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ΕΥΡΩ  1 ,0 0 ΤΑ
Περιοχές με μεγάλη 
προσφορά ακινήτων
Ανακαλύψτε ευκαιρίες σε 16 περιοχές 
της Αθήνας που παρατηρείται μεγάλη 
προσφορά νεόδμητων κατοικιών.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ

Ε bTc Β Παγκόσμιοε Πόλεμοε \
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΝΑ VIDEO CD ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

Ύμνοι υπουργών ΝΑ. στους προκατόχους τους

αφνικος έρωτας

Παγίδες στα ψιλά 
ασφαλιστηρίων Ι.Χ.
Παγίδες κρύβουν τα ψιλά γράμματα 
που περιλαμβάνονται στα ασφαλιστή
ρια συμβόλαια αυτοκινήτων.

ΣΕΛΙΔΑ 63

Συμβουλές μόδας 
μέσω Ίντερνετ
Ο Τζον Γκαλιάνο του οίκου ϋίοΓ... 
περνά τις συμβουλές στυλ και υψηλής 
ραπτικής στο Ίντερνετ.

ΣΕΛΙΔΑ 27

Χάπι κατά τσιγάρου 
και παχυσαρκίας
Ένα νέο χάπι (ριμοναβάντη) βοηθά ταυ
τόχρονα στη διακοπή του καπνίσματος 
και στην απώλεια βάρους.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ

με... εντολή Καραμανλή
Ηρεμα νερά επιδιώκει 

τώρα η Ν.Δ.

Με... ύμνους -  κατόπιν εντολής Κα
ραμανλή -  στους προκατόχους 
τους από το ΠΑΣΟΚ παρέλαβαν 

χθες τα χαρτοφυλάκιά τους οι υπουργοί 
της Νέας Δημοκρατίας. Είχε προηγηθεί 
ειδικό σεμινάριο στους υπουργούς να α
ποφύγουν κάθε ένταση...

3
 ΠΑΣΟΚ

Δήλωσαν «παρών» 
Μάνος και 
Ανδριανόπουλος

Συνεχίζουν τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ οι κ.κ. Στ. 
Μάνος και Α. Ανδριανόπουλος, που συναντήθηκαν 
χθες με τον κ. Γ. Παπανδρέου και συζήτησαν την α
ντιπολιτευτική τακτική.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ

8 + 1 εντολές «καλής 
συμπεριφοράς»

Τ ο υ  Κ ώ σ χ α  Μ η χ ρ ό π ο υ λ ο υ

Ο ΠΟΥΤ/Ν,
ό ρ κ ι σ ε
ΐΥ λ / Ιβ Λ Η
M & e p h iH Z H , 
ΠΡΟΕΔΡΕ!

Πο υ ν  a  ts>pei
Q O A Q P K
¿ ¡7  Μ 6Ρ£ΕΜ Τ£1,
Ο ΦΟΥΚΑΡΑΣ!

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-15 ΚΑΙ ΡΙΠΕΣ: ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ (ΣΕΛ. 3)

Υποσχέσεις για χαμηλότερους φόρους ΣΕΛ. 60-61

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΧΑΜΠΛ

Η επόμενη μέρα του Μπιγκ Μπανγκ
ΣΕΛΙΔΑ 58



a τα Νέα σε 5'
Ε Π ΙΜ Ε Λ Ε ΙΑ : Θ ά νο ς  Π α π α δ ό τ ιο υ λ ο ς

ΜΕ ΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ των
Λιοσίων -  και κατιτίς μεγαλύτερη 
-  θα υποδεχτεί η Αθήνα τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα 
υπάρξουν βέβαια και μερικά 
ηρες-κοντέινερς...
Η Μαρία Νταλιάνη στη 
ΣΕΛ. 16.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ των εισακτέων στα 
ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο μικροσκόπιο. Στα 
κοινά Τμήματα του 2ου 
Επιστημονικού Πεδίου με άλλα 
Πεδία αυξάνονται οι θέσεις 
εισακτέων.
Ο Χρ. Κατσίκας στη 
ΣΕΛ. 18.

[Ελλάδα]
01 ΓΙΑΤΡΟΙ του
Πανεπιστημιακού 
Ν οσοκομείου  Ηρακλείου 
δεν  κλε ίνουν ραντεβού για 
να εξετά σουν τους 
ηλ ικ ιω μ ένους ασθενείς . 
Παίρνουν εθελοντικά  τις 
κινητές μονάδες του 
νοσοκομ είου  και 
πηγαίνουν οι ίδ ιοι στα 
χωριά.
Ο Μ. Αργυράκης στη 
ΣΕΛ. 19.

Η «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»,
η ταινία που τιμήθηκε με το 
Χρυσό Λιοντάρι της Βενετίας - 
παρουσιάζεται από το Cine Club,
Ο σκηνοθέτης Α. Ζβιαγκίντσεφ 
είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Το 
σινεμά δεν πεθαίνει.
Ο Δ. Δανίκας στους 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ,
ΣΕΛ. 1/21.

Σ. ΒΑΡΗ: Για να καταλάβει 
κανείς την τέχνη, πρέπει να έχει 
επτά ζω ές... Το μόνο που μπορώ 
να κάνω είναι η έρευνα και να 
μαθαίνω από τα λάθη μου.
Η Μαίρη Αδαμοπούλου στους 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ,
ΣΕΛ. 3/23.

Λ Ο Ί χ Ο

19, 25, 30, 38, 46,47
ΟΜΑΔΑ ·, ΣΕΛ. 2/30.

( c x f c r a B

11, 14, 21, 29,34
ΟΜΑΔΑ··, ZEA. 2/30.

604, 027,136
•ΟΜΑΔΑ ", ΣΕΛ. 2/30. 

ΟΜΑΔΑ··, ΣΕΛ. 2/30.

[20 Ερωτήσεις]

ΝΙΚΟΣ
Μ ΠΙΣΤΗΣ:

Μ αζί με 
το Π ΑΣΟ Κ  
έχασε και 

η Κεντροαριστερά. 
Ό μ ω ς ,

η Κεντροαριστερά, 
με όρους 

οργανω μένης 
παράταξης, 

δεν  έχει συγκροτηθεί 
ακόμη. Δρόμος προς 
τα π ίσω  δεν υπάρχει. 
Οι «20 Ερωτήσεις» 

της Βούλας Κεχαγιά 
στη

I------------------ [ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ 1---------------

Συναινετικοί
Κύριε Δ ιευθυντά,

Λέτε να αποκτήσαμε κυβέρνηση... άλλα λόγια ν ’ 
αγαπιόμαστε;

Μ ε τ ιμ ή  

Νεόκοπος

ΤΟ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ του γαλλικού 
κινηματογράφου που άνθησε στην 
Αθήνα επεκτείνετα ι φ έτος και στη 
Θ εσσαλονίκη  και σε πολλές 
πρω τεύουσες τω ν Βαλκανίων. 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ,
ΣΕΛ. 6/26.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, λένε , είναι 
ανδρική επ ιστήμη. Κούνια που 
τους κούναγε. Από την Υπατία έω ς 
τη Μαρία Α ν ιέζι, τη Σ ο φ ί Ζερμέν, 
την Αυγούστα Άντα Κ ινγκ, τη Σοφ ία  
Κοβαλέβσκαγια υπάρχει μια μακρά 
σειρά γυνα ικώ ν που διέπρεψ αν.
Ο Τ. Μιχαηλίδης στους 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ,
ΣΕΛ. 8/28.

ΣΤΗΝ ΤΟ ΥΡΚΙΑ , το Γενικό

Ε πιτελείο  Στρατού έσ τε ιλε  εγκύκλιο  
σε στρατιωτικές μονάδες και 
νομάρχες και τους ζητά να 
συλλέγουν πληροφ ορ ίες  για 
φ ιλευρω πα ϊστές, αμερικανόφ ιλους 
και άτομα της υψηλής κοινωνίας.
Ο Ε. Αρεταίος από την 
Κωνσταντινούπολη στη 
ΣΕΛ. 55.

Ο X. P IN T λεηλα τούσε τους 
θαλάμους πτωμάτων του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας 
στο Λος Ά ντζελες  (U C C LA) και 
πουλούσε τα πτώματα σε ιδ ιω τικές 
ετα ιρείες. Ε ισέπραξε τουλάχιστον 
70 0.0 0 0  δολάρια.
Ο Chris Ayres από τους «Times» 
στη
ΣΕΛ. 57.
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ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ τον ε
αυτό του επικεφαλής του 
Ολυμπιακού υπουργείου, 
ο Κ. Καραμανλής γλιτώνει 
τις περιττές ίντριγκες μετα
ξύ των υπουργών, που θα 

ήθελαν πολύ τη λάμψη του 2004. Και μειώ 
νει τους κραδασμούς με τη Ν. Ιωνία και την 
Πλατεία Κοτζιά.
Η Μαρία Νταλιάνη στους«Προβολείς»,
ΣΕΛ. 6.

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ του ΠΑΣΟΚ 
φαίνεται να αναπτύσσονται 
από ορισμένους εύκολες 
ερμηνείες και ακόμα χει
ρότερα ν ’ αναζητείται ο α
ποδιοπομπαίος τράγος στο 

πρόσωπο του Κ. Σημίτη.
Ο Θ.Γεωργακόηουλος στην«Τρίτη Απο
ψη»,
ΣΕΛ. 6.

ΜΕ ΓΙΟΡΤΙΝΟ ενθουσια
σμό οι κάμερες κατέγρα
ψαν βήμα - βήμα πρωτότυ
πα πλάνα ενός νέου πολιτι
κού κλίματος που φύτρω
σε αιφνιδίως ύστερα από 

καβγατζήδικους μαραθώνιους...
Η Πόπη Διαμαντάκου στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, 
ΣΕΛ. 9/45.

Ο ΚΟΣΜΟΣ των επιχειρή
σεω ν δεν βάζει καμία αξία 
πάνω από το κέρδος. Ο 
Ντ. Σίπλερ  βλέπει με συ
μπάθεια τους εργαζόμε
νους. Μας πηγαίνει στις 

φόρμες της Β. Καρολίνας όπου δουλεύουν 
Μεξικανοί λαθρομετανάστες. Μιλάει με Κο- 
ρεάτες μετανάστες κ.λπ.
Ο Ρ. Βρανάς στους ΔΡΟΜΟΥΣ,
ΣΕΛ. 59.

3 l _ „   ....................._ _ _ _ 0

Οι πορείες 
σήμερα

wr~~....  .ι
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ ΣΗ στα Προπύλαια και 
πορεία προς τη Βουλή και την πρεσβεία  
τω ν Η Π Α πραγματοποιούν στις 5 το 
απόγευμα μέλη της κίνησης «Καμπάνια 
ΑΝ ΤΙ-20 0 4 ».

ΠΕΜΠΤΗ
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Σωφρονίου Ιεροσολ., 
θεοδώρας εν'Αρτη, Τροφίμου

ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ: 6.43
ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ: 6.28 ___
Σελήνη 21 ημερών

ΔΑΚΤΥΛΙΟ Ι

&  
Σήμερα τα μονά 
αύριο τα ζυγά

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιλη
πτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχομένου της εφη
μερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μη
χανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχο- 
γραφήσεως ή άλλο, χωρίς προηγούμε
νη γρατττή άδεια του εκδότη. Νόμοι 
238/1970,4301/1979, Ν. 100/1975,
Ν.Δ. 3565/1956 και 4254,1962 και κα
νόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Καιρός Α π ό  το ν  Α ν δ ρ έ α  Λ α ζ ά ν π

[Σ Η Μ Ε Ρ Α ]
Βαθμιαία πύκνωση νεφώσεων 
στα δυτικά, το απόγευμα βρο
χές, αργότερα καταιγίδες και 
χιόνια στα ορεινά. Σταδιακή 
επέκταση των φαινομένων φ  
νύχτα στα υπόλοιπα ηπειρω
τικά, εκτός της Θράκης. Νο
τιάδες ασθενείς έως μέτριοι, 
στο Ιόνιο αργότερα ισχυροί.

ΑΤΤΙΚΗ
Ηλιοφάνεια αρχικά, το από
γευμα συννεφιά, τη νύχτα 
βροχή. Άνεμοι ΝΑ ασθενείς 
έως μέτριοι. Μέγιστη θερμο
κρασία στην Αθήνα 16°θ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Βαθμιαία πύκνωση νεφώσε
ων, το βράδυ βροχή. Άνεμοι 
ανατολικοί ΒΑ ασθενείς έως 
μέτριοι. Μέγιστη θερμοκρα
σία στην πόλη 1 Γ0 .

[Α Υ Ρ ΙΟ ]
Πιθανότητα ασθε

νών βροχών στα 
βορειοανατολικά.

Στην υπόλοιπη 
χώρα βροχές, κα
ταιγίδες σε δυτι
κά και νότια, λίγα 
χιόνια στα ορεινά 
ηπειρωτικά. Βελ
τίωση το απόγευ
μα από τα βορειο

δυτικά. Αρχικά 
νοτιάδες μέχρι 

πολύ ισχυροί (7 
Μπωφόρ), στα

διακή επικράτηση 
βοριάδων από τα 

δυτικά.

[Σάββατο 13/31

Πιθανότητα ασθε
νών βροχών σε 
ανατολική ηπειρω
τική χώρα, 
Κυκλάδες και Βό
ρεια Κρήτη. Ηλιο
φάνεια στην υπό
λοιπη χώρα, θυελ
λώδεις βοριάδες 
(8 Μπωφόρ) στο 
Αιγαίο.

[Κυριακή 14/31

Συννεφιά σε ανα
τολικά και νότια. 
Διατήρηση των 
θυελλωδών 
βοριάδων 
στο Αιγαίο.

ΑΝΕΜΟΙ
(Μπωφόρ)

ΘΑΛΑΣΣΑ: Λίγο
ταραγμένη

Ταραγμένη Κυματώδης

V W  W M
Πολύ Τρικυμιώδης

κυματώδης

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ σ. 67-68 ·  ΓΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ σ. 70 ·  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ σ. 9145 -10146 ·  ΘΕΑΜΑΤΑ σ. 12/48 -15/51
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[ Μόνος, Ανδριανόπουλος
ίτευσης που θα ασκήσει το κόμμα στην κυβέρνηση

Οι χαμένες επικοινωνιακές μάχες που έκριναν τον πόλεμο
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ : Β ο ύ λα  Κ ε χ α γ ιά

Μία σειρά από επ ικο ινω νια κές... γκάφες και άστοχες 
ενέρ γε ιες  που έκαψαν δυνατά χαρτιά του Π ΑΣΟ Κ  κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας συνέβαλαν στην 
ήττα του Κινήματος στις εθνικές εκλογές. Στην εκτίμηση 
αυτή καταλήγουν λ ίγες  ημέρες μετά την αναμέτρηση της 
Κυριακής στελέχη τα οποία έζησαν από κοντά το σύνολο 
της προεκλογικής εκστρατείας του Κινήματος και 
προσπαθούν σήμερα να κάνουν το ... ταμείο των εκλογώ ν. 
Τα επικοινω νιακά λάθη και οι παραλείψεις άρχισαν ήδη 
από τον περασμένο Σεπτέμβρ ιο , όταν ακόμη στο τιμόνι του 
ΠΑΣΟΚ βρισκόταν ο Κώστας Σημ ίτης...

1 .  Η Χάρτα Σύγκλισή
Η περίφημη Χάρτα 
Σύγκλισης «κάηκε» 
προτού καν 
παρουσιαστεί στον 
ελληνικό λαό. Αν και η 
φιλοσοφία της ήταν να 

| αποτελέσει μία μορφή
..‘*δ8. I διακήρυξης με αμιγώς

■ X  ! κοινωνικό περιεχόμενο,
M f e ” η Χάρτα κατέληξε σε

business plan του 
υπουργείου

Οικονομικών, επισημαίνουν οι επικοινωνιολόγοι. Παρουσιάστηκε 
σε τέσσερα επιμέρους κομμάτια με λάθος χρονολογική σειρά και 
χωρίς ο πολίτης να μπορέσει να καταλάβει τη σημασία της. Το 
αρχικό πρόγραμμα προέβλεηε τη διοργάνωση μιας μεγάλης 
εκδήλωσης με τη συμμετοχή κοινωνικών ομάδων για την 
παρουσίαση του κοινωνικού πακέτου, ακολούθως την παρουσίαση 
του νέου ΠΑΣΟΚ στην 3η Σεπτέμβρη και αμέσως μετά τη ΔΕΘ και 
την παρουσίαση της οικονομικής πτυχής της Χάρτας. Όλα όμως 
έγιναν ανάποδα. Ταφόπλακα στην Χάρτα Σύγκλισης ήρθε να βάλει η 
πρωτοβουλία του ΥΠΕΧΟΔΕ, να παρουσιάσει τρεις ημέρες μετά τις 
ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα δημιουργώντας εσφαλμένες 
εντυπώσεις στους πολίτες, οι οποίοι δεν ήξεραν αν θα πρέπει να ■ 
πιστέψουν στο οραματικό ή στο ψηφοθηρικό ΠΑΣΟΚ.

2 .  Η προβολή του 
κυβερνητικού έργου
Δεν υπήρχε καμία συνεργασία ανάμεσα στα υπουργεία και τους 
επιτελείς τους, καθώς και στη Χαριλάου Τρικούπη για την προβολή τού 
κυβερνητικού έργου και των πεπραγμένων της κυβέρνησης Σημίτη. Τα 
αίτια, σύμφωνα με τους αναλυτές, εντοπίζονται στην αλαζονική 
συμπεριφορά ορισμένων υπουργών και των συμβούλων τους.

3. Η... γκάφατου ΙΚΑ
Ουδείς μπορεί 
να ξεχάσει τη 
φιέστα που 
μετατράπηκε σε 
φιάσκο τον 
περασμένο 
Νοέμβριο στην 
εκδήλωση που 
έγινε στο ΙΚΑ 
για την προβολή 
της νέας 
τηλεφωνικής 
γραμμής

εξυπηρέτησης των πολιτών. Το πανελλήνιο είδε τον πρωθυπουργό 
Κώστα Σημίτη να συνομιλεί με πολίτες που, όπως αποκαλύφθηκε 
αργότερα, ήταν υπάλληλοι της εταιρείας που είχε αναλάβει το στήσιμο 
τού κατά τ’ άλλα πρωτοποριακού συστήματος.

Ο xeipiopos ins öiaöoxiis
Υπήρξε μεγάλο χρονικό 
διάστημα αμηχανίας των 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ, 
ακόμη και του ίδιου του 
κυβερνητικού
εκπροσώπου, οι οποίοι δεν 
ήξεραν με ποιον τρόπο να 
χειριστούν τη διαφαινόμενη 
διαδοχή στο Κίνημα. Από 
τη σκηνή της σκάλας του 
αεροπλάνου με το οποίο ο 
Γ. Παπανδρέου επέστρεψε 
από τις Βρυξέλλες 
δηλώνοντας «παρών» έως 
την ανακοίνωση των 
πρωθυπουργικών

αποφάσεων στις 7 Ιανουάριου μεσολάβησε ένα «νεκρό» διάστημα 
ενημέρωσης και σύγχυσης.

5. Η προβολή του Γ. Παπανδρέου
Από την ώρα που δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις διαδοχής και το 
διάστημα που μεσολάβησε για την εκλογή του Γιώργου Παπανδρέου 
στο αξίωμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, διαπιστώθηκε ένα σοβαρό 
έλλειμμα επικοινωνίας με τρία διαφορετικά κέντρα (Μαξίμου, 
Χαριλάου Τρικούπη, Μαυρομιχάλη) να κινούνται σε τρεις 
διαφορετικές κατευθύνσεις. Λόγω της ταχύτητας των εξελίξεων, το 
ένα κέντρο αδυνατούσε να παρακολουθήσει το άλλο. Τα ελλείμματα 
καλύπτονταν από την καλή εικόνα που περνούσε προς τα έξω ο ίδιος 
ο Γ. Παπανδρέου, αυτή όμως δεν ήταν αρκετή σε πολλές 
περιπτώσεις, όπως εξηγούν οι επικοινωνιολόγοι, για να στηρίξει την 
προεκλογική καμπάνια.

6. Τα μηνύματα ins 
προεκλογικήν K a p n d v i a s

Η στρατηγική που 
επελέγη στόχευε στην 
ανακοίνωση ενός 
μέτρου σε
εβδομαδιαία βάση. Οι 
εξαγγελίες 
αποσκοπούσαν στη 
δημιουργία ενός 
κλίματος διαλόγου με 
την κοινωνία, αλλά 
στο τέλος μόνο 

σύγχυση προκάλεσαν διότι οι πολίτες αδυνατούσαν να 
απορροφήσουν την καταιγίδα των νέων προτάσεων (μείωση 
εξοπλισμών, εργασία σε ανασφάλιστους νέους, αγροτικά μέτρα) και 
ταυτόχρονα να παρακολουθούν ξαφνικές αλλαγές στα μηνύματα του 
ΠΑΣΟΚ, π.χ. οι διαφορετικοί πράσινοι ήλιοι στις σημαίες του 
Κινήματος. Η αρχική πρόταση είχε ως άξονα την επιμονή του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε έννοιες (εμπιστοσύνη, ευημερία, ειρήνη) 
και όχι σε προγράμματα, τα οποία θα μπορούσε ya αντιστοιχήσει 
στις έννοιες, αμέσως μετά τις εκλογές. Την ίδια ώρα, όπως 
επισημαίνουν οι αναλυτές, ενώ ο ίδιος ο  κ. Παπανδρέου μιλούσε για 
τη συμμετοχική δημοκρατία και τον διάλογο με την κοινωνία, είχε 
παραλείψει να συνομιλήσει και να κάνει διάλογο με το εσωτερικό ·  
του ΠΑΣΟΚ.

7 .  Η υπόθεση Πάχτα
Υπάρχει πλήθος ερωτημάτων σε σχέση με το πώς ξεκίνησε, ποιος 
διέρρευσε το θέμα και ποιος πήρε την πολιτική απόφαση να 
μεγεθύνει πολιτικά την υπόθεση. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα 
εκτιμάται ότι καλώς έπραξε ο Γ. Παπανδρέου και καρατόμησε τους 
10 βουλευτές.

8. Η εκλογή προέδρου
Η 8η Φεβρουάριου ήταν η ημέρα την οποία θα μπορούσε να 
αξιοποιήσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη επικοινωνιακά το 
ΠΑΣΟΚ, με την επισήμανση του ενός εκατομμυρίου ψήφων που έλαβε 
ο Γιώργος Παπανδρέου κατά τη διαδικασία εκλογής του. Εύστοχα το 
επιτελείο του επέλεξε το Κιλελέρ ως συμβολικό σημείο από το οποίο ο 
νέος πρόεδρος θα μπορούσε να πανηγυρίσει για την εντυπωσιακή 
εκλογή του. Μόνο που κανείς από τους επιτελείς δεν σκέφθηκε ότι θα 
έπρεπε να είχε ενημερωθεί καταλλήλως και ο δήμαρχος της περιοχής, 
ο οποίος κατέλαβε με την ομιλία του ένα 20λεπτο πολύτιμου 
τηλεοπτικού χρόνου -  μιλώντας για τα προβλήματα του Κιλελέρ - ,  
κουράζοντας με αυτόν τον τρόπο το τηλεοπτικό κοινό που 
παρακολουθούσε σχεδόν σε εθνικό δίκτυο τη σχετική εκδήλωση...

L Η συνέντευξη στη NET
Η μαραθώνια συνέντευξη 
που παραχώρησε ο 
Γιώργος Παπανδρέου στην 
κρατική τηλεόραση 
περισσότερο αφαίρεσε 
από την καλή έως τότε 
εικόνα που είχε 
διαμορφωθεί για το 
πρόσωπό του παρά του 
προσέθεσε θετικά σημεία. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο πρόεδρος του Π^ΙΟΚ έδωσε 
στρογγυλεμένες απαντήσεις σχεδόν σε όλα τα θέματα και δεν κάλυψε 
τις αυξημένες προσδοκίες των πολιτών.

1 0  . Το νπμπέιτ - Η 
επικοινωνιακή στρατηγική

Η αιφνίδια αλλαγή απόφασης του Γιώργου Παπανδρέου όσον αφορά 
τον τρόπο διεξαγωγής του νπμπέιτ, και ακολούθως η στροφή 180 
μοιρών που παρουσίασε στην επικοινωνιακή στρατηγική του με την 
επαναφορά της ανπδεξιάς ρητορικής, χαρακτηρίστηκε μέγα λάθος. 
Επέλεξε μάλιστα να ξεκινήσει την επίθεσή του κατά της Δεξιάς στην 
προεκλογική συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης, δηλαδή της πόλης που 
έχει... παράδοση στη στήριξη του δεξιού πόλου.

11 . Χειρισμοί θέματο5 
Πολύδωρα και φυλλαδίων
Όπως αποκάλυψαν και οι μετρήσεις της τελευταίας εβδομάδας, ήταν 
λάθος η εκτίμηση ότι η ανάδειξη του θέματος των φυλλαδίων θα 
μπορούσε να προκΟλέσει συσπείρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως 
η έμφαση που έδειξε σ' αυτό το θέμα η Χαριλάου Τρικούπη και τους 
αναποφάσιστους ψηφοφόρους απομάκρυνε και εξέθεσε ένα αηό τα 
ισχυρά στελέχη του Κινήματος, την μέχρι πριν από μερικές ημέρες 
Ελληνίδα επίτροπο Άννα Διαμαντοπούλου. Για τους αναλυτές το λάθος 
ήταν διπλό, καθώς η αποκάλυψη των περίφημων φυλλαδίων σκέπασε 
και κάλυψε τον θόρυβο που προκάλεσε μία ημέρα πριν η δήλωση του 
Βύρωνα Πολύδωρα για την απομάκρυνση 10.000 στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ με το καλημέρα...



Γιατί έμειναν εκτός... έδρας ]
Η κάλπη της Κυριακής «έκοψε» 85 εκλεκτούς του 2000
Η επόμενη μέρα των εκλογών για 85 πρώην βουλευτές, οι οποίοι 
έθεσαν εκ νέου υποψηφιότητα, δεν ήταν ευχάριστη καθώς απέτυχαν να 
επανεκλεγούν στη νέα Βουλή.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Δ η μ ή τ ρ τ κ  Τ ζά θ α ς

Α πό τους χαμένους, οι 61 ανήκουν στο 
ΠΑΣΟΚ (το οποίο χάνοντας την κυβέρ
νηση απώλεσε 41 έδρες στο Κοινοβού

λιο), οι 20 στη Νέα Δημοκρατία, 1 στο ΚΚΕ, 2 
στον Συνασπισμό, ενώ δεν επανεξελέγη και ο 
πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης, 
που είχε εκλεγεί το 2000 με τη Ν.Δ. στη Β’ Α
θήνας. Οι αιτίες της απώλειας της έδρας τους 
πολλές και ποικίλες, ενώ οι εξηγήσεις που δί
νουν διαφέρουν. Άλλοι, που θεωρούνται πα
λαιοί πολιτικοί με μακρόχρονη κοινοβουλευτι
κή θητεία, αποδίδουν το αποτέλεσμα στον «α
έρα» της ανανέωσης των κομμάτων τους. Κά
ποιοι στον εκλογικό νόμο που «τους έφαγε την

ΤΙ ΕΦΤΑΙΞΕ
Η ήττα τ ο υ  Π Α Σ Ο Κ , ο  α έ ρ α ς  τ η ς  α ν α ν έ ω σ η ς ,  

τα « τ ε ρ τ ίπ ια »  το υ  ε κ λ ο γ ικ ο ύ  ν ό μ ο υ  κα ι τα 

σ υ ν τ ρ ο φ ικ ά  μ α χ α ιρ ώ μ α τ α

κερδισμένη έδρα τους υπέρ άλλου κόμματος», 
ενώ ορισμένοι θεωρούν ότι «έπεσαν θύματα 
των μηχανισμών των κομμάτων τους».

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α’ 
Πειραιώς Παναγιώτης Φασούλας δεν μπορεί 
να πιστέψει πως, μολονότι βγήκε πρώτος βου
λευτής με περίπου 30.000 σταυρούς, έχασε την 
έδρα από το ΚΚΕ εξαιτίας της «εξομάλυνσης» 
του εκλογικού συστήματος. Σε αυτή την περι
φέρεια το ΠΑΣΟΚ πήρε μία έδρα υπό τον πρώ
ην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, ο οποίος δεν 
χρειάζεται σταυρό προτίμησης, ενώ έχασε τη 
δεύτερη από την κ. Ελπίδα Παντελάκη, νομαρ
χιακή σύμβουλο με το ΚΚΕ. Ο ίδιος τονίζει ότι 
«δυστυχώς οι 30.000 ψηφοφόροι του έχασαν 
την ευκαιρία να εκπροσωπηθούν στη Βουλή» 
και περιμένει την επανακαταμέτρηση των ψη
φοδελτίων του ΚΚΕ στην Αιτωλοακαρνανία ό
που, εάν 45 ψηφοδέλτια θεωρηθούν έγκυρα, τό
τε η έδρα της Α’ Πειραιώς θα επιστρέψει στο 
ΠΑΣΟΚ.

«Και νικητής και ηττημένος»
Στον εκλογικό νόμο αποδίδουν τη μη επα

νεκλογή τους ο πρώην υπουργός Αιγαίου Νί
κος Σηφουνάκης (Λέσβος) και ο πρώην υφυ
πουργός ΠΕΧΩΔΕ Αλέκος Βούλγαρης (Μα
γνησία), οι οποίοι για τον ίδιο λόγο επίσης έ
χασαν τις έδρες τους από το ΚΚΕ. Για τον 
υποψήφιο με το ΠΑΣΟΚ στη Λέσβο ο βασικός 
λόγος είναι ο ισχύων εκλογικός νόμος που «υ
φαρπάζει τη βουλευτική έδρα από την α’ κα
τανομή από το κόμμα του 40% υπέρ του μι
κρότερου, π.χ. ακόμα και με 5%». Και προσθέ
τει: «Αισθάνομαι περίεργα. Και νικητής και ητ
τημένος. Νικητής γιατί ο λαός με ανέδειξε 
βουλευτή και ηττημένος γιατί το εκλογικό σύ
στημα επί χρόνια τιμωρεί έναν ακριτικό νομό. 
Η Λέσβος θα είναι ο μόνος πολυεδρικός νομός 
της χώρας όπου το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει εκπρό
σωπο στη Βουλή. Ε, αυτό είναι παράλογο!..».

«Νέα πρόσωπα»
Κάποιοι αποδέχθηκαν τον άνεμο της ανα

νέωσης που φύσηξε για όλα τα κόμματα και 
αυτή τη φορά πάνω από την κάλπη. Σε αυτόν 
τον λόγο απέδωσαν, έστω κι αν στενοχωρή
θηκαν, το γεγονός ότι δεν κατόρθωσαν να ε
πανεκλεγούν οι πρώην βουλευτές της Νέας

Ποια 

εξήγηση 

δίνουν 

οι ίδιοι

■  Παναγιώτης Φασούλας, Νίκος Σηφουνάκης, Αλέκος 
Βούλγαρης: «θύματα » του εκ λο γ ικ ο ύ  νόμ ου

■  Νίκος Κατσαρός, Θεοφάνης 
Δημοσχάκης: υπ οψ ή φ ιο ι της 
Ν .Δ .:«Φ τα ίε ι η  τά ση  γ ια  ανανέω ση» 
λένε

■  Γιάννης Ζαφειρόπουλος (ΠΑΣΟΚ), 
Μαρία Καρά (Ν.Δ.): θύματα του  
σ κ λη ρ ο ύ  α ντα γω ν ισμ ού  με τους 
σ υνυπ ο ψ ή φ ιο υς τους

Σκληρός εσωτερικός ανταγωνισμός
ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ από τους πρώην βουλευτές που δεν επανεξελέγησαν θεωρούν ότι «τους έ
φαγε ο ανταγωνισμός με τους συνυποψήφιους τους». Ο πρώην υφυπουργός Γιάννης 

• Ζαφειρόπουλος εκτιμά ότι έχασε την έδρα του στην Ηλεία επειδή, όπως υποστηρίζει, 
για πρώτη φορά «υπήρξαν τρεις υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ στην επαρχία Ολυμπίας, όπου 
το κόμμα έχει τους λιγότερους ψηφοφόρους». Και επιπλέον θεωρεί ως άλλη αιτία της μη 
επανεκλογής του «τον προσωπικό ανταγωνισμό μέσα στον ίδιο συνδυασμό και όχι τη 
μάχη με το αντίπαλο κόμμα». Στην ύπαρξη «πολλών βαριών χαρτιών» αλλά «και γνω
στών τηλεοπτικών προσώπων» αποδίδει την απώλεια της έδρας της στην Α’ Αθηνών η 
πρώην βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία κ. Μαρία Καρά. «Υπήρξαν-τονίζει -  πολλά 
μεγάλα ονόματα που συνειρμικά δημιουργούσαν στον ψηφοφόρο την αίσθηση ότι αυτά 
θα ήσαν οι αυριανοί πρωθυπουργοί. Από την άλλη πήραν μέρος στις εκλογές πρόσωπα 
προβεβλημένα από την τηλεόραση. Εγώ βρέθηκα στη μέση και συνεθλίβην».

Δημοκρατίας Νίκος Κατσαρός (Λάρισα) και 
Θεοφάνης Δημοσχάκης (Έβρος). Ο πρώην α
ντιπρόεδρος της Βουλής, ο οποίος εκλέχτηκε 
για πρώτη φορά το 1981, θεωρεί ότι η τωρινή 
αποτυχία του οφείλεται «στο ότι ψηφίσθηκαν 
και προτιμήθηκαν νέα πρόσωπα». Ο ίδιος, πά
ντως, ομολογεί ότι δεν περίμενε να είναι σε τέ
τοιο βάθος «ισχυρότερη τάση για ανανέωση α
πό τη μονιμότητα και την τάση της προσφορά 
του εδώ και 23 χρόνια στον νομό».

Ανάλογη εξήγηση δίνει και ο πρώην βου
λευτής της Ν.Δ. στον Έβρο κ. Θ. Δημοσχάκης, 
ο οποίος μάλιστα προχωρά ακόμη πιο πέρα: 
«Ίσως ο κόσμος να κουράστηκε που για 13 χρό
νια βρισκόμουν στην αντιπολίτευση. Μπορεί 
όμως οι ανακοινώσεις περί "βαρόνων στη Νέα 
Δημοκρατία" να πήρε και μένα σβάρνα», λέει.

Το κλίμα ηττοπάθειας των τελευταίων η
μερών εκτιμά ο πρώην βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ 
στη Φθιώτιδα Γιάννης Βαθειάς ότι στάθηκε η 
κύρια αιτία για τη μη επανεκλογή του στη Βου
λή. Και εξηγεί: «Πέρασε την τελευταία εβδο
μάδα το κλίμα πως δεν πρόκειται να εκλεγώ κι

αυτό φαίνεται ότι επηρέασε τον κόσμο».

θα ήταν στην κυβέρνηση...
Μία από τις εκπλήξεις, πάντως, θεωρείται 

και η απώλεια της έδρας στην Αρκαδία του 
πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δη- 
μήτρη Κ ωστόπουλου, τον οποίο μάλιστα οι 
πληροφορίες τον έφερναν και στη νέα κυβέρ
νηση. Ο ίδιος προς το παρόν δεν μπορεί να δώ
σει κάποια εξήγηση για το αποτέλεσμα και το 
μόνο που φέρνει στο μυαλό του είναι ότι η προ
σωπική του διαμάχη με τοπικούς παράγοντες 
του κόμματός του είχαν ως αποτέλεσμα τη μη 
επανεκλογή του.

Τέλος, από το πολιτικό γραφείο του Γερά
σιμου Αρσένη, ο οποίος δεν επανεξελέγη στη 
Α’ Αθηνών, εκδόθηκε χθες ανακοίνωση με την 
οποία ο πρώην υπουργός ευχαριστεί όσους 
τον τίμησαν με την ψήφο τους και τους διαβε- 
βαιώνει ότι στον στίβο των πολιτικών και κοι
νωνικών αγώνων και στο πεδίο των πολιτικών 
ιδεών θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη για τις α
ξίες και τις ιδέες που πάντα υπηρέτησε.

Οι βουλευτές 
που δεν
επανεξελέγησαν
ΠΑΣΟ Κ
Α. Αθανασιάδης, Δ. Αλαμηά- 

νος, Ελένη Ανουσάκη, Δ. Απο- 
στολάκης, Λ. Αποστολίδης, Γ. 
Αρσένης, Γ. Βαθειάς, Γ. Βαϊ- 
νάς, I. Βαλυράκης, Π. Βαρδί- 
κος, Β. Βασιλακάκης, Λ. Βερυ- 
βάκης, Η. Βλαχόπουλος, X. 
Βοσνάκης, Α. Βούλγαρης, Στ. 
Βρέντζος, Γ. Γιαννάκης, Γ. Γιαν- 
νακόπουλος, Γκ. Γκαλίπ, Ν. 
Γκεσούλης, Ε. Δαμιανάκης, Γ. 
Δασκαλάκης, Γ. Δρυς, Γ. Ζαφει
ρόπουλος, Μαρία θωμά, Γ. θω 
μάς, Γ. θωμόπουλος, Α. Καλα
φάτης, Λ. Κανελλόπουλος, Γ. 
Καψής, Β. Κοντογιαννόπουλος, 
Ε. Κοντομάρης, Δ. Κοσσυβά- 
κης, θ . Κοτσώνης, Π. Κρητι
κός, Γ. Κτενάς, Φλ. Κωσταντί- 
νου, Ν. Λεβογιάννης, Μ. Λουκά- 
κης, X. Μαγκούφης, Στ. Μάνι
κάς, Αν. Μαντέλης, Μ. Αχμέτ,
Μ. Μπεντενιώτης, Γ. Νικο- 
λαΐδης, Φρ. Παπαδέλλης, Β. 
Παπανικόλας, Κ. Παπούλιας, Ν. 
Σηφουνάκης, Χρ. Σμυρλής, Ρ. 
Σπυρόπουλος, Σ. Στολίδης, Λ. 
Τζαννής, Λ. Τζιόλας, Γ. Τσεκού- 
ρας, Π. Τσερτικίδης, Β. Τσιλί- 
κας, θ . Τσουκάτος, Ν. Φαρμά- 
κης, Π. Φασούλας και Γ. Χρονό- 
πουλος.
• ••0 πρώην υφυπουργός Γε
ωργίας κ. Φ. Χατζημιχάλης ε- 
ξαρτά την επανεκλογή του από 
το εάν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
Γιώργος Παπανδρέου επιλέξει 
την έδρα της Λάρισας ή της Α ’ 
Θεσσαλονίκης.

Ν .Δ. \
Ε. Αγγελούσης, θ . Αναγνωστό- 
πουλος, Αθ. Βαρίνος, θ . Δημο
σχάκης, Μαρία Καρά, Αχιλλέας 
Καραμανλής, Ν. Κατσαρός, Μά- 
ρω Κοντού, Σ. Κούβελας, Δ. 
Κωστόπουλος, Λ. Λυμπερακί- 
δης, Ελ. Παπαγεωργόπουλος, 
Στ. Παπαδόπουλος, Ελ. Παπανι- 
κολάου, Σπ. Σπύρου, Α. Τσιπλά- 
κος, Γ. Τσούρνος, Γ. Τρυφωνί- 
δης, Αθ. Φλωρίνης και Παρθέ
να Φουντουκίδου.

ΚΚΕ
Σπ. Στρκρτάρης.

ΣΥΝ
Παν. Λαφαζάνης, Ιωάννα Στερ- 
γίου.



[ Α Ν Α Λ Ω Σ ΙΜ Α ]

Σ ημίτης
απερχόμενος

Της
Α ν ν α ς
Δ α μ ια ν ίδ η
adamian@dolnet.gr

Ε ίναι η τελευταία του 
ημέρα ως

Πρωθυπουργού και τον 
δείχνει η τηλεόραση να 
αποχαιρετά τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας. Χαμογελαστός 
και ψύχραιμος, όπως ήταν 
πάντα σε στιγμές κρίσιμες, σε 
στιγμές θριάμβου ή σε 
στιγμές δύσκολες. Κάπως 
απόμακρος για ταυς 

τηλεθεατές. Δεν μάζεψε ποτέ 
τις
κάμερες 
χωρίς 
λόγο. Δεν 
ήταν καλός 
ηθοποιός, 
δεν ήταν 
από τζάκι, 
δεν ήταν 
όμορφος, 

δεν ήταν 
δημο

φιλής. Δεν κατάφεραν να τον 
μπλέξουν σε σκάνδαλα, να 
τον κολακέψουν, να τον 
φθείρουν, να τον φτηνύνουν. 
Δεν έγινε βαρετός, δεν έγινε 
οικείος, όσο πετυχημένα και 
να τον εμιμείτο ο 
Μητσικώστας. Δεν έμοιαζε με 
τίποτα από ό,τι έχουμε ζήσει 
ως πρωθυπουργούς. Δεν ήταν 
καλός ρήτορας, δεν γοήτευε 
τα πλήθη. Στο κόμμα του 
άρχισαν κιόλας να τον 
κατηγορούν για την ήττα, σαν 
να ξέχασαν τις 
δημοσκοπήσεις που χρόνια 
τον έφερναν μπροστά σε 
προτίμηση από το ίδιο. Κι ας 
μην καθόταν να επενδύσει σε 
συναισθηματικές 
καταστάσεις, ως οπαδός του 

ορθολογισμού. Δύο 
ρωθυπουργικές θητείες του 
όλιασαν τους θεσμούς με 
ύ τόση που δεν νιώθουμε 
ινδυνεύουν από την 
άνιση σκληροπυρηνικών 
ιών στη νέα κυβέρνηση, 

'λπίσουμε ότι έχουμε 
.ιο. Παρέλαβε Ελλαδίτσα, 
μάτη από πάθη και μίση, 

ρικυκλωμένη από εχθρούς, 
αγιασμένη από 
νασφάλεια, πληθωρισμό, 

ασμένη σε αδιέξοδα, 
αραδίδει Ελλάδα ήρεμη, που 
ει «* ετθεί στα πόδια της, με 

^ό-σσήτερη 
ουΤση από όση είχαμε 
ΦΡν <οτέ ότι θα είχε, με 

.ι9·ρ\' δρόμους που 
τζάι|ε ελπίσει ότι 
εγκ<?ν. Αν δεν είσαι από 
διαλος δεν μαθαίνεις 
«ευχςνα χορεύεις ή να 
Περιμειυνεργάτες. Πολλά 
η Ιστορι» δεν άκουσε. 
ίδιοι στο όλοι να του τα πει 

τ μπαίνουν οι 
ω.

Για το Π Α ΣΟ Κ δ εν  

υπάρχει δρόμος 

προς τα πίσω. Αν 

κινηθεί

αποφασιστικά 

στον δρόμο της 

ανανέωσης το 

τίμημα θα 

περ ιορ ιστε ί στην 

απώλεια της 

εξουσίας. Α λλ ιώ ς  

θα χαθεί

πολύτιμος χρόνος, 

επισημα ίνει ο 

Ν ίκος Μ πίστης, 

επ ικεφαλής της 

Α Ε Κ Α κ α ιτη ς  

επ ιτροπής για  τη 

συγκρότηση της 

Κεντροαριστεράς. 

0  πρώ ην 

υφ υπουργός 

Εσωτερικών, 

μολονότι δεν 

κατάφερε να μπει 

στη Βουλή, θεωρεί 

ότι η Κίνησή του 

βάσει της λογ ικής 

θα πρέπει να 

συμμετάσχει και 

στα

ευρω ψ ηφ οδέλτια  

της δημοκρατικής 

παράταξης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
ΒΟΥΛΑ
ΚΕΧΑΓΙΑ

Γιατί ηττήθηκε το ΠΑΣΟΚ με 
τόσο μεγάλη διαφορά;
Μακρόχρονη παραμονή στην 
εξουσία. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ δεν 
υπερασπίστηκε το έργο των 
κυβερνήσεω ν Σημίτη. Κάμψη 
της μεταρρυθμιστικής ορμής 
τα τελευταία χρόνια.
Έχασε συγχρόνως και η 
Κεντροαριστερά;
Έχα σε. Ό μω ς σημειώστε ότι η 
Κεντροαριστερά με όρους 
οργανωμένης παράταξης δεν 
έχει ακόμη συγκροτηθεί.
Το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στην 
ιδέα της μεγάλης 
δημοκρατικής παράταξης;
Το ελπ ίζω . Δρόμος προς τα 
πίσω, νοσταλγία για «χρόνιά 
δοξασμένα» δεν υπάρχει.
Η διεύρυνση έβλαψε τελικώς 
το ΠΑΣΟΚ;
Ό χι, δεν έβλαψε. Αλλά δεν 
αφομοιώθηκε και σ ’ αυτήν τη 
φάση δεν απέδωσε τα 
αναμενόμενα. Στρατηγικά είναι 
σωστή επιλογή, δεν υπήρχε 
όμως χρόνος για 
πολιτικοϊδεολογική 
προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ. 
Πάντως, εσείς που δώσατε τη 
μάχη του σταυρού μείνατε

εκτός Βουλής...
Ή μουν επ ί οκτώ μήνες 
υφυπουργός. Ή ξερα ότι η Β ’ 
Αθήνας ήταν δύσκολη, ήταν 
όμως χρέος μου να δώ σω  τη 
μάχη του σταυρού, 
συνεισφέροντας στην 
παράταξη που με τίμησε. Και η 
ήττα είναι στη ζωή.
Πώς θα κινηθεί η ΑΕΚΑ από 
’δώ και πέρα;
Συντεταγμένα, αξιοποιώντας 
τις εμπειρ ίες από την εκλογική 
μάχη. Είμαστε εδώ , μάχιμοι 
όπως πάντα.
Με ποιον τρόπο θα 
παραμείνετε εντός πολιτικής 
σκηνής;
Ό πω ς ήμουν και πριν γίνω 
υφυπουργός. Δεν είμαι 
χθεσινός και πιστεύω ότι είναι 

. η δύναμη των ιδεών που τελικά 
σε κρατάει στον αφρό. θ έλε ι 
βέβαια και στομάχι.
Σε ποιες αλλαγές πρέπει να 
προχωρήσει ο Γ.
Παπανδρέου;
Να προχωρήσει στην 
ανανέωση του ΠΑΣΟΚ και 
παράλληλα στη συγκρότηση 
της μεγάλης δημοκρατικής 
παράταξης.

[ΣΕ  Π Ρ Ω Τ Ο  Ε Ν ΙΚ Ο ]

Ωδή σε έναν εφιάλτη

[ 20  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ  ]

Νίκος Μπίστης
Ε Π Ι Κ Ε Φ Α Λ Η Σ  Τ Η Σ  Α Ν Α Ν Ε Ω Τ Ι Κ Η Σ  
Ε Κ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ  Κ Ι Ν Η Σ Η Σ  Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Σ  [ Α Ε Κ Α ]

Ο Κ  Καραμανλής να 
μελετήσει προσεκτικά' 
το έργο τον 
ΚώοταΣημίτη

Ποια είναι τα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ που ακολούθησαν 
«καθεστωτικού» τύπου 
συμπεριφορές, όπως είπατε 
μετά τις εκλογές;

! Τα ξέρουν τα ίδια και η 
| κοινωνία.

Το πολιτικό τίμημα για το 
ΠΑΣΟΚ είναι μόνο η απώλεια 
της εξουσίας;
Αν κινηθεί αποφασιστικά στον 
δρόμο της ανανέωσής του και 
της μεταρρυθμιστικής 
στρατηγικής, το τίμημα θα 
περιοριστεί εκεί. Αλλιώ ς θα 
χαθεί πολύτιμος χρόνος.
Και για τη δική σας πολιτική 
κίνηση;
Η απώλεια ενός υφυπουργείου 
δεν συνιστά μείζονα απώλεια. 
Μαθημένα τα βουνά από τα 
χιόνια.
Πώς κρίνετε την εμφάνιση της 
Αριστεράς στις εκλογές;
Στασιμότητα χωρίς προοπτική. 
Δεν βλέπω και αυτοκριτική 
διάθεση.
Είναι εφικτή η συγκρότηση 
μιας ενιαίας αριστερής 
παράταξης;
Σε  ποια προγραμματική βάση; 
Χω ρίς τους
σοσιαλδημοκράτες, δηλαδή το 
ΠΑΣΟΚ, τι προοπτική εξουσίας 
θα έχει;
Τι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ 
έως τις ευρωεκλογές;
Υπεύθυνη και ταυτοχρόνως

μαχητική αντιπολίτευση. Και να 
επιταχύνει τη συγκρότηση της 
μεγάλης δημοκρατικής * *  
παράταξης.
θα συμμετάσχει η ΑΕΚΑ και 
στα ευρωψηφοδέλτια;
Το θεω ρώ  λογικό, θα το δούμε 
στην ώρα του.
Ποιο το μέλλον της επιτροπής 
για την Κεντροαριστερά;
Ό λες  οι κινήσεις της 
Κεντροαριστεράς, όλα τα 
πρόσωπα που αναφέρονται σ ’ 
αυτήν πρέπει να συναντηθούν 
σ ’ ένα ευρύτερο σύνολο.
Πώς σας φάνηκε η 
κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας; ^

| Ούτε κρύο ούτε ζέστη. 
Αναμενόμενη.
Και ο διάδοχός σας στο 
υπουργείο Εσωτερικών; «

ι Του εύχομαι καλή επιτυχία. Και 
να προσέχει τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Μία συμβουλή για τον κ. 
Καραμανλή;
Να μελετήσει προσεκτικά το 
έργο του Κώστα Σημίτη.

Οι επόμενοι προσωπικοί 
στόχοι;
Η Κεντροαριστερά, η 
Κεντροαριστερά, η 
Κεντροαριστερά. Επίσης, 
ελπ ίζω  να έχω  περισσότερο 
χρόνο για να ξαναρχίσω το 
βόλεϊ.

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί... 
... οι πόλεμοι θα γίνονται στο 
μέλλον για το νερό και την 
επιβ ίω ση μάλλον, παρά για τη 
θρησκεία, την ιδεολογία ή την 
τιμή του έθνους.
Σπάοαν τις πόρτες οι οχτροί... 
... έω ς το 2010 ΗΠΑ και 
Ευρώπη θα έχουν κατά το ένα 
τρίτο περ ισσότερες ημέρες 
κατά τις οποίες η θερμοκρασία 
θα υπερβαίνει τους 32 

βαθμούς Κελσίου. Το κλίμα θα γίνει οικονομικό 
πρόβλημα, καθώς καταιγίδες, ξηρασίες και 
καύσωνες θα προκαλούν καταστροφές στην 
παραγωγή.

Σπαθιά κρατούσαν οι οχτροί...
... μέσα στα επόμενα 20 χρόνια θα γίνει μία 
σημαντική μείω ση της ικανότητας του πλανήτη να 
συντηρεί τον σημερινό πληθυσμό του. Οι Η ΠΑ και η 
Ευρώπη θα μετατραπούν σε φρούρια για να 
εμποδιστεί η ε ίσοδος εκατομμυρίων μεταναστών, 
που θα εγκαταλείψουν τα εδάφη τους είτε γιατί θα 
τα έχει πλημμυρίσει η θάλασσα είτε επειδή θα είναι 
αδύνατη πλέον η καλλιέργειά τους...
... η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει τεράστιες 
εσω τερ ικές συγκρούσεις , καθώς θα προσπαθήσει 
νααντεπεξέλθει στους τεράστιους αριθμούς 
μεταναστών που θα φθάνουν στις ακτές της. 
Μετανάστες από τη Σκανδιναβία θα 
αναζητούν θερμότερες περ ιοχές. Η Νότια Ευρώπη 
θα πολιορκηθεί από πρόσφυγες της Αφρικής.

Φωτιά μάς ρίξαν οι οχτροί...
. . . η  διάδοση των πυρηνικών όπλων είναι 
αναπόφευκτη. Ισραήλ, Κίνα, Ινδία και Πακιστάν θα 
είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ατομική βόμβα.
Κι εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά...
... οι θάνατοι από πολέμους και λιμούς θα ανέλθουν 
σε εκατομμύρια, μέχρι που ο πληθυσμός του 
πλανήτη θα μειω θεί τόσο ώστε η γη να μπορέσει να 
τον συντηρήσει.
Κι εμείς φωνάζαμε Ζήτω και Γεια...

ΥΓ: Για την αντιγραφή των στίχων του Γιώργου 
Σκούρτη και του δημοσιεύματος των «ΝΕΩΝ» 
(Έκθεση του αμερικανικού Πενταγώνου για το 
κλίμα, 24-2-2004).

Κατερίνα Άτση.

Της
Κ α τ ε ρ ίν α ς
Ά τ σ η
nagaina@dolnet.gr
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ΤΑ Ν Ε Α 771 08 62 ( Ο Ιούδας φιλούσε 
υπέροχα... )

[ΑΓ ΙΟΓΡΑΦΙΕΣ] [ΚΛ ΙΚ]

Τις πταίει;
ΤΕΛΙΚΑ, φ τα ίε ι ο Σ ημίτης π ο υ  χά θη κα ν οι ε 
κλογές; Γιατί αυτό  υ π α ιν ίσ σ ο ντα ι εντέχνω ς 
ή λένε ευ θ έω ς δ ιά φ ορο ι μεγαλο-ΠΑΣΟΚοι α 
π ό  τη ν  π ερ α σ μ ένη  Κ υριακή το  βράδυ.

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΝ άραγε; Φ ταίει ο Σημίτης π ο υ  πα- 
Του ρέδω σε σ τον  Γιώργο μέσα σ τις γ ιορτές; Μα
Δ η ρ ή χρ η  αυτό  δ εν  ή θ ελ α ν  όλο ι α π ό  α υτόν; Ό χ ι, δ εν  
Μ η τρόπ ου λου  μπορεί να  εννο ο ύν  αυτό, γ ια τ ί αλίμονο αν κα- 
mhtro@dolnet.gr τη γο ρ ο ύ σ α ν  εμ μ έσ ω ς το ν  Π α π α ν δ ρ έο υ  γ ια  

τη ν  ήττα. Ισα ίσα, σέρβις στον Γιώργο θέλουν 
να  πουλή σ ου ν. «Φ ταίει ο Σημίτης», του  λένε 
με τα  μάτια μέσα α π ό  τα  τη λ επα ρά θυρα , «ό
χ ι εσύ, αγόρ ι μου». Π ροφ ανώ ς, ελ π ίζο υ ν  ότι 
στο γυμνα σ τή ρ ιο  μπορεί να  έχε ι καμ ιά  ο θ ό 
ν η  τη λεόρα σ η ς επά νω  α π ό  το ν  δ ιά δρομο  και 
να  το υ ς  δει σ τις ε ιδή σ ε ις  ο ν έο ς  α ρ χη γό ς  ε 
νώ  τρ έχε ι στο κενό  επά νω  σ τον  ιμάντα.

ΜΕΧΡΙΣ εσ χά τω ν  ο Σ η μ ίτη ς 
υ π ερ ε ίχ ε  σε δ η μ ο τ ικ ό τη τα  
του  ΠΑΣΟΚ, αλλά και του  

Κ αραμανλή -  ό π ω ς  και τώ 
ρα ο Π απανδρέου . Π ολύ π ρ ιν  α 

π ό  τη ν  α π ο φ ρ ά δα  7η Μ αρτίου ή 
τα ν  σ α φ ές π ο ιο υ ς  θα  κατα ψ ήφ ιζε  ο 

κόσμος. Ό τα ν  ά νο ιξα ν  ο ι κ ά λπες και 
μετρήθηκαν οι σταυροί, ο ι λ ίσ τες π ρ ο 

σ ώ π ω ν  σ τις  δ η μ ο σ κ ο π ή σ ε ις  επ α λ η θ εύ - 
θηκαν.

APA καταλαβαίνουμε γ ια τ ί φ τα ίε ι ο Σ ημ ί
της. Φ τα ίει γ ια τ ί α π ο φ ά σ ισ ε  να  α π ο χ ω ρ ή 

σει. Φ ταίει γ ια τ ί δ εν  είνα ι σ τη ν  η γεσ ία  ώ στε 
να  του  τα  ρ ίχνουν. Φ ταίει γ ια τ ί δ εν  ενδ ια φ έρε- 

τα ι να  επ ισ τρ έψ ει. Δ ηλαδή φ τα ίε ι γ ια τ ί έτσ ι φ α 
νερώ νετα ι π ο ιο ι φτα ίνε.

ΓΙΑΤΙ φ τα ίει ο Σ ημίτης τότε; Φ τα ίει γ ια τ ί δεν  
άλλαξε το  ΠΑΣΟΚ π ο υ  εξόργισ ε τη ν  κοινω- 

' ”'α, με αποτέλεσμα να  δαρεί με τη βέρ
γα  του  α ποτελέσ μ α τος τω ν εκλο

γώ ν; Μα, σε α υτή  τη ν  π ερ ίπ τω 
ση, θα  έπ ρ επ ε  να  έχει ξηλώ σει 
α π ό  χ ρ ό ν ια  το υ ς  π ερ ισ σ ό τε 

ρους εξ αυτών. Ό χ ι μόνο δεν  
το  έκανε, αλλά το υ ς  ά φ ησ ε 
κα ι σ τ ις  κ υ β ε ρ ν ή σ ε ις  του . 

Σ π λ α χ ν ικ ό ς  ή τα ν  ακόμη  
και σ το ν  τελευτα ίο  του  α-

να σ χη μ α τισ μ ό  α ρ χές  Ιο υ 
λίου 2003.

Προσοχή στα φίδια... Μη φοβάστε το τρομακτικό φ ίδ ι της φω τογραφίας, δεν σας απειλεί. 0  

συγκεκρ ιμένος πράσινος πύθωνας των δένδρω ν (χονδροπύθω ν) βρίσκεται μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί σε ζω ολογικό  

κήπο της Σαγκάης. Ελεύθεροι στη φύση, πράσινο ι πύθωνες υπάρχουν στην Παπούα - Νέα Γουινέα και στη Βόρεια 

Αυστραλία . Μ ην επαναπαύεστε όμως: μπορεί να μην κινδυνεύετε από πράσινους πύθωνες, όπου και να πάτε όμως, 

κάποιο «φ ίδ ι» θα σας επιβουλεύεται...

[ΣΤΗΛΗ ΑΛΑΤΟΣ]  Φ ά νΠ
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ τώρα δικαιώνονται. Νέα κυβέρνηση, 
νέος πρω θυπουργός, νέο ι υπουργοί. Με την εξής 
σύνθεση, η οποία, ασφαλώς, θα υπηρετήσει τις 
νέες ιδέες για  μια νέα  εποχή: ο Π έτρος Μολυβιά- 
της του Κ ω νσταντίνου Καραμανλή. Ο Σ πήλιος 
Σπηλιωτόπουλος, υπασπιστής του Καραμανλή. Ο 
Μ ανώλης Κεφαλογιάννης, ανιψιός του Κρητίκα- 
ρου Κεφαλογιάννη, υπουργού επίσης του Καρα
μανλή. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, το τζόβενο του 
ιδίου Καραμανλή και της ίδιας παλιοσειράς. Ο Βα
σίλης Μ ιχαλολιάκος, η νεολαιίστικη πυγμή  της 
καραμανλοκρατίας του '80. Ο Μ ιχάλης Λιάπης, ο 
ανιψ ιός του ιδίου Καραμανλή και φυσικά της ί

δ ιας ανανεωτικής... παλιοσειράς. Ο Αναστάσιος 
Π απαληγούρας, υ ιός του πασίγνωστου Παπαλη- 
γούρα, ισόβιου υπουργού τού επίσης Καραμαν
λή της γεν ιάς του '50. Και φυσικά ο Πέτρος Δού
κας. Γαμβρός του Έβερτ, της ευνοούμενης μπουλ
ντόζας του πασίγνωστου Καρά Αμάν Αλή και τρις 
αλί. Ο ύνα φ άτσα ούνα ράτσα.
Μια φωτογραφία, εφτά λέξεις:
Ε ρε Φάνη... χάνει που μας χρει
άζεται!

Δ η μ ή τ ρ η ς  Δ ανίκ ας
ddanikas@dolnet.gr

■
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