρεμβάσεις
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα επιχει

ρήσουν να εμφανίσουν τον Κ. Σημίτη ως 
τον... Μητσοτάκη του ΠΑΣΟΚ, ως τον αρ
χηγό της εσωκομματικής αντιπολίτευσης 
απέναντι στον Γ. Παπανδρέου.

0 πρώην πρωθυπουργός, ωστόσο, ε ί
ναι απολύτως καθαρός. Εκανε, λέε ι, 
μία Βασική επιλογή, να αηοσυρθεί η γε
νιά του και να έρθει η νεότερη γενιά, και 
αυτήν την επιλογή του δεν πρόκειται να 
την υπονομεύσει, επιδιώκοντας τη δη
μοσιότητα. Αντιθέτως, θα βοηθήσει τον 
Γ. Παπανδρέου «να κάνει παιχνίδι», να

σταθεί πλήρως στα πόδια του. Αυτό, ό
μως, δεν σημαίνει ότι δεν θα ασχολείται 
με τα μείζονα θέματα, όπως η εξωτερική 
πολιτική και η Οικονομία, πολύ περισσό
τερο καθώς βλέπει, όπως λέει, να κατε
δαφίζονται οι πολιτικές της κυβέρνησής 
του.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι η επό
μενη προγραμματισμένη παρέμβαση του 
κ. Σημίτη είναι στη συζήτηση για τον προ
ϋπολογισμό...

Β.ΣΚ.

Π  Δακεθύμως...
Μ όνο αθώα δεν είναι η χθεσινή δήλωση 
του γραμματέα της ΝΔ Ε. Μεϊμαράκη.

Με την οποία συνδέεται η πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες όχι μόνο με 
τη συναίνεση στο πρόσωπο του νέου 
Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά 
και στα εθνικά θέματα.

Μάλλον στήνεται σκηνικό πρόωρων εκλο
γών, αν και οι οριστικές αποφάσεις δεν θα 
ληφθούν ακόμα...

μιάδης, αλλά δεν ξεμύτισε στα κανάλια 
για τις τελευταίες εξελίξεις στο Σκοπιανό.

Βέβαια ο ίδιος πάει να σκάσει, αλλά ε- 
ποίησεν την ανάγκην φιλοτιμίαν, αφού α
πό τη Ρηγίλλης, μετά και τα όσα έγιναν με 
την επιστολή του στη συγκέντρωση του 
ΛΑΟΣ, που αποσύρθηκε, αυτή τη φορά τα 
μηνύματα είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Και τι 
λετε δήλωσε χτες στο νομαρχιακό συμ
βούλιο: ότι πρέπει να αποφύγουμε τις 
κραυγές, τις υστερίες και τα συλλαλητή
ρια και ότι ήταν ο πρώτος που τα είπε αυτά 
από την Αυστραλία.

Ε, ύστερα από αυτά, ο επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης Γρ. Χατζησάββας, αν μη τι

άλλο, του ζήτησε να αποκαλύψει και 
να.. ,αποπέμψει τον συνεργάτη του για τον 
οποίο, όπως είπε, εν αγνοία του συνέταξε' 
και έστειλε τη γνωστή επιστολή στην εθνι
κιστική συγκέντρωση του ΛΑΟΣ στη Θεσ
σαλονίκη.

Χ?Τ
Καθόλου τυχαία

«Παιχνίδια» επικοινωνίας ή το πρώτο 
ουσιαστικό βήμα για την προεδρική εκλο
γή; Το ερώτημα αφορά την πρόσκληση 
που απηύθυνε η ΝΔ στον Ν. Κωνσταντό- 
πουλο για να παραστεί στην εκδήλωση της 
ΟΝΝΕΔ για το Πολυτεχνείο.

Μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
να επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα, αλ
λά μια τέτοια κίνηση και ειδικά την περίο
δο κατά την οποία γίνεται, δεν μπορεί να 
είναι τυχαία. Εκτός κι αν εντάσσεται στην 
ανάγκη της κυβέρνησης να... ξεφύγει από 
το Σκοπιανό.

ΣΑΠ
Δυσαρεστημένοι

Εντονα δυσαρεστημένα φέρονται τα μέ
λη της νεολαίας του ΣΥΝ για τη συμμετο
χή του Νίκου Κωνσταντόπουλου σε εκδή
λωση της ΟΝΝΕΔ για το Πολυτεχνείο. Ο 
πρόεδρος του ΣΥΝ, πάντως, αιτιολογώ-

ΕΙΠ Α Ν
Ευριπίδης

Στυλιανίδης
► «Δεν είμαι τόσο αισιό
δοξος όσο πριν, διότι η 
ενέργεια των ΗΠΑ (να α
ναγνωρίσουν ως “Μακε
δονία" την ΠΓΔΜ) ενί- 
σχυσε την τάση αδιαλλα
ξίας που υπήρχε σε κά
ποιους κύκλους της σκο
πιανής κυβέρνησης».

(«Alpha 98,9»)

Κάρολος
Παπούλιας

► «Υποστηρίζω ότι οι 
ΗΠΑ εγκαθίστανται 
ή τσιμεντοποιούν 
την πολιτικοστρα- 
τιωτική τους παρου
σία στη Βαλκανική. 
Πρώτη φορά γίνεται 
ιστορικά».

(«Flash 96»)

Φίλιππος
Πετσάλνικος

► «Δεν θέλω εύκολη και 
φθηνή αντιπολιτευτική πο
λιτική, αλλά αν παρακολου
θήσουμε αυτούς τους οκτώ 
μήνες, πόσες επισκέψεις, 
σε ποιες πρωτεύουσες για 
όλα τα θέματα, έχει κάνει ο 
υπουργός Εξωτερικών ή ο 
πρωθυπουργός;».

(«ΝΕΤ 105,8»)



Τ ο υ  Γ ιά ν ν η  Ι ο α ν ν ο υ

I P ' l l ’O t i
ic w m

ντας στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας 
του κόμματος την απόφασή του να σιτμμε- 
τάσχει στην εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ, είπε 
ότι έχει προσκληθεί και από το ΠΑΣΟΚ 
και δεν μπορούσε να αρνηθεί τη μία από 
τις δύο προσκλήσεις.

Π. Τ'.
Το πρώτο βήμα

Αποφασισμένη να «απαγκιστρωθεί» α
πό την κομματική επιρροή είναι η ΔΑΚΕ, 
που ετοιμάζεται πυρετωδώς για το 5ο πα
νελλαδικό συνέδριο από τις 26 έως τις 27 
Νοεμβρίου.

Το πρώτο θήμα έγινε όταν η συνδικαλι
στική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας 
διαφώνησε με τις εξαγγελίες των υπουρ
γών Απασχόλησης και Εθνικής Αμυνας 
για επέκταση του ΟΕΚ σε θέματα στέγα
σης στρατιωτών, χωρίς να υπάρχει απόφα
ση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι και το ό
τι ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ Κώστας Πουπά- 
κης ξεκαθάρισε σε υπουργούς της κυβέρ
νησης πως «η συνδικαλιστική παράταξη 
δεν πρόκειται να δεχτεί νταβατζήδες στο 
κεφάλι της!».

κΓκ.
Εχει δίκιο

«Ο κ. Μολυβιάτης κινείται εντός της 
Ελλάδας, λες και το πρόβλημα είναι ε
σωτερικό και όχι διεθνές», δήλωσε 
χθες στον «Αλφα 98,9» ο πρώην υπουρ
γός Γ. Φλωρίδης και μάλλον έχει από
λυτο δίκιο. Βλέπετε και τόσα χρόνια 
τώρα το Σκοπιανό το αντιμετωπίζαμε 
σαν εσωτερικό πρόβλημα - και γ ι' αυτό 
φθάσαμε στα αδιέξοδα που φθάσαμε!

βΤ ς κ .
Εσπευσε να συγχαρεί

Η Βουλγαρία ήταν η πρώτη χώρα που έ- 
σπευσε να συγχαρεί την ΠΓΔΜ για την α-

m m
■ Από διοικητές ΔΕΚΟ ξεκινούν οι φή
μες των τελευταίων ημερών, περί κυ
βερνητικού ανασχηματισμού.

■ Τ ο  Μέγαρο Μαξίμου επιμένει - παρά 
τα περί του αντιθέτου γραφόμενα - ότι 
στηρίζει τον Γ. Ζορμπά.

Ο  Κάλχας

ναγνώρισή της από τις ΗΠΑμε τη συνταγ
ματική της ονομασία.

Ομως έχουν ιδιαίτερη σημασία κάποια 
στοιχεία που ανακοίνωσε αυτές τις ημέ
ρες η Υπηρεσία Αποδήμων της Βουλγα
ρίας.

Από την αρχή του χρόνου περί τα 24.000 
άτομα που δηλώνουν Βουλγαρικής κατα
γωγής κατέθεσαν τα απαραίτητα έγγραφα 
για να αποκτήσουν τη βουλγαρική ιθαγέ
νεια και διαβατήριο της χώρας. Εκείνο, ό
μως, που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι 
το 70% είναι κάτοικοι της ΠΓΔΜ.

χ Τγ .
Για την εργατική τάξη

«Ταξική διάρθρωση της σύγχρονης 
ελληνικής κοινωνίας» λέγεται το νέο 
βιβλίο του Κώστα Κάππου, που από 
μαρξιστική πλευρά διαπραγματεύεται 
την κοινωνική σύνθεση της χώρας μας.

Το βιβλίο στηρίζεται στην απογραφή 
του 2001 και προσδιορίζει την εργατι
κή τάξη στο 58,64% του Οικονομικά 
Ενεργού Πληθυσμού (ΟΕΠ), την α
γροτιά στο 9,35%, τα μεσαία στρώματα 
της πόλης στο 14,49% και την αστική 
τάξη στο 4,75%.

Τα αντίστοιχα νούμερα με το 1981 
είναι: εργατική τάξη 41,77%, αγροτιά

18,99%, μεσαία στρώματα της πόλης 
18,42% και αστική τάξη 6,3%.

Συμπέρασμα του κ. Κάππου; Μέσα 
σε είκοσι χρόνια η εργατική τάξη αυ
ξήθηκε περίπου κατά 50%, ενώ η α
γροτιά μειώθηκε κατά 50%.

Β. ΣΚ.
Δεν θα είναι υποψήφιος

Την πρόθεσή του να μην είναι υποψή
φιος στις ερχόμενες βουλευτικές, όποτε 
και αν γίνουν, εξέφρασε χθες ο Νίκος 
Κωνσταντόπουλος. Ο πρόεδρος του ΣΥΝ 
ωστόσο διευκρίνισε -μιλώντας χθες στη 
NET- ότι μετά το συνέδριο του κόμματος 
θα παραμείνει στη Βουλή ασκώντας τα 
βουλευτικά του καθήκοντα στο πλαίσιο 
του κόμματος. Συμπληρώνοντας ότι ο ί
διος στο παρελθόν ταλαιπωρήθηκε από 
προσωπικές στρατηγικές στελεχών του

Στην Πράγα
Στην Πράγα μεταβαίνει για λίγες η

μέρες ο Ν ίκος Χριστοδουλάκης προ- 
κειμένου να δώσει δύο διαλέξεις στην 
Τράπεζα Τσεχίας και στο Πανεπιστή
μιο Καρόλου για θέματα ευρωπαϊκών 
μεταρρυθμίσεων και πολιτικής.

Πριν από 10 χρόνια ο Ν. Χριστοδου- 
λάκης ήταν επισκέπτης καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Καρόλου της Πρά
γας...

Τ.ΤΕ.
Επιμένει ακόμα;

Αλήθεια, ο κ. Εβερτ επιμένει ακόμα 
ότι η Εθνική Τράπεζα θα πρέπει να πα- 
ραμείνει... κρατική και να μην... ιδιω- 
τικοποιηθεί;

Γιατί αυτό υποστήριζε έναν χρόνο 
πριν, επί κυβερνήσεως Σημίτη!

Τ.ΤΕ.

Πίσω από ns 
μεγαλοστομίεε

Η πρώτη μου ανατριχίλα ήταν όταν ο πρω
θυπουργός είπε ότι οι Ελληνες μαθητές κά
νουν περισσότερες ώρες μάθημα σε κάθε 
σχολική χρονιά, αλλά διδάσκονται λιγότερη 
ύλη, ενώ οι καθηγητές τους διδάσκουν λιγό- 
τερες από τους συναδέλφους τους «της Ευ
ρώπης» ώρες. Με την κυρία υπουργό να έχει 
αναγγείλει προσθήκη κι άλλης ώρας (για τα 
αρχαία) στο ήδη κατά τον πρωθυπουργό Βα- 
ρημένο πρόγραμμα των μαθητών. 0 πρωθυ
πουργός το είπε στην πριν από την ημερήσια 
διάταξη συζήτηση για την Παιδεία, την περα
σμένη Δευτέρα στη Βουλή. Η υπουργός το εί
χε πει σε σύσκεψη. Στη Βουλή, η υπουργός 
είπε εκείνο που μου προκάλεσε τη δεύτερη 
ανατριχίλα:

Δεν μπορούν όλοι να πηγαίνουν στο πανε
πιστήμιο. Την τρίτη ανατριχίλα την προκάλε
σε στη δευτερολογία του ο πρωθυπουργός. 
Επί πάνω από τρεις ώρες συζητούσαν για τις 
προκλήσεις των καιρών μας και για το τι θε
ωρητικά πρέπει να επιτευχθεί στον χώρο της 
εκπαίδευσης, αλλά τα λεφτά που χρειάζο
νται για να γίνουν όλα αυτά (μίνιμουμ 5% του 
ΑΕΠ) θα διατεθούν περί το 2007 με 2008. 
Τουτέστιν, ζήσε μαύρε μου να φας τον Μάη 
τριφύλλι. Κι ακριβώς ο Μάης είναι που πο
νάει την κυβέρνηση. 0 Μάης του 2005, όταν 
θα πρέπει να παρουσιάσει κάποια πράγματα 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση κι εναγώνια αναζη
τεί κάποιον να της πει τι να κάνει. Πρόβλημά 
της. Το δικό μου πρόβλημα είναι η 
ανατριχίλα.

Γράφει 
ο Κάρολος 
Μπρούσαλης

Τη μεγάλη αλήθεια την είπε η 
κυρία Παπαρήγα: Ο μεγαλόστομος 
διάλογος για την Παιδεία σκοπό έχει 
να καταλήξει σε προαποφασισμένα θέσφα
τα. Απλά, αναζητούνται συνένοχοι σε όλο το 
πολιτικό φάσμα. Της ξέφυγε άλλωστε και 
της υπουργού ότι, τελικά, η κυβέρνηση α
σκεί την εκτελεστική εξουσία. Του ξέφυγε 
και του πρωθυπουργού: Εχει έτοιμο το τι θέ
λει να κάνει, απλά δεν μας το είπε. Και, βέ
βαια, μεγαλόψυχα, θα συμπεριλάβει και ό
ποια πρόταση κρίνει θετική. Ο άνθρωπος άλ
λοθι ζητά.

Απέναντι στην πρόκληση των καιρών που 
απαιτεί και ο υδραυλικός να έχει πτυχίο, κα
θώς το επάγγελμά του παρέχει κοινωνικό α
γαθό, η κυρία υπουργός λέει ότι δεν μπο
ρούν όλοι να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο 
(προφανώς και στο ΤΕΙ) και ο πρωθυπουργός 
ανακαλύπτει ότι μπαίνουν και μαθητές που έ
γραψαν «κάτω από τη Βάση». Η οποία βάση 
είναι το τελωνείο της εκπαίδευσης, το «θε
σμοθετημένο σύνορο». Σ ’ εμάς, γενικά, είναι 
το δέκα στα είκοσι. Σε π.χ. αγγλικά σχολεία 
είναι το 7,5 στα είκοσι. Για την είσοδο στη 
σχολή μεταφραστών του εδώ Γαλλικού 
Ινστιτούτου είναι το 15 στα είκοσι. Φιλά 
γράμματα.

Εδώ είστε κι εδώ είμαστε, στο τέλος του 
«διαλόγου» η κυβέρνηση θα έχει καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι οι ώρες διδασκαλίας 
πρέπει να μειωθούν, η χρονιά να κοντύνει (ό
πως και «στην Ευρώπη») και οι διδάσκοντες 
να μπαίνουν περισσότερες ώρες στην τάξη. 
Ετσι, θα εξοικονομήσει και το περιβόητο 5% 
του ΑΕΠ «σε ορίζοντα τετραετίας». Κι όσο 
για τη διά Βίου εκπαίδευση, θα φροντίζουν 
τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα δημόσια δεν εί
ναι για όλους.

kbrousalis@mailbox.gr
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