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Τσουκάτος: «Άλλοι θα 
πάνε φυλακή, όχι εγώ»!
•Έτοιμος να πάρει κεφάλια ο πρωθυπουργός 

και να πάει και σε ανασχηματισμό

ΟΙ Μ ΙΖΕΣ  ΡΑ ΓΙΖΟ Υ Ν  πολιτικέ ι ak r  προ και χώ ρα

ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ
Κύριε Καραμανλή 
έχετε ιο ν  λόγο...
Πολλά τα άσχημα που έχουν μαζευτεί 
για τον Γ ιώργο Αλογοσκούφη. Η ιστορία 
μ ε  την επιχειρηματική δραστηριότητα  
τns γυναίκαε του ήρθε να ξεχειλίσει το 
ποτήρι... Δυστυχώε για τον «τσάρο τηε 
οικονομίαε», τα όσα αποκάλυψε ο βου
λευτή s του ΠΑΣΟΚ Mix. Καρχιμάκηε ε ί
ναι πέρα για πέρα αληθινά...

Καμία αντίρρηση ότι η γυναίκα του, 
όπωε και των άλλων υπουργών και πο
λιτικών γενικά, δικαιούται να δουλέψει. 
Μ ε μία προϋπόθεση όμωε στην οποία 
δεν χωράει νερό... Ότι οι εργασίεε τηε 
δεν θα εμπλέκονται σε χώρουε στουε ο- 
ποίουε ο σύζυγόε τηε υπουργόε έχει ε- 
ποπτεία και διοικητική αρμοδιότητα μέ- 
χριε επιβολήε ποινών. Και ωε γνωστόν, 
οι τράπεζεε υπάγονται στον υπουργό Οι- 
κονομίαε και Οικονομικών, δηλαδή σή
μερα στον κ. Αλογοσκούφη, τον σύζυγο.

Από τη στιγμή που η κυρία υπουρ
γού εκπροσωπεί εταιρεία που λειτουργεί 
για δουλειέε τηε Deutsche Telekom, η 
οποία πήρε για ένα κομμάτι ψωμί τον 
OTE κα ι όλα τα Βαλκάνια, όπου έχει 
βάλει πόδι, ποιοε, κύριε «τσάρε», δεν θα 
πει, δεν θα κάνει την κακόπιστη, αε το 
δεχθούμε προε στιγμήν, σκέψη ότι αυτή 
η εξάρτηση πιθανόν να έπαιξε ρόλο;

Ισχύει και εδώ, κύρ ιε Αλογοσκού- 
φη, εκείνο που έχει μείνει από την επο
χή των Ρωμαίων. «Η γυναίκα του Καίσα- 
ρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και 
να φαίνεται»...

Υπάρχουν όμωε, όπωε αποκαλύπτε
ται στο σχετικό ρεπορτάζ (ήταν η μεσί- 
τρια τηε αγοράε κτιρίου από θυγατρική 
τηε EUROBANK, την ARCANIA, από την 
οποία η αμοιβή τηε κυρίαε Αλογοσκού- 
φη ήταν 1.200.000 ευρώ), και άλλεε ε- 
μπλοκέε τηε κυρίαε Αλογοσκούφη που 
δίνουν λαβέε να υποθέσει κανείε από το 
πιο απλό έωε το χειρότερο. Και το πιο α
πλό (;) είναι ότι μια τράπεζα επιλέγει να 
συνεργαστεί με την εταιρεία τηε κυρίαε 
Αλογοσκούφη γιατί ελπίζει ότι θα έχει τη 
συμπάθεια, τη φιλική κατανόηση του συ
ζύγου. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν 
ο υπουργόε έφερε στη Βουλή χαριστική 
τροπολογία με την οποία η EUROBANK 
έπεφτε στα μαλακά, από βαρύτατεε ποι- 
νέε και τεράστια πρόστιμα για τη μεγάλη 
φοροδιαφυγή που εντόπισε το ΣΔΟΕ με  
το κόλπο των ομολόγων εξωτερικού.
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• Αμφισβητεί τις μετρήσεις ο ALPHA!
• Πουλάει ακόμη το ραδιό φ ω ν ο ___
φ Νέες σοβαρές καταγγελίες 

για τις παραγωγές στην EFT
φ «Ιός» απομακρύνσεων στο «θέμα»
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ΘΑΡΡΑΛΕΑ
Τ ου Μ ακη Κ ο υρη  γ

Ο μοιραίος άνθρωπος 
για το ΠΑΣΟΚ...

- Ζητήστε συγγνώμη, κύριε Σημίτη, από 
ιο ν  κόσμο του Κινήματος που εκθέσατε και 

παραιτηθείτε από Βουλευτής!

Θ α π ερίμενε κανείς ότι ένας πρωθυπουργός που υπε- 
ρηφ ανεύεται ότι έκανε... ρεκόρ, πετυχαίνοντας τη  με
γαλύτερη  θητεία  συνεχούς διακυβέρνησης, θα  ε ίχε το  

θάρρος να αναλάβει τ ις  ευθύνες  γ ια  όλα όσα συνέβησαν στο 
κόμμα τη ν  περίοδο που ήταν αρχηγός και όχι να εκφ ράζει τη  
λύπη του...

Ποιανού ήταν στενός, έμπιστος συνεργάτης, ο Θ όδω ρος  
Τσουκάτος, το ν  οποίο μάλιστα, τιμώ ντας τον, τον κάνατε και 
βουλευτή Επικράτειας, κύριε Σημίτη; Δ ικός σας δεν ήταν; Ό 
λη τη ν  Ελλάδα γύρισε γ ια  να σας στήσει το ν  μηχανισμό και 

μέσ α  από «γιάφκες» να π ροετο ιμάσ ει 
τ ο  έ δ α φ ο ς  γ ια  να ε κ λ ε γ ε ίτ ε  π ρ ω θυ
πουργός και π ρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Τσουκάτος ήταν η ουσιαστική σας 
δύναμη. Ο ελέγχω ν τα  πάντα. Κι αυτό  
είχε γίνει συνείδηση στο κάθε στέλεχος  
και οπαδό του  ΠΑΣΟΚ και εκφράσθηκε  
κατά τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο μ’ 
εκείνο το ... βροντερό σύνθημα «Να τος, 
να το ς  ο πρωθυπουργός»... Και φυσικά 
δεν ενεργούσε εν  αγνοία σας...

Ε ίναι δ υνα τόν  να  π ισ τέψ ει ά νθρω 
πος ό τι Δ ΕΝ  ΞΕΡ Α ΤΕ τη ν ... επ ιθυμία  
που ε ξ εδ ή λ ω σ ε  ο α ξ ιό τ ιμ ο ς  κ ύ ρ ιο ς  
διευθύνω ν σύμβουλος τη ς  Ζ ήμενς Ελ
λά ς , κ. Χ ρ ισ τοφ οράκος, ό τι θ έ λ ε ι γ ια  
λόγους... φιλανθρωπίας να... βοηθήσει 
το  Π Α ΣΟ Κ , δ ίν ο ν τα ς  1 .0 0 0 .0 0 0  γ ε ρ 
μανικά μάρκα, ποσό που ξεπ ερνάει τα  
240 .000 .000  δρχ. και τα  οποία βέβαια  
δεν είχαν καμία σχέση με το  δεκάρικο  
και το  εικοσάρικο το υ  ανώνυμου οπα
δού;
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και τι θέλουν να κάνουν
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟ,
διώξτε τους κλέφτες
και προχωρήστε σε κάθαρση πριν 
σας πάρει ο κόσμος με τις πέτρες
__________ „________________________________________ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 9 ,1 0  και 1 1 _______________
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10 φορές πιο 
ακριβά τα κεράσια 
φθάνουν από το 
χωράφι στην Αθήνα!
- Στη διπλάσια τιμή πωλείται στην Αθήνα
απ’ ό,τι στο Μιλάνο ένα πουκάμισο της 
ίδιας μάρκας - Η κυβέρνηση ανίκανη να 
ελέγξει τους κερδοσκόπους Ί£ΜΑ 12

ΚΑΚΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΚΑΜΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΣΤΗ ΝΔ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ!
- Είκοσι φορές το τελευταίο διάστημα
παρενέβη ο πρωθυπουργός για να 
επιλύσει διαφορές μεταξύ υπουργών 
και υφυπουργών ΣΕΛΙΔΑ 4

Αμφισβητεί 
τον Σαρτζετάκη 
ο Μητσοτάκης!
«Δική μου ήταν η απόφαση να μην 
αναγνωρίσω την εκλογή του»

Στο 7% ο 
πληθωρισμός για 
τις λαϊκές τάξεις
- Βατερλώ για Αλογοσκούφη 

και Φώλια η ακρίβεια
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ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ

Το παιγνίδι που παίχθηκε σε Βάρος 
του Γιώργου με την υπόθεση Πάχια
-  ΜιηΙούν για μεγάλη συνωμοσία
Είναι ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε 
(είχαμε θέσει ίο  ερώτημα πριν α
πό κάποιους μήνες στα... ψιλά, 
αλλά οι ένοχοι έκαναν ότι δεν κα
τάλαβαν και σιώπησαν γ ια τί ξ έ 
ρουν τι ακριβώς έγινε...) ποιοε έ
στησε την υπόθεση «Πόρτο Καρ- 
ράε». Τι ρόλο έπαιξε το γραφείο 
του τότε πρωθυπουργού Κώστα 
Σημίτη και τι ΣΥΜΦΩΝΙΑ έκανε 
κορυφ α ίοε υπουργόε με αντάλ
λαγμα να μην κινηθεί καμιά διαδι
κασία για την παραπομπή του για 
τη ληστεία  του χρηματιστηρίου. 
Και η απόδειξη είναι ότι αυτόε ο 
κορυφαίοε υπουργόε... ξεχάστηκε

ΓΡΑΦΟΥΝ
* * *  Κλυδωνίζεται εκ νέου το ΠΑΣΟΚ - Του ΚΟ
ΙΤ Α  ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Σελ. 4) «Βαρκούλες αρμενίζουν»...- 
Του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΓΚΙΒΑΛ0Υ (Σελ. 7) *  *  *  Ευρωπαϊ
κή Στρατηγική - Του ΔΗΜΗΤΡΙ0Υ ΔΗΜΟΥ (Σελ. 8) 
*  *  *  Να θυμηθούν τον Ανδρέα και να λογαριάοουν 
τον λαό - Του ΠΑΝΑΓ, ΚΡΗΤΙΚΟΥ (Σελ. 9) *  *  *  Με 
τα  λόγια κύνουν ανώγια και κατώγια -  Του ΣΤΕΛΙΟΥ 
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ (Σελ. 1 5 ) * · *  Η ουσία της υπόθε
σης Ζήμενς - Του ΜΑΚΗ ΜΑΪΛΗ (Σελ. 16) *  *  *  Η 
«νέο ΚΑΠ» και ο ι προσανατολισμοί της ΕΕ - Του ΘΕ0-

από την κυβέρνηση τηε ΝΔ. Ούτε 
ποτέ ανακοινώθηκε το όνομά του, 
έστω σε κάποια ομιλία στη Βουλή. 
Έδωσε την υπόθεση Πάχτα, από 
την οποία η ΝΔ κέρδισε δύο μο- 
νάδεε στιε εκλογέε του 2004 και 
γλίτωσε έτσι την παραπομπή αυ
τόε ο φίλοε του Σημίτη.
Στενο ί συνεργάτεε του Γιώργου 
Παπανδρέου, που ξέρουν όλο το 
παρασκήνιο, μιλούν για την μεγά
λη συνωμοσία που έγινε σε βάρος 
του και στόχο ε ίχ ε  να χάσει τ ιε  
εκλογέε, με τη ζημιά που έκανε 
η ... απ οκάλυψ η τη ε υπόθεση 
Πάχτα.

ΔΩΡΟΥ ΔΙΖΕΛ0Υ (Σελ. 1 7 ) * * *  Τιμολόγια με βάση 
ΤΟ πραγματικό κόστος; Αλιμονό μας! - Του ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΣΤΕΡΠ0Υ (Σελ. 18) *  *  *  Γυρίσαμε στην Ελλαδίτσα 
του 1850... - Του Αθ. ΑΓΓΕΛ0Π0ΥΛ0Υ (Σελ. 34) 
*  *  *  Υπογεννητικότητα, πολυπολιτισμΰς και η 
στροφή του κρότους κατά του έθνους - Του ΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ (Σελ. 34) * * *  ΠΑΣΟΚικό... - 
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΝ0Π0ΥΛ0Υ (Σ ελ  40) *  *  *  
Η δύναμη της ομογένειας και ο ι αδυναμίες της γενέ
τειρας - Του ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ (Σελ. 40)

ΣΕ ΒΑΡΥ ΚΛΙΜΑ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

Την Τρίτη η πρώτη 
δοκιμασία του Ιερώνυμου

ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ Η NT0PA!

Αναγνωρίζουμε (στα... 
μουήωχτά) το ΚόσοΒο!
S0S ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

«Χάος στα Ταμεία»...

ΣΕΛΙΔΑ 13
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Κύριε Αθανασίου, δεν κάνετε 
σωσιά ιη  δουλειά σας
- Αν δεν μπορείτε να διασφαλίσετε το απόρ

ρητο των καταθέσεων, τότε βγάλτε «δελτίο 
Τύπου» με ό,τι καταθέτει ο κάθε . 
εξεταζόμενος, αλλιώς παίζετε, με δική σας 
ευθύνη, παιγνίδια πολιτικά, και όχι μόνο, με 
την υπόθεση της Ζήμενς.

Αυτό που συμβαίνει με τη δικαστική πλευρά του σκανδά
λου ΖΗΜΕΝΣ δεν έχει προηγούμενο από πλευράς επιλε
κτικών διαρροώ ν απόρρητων, υποτίθεται, στοιχείων τηε 
δικογραφίας.

Δεν προλαβαίνει να απομακρυνθεί ο εξετασθείς από το 
γραφείο του ανακριτή και αμέσως σημεία «γαργαλιστικά» 
(πολιτικά) έχουν βγει στον αέρα. Και ακολουθούν διαψεύ
σεις και αμφισβητήσεις, και τελικά ο πολίτης τρελαίνεται και 
δεν ξέρει τι να πρωτοπιστέψει. Και αισθάνεται όχι μόνο αιχ
μάλωτος στημένων διαρροώ ν που εξυπηρετούν γύρευε 
ποια και τι ε ίδους συμφέροντα, αλλά και ότι παγιδεύεται σε 
παιγνίδια πολιτικά και άλλα, χωρίς να έχει ιδέα ποια είναι η 
αλήθεια, τα πραγματικά γεγονότα ή κάποια στοιχεία που 
τεκμ η ρ ιώ ν ο υ ν  το υ λά χ ισ το ν  ευ θ ύ ν ε ς  τω ν π ρω ταγω νι- 
στών/στελεχών Ζήμενς και εκείνων, πολιτικών και μη, που 
τα άρπαξαν. Και έτσι με το δίκιο tous πολλοί διαμαρτύρο
νται ότι παίρνει η μπάλα και αθώους, που δεν έχουν καμία 
εμπλοκή.

Αυτή η κατάσταση μόνο ΖΟΥΓΚΛΑ θυμίζει. Και γ ι' αυτό
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ΘΑΥΜΑ, §Α¥Ι1Λ
Απέβαλαν την περασμένη 

εβδομάδα από το Δικαστικό 
Σώμα την κόρη του προέδρου 

του Αρείου Πάγου τηε μεταπο- 
λίτευσηε (πρώτου μετά την 

πτώση τηε Χούνταε), Δ. Σκου- 
μπή, πρόεδρο Πρωτοδικών, 

με την κατηγορία τηε καθυατέ- 
ρησηε έκδοσηε αποφάσεων, 

με ψήφουε 25-27! 
Πέραν τηε αντίθετηε άποψηε 

που προβάλλεται, ότι ε ίχε κα
λύψει η πρόεδροε Πρωτοδι
κών την καθυστέρηση (που 
οφειλόταν σε λόγουε ασθε- 
νείαε) για την οποία κατηγο- 

ρείται, αλλά και τηε συμπερι- 
φοράε απέναντι στην κόρη 
ενόε προέδρου του Αρείου 

Πάγου, υπάρχει και πρόβλη
μα επιβίωσηε για την αηολυ- 
θείσα δικαστίνα, δεδομένου 

ότι είχε μόνο 17 χρόνια υπη- 
ρεσίαε, που σημαίνει ότι δεν 

δικαιούται σύνταξη!

Καλή σαε μέρα,
Και μακριά από... μίζεε... λαδώματα και... δωράιαα για να μην τρέχετε σαν 
τον Τσουκάτο. θυμηθείτε ακόμη μην έχετε κανένα ανεξόφλητο χρέοε και 
την πατήσετε σαν τον Κυριάκο. Πονηροί, βλέπετε, είναι οι καιροί... Για 
τιε... μαρίδεε βέβαια, όπωε συμβαίνει πάντα... Τα μεγάλα ψάρια πάντοτε 

καταφέρνουν να ξεφεύγουν...

Από t o u s  oupavoûs στα τάρταρα... Πίκρεε μάε πότισε 
η Εθνική pas. Παραφορτώσαμε είναι αλήθεια t o u s  

παίκτεε pas. Οι ευθύνεε για την τελευταία θέση που... 
κατακτήσαμε ανήκουν σ' άλλου3. Αρκετέε στον προπο
νητή. ΌμαΒ οι καίριεε στην Πολιτεία, στα κυβερνητικά 
όργανα, γιατί απ' αυτά εξαρτάται η υποδομή για το αύ
ριο. Δεν παράγει πλέον η Ελλάδα no6oo<paipicrrés. Κι 
αυτό φαίνεται απ' το ότι μετά το EURO t o s  ΠορτογαλίαΒ 
είναι ζήτημα αν πήραν έναν-δυο έλληνε5 ποδοσφαιρι- 
crcs οι μεγάλεε opàôss ms Eupainns. Τι φταίει;Ένα και 
μόνο. Το ότι mis ομάδεε A, Β' και Γ Εθνικήε οι περισσό
τεροι παίκτεε είναι ΞΕΝΟΙ! Ακόμη και στα τοπικά πρωτα
θλήματα οι ομάδεε παίρνουν Eévous! Το αποτέλεσμα

— ..... : ............. _

ε5 δεν τιε κάνει ο κ. Αράπογλου για τιε φτωχέε γείτο
ν α .. .  αλλά για την παρεούλα των 2.000 που διασκεδά
ζουν στο Μέγαρο και στο Ηρώδειο...

Σ ημείωναν τα «Νέα» το περασμένο 
Σάββατο: «Σενάρια ότι η ανταρσία

θα εκδηλωνόταν το φθινόπωρο». /  Έσκασε κυριολεκτικά

είναι ότι παιδιά με ταλέντο, με όρεξη, με πάθο8, με φι
λοδοξία, δεν βρίσκουν ομάδα να παίξουν, να φανούν, 
να προωθηθούν. Εκεί βρίσκεται η αχίλλειοε πτέρνα του 
ελληνικού ποδοσφαίρου που οδήγησε στο Βατερλώ 
στην Αυστρία. Μπορεί να περιοριστεί ο αριθμό5 των ξέ
νων παικτών που χρησιμοποιούν οι ελληνικέε ομάδεε. 
Με μία και μόνη υπόμνηση, ότι ομάδεε που χρησιμο
ποιούν π.χ. πάνω από δυο-ιρε« ξένουε, να μην ελπί
ζουν σε κρατικέε επιχορηγήσει. Ο υφυπουργόε Αθλη
τισμού Γιάνντκ Ιωαννίδηε μπορεί να αλλάξει τη ρότα.

' Γ  γράφε η «Καθημερινή»; «Ο αποκλειστικ05 χορηγόΒ 
Ε  κ. Τάκηε Αράπογλου, πρόεδρο5 και διευθύνων σύμ- 

βουλοΒ π« Εθνικήβ Τράπεζα5» 
και δίπλα η φωτογραφία του 
μετά ms συζύγου του, με το 
εξήε σχόλιο: «Η αποκλειστική 
χορηγία κάνει καλό στην όπε
ρα»! Μόνο που τα λεφτά-κά
ποια εκατομμύρια- δεν τα έβα
λε από την τσέπη του, αλλά από 
το ταμείο π« Εθνική5 Τράπε
ζας Φυσικά τέτοιε5 γαλαντομί-

Το «ΠΑΡΟΝ» εδώ και δύο 
εβδομάδεε πρώτο είχε σε 
τίτλου5 ότι η ανοχή τελειώ
νει τον Οκτώβριο και αρχί
ζουν οι κινήοε« αναιρο- 
πήε. Απλά« το υπενθυμί
ζουμε γιατί επιβεβαιώνει 
το διαφημιστικό μαε 
σλόγκαν «Πάρτε το 
“ΠΑΡΟΝ" για να ξέρετε 
πρώτοι από του5 άλλουε 
τι θα συμβεί»!

'Λ  ρτο3 και θεάματα. ΓΓ
/ Λ τ

Παυλόπουλου για τη λαθρομετανάστευση, όποκ προέ- 
κυψε από τη συζήτηση που είχαν στο δείπνο στον Λυ
καβηττό (στου8 «Ορίζοντε5») που παρέθεσε ο Καρα- 

μανλήε στον γάλλο ένθερμο φίλο τη$ 
Ελλάδτ«. Καθυστερημένο μεν, αλλά 

λόγω τηε έκτασηε που παίρνει το 
θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

φίλοε που ασχολείται με τα \  πλέον αξίζει να γραφεί.

ϊαυτό φροντίζει η κυβέρ
νησή μαβ. Κανένα5 δεν μπορεί 
να την κατηγορήσει. Διαβάσαμε ότι 
σε 150 δήμου5 τηε χώρα$ θα γίνουν 
δωρεάν συναυλίε5... Οι συντελεστέε -μου
σικοί και τραγουδιστέε-φυσικά θα πληρωθούν. Να 
που υπάρχουν λεφτά. Όταν είναι για πέταμα σε δικούε 
μαε, πάντα βρίσκονται...

Τ αυτόσημε$ είναι οι απόψε« του γάλλου Προέδρου 
Ν. Σαρκοζί και του υπουργού Εσωτερικών Προκοπή

πολιτικά ακούγονταε για τιε μίζεε 
εκατομμυρίων τηε Ζήμενε που έπεφταν 

σαν το χαλάζι, και εκείνοι που τα 'πιασαν, 
χωρίε αιδώ, σαν να μιλάνε για 

πενταροδεκάρεε, να παραδέχονται ότι ναι, τα 
πήραμε, και πάνω στον θυμό του γι' αυτό που 

υπηρέτησε με πάθοε τόσα χρόνια, είπε: 
«Πρέπει στο εξήε το “Κι εσύ λαέ 

βασανισμένε” του Μίκη, να το αλλάξουμε
και να λέμε “Κι εσύ λαέ μ..........”»!
Εκεί οδηγείτε τον κόσμο, κύριοι 

τηε ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Δ εν καταλαβαίνουμε 
γιατί... θυμήθηκαν 

τώρα το καλοκαίρι, που 
ο κόσμοε πάει τα Σαβ
βατοκύριακα στη 
θάλασσα να ξεσκάσει, 
να νιώσει λίγη δροσιά, 
να γίνουν έργα στουε 
δρόμουε που οδηγούν 

σε ακτέ5, όπα« στη Λού
τσα και στη Νέα Μάκρη. 

ΕκτόΒ κι αν οι αρμόδιοι εί
ναι σαδιστέ5... Και θέλουν να

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράε, σύμφωνα με πληροφορίεε pas, έχει φτάσει κα
ταγγελία για σύμβουλο οικονομικού υπουργού που παρείχε επενδυτικέε υπηρε- 

σίεε χωριό άδεια, πιθανόν σε συνεργασία με στελέχη εποπτείαε, σε επενδυτέε που 
ζημίωσαν. Αληθεύει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράε έκανε έκτακτο έλεγχο σε συγκε
κριμένη χρηματιστηριακή εταιρεία; Οι ελεγκτέε βρήκαν κάτι αξιοσημείωτο; Αν δεν 
τον ανέφεραν, δεν tous ανησυχεί το ενδεχόμενο δίωξήε tous για σωρεία κακουργη- 
ματικών πράξεων και για παράβαση καθήκοντοε;

pas βασανίζουν. Μήπω3 ο νο- 
pàpxns κ. Λεωνίδαε Koupôs πρέ

πει να επέμβει;

Ιετά την έξοδο από την KO που του έδειξε ο 
ΓicopYOs όλοι διερωτώνται, όταν ξαναπάει στη 
Βουλή, σε ποια θέση θα καθίσει ο Σημίτηε; θα κάτσει ε

κεί μπροστά όπου πάντα καθόταν, ή θα πάει σε κάποια 
άκρη; Αυτό βέβαια αν δεν παραιτηθεί από βουλευτή5, 
μετά την αποκάλυψη ότι επί των ημερών ms ηγεσίαε του 
η Ζήμενε έστελνε... εκατομμύρια στο ΠΑΣΟΚ...

Βρήκε ανθρώπουε για... αφισοκολλητέε και για να 
κρατάνε πανό mis συγκεντρώσει του ο Σημίτηε. 

Tous 120 καθηγητέε που βγήκαν νατού συμπαραστα
θούν για την αδικία που του έκανε ο Γicûpyos. Ώρα να 
αναλάβουν και την προεκλογική εκστρατεία και να τρέ
χουν να βγάλουν βουλευτή τον φίλο tous...

Γεια aas

______ | Θ Α Ρ Ρ Α Λ Ε Α  I---------
Τ ου Μ ακη Κο υρη  I 
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Είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς, κύριε Σημίτη, ότι 
στήθηκε ο μηχανισμός (που σημαίνει ότι προηγήθη- 
καν συσκέψεις και επαφές) για το πώς θα ξεπερα- 
στούν τα  εμπόδια του νόμου για να εισπραχθεί το  
1.000.000 μάρκα και εσείς δεν είχατε ιδέα;

Ποιος έδωσε εντολή στον Τσουκάτο να προχωρή
σει στην είσπραξη;

Ποιος άλλος από σας, κύριε Σημίτη;
Και ήταν η πρώτη φορά που ο γερμανικός κολοσ

σός θέλησε να... βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ; Και για την... 
ψυχή του πατέρα τους; Υπάρχουν πολλά τέτοια πα
ραδείγματα;

Κι εσείς, ο έντιμος, ο αδιάφθορος, που δεν επι
τρέπει μύγα στο σπαθί του, πώς δεχτήκατε αυτό το... 
ΔΩΡΑΚΙ των 240 εκατομμυρίων δραχμών; Δεν διερω- 
τηθήκατε για ποιον λόγο η Ζήμενς έγινε τόσο φιλεύ
σπλαχνη και ιδεολόγος; 'Οταν μάλιστα ΞΕΡΑΤΕ ότι η 
κυβέρνησή σας, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, έκα
νε δουλειές μαζί της και η εταιρεία είχε πολλές εκ
κρεμότητες και φυσικά ποντάριζε να πάρει κι άλλες 
αναθέσεις;

Κανένας δεν μπορεί να δεχθεί -κα ι ούτε γίνεται πι
στευτό- ότι ΟΛΟΙ οι κομματικοί παράγοντες της Χαρι
λάου Τρικούπη λειτούργησαν από μόνοι τους. Με 
πρώτο τον Τσουκάτο. 'Οπ εσείς, κύριε Σημίτη, δεν ξέ 
ρατε τίποτα. Τα ξέρατε όλα. Και τα  σημειώνατε στο 
μπλοκάκι σας.

Δικοί σας άνθρωποι ήταν ΟΛΟΙΙ Εσείς τους βάλα
τε. Ρουθούνι Ανδρεϊκό δεν αφήσατε, όταν χάρη στον 
Τσουκάτο καταφέρατε να εκπληρώσετε τον μύχιο πό
θο σας να πάρετε στα χέρια σας το ΠΑΣΟΚ.

Πρώτος και κύριος υπεύθυνος για ό,τι έγινε στο 
ΠΑΣΟΚ, και ιδιαίτερα στη διαχείριση των οικονομικών, 
είστε εσείς, κύριε Σημίτη. Κι αυτό κανένας δεν μπορεί 
να το  αμφισβητήσει, όχι μόνο πολιτικά αλλά και 
ΠΟΙΝΙΚΑ: Και μπορεί μεν οι ποινικές ευθύνες, λόγω 
του άθλιου και χαριστικού για τους υπουργούς νό
μου, να έχουν παραγραφεί, οι πολιτικές ευθύνες ό
μως είναι ζωντανές, είναι εδώΙ Και οι πολίτες, οι τελι
κοί κριτές όλων, είναι εδώ. Απένανπ σας.

Οδηγήσατε το ΠΑΣΟΚ, με τη μίζα της Ζήμενς (και 
γύρευε τι άλλο ακολουθεί...), στην πολιτική καταισχύ
νη. Του βάλατε τη βούλα ότι τα  παίρνει από τα συμ
φέροντα. Και βέβαια όχι χωρίς ανταλλάγματα.

Δυσφημήσατε ένα ολόκληρο Κίνημα.
Στήσατε στο απόσπασμα τη δημοκρατική παράτα

ξη. Επιτρέψατε με αυτήν την αθλιότητα να λοιδορεί- 
ται ο αγνός κόσμος του ΠΑΣΟΚ.

Είσαστε ο μοιραίος άνθρωπος. Ό ,τι έφτιαξε ο Αν- 
δρ έα ς το  γκρεμίσατε. Α ρκετοί -κ α ι ανάμεσα σ ’ 
αυτούς και σ’ αυτήν η εφημερίδα- το είχαν προβλέ- 
ψει από την πρώτη σπγμή.

Μονόδρομος πλέον είναι οι εξελίξεις για σας: Ανα- 
κρπής.

Οποίος εξευτελισμός! Ούτε ο χειρότερος εχθρός 
σας δεν θα σας το ευχόταν...

Μία επιλογή σάς έχει πλέον απομείνει, κύριε Σημί
τη. Παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, για να μην 
το... μολύνετε, αφού πρώτα ζητήσετε συγγνώμη απ’ 
όλο τον ελληνικό λαό και τη χώρα, και εγκλεισμός στο 
Κορακοχώρι...

ΤΟ ΠΑΡΟΝ— — ^ --------
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Έκαναν αυτά που διέψευδαν
Στην Κύπρο πετάχτηκε η 

Ντάρα, κι εκεί να δε«  χα- 
ρέε με τον Πρόεδρο τπ3 Δημο- 
κρατία5 Δημ. Χρισχόφια. Το 
σχέδιο επετεύχθη. Ο Τάσσοε 
απομακρύνθηκε από την Προ
εδρία ΐη ε  Κύπρου, όπακ εύχο
νταν ντόπιοι και ξένοι.

Το «ΠΑΡΟΝ», έναν ολό
κληρο χρόνο πριν από ΐβ  προ
ε δ ρ ία  εκλογέε, είχε αποκα- 
λύψει τβ κινήσεβ του Μητσο- 
τάκη για να μην επανεκλεγεί ο 
Πρόεδροε που είπε το «βρο
ντερό όχι» και χάλασε τη σού
πα... Πρωτοσέλιδα παραθέτα
με στοιχεία σύμφωνα με τα ο
ποία ο επίτιμοβ π «  ΝΔ είχε ζη
τήσει από τον Παπούλια να μη 
στηρίξει η Ελλάδα τον Τάσσο, 
αλλά τον Χρισχόφια, γραμμή 
που στήριξε και η κόρη του, υ- 
πουργόε Εξωτερικών, την ο
ποία ποτέ δεν «πήγε» ο τότε 
Πρόεδροε υ «  Κύπρου. Την ί-

δ ια π ληροφορία  ε ίχ ε  και η 
«Καθημερινή», είχε μάλιστα 
ανάλογο δημοσ ίευμα  στην 
πρώτη σελίδα (τότε Δ ιευθυ- 
vxôs xns εφημερίδα5 ήταν ο 
Kcooras Αγγελόπουλθ5 κι ε
κείνα τα δημοσιεύματα ήταν 
évas από xous λόγου5 που 
απολύθηκε...).

Τότε είχαν βγει τα γνωστά 
κέντρα, πέραν του κ. Μητσο- 
τάκη, να καταγγείλουν ois... 
φαντασιώσεβ τα σενάρια αυ
τά! Μόνο που η... ζωή τα επι
βεβαίωσε μέχρι κεραίαε, ôncos 
τα είχαμε γράψει...

Στβ εκλογέε, πέσανε όλοι, 
μονοί-διπλοί, Δεξιά (ΔΗΣΥ) και 
Αριστερά (ΑΚΕΛ) συνεργάστη
καν και ο Tàooos βρέθηκε ε- 
κτόε προεδρικού μεγάρου.

Την απόδειξη του noios κι
νούσε τα νήματα του σχεδίου 
την προσφέρει η απουσία του 
πρώην Π ροέδρου  xns Κύ-

πρου, καθάβ και του τότε υ
πουργού Εξωτερικών Γιώργου 
Λιλλήκα, με τον οποίο η Ντόρα 
ήταν μονίμα« στα μαχαίρια, α
πό την ομιλία τηε υπουργού Ε
ξωτερικών στη Λευκωσία.

Το σχετικό ρεποριόζ Π9ΰ 
είχε η «Κυριακάτικη Ελευθε
ροτυπία» ανέφερε και το εξήε:

«Από την εκδήλωση  
απούσιαζαν τα κόμματα  
ΔΗΚΟ, ΑΔΕΚ και ΕΥΡΩΚΟ. 
Απόντεε ήταν επίσπΒ ο Τ. 
Παπαδόπουλοε και ο τέωε 
ΥΠΕΞ Γ. Λιλλήκα5».

Σημειώνουμε ότι και τα τρί
α κόμματα στήριξαν στβ προε
δρ ικά  εκλογέε τον Τάσσο.

Η εχθρότητα προ5 την Ντό
ρα, για την παρέμβασή τηε, 
δεν κρύβεται πλέον...

Αραγε επιμένουν και σήμε
ρα ότι οι πληροφορία που δη
μοσιεύαμε ήταν... φανταστικά 
σενάρια;

Πήγαν περίπατο οι
κινήσειε που... μαγει

ρεύονταν στο ΠΑΣΟΚ, ωε α
ντίδραση στην... πρόκληση 
του Γ ιώργου να διαγράψει 
τον Σημίτη. Όλα τα σκέπασε 
η μίζα του 1.000.000 
μάρκων που από τη Ζήμεν5, 
διά χειρόΞ Τσουκάτου, πήγε 
στο ΠΑΣΟΚ, όπου άμα« κα- 
νένα5 δεν λέει που ακρι
βά«... κατέληξε. Από το ρε
πορτάζ αυτό που προκύπτει, 
κυρία« από την πλευρά των 
εκσυγχρονιστών, είναι ότι το 
ΠΑΣΟΚ έχει γίνει δύο κόμ
ματα, και άλλοι, πιο γνώστεε 
του παρασκηνίου, έδιναν και 
αριθμού5. Συγκεκριμένα, έ
λεγαν ότι κάθε πλευρά έχει 
από 25 βουλευτέε και οι άλ
λοι 50 είναι οι... απελπισμέ
νοι. Κανέναε πάντα« δεν έ
λεγε ηάκ πρακτικά θα γίνει 
αυτή η διάσπαση.

Ο Γιώργοε Παπαν- 
δρέου πάντα« έχει 

ξεκαθαρίσει τουε όρουε του 
παιγνιδιού λέγονταΒ στ« συ- 
νεντεύξε« του ότι δεν θα 
κριθεί στ« ευρωεκλογέε η 
ηγεσία, αλλά στ« εθνικέε, 
πράγμα που σημαίνει ότι μην 
περιμένετε να βάλετε θέμα 
ευρωεκλογών γιατί θα... επι- 
στραφεί α« απαράδεκτο. 
Ακόμα ο ΓιώργοΒ δήλωσε ό
τι το θέμα π « προεδρίαε του 
ΠΑΣΟΚ λύθηκε στιε 11 Νο
εμβρίου, εηομένα« όποκκ 
θέλει να δημιουργήσει πρό
βλημα α5 αναλάβει και τ« 
ευθύνεε τηε διάσπασή. 
Προϋπόθεση απαραίτητη, 
χρειάζονται κότσια για να ρι
σκάρουν τη ζαριά. Και απ' 
όσο γνωρίζουμε την ανθρω
πογεωγραφία π «  Κοινοβου- 
λευτικήε Ομάδαε, δεν φαί
νεται να υπάρχουν βουλευ- 
τέΞ που θα παίξουν κορώνα 
- γράμματα την έδρα του5.

Αν η Ντόρα και ο ΚυριάκοΒ πολιτεύονταν 
στην Αγγλία, θα είχαν ήδη πάει σπίτι 

τουε. Γιατί εκεί οι νόμοι εφαρμόζονται, δεν εί
ναι είδο3 εν ανεπαρκεία όπωε εδώ. Και για να 
μην πει κανείε, ελάτε τώρα, τι είναι αυτά που 
λέτε, πήρε μίζα ή λαδώθηκε η κ. Ντόρα ή ο κ. 
Κυριάκοε επειδή... ξέχασαν να πληρώσουν κάτι 
υπόλοιπα στη ΒίβαίΘηβ, την εποχή μάλιστα που 
γινόταν χαμόε για ομολογίεΒ στελεχών του γερ
μανικού κολοσσού στου5 εισαγγελείς που ε
ρευνούσαν τβ  καταγγελίεε για ποσά που πήγαι
ναν σε πολιτικούε, ιδού τι έγραφε το περασμέ
νο Σάββατο η «Καθημερινή»;

«Στιε 5 Ιουνίου ο ηγέτηε των Συντηρητικών 
στο Ευρωκοινοβούλιο, Τζάιλς Τσίτσεστερ, υ
ποχρεώθηκε σε παραίτηση, αφού προηγουμέ- 
νωε είχε παραδεχτεί ότι διοχέτευε τα έξοδα 
του πολιτικού του γραφείου σε οικογενειακή 
επιχείρηση, πρακτική που έχει απαγορευτεί α
πό το 2003. Δύο ημέρεε αργότερα αποκαλύ

φθηκε ότι η πρόεδροε του κόμματοε, Κάρολα- 
ίνΣπέλμαν, είχε προ δεκαετίαε πληρώσει την 
οικιακή τηε βοηθό από το ταμείο του πολιτικού 
τηε γραφείου. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι η εν λό
γω οικιακή βοηθόε εκτελούσε και χρέη γραμ- 
ματέωε του πολιτικού γραφείου, αλλά ελάχι
στοι την πιστεύουν.

Ο κατάλογοε των ατασθαλιών με πρωταγωνι- 
στέε στελέχη του Συντηρητικού κόμματοε είναι 
μακρύε. Παρά ταύτα, η διαφθορά δεν αποτελεί 
αποκλειστικό πρόβλημα των Τόριε. Τον περα
σμένο Νοέμβριο, για παράδειγμα, υποχρεώθη
κε σε παραίτηση ο γενικόε γραμματέαε των Ερ
γατικών, όταν έγινε γνωστό ότι δέχτηκε οικονο
μική δωρεά από επιχειρηματία-υποστηρικτή του 
κόμματοε μέσω άγνωστων διαμεσολαβητών".

Διαπιστωμένη, δηλαδή, και εκεί η διαφθο
ρά...Έτσι, για να μην στενοχωριόμαστε ότι εί
μαστε μόνο εμείβ οι ηρωταθλητέε... Να που 
προοδεύουνε και άλλοι...

Καταργήστε 
τον λαό...
Δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν φταίει η Ευρω- 
συνθήκη, δεν φταίει το ευρώ που ληστεύει τα νοικοκυ
ριά, φταίει πάλι ο λαόε που βάζει εμπόδια...Όλοι σχεδόν 
έχουν πέσει πάνω στην Ιρλανδία, με πρώτουε του8 με-

γαλοδημοσιογράφου5, και όχι μόνο Έλληνε5, να την κα
ταπιούν γιατί είπε «όχι» στο δημοψήφισμα για την... υπε
ρεθνική συνθήκη. Πλήγμα για την ΕΕ χαρακτήρισαν το 
«όχι» των Ιρλανδών, όταν μάλιστα σχεδόν όλα τα μεγά
λα κόμματα ήταν υπέρ τηε ΕυρωσυνθήκηΒ. Καλά και ο 
λαόε τρελάθηκε, παλάβωσε; Ή είναι ο μόνοε που νιώθει 
στο πετσί του -όπωε και εδώ στην Ελλάδα- τι θα πει πλή- 
ρη5 κατάργηση του εθνικού κράτουε και παράδοση των 
πάντων στβ Βρυξέλλε$, να αποφασίζουν αυτέε χωρίε 
εμάβ;

Και ποια, λέει, είναι η πρόταση; Να μη γίνεται δημο
ψήφισμα, γιατί ο λαό$ ψηφίζει ανάλογα με το πολιτικό 
κλίμα τηε στιγμήε και δεν επιλέγει σωστά. Το ίδιο λέει 
και ο Σημίτη3 στην επιστολή που έστειλε στον Γιώργο 
Παπανδρέου και άνοιξε τουε ασκούε του Αιόλου.

Στην ουσία τι θέλουν; Απλούστατα, να μην έχει δ ι
καίωμα να πει τη γνώμη του ο λαόΒ. Να μην ψηφίζει 
δηλαδή. Η λύση είναι απλή. Βγάλτε ένα φιρμάνι και κα
ταργήστε τον λαό!
ΥΓ.: θυμηθείτε  ότι όταν στη Γαλλία, την Ολλανδία και 
τη Δανία απέρριψαν αρχικά την Ευρωσυνθήκη, πανη
γυρίζαμε... Τώρα άλλαξαν οι συσχετισμοί και ο λαόε 
κακά« ψηφίζει, κατά τον δικό μα5... επαναστάτη κύριο 
Σημίτη...

J U  «Είχαν προσκληθεί από τη “Λόκχιντ” έλληνε3 δη- 
μοσιογράφοι (που καλύπτουν το στρατιωτικό ρεπορ

τάζ) για va tous παρουσιάσουν τα “προτερήματα" των 
F-16, αλλά κατά την άφιξή tous στο αεροδρόμιο οι Αμερι
κανοί toùs επεφύλαξαν... ξεχωριστή υποδοχή. Για περισ
σότερο από μία ώρα toùs είχαν με τα πόδια ανοιχτά και τα 
χέρια στην ανάταση και tous υπέβαλαν σε εξευτελιστικούε 
σωματικούε ελέγχουε! Μάλιστα, όση ώρα διάρκεσε το 
"καψώνι” , η υπάλληλοε ms "Λόκχιντ" που συνόδευε την 
ελληνική δημοσιογραφική αποστολή είχε εξαφανιστεί».

Τα παραπάνω τα διαβάσαμε στο «E0vos» την Παρα
σκευή. Τίποτε άλλο δεν έχουμε να προσθέσουμε από το 
να πούμε «Καλά να πάθετε»... (Αλήθεια μετά το καψώνι, 
απαίτησαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, ή προτίμησαν 
να... ξεχάσουν τα... γυμνάσια, για να μη χάσουν το δωρε
άν ταξιδάκι avaipuxâs;).

Η Κιβωτός εις Αραράτ 
άραξε ένα βράδυ Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΤΓΚΑΡ ΑΛΑΝ ΠΟΕ

όταν ησύχασε η Γης 
κι ήταν μπουνάτσα λάδι. ΚΙ Ο ΖΩΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΝΩΕ

Βρώμαγε πάσα η Κιβωτός
από κοπριές καί άλλα πώς ο Θεός θά ερχόταν αναφορά νά δώσει ένα μαύρο γεράκι ιού σκεπτομένου ανθρώπου
καί έπεφταν ασθένειες άν άκουγε τις προσευχές καί αμαρτίες αλλωυών καί συνομιλεί μετ’ αυτού δώσανε σκέψη σιόν Θεό

καί ξίνιζε ιό  γάλα.
$

κι όλους θά ιούς λυπόταν. εκείνος νά πληρώσει. μέ πόνο καί μεράκι. 
0

κι αμέσως εππόπου,

0  τύφος κτύπαγε αυτούς Σωστά ο Νώε έπραξε Όμως σέ μία της γωνιά Μόνο η δική του η γωνιά σκορπά μέσα στόν άνεμο
<
¡5 K πού σκέπτονταν λιγάκι ια η αναμονή αρχίζει η Κιβωτός καλύπτει καθάρια, δέν βρωμούσε ιό  γένος ιών ανθρώπωνtm
Z κι η συνουσία χάθηκε μέσα στά λιβανίσμαια τό πνεύμα τό απείθαρχο γιατί σιά νέφη πέταγε άπληστο καί αχάριστο
θ
<

Q.
O κι έσπασε ιό  «καμάκι». κι η μούχλα νά μαστίζει. όπου ποτέ δεν κύπτει. καί σιόν χιονιά πατούσε. εις όποιον θέλει τόπου.

0.Uο δ
ï Όλα ομοίαζαν σαθρά Καί πράγματι νά κι ο Θεός Αγέρωχο, ευθυτενές Μόλις ιόν είδε ο Θεός Κράτησε μόνο σιή γωνιά

Z αλλιώς: τετελεσμένα, τήν ώρα ιήν υστάτη σιωπούσε, δέν μιλούσε αύθις ιόν πλησιάζει ιόν καθαρό Μονάρχη
0
a.

5 αφού τά πάντα ήτανε πίν ώρα πού οι πονπκοί μά έβλεπε μέ λύπη του καί τάν ρωτά πώς μπόρεσε λέγοντας ότι: «Μετ’ εμού
X
O B

πολλάκις μολυσμένα. 
»

αρχίζανε τό ηάρη. πώς θλίβονταν αι Μούσαι.
«

τή βρώμα νά δαμάζει. 
0

όποιος σού μοιάζει άρχει».

H Έξω ησύχαζε τό ηάυ Κι οι κατσαρίδες κάνανε Είχε σιό χέρι ένα φτερό 
καί δίπλα τό μελάνι

Εκείνος από σεβασμό 
ιού δίνει τά χαρηά τουεντός τού πλοίου όμως περίπατο στά σκέλια Τή σαπίλα καί ιή βρωμιά

θά ’ρχιζε επανάστασις καί κάποιοι φεύ Ναζαρινοί κι έγραφε ό,τι πίστευε καί ο Θεός αρχίνησε τής Κιβωτού τού Νώε
αγρία καί συντόμως. πουλούσανε παστέλια. κι όσα ο θεός δέν πιάνει. ιό  ξύσιμο σι’ αυτιά του. τήν καταλαβαίνουμε καί

* « « τή δικαιολογούμε λόγω
Περίλυπος ο Καηετάν Μόλις ανπκρισε ο Θεός Όσα δέν πιάνει η λογική Διότι απόρησε πολύ τού μεγάλου συνωστισμού ζώων
ο Νώε, τέλος πάντων, ετούτη τή χαβούζα τού Νώε καί τών άλλων μην έχοντας διαβάσει καί ανθρώπων.
είπε νά μεταλάβουνε βγάζει φωνή καί κάλεσε πού μέσα στά κεφάλι τους πάρεξ τις Δέκα Εντολές Τή σαπίλα καί βρωμιά τής Κιβωτού

άπανιες τών αχράντωυ. ιόν Νώε, όστις σούζα, είχαν χαλβά Φαρσάλων. στή φέξη καί στή χάση. τού κράτους μας καί αυτήν
» * 0 9 τήν κατανοούμε ακριβώς

Διότι υπελόγισε εστάθη μπρος στόν Κύριον Κρατούσε εις τήν αγκαλιά Οι άλλες χίλιες Εντολές γιά τούς ίδιους λόγους.

I
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με τον,, πρωινό

□  ΦΟΒΟΥΜΑΙ ό ιι η κρίση που ταλανίζει 
αυτήν την περίοδο το ΠΑΣΟΚ ξυπνά 

«Βάρβαρα» ένστικτα στιε τάξειε τηε κυβέρνη- 
σηε. Κορυφαίοε υπουργόε, που συνομιλεί τακτι
κά με τον πρωθυπουργό (κι εκείνοε τον ακούει 
προσεκτικά...) ανέπτυσσε τιε προηγούμενεε 
μέρεε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θεωρία: 
«Αν ο Καραμανλήε ήθελε να διαλύσει το 
ΠΑΣΟΚ, δεν έχει παρά να κάνει μία μόνο κίνη
ση». Και προσέθετε: «Στιε εκλογέε του 2010 
για την Προεδρία τηε Δημοκρατίαε να προτείνει 
τον Κ. Σημίτη»! Όηωε εξηγούσε ο εν λόγω 
υπουργόε, τότε ο Γ. Παπανδρέου θα έχει δύο 
εναλλακτικέε λύοειε: Είτε να συμφωνήσει οτην 
υποψηφιότητα Σημίτη, παρατείνονταε κι άλλο 
την κυβερνητική θητεία τηε Ν. Δημοκρατίαε. 
Είτε να διαφωνήσει και να προκαλέσει οριστι
κή ρήξη στο εσωτερικό του Κινήματοε. Οραία η 
θεωρία, δεν λέω, πλην όμωε έχει δύο αδύνατα 
σημεία: Αντιμετωπίζει ωε δεδομένα δύο πράγ
ματα που δεν είναι σίγουρα. Πρώτον, ότι το 
2010 θα εξακολουθεί να είναι αρχηγόε ο Γ. 
Παπανδρέου, και δεύτερον, ότι δεν θα έχει 
ήδη... διασπασθεί το ΠΑΣΟΚ!□
ΔΙΑΤΙ να το 
ΚΡΥΨΩΜΕΝ
άλλωστε

ΟΥΤΩΣ ή άλλωε πάντωε, στο Μαξίμου 
παρακολουθούν με ζωηρό ενδιαφέρον 

αυτό το θερινό σίριαλ 
στο κόμμα τηε αξιωμα- 
τικήε αντιπολίτευσηε.
Κι όταν «δεν τρίβουν 
τα χέρια τουε» από χα
ρά (σκοτώνονται αυ
τοί, τη γλιτώνουμε ε- 

μείε, σου λέε ι...), κάνουν βαθύτερεε σκέψειε. 
Σε συνομιλία με οτενούε ουνεργάτεε του ο κ. 
Καραμανλήε δεν έκρυβε την έκπληξή του για 
τη οτάοη που τήρησαν τα περισσότερα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ έναντι του Κ. Σημίτη. «Με εκείνον 
αρχηγό κέρδισαν δύο εκλογέε, ήταν οκτώ χρό
νια κυβέρνηση και κανείε δεν βγήκε δημόσια 
να τον στηρίξει μετά τη διαγραφή του», φέρε
ται να είπε χαρακτηριστικά. Παραμένει αδιευ
κρίνιστο αν η έκπληξη του κ. Καραμανλή είναι 
προϊόν τηε... συμπάθειαε που τρέφει για τον κ. 
Σημίτη ή απορρέει από την αγωνία για την τύ
χη που επιφυλάοοει η ζωή στουε πρώην πρω- 
θυπουργούε!

□  ΜΠΟΡΕΙ η υπόθεση τηε απαγωγήε του 
επιχειρηματία Γ. Μυλωνά κα διατηρεί

ται -σκοπίμωε- οτη... σκιά τηε επικαιρότηταε, 
σαε διαβεβαιώνω ωστόσο ότι εξακολουθεί 
να... ταράζει τα όνειρα κυβερνητικών στελε
χών και κρατικών αξιωματούχων. Στο υπουρ
γείο Δημ. Τάξηε επικρατεί αγωνία για την έκβα
ση τηε υηόθεσηε, αν και σύμφωνα με απόλυτα 
έγκυρη πηγή όλα είναι υπό παρακολούθηση και 
όλη η ιστορία έχει οικονομικά αίτια... Το ευχά
ριστο είναι ότι ο απαχθείε πρόεδροε των Βιομη- 
χάνων Βορείου Ελλάδαε είναι καλά.

□  ΔΥΟ χρόνια τώρα οτο υπουργείο Εξω
τερικών ο ... καημόε τηε Ντόραε ήταν ό

τι δεν είχε μεγάλα περιθώρια για τα συνήθη 
ρουοφέτια. Ξέρετε, αυτά που δημιουργούν πε
λατεία, φέρνουν ψήφουε κ.λπ. Ήρθε η ώρα ό
μωε να ανταμειφθεί η υπομονή τηε. Οπου να 
'ναι θα προκηρύξει διαγωνισμό για την πρόσλη
ψη 470 υπαλλήλων για τη Μεταφραστική Υπη
ρεσία. Παράγοντεε του υπουργείου διαρρηγνύ
ουν τα ιμάτιά τουε ότι οι διαδικασίεε θα είναι 
αξιοκρατικέε και όσοι προσληφθούν θα έχουν 
αυξημένα προσόντα. Συμφωνώ: θα είναι... 
ρουοφέτια επιπέδου!

αλ  Αληθεύει, κύριε υπουργέ τηε Δι- 
W  καιοσΰνηε, κύριε Πρόεδρε του Αρεί- 

ου Πάγου και κύριε Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, ότι κατά τιε πρόσφατεε προαγωγέε 
δικαστών στη σύνθεση του Ανωτάτου Δικα
στικού Συμβουλίου συμμετείχε ανώτατοε 
δικαστήε και δεν ζήτησε την εξαίρεσή του, 
όταν κρινόταν για προαγωγή δικαστήε με 
τον οποίο είχε «προηγούμενα», αλλά ηαρέ- 
μεινε. ενώ έπρεπε να αποχωρήσει για λό- 
γουε ηθικήε τάξεωε, με αποτέλεσμα να 
διαμαρτυρηθεί ο εν λόγω δικαστήε:

Είναι γεγονόε ή όχι ότι ο ανώτατοε δι- 
καστήε που συμμετείχε στο Συμβούλιο είχε 
κάνει ανακρίσειε σε βάροε τηε γυναίκαε 
του κρινόμενου δικαστή για την περίπτωση 
του «περίεργου» θανάτου του δικαστή 
Φλούδα, που θάφτηκε;

· · ·  Μ πορεί να μη μ ιλούν από 
τον φ όβο  μήπωε δ ια γρ ά φ ο υν  
οι «σημιτικοί» -π ρ ώ η ν  υπουρ
γο ί και... βαρ ιά  ο νό μ α τα - υπέρ 
του ανθρώ που που το υ ε έκ α 
ν ε . . .  ν ο μ α τ α ίο υ ε  κ α ι το ν  
ξέχασαν, όμω ε έκαναν  την α
ντίσ τασ ή  το υ ε  από π ολυτελή  
κα ι α κ ρ ιβ ά  ε σ τ ια τό ρ ια  όπου 
π ήγαν το  β ρά δ υ  τη ε  δ ια γρ α - 
φ ήε να π ιουν -  ε ιε  υγείαν  ποι
ου άραγε: Φ ρόντισαν πάντωε 
να ενη μ ερ ώ σ ο υ ν  τα παπαγα
λάκ ια  τουε, γ ια  να γραφ τε ί στιε 
ε φ η μ ε ρ ίδ ε ε  τη ε  επ ο μ έν η ε  η 
σ υ ν εύ ρ εσ η  τω ν ... επ α να σ τα 
τώ ν β ο λεμ ένω ν . · · ·  Το σ κ έ 
π τομα ι κα ι α ν α τρ ιχ ιά ζ ω ...  Η 
πάλαι ποτέ... Σ ελήνη  να καθο
ρ ίζε ι την  π ολιτική  του ... Β εν ι- 
ζέλου, τω ν αντιπαπανδρεϊκώ ν! 
Έτσι θα ρ ίξουν τον Γιώργο; · · ·  
Ή θελα  να 'ξέρα  ο Α λέκο ε Πα- 
παδόπουλοε ξέχασε ποιοε τον 
πέταξε έξω  από την κυ βέρνη 
ση επ ειδή  τα  όσα είπε, ω ε υ 
πουργόε Υ γείαε, σε μια σ υνέ
ν τε υ ξ η  σ τη ν  « Κ α θ η μ ερ ιν ή » , 
δεν  άρεσαν; · · ·  Ο Γ ιώ ργοε ή 
ο Σημ ίτηε μόλ ιε  επ έστρεψ ε α
πό την Κίνα; · · ·  Α μ ’ το άλλο ... 
Ξέχασαν όλοι αυτο ί που σήμε
ρα ξύπνησε η δημοκρατι
κή ευ α ισ θ η σ ία  το υ ε , 
ό τα ν  π ήγε να  ηα 
ρ α ιτ η θ ε ί  σ το ν  
Π ρ ό ε δ ρ ο  τη ε  
Δ η μ ο κ ρ α τ ία ε  ο 
Σ ημ ίτηε επ ειδή  
τσαντίστηκε γ ια  
ό σ α  το υ  έ ψ α 
λαν σε σ υνεδρ ί
αση του  Ε κ τε λ ε 
σ τ ικ ο ύ  Γ ρ α φ ε ίο υ  
και μετά τον παρακα- 
λ ο ύ σ α ν  λ έ γ ο ν τ α ε  ό τ ι 
τ ο υ ε . . .  π α ρ ε ξ ή γ η σ ε  κα ι το ν  
δ ιαβεβα ίω ναν ότι όλοι σ' αγα 
πάμε Κώστα; Ευτυχώ ε που υ 
πάρχει και η μνήμη... · · ·  Ό χι

i i i à W
μόνο κρ ιτική  δεν  α ν έ 
χ ε τ α ι ο κ ύ ρ ιο ε  
πρώην «καταλλη- 
λό τερ ο ε» , αλλά  
έχ ε ι τέ το ια  α λ 
λεργ ία  γ ια  το ό
ν ο μ α  Π α π α ν 
δ ρέου , που και 
σ τη ν  ε π ισ το λ ή  
προε τον Γ ιώ ργο 
δ εν  έγραψ ε «η κυ

Ξέρετε πόσα ακρι- 
βώε παίρνει ο Ρεχάγκελ 

μετά την ανανέωση του συμ
βολαίου του από την ΕΠΟ; Μό
λιε 1.000.000 ευρώ τον χρόνο! 

Πέρα από τα πριμ για τιε νί· 
κεε και τα όσα στοιχίζουν 

οι ουνεργάτεε 
του...

ν ο υ ν .. .  Τ σ ίπ ρ α ε  κ α ι. . .  ξ ε ρ ό  
ψωμί, για να  κρατιέτα ι ψ ηλά το 
ποσοστό του  και να... τρ έχε ι ο 
Γ ιώ ρ γ ο ε . . .  Ά κ ο υ  τι σ κ έ φ τ η -  

καν... · · ·  Ο ικογενε ιακά  
π έ ρ α σ ε  τη ν  π ε ρ α 

σ μ ένη  Κ υ ρ ια κή  ο 
Π α ύ λ ο ε  Γ ε ρ ο υ -  
λ ά ν ο ε .  Μ ε  τη 
γυνα ίκα  του  και 
τα  δύο χαρ ιτω 
μ έ ν α  π α ιδ ιά  

τουε, έκαναν το 
μπ ά ν ιο  κα ι το ... 

μαύρισμα στην πι-

Απορία...
Πόσα χρήματα παίχθηκαν άραγε 
σε νόμιμο και παράνομο στοίχημα, 
που παίζεται και στην Ελλάδα, για 
την πορεία τηε Εθνικήε μαε στο 
ΕΙΙΒΟ (πόσεε νίκεε θα έκανε και 
μέχρι πού θα έφθανε) και πόσα 
χάθηκαν;

β έρ νησ η  του  Α ν δ ρ έα  
Παπανδρέου», αλλά  «η κυ 
βέρνηση του πατέρα σου». Ό 
λα  έχουν  την εξήγησ ή  τουε... 
· · ·  Ό η ο ιο ε  α μ φ ιβ ά λ λ ε ι ότι 
οργανω νόταν συνω μοσία κατά 
του  Γ ιώ ργου , αε ρ ω τήσ ει τον 
Βασίλη Κοντογιαννόπουλο, φ ί
λο γκαρδ ιακό  του Σημίτη. Αυ- 
τόε ξέρ ε ι... Ά λλω στε με άρθρο 
του, πριν από τη δ ιαγραφή του 
πρώην, ε ίχ ε  ζητήσει την  παραί
τηση του Παπανδρέου. Ξέχασε 
κι αυτόε ότι τόση απήχηση έχει 
στον λαό που δεν μπόρεσε να 
πείσει ούτε τουε Ν εοδημοκρά- 
τεε  ούτε τουε Π ΑΣΟ Κτζήδεε... 

κα ι β ρ έθ η κε  εκ τό ε  Βου- 
λή ε ... · · ·  Σαν να μη 

Αντί τηε διαγρα- \  σ υ μ β α ίν ε ι  τ ίπ ο τε
φήε του Σημίτη, μια κί

νηση, λένε στελέχη του ΠΑ
ΣΟΚ, έπρεπε να κάνει ο Γιώρ
γοε. Μόλιε πήρε την επιστολή 
του πρώην πρωθυπουργού να 
τη στείλει πίσω με την ένδει

ξη: «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ»! θα 
ήταν η... εκτέλεση, 

λένε.

· · ·  Οι πρωθυπουργοί δεν διαγρά
φονται, δήλωσε πρώην υπουργόε. 
Οκέι... Οι πρωθυπουργοί παραπέ- 
μπονται στο σκαμνί του Ειδικού Δι
καστηρίου; Και τότε οι θεσμοί και η 
Ιστορία πού πάνε;

βολτάρ ιζαν, με το 
χ α μ ό γ ε λ ο  στα  
χ ε ίλ η  μ ά λ ισ τα , 
σ το  π ά ρ τ ι το υ  
MEGA επί τη λή 
ξ ε ι τ η ε  σ ε ζ ό ν , 

π ολ ιτικά  κα ι κο μ 
ματικά στελέχη των 

δύο μεγάλω ν κομμά
των, παρά την κατα ιγ ίδα 

μ ε  τ ιε  μ ίζ ε ε  τη ε  Ζ ή μ εν ε . Καλά, 
τόσ ο σ ίγ ο υ ρ ο ι ε ίν α ι ή έχ ο υν  
τον γά ιδάρο δεμένο  ότι όλα έ 
χουν  π α ρα γρα φ εί κα ι επ ομέ- 
νω ε δ εν  έχο υν  τίποτα να  φ ο 
β η θ ο ύ ν ... Και απ λώ ε γ ελ ο ύ ν  
και π ίνουν ε ιε  υγε ίαν  τω ν κο- 
ρ ό ιδ ω ν , που δ εν  τα  έπ ια -  
σαν... · · ·  Δ εν θέλω  να το πι
στέψω, το σημειώ νω  όμω ε για 
να δ ε ίτε  τι κυκλοφ όρησαν οι α
θ εό φ ο β ο ι α ν τ ιβ εν ιζελ ικο ί. Ό τι 
στα γκάλοπ Β εν ιζελ ικο ί δηλώ -

σ ίν α  το υ  « Χ ίλ το ν » .
· · ·  Σ υγχα ρη τή ρ ια  στον 

β ουλευ τή  Α ιτω λο α κα ρνα ν ί- 
αε τη ε  ΝΔ κα ι πετυχη
μένο χε ιρούργο  Μ ά
ρ ιο  Σ αλμά  γ ια  την 
εκλογή  του ω ε ε 
π ίκο υ ρ ο υ  κ α θ η 
γητή. Και σ' ανώ 
τερα. · · ·  Να δω 
τι θα κάνει ο Δ ε- 
σ π ό τη ε  Ιω α ν ν ί-  
ν ω ν , ο γ ν ω σ τ ό ε  
θ ε ό κ λ η το ε , που κα 
π ν ίζε ι σ α ν ... φ ο υ γά ρ ο  
- τ ο  ένα  σ β ή νε ι και τ ' ά λλο  
α ν ά β ε ι-  τώ ρα  που θα απαγο- 
ρ ε υ θ ε ί το κάπνισμα παντού... 
Ά σ ε  που θα  πρέπει να  δώ σ ει 
πρώτοε το παράδειγμα, έχ ε ι δε 
και τον κ ίνδυνο  να τον καταγ
γ ε ίλ ε ι ο Α βραμόπουλοε... · · ·  
Πολύ αμήχανο βλέπω τελ ικά , 
μετά τη βόμβα Τσουκάτου, τον 
φ ιλαράκο μου τον Γιάννη Πρε- 
τεντέρη  και ανησυχώ ... Τι συμ
βαίνει Γ ιάννη, φοβάσαι τίποτα; 
Σκέπτομαι αν εμπ λεκόταν π.χ. 
ο Α γγέλου, ο Ανδρ ιανόε, τι πα
ν η γ ύ ρ ι που θ α  ε ίχ ε ε  σ τή σ ε ι 
στα «παράθυρα» κι όλο χαμό
γελα  θα ήσουν... Ενώ τώ ρα... 
Μ αύρα σύννεφα. Αε πρόσεχεε 
φ ίλ ε ,  σ ε ψ ό φ ιο  ά λ ο γ ο  ε ίχ ε ε  
ποντάρει... · · ·  Ξ έρειε  δε τι ε ί
ναι την ίδια ώ ρα να βλέπειε να 
π α νηγυρ ίζουν  ο Κ αραμανλήε 
κα ι ο Γ ιώ ργοε που ξεφ ο ρ τώ 
θηκαν τουε μεγά λουε εχθρούε 
το υ ε , το Μ η τσ ο τα κ α ίικ ο , το ν  
Σημίτη και τον Βενιζέλο; Είναι 
να  μ η ν  κ λ α ίε ι ο Γ ια ν ν ά κ η ε ; 
•  • •Έ ν α  πάντωε είνα ι σίγουρο.

Ό τι τρέμουν τα λαμόγια ... Κι έ 
χουν  χάσει τον ύπνο τουε, πα
ρά τη ν  α να ισ θ η σ ία  που το υ ε  
δ ια κ ρ ίν ε ι. . .  · · ·  Σ ε ... εξπ έρ  
στο άμεσο σβήσιμο πυρκαγιών 
εξ ε λ ίχ θ η κ ε  ο Προκόπ ηε Παυ- 
λ ό π ο υ λ ο ε . Το θ έ μ α  ε ίν α ι να  

σ βήνει κα ι τ ιε  π ο λ ιτ ικ έε  
φ ω τιέε και τ ιε  φ ω τιέε

Κυκλοφορεί 
σε μήνυμα στο 

κινητό μεταξύ των 
Πασόκων: «Κινέζοε το '89, 

πρωθυπουργόε το '96, 
λαγόε το 2004 και 

αρουραίοε το 2008... 
Ποιοε είναι;» Πράσινεε 

κακίεε...

πριν προλάβουν να 
τ ιε  βάλουν οι δ ια- 

π λ ε κ ό μ ε ν ο ι,  ό - 
π ω ε η . . .  φ ίλ η  
μ α ε  η Ζ ή μ ε ν ε .  
· · ·  Μ ια  σ υ μ 

βουλή  θα δώσω 
σ το ν  φ ίλ ο  μ ο υ  

κ α θ η γ η τ ή  κ α ι 
πρώην υπουργό του 

Σ η μ ίτη , ν α  μ η ν .. .  πο- 
λυ εκτίθ ετα ι κα ι να  μην εμπ λέ
κετα ι, γ ια τ ί θα  τρ έχ ε ι να  ε κ λ ι
παρεί, όπωε έκ α ν ε  τότε γ ια  να 
κ ο υ κ ο υ λ ω θ ε ί η ισ τορ ία  μ ε τα 
πλαστά τ ιμολόγ ια  τηε Συνόδου 
Κ ο ρ υ φ ή ε  σ τη ν  Χ α λ κ ιδ ικ ή . . .  
Π ού  ξ έ ρ ε ιε  μ π ο ρ ε ί να  ξα να - 
β γ ο ύ ν  στον α έρ α , τώ ρα  που 
δ εν  έχ ε ι κα νένα  να  τον π ρο
στατέψ ει...

· · ·  150.000.000 δρχ. λένε ήταν 
το... μερτικό πρώην υπουργού 
του ΠΑΣΟΚ από το μαύρο ταμείο 
τηε ΔΕΗ,,,

•••Έμαθα ότι ο κ. Αλογοσκούφηε 
το απόγευμα τηε Τρίτηε δώρισε σ' 
όλουε τουε οικονομικούε συντά- 
κτεε από ένα λάπτοπ αξίαε 3- 
3.500 ευρώ! Κατ' αρχάε για ποιον 
λόγο και κατά δεύτερον ποιοε τα 
πλήρωσε, υπουργέ; Και από τη 
στιγμή που δέχονται τέτοια ακρι
βά δώρα οι δημοσιογράφοι, γιατί 
να μη δέχονται και οι πολιτικοί;

- Δεύτε τελευταίον ασπασμόν...

✓  Την 1/6/2008 αποκάλυπτε η στήλη την απόφαση τηε 
Μαργαριταε Παπανδρέου να ανοίξει κέτερινγκ στο κτήμα 

τηε, στην παραλία τηε Αλμυρήε στην Κόρινθο. Ήδη τα εγκαίνια 
έγιναν πριν από λίγεε μέρεε (με ηολλέε γνωστέε ηαρουσίεε και 
μεταξύ αυτών και ο Δημ. Κρεμαστινόε) και ήδη η εταιρεία που το 
νοίκιασε θα οργανώσει εκδηλώσειε, γάμουε, βαφτίσια, γιορτέε 
κ.λπ. Καλέε δουλειέε.

✓  Κάτι ήξερε ο Καραμανλήε που είχε επιλέξει να παρευρε- 
θεί μόνο στον πρώτο αγώνα τηε Εθνικήε μαε στο ΕυΐΤΟ. 

Ήξερε προφανώε ότι όλα παίζονται στο ματε με τη Σουηδία 
γι' αυτό και ήθελε να είναι δίπλα στουε ποδοσφαιριστέε μαε, πι- 
στεύονταε ίσωε ότι η παρουσία του θα λειτουργούσε κάπωε 
σαν... ντόπα! Τελικά όλα πήγαν στραβά...Έγινε και ο σεισμόε 
στην Ανδραβίδα, ματαιώθηκε το ταξίδι του πρωθυπουργού και... 
προφυλάχθηκε έτσι από τιε επιπτώσειε τηε ήτταε, αφού όλο και 
κάποιοι θα έλεγαν ότι φταίει ο Καραμανλήε...

✓  Μπροε στην ατυχία (;) του ο Ζαχόπουλοε βρήκε μόνιμη 
δουλειά. Αποδέχθηκε πρόταση που του έκανε εκδοτικόε 

οίκοε τηε θεσσαλονίκηε για την επιμέλεια βιβλίων και υπέγρα
ψε συμβόλαιο. Τελικά το θύμα όληε εκείνηε τηε ροζ ιστόρισε, η 
Τσέκου, έφταιγε για όλα... Και συνεχίζεται η κράτησή τηε στον 
Κορυδαλλό, προε δόξαν τηε ανοιχτομάταε (και κάθε άλλο παρά 
τυφλήε) Δικαιοσύνηε.

Ιτιγμα
«Δημοκρατία» 
χωρίς τους πολίτες
Ε ίνα ι δ υ ν α τό ν  να  ψ η φ ίζε τα ι «εν 
κρυπ τώ » μ ια  σ υ ν θ ή κ η  -π ου  έχ ε ι 
κατ' ουσ ίαν συνταγματική ισχύ- για 
ο λό κλη ρ η  τη ν  Ευρω παϊκή Έ νωση 
και να  την αγνοούν , πλήρω ε σ χε
δόν, οι πολίτεε τηε;
Για ποια δημοκρατία  μ ιλάμε όταν οι 
«επάί'οντεε», δηλαδή οι πολιτικοοικο
ν ο μ ικ έ  ελίτ, διαμορφώνουν και επι
κυρώνουν οι ίδιεε, μέσω των κοινο
βουλίων, έναν «καταστατικό χάρτη» 
που αφορά το παρόν και το μέλλον ε
κατοντάδων εκατομμυρίων ευρωπαί- 
ων πολιτών;
Ισχυρίζεται αυτή η κυρίαρχη πολιτικο
ο ικονομική τάξη ότι όταν παρόμοιαε 
βαρύτηταε συνθήκεε τίθενται στη δο
κιμασία του δημοψηφίσματοε, τότε ε 
νεργοποιούνται φοβίεε, παραδοσια- 
κέε - συντηρητικέε αντιλήψειε, αντι
φατικά αιτήματα, ξεπερασμένεε ιδεο- 
λογίεε και ανορθολογισμοί που μπο
ρούν να παρεμποδίσουν το υ ε στό- 
χουε και την προοπτική τηε Ευρωπάί- 
κήεΈνωσηε...
Μ α οι αντιδράσ ε ιε των ευρω παίω ν 
πολιτών δεν γεννιούνται από μεταφυ- 
σικούε φόβουε, αλλά προκύπτουν α
πό την ακρίβεια, την ανεργία, την α- 
ποδυνάμωση των κοινωνικών και ερ
γασ ιακώ ν θεσ μώ ν, από τα κρ ίσ ιμα  
προβλήματα τηε ενέργειαε του περι- 
βάλλοντοε...
Προβλήματα που αδυνατούν να τα α
ντιμετωπίσουν οι ευρωπαίοι ηγέτεε, 
αφού ούτε την πολιτική ενοποίηση 
τηε ΕΕ οικοδόμησαν ούτε σε μια κοι
νή αναπτυξιακή και κοινωνική στρα
τηγική μπορούν να συμπορευτούν. 
Ποιο νόημα έχουν στ' αλήθεια οι δια- 
κηρύξειε όταν τιε αποφάσειε τιε λαμ
βάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τα οι
κονομικά μεγαθήρια  που ο έλεγχόε 
τουε φτάνει από την ενέργεια  μέχρι 
τα τρόφιμα και τα λιπάσματα;
Σ' αυτό το ουσιαστικό σημείο επ ικε
ν τρ ώ νο ντα ι ο ι α ν τ ιρ ρ ή σ ε ιε  κα ι τα 
«όχι» που προκύπτουν κά θ ε φορά 
που διενεργείται δημοψήφισμα σε μια 
ευρωπαϊκή χώρα. Κι αε κατανοήσουν 
οι ευρωπαίοι ηγέτεε ότι ούτε δημο
κρατία  ούτε πρόοδοε μπορεί να υ
πάρξει χωρίε τη συναίνεση των πολι
τών, χωρίε πολιτικέε ικανέε να αντι
μετωπίσουν την πολύπλευρη κρίση.

ΟΦΙΣ

Η Βουλή... αλλάζει!
Εντυπωσιακέε αλλαγέε εηίκεινται στον Κανο
νισμό τηε Βουλήε. 0 Δημήτρηε Σιούφαε δεν 
αρκείται στα δεδομένα... Βλέπει μακριά και τα
ράζει τα νερά συνεχώε. Στιε αλλαγέε που συζη
τάει είναι και η δυνατότητα να καλεί η Επιτροπή 
Εξωτερικών και Αμυναε τηε Βουλήε σε ακρόα
ση ξένουε πρέσβειε, μετά από πρόταση του υ
πουργού Εξωτερικών. Επίσηε, μετά από πρότα
ση του προέδρου τηε Βουλήε και σύμφωνη 
γνώμη τηε Διάσκεψηε των Προέδρων, θα μπο
ρούν να απευθύνονται στην ολομέλεια αρχηγοί 
κρατών, πρόεδροι κυβερνήσεων και προσωπι- 
κότητεε διεθνούε κύρουε!

Mr MIG και Mr ΚΥΡ
Για να έχουμε καλό ρώτημα: Πόσεε φορέε έ
χει δει τον Ανδρέα Βγενόπουλο ο Παν. Κυρια- 
κόπουλοε, διευθυντήε τηε Εποπτείαε τηε Τρά- 
ηεζαε τηε Ελλάδοε; Και πώε τον χαρακτήριζε 
μετά την κάθε συνάντηση;

Πάντωε έλεγχοε έγινε πρόσφατα στη 
Marfin Εγνατία από μεικτό κλιμάκιο τηε Τράηε- 
ζαε τηε Ελλάδοε και τηε Κεντρικήε Τράπεζαε 
τηε Κύπρου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματοε. 
Ανάλογοι έλεγχοι θα γίνουν και στην Κύπρο. Το 
καίριο ερώτημα, όμωε, είναι: Γιατί καθυστερεί 
ανεπίτρεπτα, πέραν του έτουε, να εφαρμόσει η 
τράπεζα αυτή πληροφοριακό σύστημα για την 
πρόληψη του ξεπλύματοε βρώμικου χρήματοε 
και γιατί η Τράπεζα τηε Ελλάδοε την καλύπτει 
και δε τηε επιβάλλει, γι' αυτήν την παράβαση, 
κύρωση;

✓  Έχει πάρει ανάποδεε με αυτά που βλέπει να 
συμβαίνουν και να ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ, αλλά και 

μ' αυτά που ακούγονται, ο πρώην υφυπουργόε 
Αμυναε Γιάννηε Λαμπρόπουλοε, που φαγώθηκε 
γιατί είχε την... απρονοησία να τα βάλει μ' αυτούε 
που σήμερα δηλώνουν ότι ξέχασαν να πληρώσουν 
τα... χρέη τουε στη Ζήμενε... Και βέβαια δεν είναι 
μόνο ο Καλαματιανόε Νεοδημοκράτηε που δεν 
κρύβει την οργή του και δεν διστάζει να πει ότι 
γι' αλλού ξεκινήσαμε και αλλού πήγαμε...

t a  Μετά τον «Γιώργο, άλλαξέ τα 
^  όλα» το επόμενο σύνθημα στο 

ΠΑΣΟΚ θα είναι... «Γιώργο, άλλα
ξε χώρα»!

>  Ε, αφού τον στηρίζει ο Πάγκα- 
^  λοε μπορεί να κοιμάται ήσυχοε
ο Γιωργάκηε. Πώε λέμε βυθίζεται 
το πλοίο και πιάνεσαι από την 
άγκυρα να σωθείε.

t a  0 οποίοε θόδωροε διαφωνεί 
για το δημοψήφισμα, αλλά 

συμφωνεί και με τον Γιωργάκη, 
που το θέλει.Έχω γενικώε δίκιο, 
ασχέτωε αν τα έχω χαμένα.

>  Είναι βέβαιοε ο Παπανδρέου 
^  ότι ο Σημίτηε συνωμοτεί σε βά
ροε του. Εκτόε του ότι του κάνει 
πλάκα;

t a  Το 40% των ψηφοφόρων του 
ΠΑΣΟΚ θεωρεί λάθοε τη δια

γραφή Σημίτη. Και το άλλο 60% 
τι πιστεύει;Ότι κέρδισε στη...
«Γ ιουροβίζιον».

>  Ενώ υπάρχει ένα 44% που εί- 
Ι γ  ναι σίγουρο ότι το ΠΑΣΟΚ θα
βγει κερδισμένο. Μετά τη «Γιου- 
ροβίζιον» θα πάει και για το 
«Γιούρο».

t a  Τυχερόε άνθρωποε ο Kope
ck  μανλήε! Όλοι δουλεύουν για 
εκείνον (... ενώ αυτόε τουε δου
λεύει όλουε!).

>  Το ότι ο Απ. Κακλαμάνηε αμφι- 
^  σβητώνταε τιε δημοσκοπήσειε

ΤΑ c w d rb  ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
λα

*

κινδυνεύει να γίνει... Παπουτσήε 
μικρό το κακό. Το χειρότερο είναι 
μην καταντήσει Γρ. Αρναούτο- 
γλου.

t a  Αν χρειασθεί, θα διαγράψει κι 
άλλουε ο Γιωργάκηε. Εδώ που 

λέμε, στο ΠΑΣΟΚ έχει φοβερή 
πολυκοσμία.

>  Αδίκωε, λέει, βρίσκεται στη 
^  φυλακή η Τσέκου. Το σωστό
θα ήταν να κάνει «πρωινό» στον 
Αντέννα.

t a  Παρότι οι μηχανικοί το έχουν 
Ι^ 1 χαρακτηρίσει «κόκκινο», διά
φοροι άσχετοι μπαινοβγαίνουν 
στο κτίριο τηε Χαρ. Τρικούπη.

>  Με ορατό τον κίνδυνο να τουε 
^  πέσει στο κεφάλι το ταβάνι.
Αφού τουε έπεσε ο ουρανόε κα
τακέφαλα.

t a  Είδηση δεν είναι ότι ο Τσίπραε 
^  πήγε στο μνημόσυνο για τον 

Βελουχιώτη. Είδηση θα ήταν αν 
πήγαινε στου Καζαντζίδη.

>  Τι τα θέλετε; Στα μάτια του Πε- 
^  τσάλνικου ο Γ ιωργάκηε μοιάζει

κάτι μεταξύ Τσόρτσιλ και Χούλιο 
Ιγκλέσιαε.

t a  Μια νέα εποχή ξεκινάει για τον 
[τ ’ Σημίτη. Τον στηρίζει και η Σού-

λα... Μπούλα Μερεντίτη.

Οι βιομήχανοι κατηγορούν το 
κράτοε ότι κερδοσκοπεί! Και 

τουε χαλάει το... μονοπώλιο.

^  Μετά την Αγροφυλακή η ΝΔ 
ί® ξαναστήνει και την Αγορανομί
α. θα ακολουθήσουν, υποθέτω, 
τα TEA, η ΥΕΝΕΔ και το Αλσοε 
του Γ. Οικονομίδη.

Κ  Δραματική ομολογία Ανδριανό- 
y  πουλου: «Υπάρχουν στιγμέε 
που σε πλημμυρίζει η απόγνωση». 
Και τιε άλλεε; Η χαρά τηε Λίτσαε 
πριν από το... κομμωτήριο.

^  Στη ΝΔ θαλασσοπνίγονται, στο 
I*  ΠΑΣΟΚ πάνε στον πάτο.

Κ  Αισιοδοξεί παρά ταύτα ο Πα- 
Γ  πουτσήε. Αν ήταν και στον 
«Τιτανικό» θα έπαιζε πιάνο για 
τιε φάλαινεε. Χάνομαι γιατί ρεμ
βάζω...

Συγγνώμη, αλλά όταν βλέπειε 
ί*  αυτόν τον Παναγόπουλο τηε 
ΓΣΕΕ με «Λακόστ» ή «Ραλφ Λό- 
ρεν», τι λεε; Να έναε... σκληρά 
εργαζόμενοε που δοκιμάζεται από 
την ανάλγητη πολιτική τηε Δεξιάε;

I  Τα απομνημονεύματά του σκέ- 
^  φτεται να γράψει σε βιβλίο ο 
Τζορτζ Μπουε. Με τι τίτλο; Το εγ-

χειρίδιο τηε βλακείαε;

> 2  Σκέψου πόσο απογοητευμένοι 
0 *  με τον Γιωργάκη είναι οι... 

απογοητευμένοι του ΠΑΣΟΚ για 
να φτάσουν να ελπίζουν στον Τσί- 
πρα.

>  Πιστεύει βάσιμα ο Απ. Κακλα- 
^  μρνηε ότι τον... κυνηγούν

«σκοτεινέε δυνάμειε». Σκέψου 
δηλαδή ν' ακούει και φωνέε!

^  Γιατί να μην καταγγέλλει τον 
Β* κιτρίνισμά στην τηλεόραση ο 

Μαλέληε. Εδώ ο Μητσοτάκηε 
αποδοκίμασε την... αποστασία.

»  0 ΛΑΟΣ θα είναι ο ρυθμιστήε 
^  των πολιτικών εξελίξεων, προ

εξοφλεί ο Καρατζαφέρηε. Σωστά. 
Δεν νοείται τσίρκο χωρίε παιχνι
διάρη ελέφαντα.

Απόρρητα κρατικά έγγραφα 
Β® στη Βρετανία βρέθηκαν ξεχα

σμένα σε τρένο. Εδώ πάλι πιθα
νόν να ξεχνούσαμε ολόκληρο το 
τρένο!

>  Κρούσματα ρατσισμού στη 
^  Ν. Αφρική. Κάποιοι μαύροι
σκοτώνουν κάτι άλλουε μαύρουε, 
γιατί δεν είναι και τόσο... μαύροι.

Εγγυητήε τηε ενότηταε του 
Β* ΠΑΣΟΚ δηλώνει ο Παπανδρέ
ου! Ναι, κι ο Καστανίδηε πρώτοε 
ξάδελφοε τηε Μαντόνα.

Λ
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ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ
Του
ΚΩΣΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τ. βουλευτή, τ. ευρωβουλευτή 
και τ. αντιπροέδρου της Ευρωβουλής

Κλυδωνίζεται 
εκ νέου το ΠΑΣΟΚ
Κάθε κόμμα εκφράζει, σε γενικέε τουλάχιστον γραμμέε, t u s  

ιδεολογικοπολιτικέε πεποιθιίαειε των οπαδών του. Ταυτό
χρονα αντικατοπτρίζει, όμωε, και xis διαθέσειε των οπαδών 
του απέναντι crcis αποφάσειε των ηγετών του, συμπεριλαμβα
νομένων φυσικά και των υπαρκτών π ανύπαρκτων ΙΚΑΝΟ
ΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. Σε περιόδουε μάλιστα ισχνότατων αγελάδων, με 
την ακρίβεια να οργιάζει και τουε αετονύχηδεε τηε... αυτορ- 
ρυθμιζόμενηε αγοράε να λυμαίνονται τον κοσμάκη, οι οπαδοί 
είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί.

Το ΠΑΣΟΚ, εθισμένο στην εξουσία και τη νομή τηε, τρώει τιε 
σάρκεε του ωε αντιπολίτευση. Έχει καταντήσει μια κουρε

λού που απαρτίζεται από πρόσωπα δοκιμασμένα και φθαρμέ
να, με υπερφίαλεε φιλοδοξίεε, καλογερικέε μοχθηρίεε, όπωε 
θα έλεγε ο ΡοΊδηε, και... υποδειγματική συντροφικότητα! Μο- 
ναδικόε συνεκτικόε του ιστόε η δεσπόζουσα υποκρισία ωε 
προε τη νομιμοφροσύνη έναντι ενόε ανεπαρκέστατου και με 
ιδιοκτησιακή νοοτροπία αρχηγού, τον οποίο σχεδόν οι πάντεε, 
ακόμα και οι πλείστοι από τουε θεωρούμενουε ωε φίλουε του, 
υποβλέπουν. Πρόκειται σαφέστατα για συνεκτικό ιστό ΜΕ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ. Κι αυτό επειδή ο Γιωργάκηε παραμέ
νει αθεράπευτα Γ ιωργάκηε και γελοιοποιείται όταν αποφασίζει 
να εμφανιστεί ω ε... Γιώργαροε, παίρνονταε κεφάλια με τη χα
τζάρα.

Ομέγαε, ο μοναδικόε και ανεπανάληπτοε Μάνοε Χατζιδάκιε 
-τη ν  περασμένη Κυριακή συμπληρώθηκαν 14 χρόνια από 

τον θάνατό το υ- δεν ανεχόταν να επιπλέουν σε όλουε τουε 
τομείε «άνθρωποι με μυαλό κόταε». (Όχι, για ανθρώπουε με 
μυαλό σπουργιτιού δεν είχε μιλήσει...) Από την άλλη μεριά 
(κα ι με αφορμή τη σύγκρουση νυν και τέω ε αρχηγού του 
ΠΑΣΟΚ και την ουσιαστική διαγραφή του δεύτερου από τον 
πρώτο), δεν θα χρειαζόταν να ζει ο Μάνοε Χατζιδάκιε για να 
πει αυτό που έχει διαπιστώσει κάθε σοβαρόε παρατηρητήε 
των πολιτικών μαε πραγμάτων: Ότι δηλαδή ο κάθε άλλο παρά 
αμβλύνουε Κώσταε Σημίτηε Δ ΙΑ Θ ΕΤΕ Ι Μ ΥΑΛΟ ΣΥΜ ΠΛΕΓ
Μ Α ΤΙΚ Ο Υ Δ 0Λ 0Π Λ 0Κ 0Υ .

Δεν πρόκειται να αναμασήσω τα πασίγνωστα. Τουτέστιν ότι 
το δαχτυλίδι τηε διαδοχήε το έδωσε, τσαλαπατώνταε κάθε 

έννοια στοιχειώδουε εσωκομματικήε δημοκρατίαε, εκ του πο
νηρού. Και μάλιστα διττά εκ του πονηρού: Για να αποφύγει 
εξευτελιστική για τον ίδιο εκλογική ήττα και για να έχει έναν 
διάδοχο του χεριού του. (Το δαχτυλίδι τηε διαδοχήε παρεχω- 
ρήθη ίσωε και για έναν τρίτον λόγο, αν καταφύγει κανείε στα 
χωράφια τηε ψυχολογίαε του βάθουε και τηε ψυχανάλυσηε: 
για να διασύρει, στο πρόσωπο του ολίγιστου Γιωργάκη, το μι
σητό γι' αυτόν επώνυμο Παηανδρέου.)

Το έγκλημα του Σημίτη, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά για τη 
χώρα μαε και τον λαό μαε, συνίσταται, εκτόε από την ενδο- 

τικότατη και σχεδόν προδοτική εξωτερική του πολιτική (Βλέπε: 
Μαδρίτη καΓΥμια), στη μετατροπή του ΠΑΣΟΚ... σε νεοφιλε
λεύθερο κόμμα. Μ ε την εξωτερική του πολιτική έδωσε καλοδε
χούμενη πάσα στην επίσηε ενδοτικότατη κ. Μπακογιάννη (που 
λειτουργεί με γνώμονα τα κελεύσματα τηε Ουάσινγκτον) και 
προλείανε το έδαφοε στον αρχινεοφιλελεύθερο κ. Αλογοσκού- 
φη για να κάνει συνεχείε σπονδέε στο μεγάλο κεφάλαιο, έχο- 
νταε ξεδοντιάσει τη μεσαία τάξη και έχονταε φέρει σε απόγνω
ση όσουε αγωνίζονται με νύχια και με δόντια προκειμένου να 
εξασφαλίσουν τον επιούσιον.

Στα ... κατορθώματα Σημίτη θα προσθέσω -γεγονόε που, απ' 
όσα υπέπεσαν στην αντίληψή μου αυτέε τιε ημέρεε τηε ρή- 

ξηε νυν και τέωε, κανέναε δεν έχει αναφέρει- ότι, για να επι
σπεύσει την είσοδο τηε Ελλάδαε στη νομισματική ένωση, εκποί
ησε ελαφρά τη καρδία μεγάλη ποσότητα αποθεμάτων χρυσού! 
Επιπλέον η επίσπευση αυτή, σύμφωνα με έγκριτουε οικονομο- 
λόγουε, επηρέασε την ισοτιμία ευρώ και δραχμήε ειε Βάροε τηε 
δραχμήε. Αφήνω που εάν είχε επιδιωχθεί μια πιο στρογγυλή ι
σοτιμία των δύο νομισμάτων, ίσωε να μην είχε εκτιναχθεί από 
την πρώτη στιγμή στα ύψη η αισχροκέρδεια. Αισχροκέρδεια 
που, ούτωε ή άλλωε, θα όφειλε να είχε πατάξει, φροντίζονταε, 
πολύ πριν να αποχωριστούμε τη δραχμούλα μαε, να δημιουρ
γήσει αποτελεσματικούε ελεγκτικούε μηχανισμούε.

Περιττό είναι να απαριθμήσω το φριχτό σκάνδαλο του χρη
ματιστηρίου, που οδήγησε στη μεγαλύτερη αναδιανομή του 

πλούτου που γνώρισε ο τόηοε μετά τουε μαυραγορίτεε τηε κα- 
τοχήε, και τα άλλα σκάνδαλα τα οποία, μολονότι όλοι τα γνω
ρίζουν, συγκαλύ<ρθηκαν ή παραγράφηκαν διά τηε μεθόδου η
θελημένων καθυστερήσεων. (Στα συνυφασμένα με τη Ζήμενε 
σκάνδαλα εμπλέκονται και τα δύο κόμματα, ενώ άλλα, όπωε 
τα δομημένα ομόλογα, Βαρύνουν μόνο τη Νέα Δημοκρατία.)

Στα θεμέλια του ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί από τιε 11 Νοεμβρί
ου 2 0 0 7  μια βραδυφλεγήε Βόμβα. Τώρα, με τη μέχρι τελι- 

κήε πτώσεωε διαμάχη Γ ιωργάκη και Σημίτη, τοποθετήθηκε και 
νέα βραδυφλεγήε Βόμβα στα ΠΑΣΟΚικά θεμέλια και μάλιστα 
αισθητά μεγαλύτερηε ισχύοε. Αναγνωρίζω στον Γιωργάκη το 
δικαίω μα να μη θέλει να είναι αρχηγόε υπό κηδεμονίαν. 
Δικαιολογώ  επίσηε τη Βίαιη αντίδρασή του απέναντι στον 
Σημίτη και αε στρεφόταν εναντίον πρωθυπουργού του κόμμα- 
τόε του. Παρ' όλα αυτά, εκτιμώ ότι το κύριο και αξεπέραστο 
πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο Σημίτηε, ο οποίοε απέτυχε 
παταγωδώε ακόμα και ωε προε τον εξωραϊσμό, σωστότερα: 
την αγιοποίηση τηε καπιταλιστικήε και αντιλαϊκήε Ευρωπαϊκήε 
Ένωσηε. Το κύριο και αξεπέραστο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι 
ο κολλημένοε με ψαρόκολλα στον θώκο του Γ ιωργάκηε. Όσο 
ηγείται του ΠΑΣΟΚ, αυτοσχεδιάζονταε και πειραματιζόμενοε, ο 
Γ ιωργάκηε, το κόμμα αυτό (το οποίο διαθέτει προσωπικότητεε, 
όπωε ο Κώσταε Σκανδαλίδηε και ο Κώσταε Λαλιώ τηε) δεν 
πρόκειται να δει άσπρη μέρα. Αυτή είναι η ακλόνητη πεποί
θησή μου.

γ Ν τ α ν  θα έρθει η μοιραία για το ΠΑΣΟΚ χρονική στιγμή, όταν 
V  δηλαδή το κουκούλωμα τηε ορατήε διελκυστίνδαε φιλοδο
ξιών θα είναι ανέφικτο, το άλλοτε πανίσχυρο αυτό κόμμα θα 
διασπαστεί. Ενδέχεται μάλιστα, εάν υπάρξουν οξυδερκή και 
φωτισμένα μυαλά που φιλοδοξούν να ανατρέψουν ριζικά το 
τρέχον απάνθρωπο σκηνικό τηε παντοκρατορίαε του κεφαλαί
ου και τηε ανάλγητηε εκμετάλλευσηε των αναξιοπαθούντων, 
να τριχοτομηθεί, ώστε το τρίτο αυτό κομμάτι να συμπλεύσει 
δυναμικά και δημιουργικά τόσο με τον ΣΥΡΙΖΑ όσο ΚΑ Ι με το 
ΚΚΕ σε έναν κοινό στόχο. Τον στόχο για τον οποίο αγωνίζο
νται οι φορτηγατζήδεε τηε Γαλλίαε και τηε Ισπανίαε, οι ψαρά- 
δεε τηε ΙΒηρικήε και αύριο όλοι οι εργαζομένοι τηε Ευρώπηε. 
Τον δρόμο τον έδειξαν οι ψυχωμένοι Ιρλανδοί με το αποτέλε
σμα του δημοψηφίσματόε τουε, αποκαλύπτονταε ανάγλυφα τη 
φενάκη των δήθεν ευημερούντων πολιτών των χωρών τηε 
Ευρώπηε.

ΚΑΚΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ
I  w  1  I t  i  J ^ w L ·  ■ 1  % i¡P ■ J E ··

Είκοσι φορές ίο  ιεΑευιαίο διάστημα παρενέβη ο πρωθυπουργός 
για να επιλύσει διαφορές μεταξύ υπουργών και υφυπουργών

α 'λεγε κανείε ότι όλα 
έχουν μπει στον αυτό
ματο πιλότο», ήταν το 
σχόλιο κυβερνητικού 
στελέχουε για τη ση
μερινή εικόνα τηε κυ- 

βέρνησηε. Και δεν μιλούσε μόνον για 
την απραξία που παρατηρείται σε ορι- 
σμένουε τομείε, αλλά και για τιε σχέ- 
σειε μεταξύ υπουργών και κυβερνητι
κών στελεχών. Σχέσειε... ανύπαρκτεε, 
καθώε τα λίγα χρόνια τηε Νέαε Δημο
κρατίαε στην εξουσία ήταν αρκετά για 
να αποδειχθεί πόσο ευάλωτα ήταν όσα 
συνέδεαν τα κυβερνητικά στελέχη με
ταξύ τουε.

Κάθε στέλεχοε έχε ι ορ ιοθετήσει 
αυστηρά τον χώρο του, μέσα σε αυτόν 
κ ιν ε ίτ α ι,  κα ι τ ε λ ικ ά  ψ ά χνε ι κ α ν ε ίε  
το υ ε ... εφαπτόμενουε κύκλουε για να 
εντοπίσει τη σχέση τουε.

Είναι τέτοια η αποξένωση που σε 
ορ ισ μ ένεε  περιπτώσειε οι υπουργο ί 
συνεννοούνται διά απεσταλμένων και 
δ ιευθυντώ ν. Οι δ ιευ θ υντέε  μεσολα
βούν στιε σχέσειε τουε με άλλουε υ- 
πουργούε και με δ ιευθυντέε οργανι
σμών.

Την έλλειψη αλληλεγγύηε την ανέ- 
δειξαν τα προβλήματα που προέκυψαν 
από τιε αποκαλύψειε ή δήθεν αποκα- 
λύψ ειε των μέσων ενημέρωσηε, όταν 
δηλαδή κάποιο στέλεχοε εβάλλετο και 
ουδείε τον βοηθούσε. Αυτό συνέβαινε 
κατά τα πρώτα χρόνια τηε νέαε διακυ- 
βέρνησηε. Η συνέχεια υπήρξε περισ
σότερο απογοητευτική.

Τα κυβερνητικά στελέχη όχι μόνον 
δεν  δ ιαθέτουν σύμπνοια και διάθεση 
για συνεργασία, αλλά και αλληλοϋπο- 
νομεύονται και έχουν ξεκινήσει έναν 
άνευ προηγουμένου αγώνα διαβολήε 
ο έναε του άλλου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το παρα
πάνω στέλεχοε, που προβληματίζεται 
για την κατάσταση που επ ικρατεί στο 
κυβερνητικό στρατόπεδο, υπογράμμιζε 
ότι «θα είναι θαύμα εάν βρεθεί έναε υ- 
πουργόε ή έναε υφυπουργόε που στο 
παρασκήνιο και σε κατ' ιδίαν συνομιλί- 
εε του να εκθειάζει τουε συναδέλφουε 
του. Συνήθωε τουε βρίζει και τουε υ
πονομεύει».

Η κατάσταση αυτή οφ είλετα ι είτε 
στην απόλυτη έλλε ιψ η  εμηιστοσύνηε 
είτε στην ανασφάλεια είτε σε ένα εί- 
δο ε... κυβερνητικήε κούρασηε, που ό- 
μωε συνήθωε εμφανίζεται έπειτα από 
πολλέε τετραετίεε και όχι στην αρχή

τη ε δ εύ τερ η ε  τε τρ α ετ ία ε  μ ιαε ν έα ε  
σχετικά κυβέρνησηε.

Τα σημάδια αυτά τηε... απόλυτηε 
κούρασηε επικαλούνται ωε μια ακόμη 
πρόσθετη απόδειξη για την ανάγκη να 
γίνουν αλλαγέε όσοι επ ιδιώκουν τον 
ανασχηματισμό. Κάτι που δεν φαίνεται 
στον ορίζοντα, ηαρότι έχουν αυξηθεί 
κατά πολύ οι συγκρούσειε και έχει δ ιο
γκω θεί η διάθεση τεμπελιάε, η μη συ
νεργασία και κυρίωε η άνευ προηγου
μένου άρνηση αλληλεγγύηε μεταξύ 
υπουργών.

Έχει φθάσει σε τέτοιο σημείο η α
ποξένωση, ώστε, ακόμη κι όταν αυτό 
επ ιβάλλετα ι, ο έν α ε  υπ ουργόε δ εν  
παίρνει τον άλλο τηλέφωνο για να ζη
τήσει βοήθεια και συμπαράσταση στο 
έργο του...

Η οτάση αυτή υπουργώ ν, υ φ υ 
πουργών και προέδρων οργανισμών 
διαμορφώ νει ένα σκηνικό απόλυτου 
τέλματοε, αφού στα περισσότερα μεί- 
ζονα ζητήματα απαιτείται συνεννόηση 
και συνεργασία γ ια  να προω θηθούν 
λύσειε προε όφελοε των πολιτών. Τα 
περισσότερα στελέχη τηε κυβέρνησηε 
ενδιαφέρονται μόνον για την εξυπηρέ
τηση τηε κομματικήε τουε πελατείαε, 
ώστε να διαμορφωθεί ένα ρεύμα υπέρ 
τουε στιε προσεχείε εκλογέε, όποτε κι 
αν γίνουν. Η κατάσταση αυτή περιχα
ρακώνει τουε βουλευτέε, οι οποίοι δια
μορφώνουν προσωποπαγείε κομματι- 
κούε «στρατούε» πιστών που δεν βλέ
πουν πέρα από τη μύτη τουε. Αυτό βέ
βαια δεν βοηθά καθόλου στη διαμόρ-

φωση παραταξιακήε συνείδησηε. Οι 
βολεμένοι οπαδοί ορκίζονται στο όνο
μα του ευεργέτη τουε και όχι κατ' ανά
γκην τηε παράταξηε την οποία υπηρε
τεί (;) ο ευεργέτηε το υ ε...

Το κλίμα γίνεται χειρότερο εξ αιτί- 
αε των υπογείων διαδρομών, καθώε οι 
προσωποπαγείε αυτέε «κοινότητεε» α- 
ντιπαρατίθενται ανάλογα με τα αλλη- 
λοσυγκρουόμενα συμφέροντα των α
ντιπάλων βουλευτώ ν και υπουργών. 
Αφού δεν λέει μια καλή κουβέντα π.χ. 
ο υπουργόε τάδε για τον υπουργό δεί
να, τότε δεν λέει καλή κουβέντα και ο 
διευθυντήε του γραφείου το υ ...

Όσο ο χρόνοε περνά, τόσο ισχυρο
ποιούνται τα στρατόπεδα αυτά και δια
μορφώνουν σκηνικό «ισορροπιών τρό
μου» μέσα στιε κοινοβουλευτικέε ομά- 
δεε. Το σκηνικό αυτό λίγο φαίνεται να 
επηρεάζει την έτσι κι αλλιώ ε προβλη
ματική πορεία των κομμάτων τηε αντι- 
πολίτευσηε, βλάπτει όμωε πολύ την α- 
ποτελεσματικότητα τηε κυβερνητικήε 
παράταξηε που ψάχνει να βρει τον βη
ματισμό τηε για να επιλύσει ένα πρό
βλημα χωρίε να θ ίξει τον άλφα ή τον 
βήτα υπουργό.

Είναι χαρακτηρ ιστικό  πωε κορυ
φαίο στέλεχοε που γνωρίζει το τι ακρι- 
βώε συμβαίνει στο παρασκήνιο υπο
γράμμιζε ότι ο ίδιοε ο πρωθυπουργόε 
Κ. Καραμανλήε έχει παρέμβει τουε τε- 
λευταίουε τέσσεριε μήνεε περίπου ε ί
κοσι φ ορέε για να επ ιλύσει μείζονεε 
διαφορέε μεταξύ των υπουργών, υφυ
πουργών και στελεχών του.

ΕΠΙ ΤΗΣ SÍ««

Ο κ. Σημίτης 
και η αλήθεια
Εάν ο Κώσταε Σημίτηε εγκαίρωε είχε δη

μοσίευε ξεκαθαρίσει ότι κινείται υπεράνω 
κομμάτων, με το βλέμμα στραμμένο στο ευ
ρωπαϊκό γίγνεσθαι και στα ευρωπαϊκά όργα
να, δεν θα είχε προκύψει η μετωπική του σύ
γκρουση με τον Γιώργο Παηανδρέου. Εάν ε
πίσηε είχε διδαχτεί από τα παθήματά του τότε 
που συστηματικά, ωε πρωθυπουργόε, είχε γί
νει στόχοε κλεφτοπόλεμου από εσωκομματι- 
κούε παράγοντεε, δεν θα έπραττε το ίδιο κατά 
του διαδόχου του - καθότι τι άλλο από κλε
φτοπόλεμο συνιστά η δημόσια επιστολή που 
αηέστειλε στον Γιώργο Παηανδρέου,· θεμιτό 
το ενδιαφέρον του πρώην πρωθυπουργού για 
τα τεκταινόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θε- 
μιτέε και αυτονόητεε οι φιλοδοξίεε του για 
ευρωπαϊκά αξιώματα, όμωε είναι μη θεμιτό 
να επιδιώκει να ρυμουλκήσει το ΠΑΣΟΚ στο 
όχημα τηε προσωπικήε του στρατηγικήε.
Φ  Προσωπικά ανήκουμε σε εκείνουε που πι

στεύουν ότι ο Κώσταε Σημίτηε πρόσφερε 
στη χώρα. Δεν ξεχνάμε τουε αγώνεε που έ
δωσε κόντρα στο ρεύμα και στουε εσωκομ- 
ματικούε αντιρρησίεε, που ήταν και πολλοί, 
για την ένταξη τηε χώραε στην ΟΝΕ. Οστόσο, 
δεν μπορεί ο κ. Σημίτηε με τόση ευκολία να 
καταλογίζει στον διάδοχό του ευθύνεε και 
μάλιστα μεγάλεε για τιε εκλογικέε ήττεε που 
φορτώθηκε το ΠΑΣΟΚ. Πόσω μάλλον όταν 
γνωρίζει καλώε ότι παρέδωσε στον διάδοχό 
του ένα κόμμα που είχε μείνει σχεδόν για ε ί
κοσι συνεχή χρόνια στην εξουσία, που είχε 

ί κουράσει και είχε κουραστεί, που είχε στουε 
κόλπουε του κραυγαλέα φαινόμενα αλαζο- 
νείαε, που είχε «επαγγελματίεε υπουργούε», 
που είχε θύλακεε διαφθοράε και άνομου 

I πλουτισμού. Και μάγοε να ήταν ο Γιώργοε 
j Παηανδρέου, με τέτοιο κόμμα που παρέλαβε 
| τύχη δεν είχε. Άλλωστε η ΝΔ μόλιε συμηλή- 
! ρωσε τέσσερα χρόνια στην εξουσία και θα ή

ταν παράδοξο πολιτικά, πριν συμπληρώσει 
τον επταετή τηε κύκλο στην εξουσία, να ανα
τραπεί. Άρα τιε λιγότερεε ευθύνεε για τιε ήτ
τεε φέρει ο Γ ιώργοε Παηανδρέου, οι ευθύνεε 
ανήκουν στο «όλον ΠΑΣΟΚ».
Φ  Κατά τ' άλλα, καγχάζουμε παρακολουθώ- 

νταε τουε τηλεσχολιαστέε να προβλέπουν 
ολική καταστροφή για το ΠΑΣΟΚ. ΑκριΒώε 
οι ίδιοι άνθρωποι τα ίδια έλεγαν το 1998 ό
ταν ο Κώσταε Καραμανλήε διέγραψε έξι κο- 

: ρυφαία στελέχη. Και τότε οι δημοσκοπήσειε 
ί έδειχναν διχασμό στη βάση τηε ΝΔ και τότε 
I ακούστηκαν οι θεωρίεε για διάσπαση ή ίδρυ

ση νέου κόμματοε. Όμωε, μετά από δύο χρό
νια, ο κ. Καραμανλήε έχασε στο τσακ τιε ε- 
κλογέε του 2000 (με 1 %  διαφορά), κουρε- 
λιάζονταε έτσι τιε αναλύσειε των τηλεσχολια- 
στών.

Ig  Ψ ΙΘ Υ Ρ ΙΣ Τ Α ...

Τ ι να κάνουμε με τα μπάνια του 
λαού; Τίποτα. Οι Έλληνεε μειώ

νουν τιε μέρεε των διακοπών τουε 
εδώ και δέκα χρόνια σταθερά. Οι 
διακοπέε φέτοε δεν θα ξεηεράσουν 
τη μία εβδομάδα, κατά μέσον όρο. 
Σε λίγο διακοπέε του Σαββατοκύ
ριακου.

Με τιε συνεχείε «επιθέσειε» και 
καταστροφέε στα πανεπιστή

μια, να μην απορήσουν ορισμένοι 
εάν δοθούν τελικά μεγαλύτερεε 
δυνατότητεε στα αστυνομικά όργα
να και στουε εισαγγελείε και βρε
θούμε κάποια στιγμή χωρίε πανεπι
στημιακό άσυλο. Να μη φωνάζουμε 
τότε και κυρίω ε μην ξεκ ινήσει 
σήμερα το γνωστό γαϊτανάκι ότι οι 
«γνωστοί - άγνωστοι» μπορεί να 
είναι προβοκάτορεε που αποβλέ
πουν στην κατάργηση του ασύ
λου...

Η θεσμική άρνηση (για πρώτη 
φορά) του ΠΑΣΟΚ στο θέμα τηε 

συνταγματικήε αναθεώρησηε έ 
χει... ψυλλιάσει ορισμένουε στη 
Νέα Δημοκρατία που φοβούνται ότι 
μπορεί μέσα στην... απελπισία του 
να δημιουργήσει θέμα και με την ε
κλογή Προέδρου τηε Δημοκρατί
αε... Απίθανο το βλέπουμε...

Δώσανε, λέει, μίζεε σε έλληνεε 
πολιτικούε. Ε και; Δηλαδή υ

πάρχει Έλληναε που να πιστεύει ότι 
σε κάποιεε μεγάλεε αγορέε δεν λα
δώθηκαν και πολιτικοί; Εάν υπάρ
χει, να συλληφθεί λόγω βλακείαε, 
αφού να συλληφθούν οι πολιτικοί 
δεν αποκλείεται... Η μεγαλύτερη 
βλακεία είναι να πέφτουμε από τα 
σύννεφα όταν... αποκαλύπτεται

κάτι που όλοι γνωρίζουν...

γ γ ι  μόνον να δίνονται στη δημο- 
ν</σιότητα τα ονόματα των παιδό- 
φιλων, αλλά και να εκτίθενται στο 
Σύνταγμα και να... πετροβολούνται 
δημοσίωε. Μπορεί η αντίδραση να 
φαίνεται εξωφρενική αλλά καλόν 
είναι ορισμένοι δήθεν προοδευτικοί 
κύκλοι, που ανιέδρασαν στο μέτρο 
τηε δημοσιοποίησηε των ονομάτων 
των άθλιων αυτών υποκειμένων, 
να σκεφθούν τι θα γινόταν εάν θύ
ματα ήταν τα δικά τουε παιδιά...

Διαβάζουμε για τιε επιφυλάξειε 
του Αλογοσκούφη όσον αφορά 

τα μέτρα ελέγχου των τιμών που εί
χε ετοιμάσει ο κ. Φώλιαε και απο
ρούμε πότε κατόρθωσε ο υπουρ
γόε Οικονομικών να διατυπώσει τη 
διαφωνία του όταν βρισκόταν επί 
μία εβδομάδα τουλάχιστον στο ε
ξωτερικό. Ε; Αντιθέτωε στα μέτρα 
για την αντιμετώπιση τηε φτώχειαε 
υπήρξε σύμπνοια... Πώε να μην 
υπήρχε άλλωστε.

Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω την αί
σθηση ότι με τόσεε τυμπανο- 

κρουσίεε για τη συνεργασία, δεν 
θα δούμε φωε για άλλη μια φορά 
στην Πανάθα... Η ομάδα έχει γίνει 
κάτι σαν τον Συνασπισμό... Οι μισοί 
θέλουν τη συνεργασία με το ΠΑ
ΣΟΚ και οι άλλοι μισοί όχι. Αυτόε ο 
χρόνοε θα είναι καθοριστικόε για 
το ποιοι θα...επιβάλουν την άποψή 
τουε. Μέχρι τότε θα βγαίνει ο θρύ- 
λοε πρωταθλητήε. 0 ... Σωκράτηε 
δεν έχει κανέναν να διαφωνεί μαζί 
του. Tous... έδιωξε όλουε.

Αναρωτιέται κανείε, εάν πράγ
ματι είναι τόσο χάλια τα πράγ-

Άντε τώρα Προκοπή, να έχειε όλα αυτά στο κεφάλι σου -απαγωγέε, 
ηυρκαγιέε, σεισμούε- και να σου βγαίνει και ο ... Μακρυδημήτρηε 
να σε χαρακτηρίζει... δίγλωσσο. Πόση υπομονή μπορεί να έχει 
έναε άνθρωποε...

ματα και η Νέα Δημοκρατία τα έχει 
κάνει όλα μπάχαλο, τότε γιατί εξα
κολουθεί να προηγείται στιε δημο- 
σκοπήσειε και κυρίωε να αναγνω
ρίζεται ωε η πλέον αξιόπιστη λύση 
για τα προβλήματα του κοσμάκη; 
Έλα ντε...

Εδώ μαε παρακολουθεί η γυναί
κα μαε, έωε και ο περιπτεράε 

τηε γειτονιάε μαε, με ένα πεντακο- 
σάρι μηχάνημα, αγορασμένο από 
τη Στοά Φέξη, η Τέλεκομ μάε μάρα
νε; Στον αιώνα τηε υψηλήε τεχνο- 
λογίαε, ανάλογεε θα είναι και οι πα- 
ρακολουθήσειε... Είναι σαν τουε 
έρμουε που φωνασκούν γιατί ο α- 
στυφύλαξ τούε βλέπει μέσα από τα 
ηλεκτρονικά μάτια, που για άλλο 
λόγο μπήκαν -Ολυμπιάδα- και άλλο 
σκοπό εξυπηρετούν, αλλά δεν δια
μαρτύρονται που έχει ο δορυφό- 
ροε... πιάτο τη μύγα που μπήκε στη 
βραδινή τουε σούπα. Αλλά εκείνοε 
είναι ξένοε... αστυφύλαξ...

Τ ώρα που βγήκε ο Ζαχόπουλοε, 
είναι ευκαιρία να μάθουμε επι- 

τέλουε τι τον οδήγησε στη βουτιά 
θανάτου από το μπαλκόνι. Διότι τε
λικά ουδείε λογικόε άνθρωποε έχει 
κατανοήσει τι συνέβη σ' αυτήν την 
τραγική ιστορία. Με θάρροε να μαε

πει ποιοι τον απειλούσαν, τι του έ
λεγαν και τον ανάγκασαν να πέσει 
από το μπαλκόνι. Ξεκάθαρα πράγ
ματα όμωε, με ονοματεπώνυμα και 
όχι «νόμιζα», «υπέθεσα» κ.λπ. Γιατί 
το λέμε; Γιατί όλοι αναρωτιούνται τι 
γίνεται και τι έγινε στην υπόθεση 
αυτή και απάντηση δεν παίρνουν.

Τ ελικά την αγωνία για τιε νέεε 
δημοσκοπήσειε την τραβάει μό

νον το ΠΑΣΟΚ και όχι η Νέα Δημο
κρατία. Τέσσεριε νέεε δημοσκοπή- 
σειε πριν από το καλοκαίρι -και 
μάλλον οι τελευταίεε λόγω θέρουε- 
δείχνουν μπροστά τη Νέα Δημο
κρατία με 2,5 έωε και 3,5 μονάδεε 
διαφορά. Η παγιωμένη αυτή κατά
σταση προβληματίζει το ΠΑΣΟΚ και 
μάλιστα, όπωε ειπώθηκε, αποτέλε
σμα αυτών των προβληματισμών ή
ταν και η αλλαγή στροφήε σε αντι
πολίτευση «ποιότηταε». Δηλαδή 
δεν κάνουμε αντιπολίτευση φωνα- 
σκώνταε αλλά προτείνονταε εναλ- 
λακτικέε λύσειε. Καιρόε ήταν...

Η οικονομία των κρατών τηε Ευ- 
ρωπάίκήε Ένωσηε, ειδικά των 

παλαιών... μελών τηε ευρωπάίκήε 
οικογένειαε, στηρίζεται στιε ξένεε 
επενδύσειε. Από 25% έωε και 70% 
κυμαίνεται η συμμετοχή ξένων

επενδυτών -ετα ιρειώ ν μετόχων 
συμμετοχικών κεφαλαίων- στην οι
κονομική ζωή των ευρωπαϊκών χω
ρών. Στην Ψωροκώσταινα η κατά
σταση είναι... τριτοκοσμική. Έχουμε 
φθάσει στο σημείο να βλέπουμε 
«άλωση τηε οικονομίαε» από ξέ- 
νουε επενδυτέε... Αντί να ανοίγου
με πόρτεε, κοιτάμε να τιε κλείσου- 
με, για να μη χάσουν ορισμένοι τα 
κεκτημένα... μαγαζάκια τουε...

Να αλλάξουν οι ποινέε που προ- 
βλέπονται για τουε καταπατη- 

τέε καμένων εκτάσεων. Ήδη ορι
σμένοι δήμοι γύρω από την Πάρνη
θα ζητούν να... τσιμεντώσουν εκτά- 
σειε που κάηκαν από τιε καταστρο- 
φικέε ηυρκαγιέε τηε περυσινήε θε- 
ρινήε περιόδου. Μάλιστα έχουν ε- 
ντοπισθεί, σύμφωνα με δημοσιεύ
ματα, περίεργεε εγκρίσειε τηε Πο- 
λεοδομίαε για κτίσιμο σπιτιών μέσα 
στο δάσοε. Πρόκειται για αθλιότητα 
πρώτου μεγέθουε και θα πρέπει να 
αλλάξουν επί το αυστηρότερον οι 
ποινέε στουε ηαραβάτεε, ακόμη και 
στουε... δημάρχουε.

Α νοιχτέε ε ίνα ι 
πάντα οι πόρτεε 
του υφυπουργού 
Εσωτερικών και 
Δημ. Δ ιο ίκησηε  
και Αποκέντρω- 
σηε Χρήστου Ζώ- 

η. Και πολύ περισσότερο σε δη
μάρχουε. Όσο κι αν οι ελεύθε- 
ρεε ώρεε του είναι ηεριορισμέ- 
νεε, μια και τρέχει από νομό σε 
νομό ώστε να επισπευσθεί η ο
λοκλήρωση του έργου τηε ηλε- 
κτρονικήε διακυβέρνησηε, με 
την ηλεκτρονική καταγραφή ό
λων των διαδικασιών, με στόχο 
τη βελτίωση τηε εξυπηρέτησηε 
πολιτών.



σ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 9
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΤΟ  Θ Ε Μ Α  'ό '-Ο · lijQ D

Συλλογάμαι
ελεύθερα

Του
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ
Πρώην αντιπροέδρου της Βου
λής, προέδρου του Πολιτικού 
και Κοινωνικού Συνδέσμου 
«Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ»

ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ 
ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ 
ΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΟΥΝ 
ΤΟΝ ΛΑΟ

Συμπληρώθηκαν δώδεκα χρόνια χωρίε τον 
Ανδρέα Παπανδρέου. Τον χιμάμε σε κάθε επέ

τειο. Φέτοε όμωε, ιδιαίτερα φέτοε, το καλύτερο μνη- 
μόουνο θα ήταν να επαναφέρουμε στο ΠΑΣΟΚτην 
πολιτική του και να τη μετουσιώσουμε σε πράξη υ
πέρ του χειμαζόμενου λαού. Όπωε έκανε εκείνοε, 
κόντρα και σε πείσμα ενόε σκληρού οικονομικού κα
τεστημένου, αλλά και κόντρα σε εσωκομματικούε υ- 
πονομευτέε. Στην έμπνευση, τη θέληση, την αποφα
σιστικότητα και την πίστη αυτού του μεγάλου Ηγέτη, 
η Δημοκρατική Παράταξη, ωε εξουσία, επιτέλεσε 
γόνιμο, δημιουργικό και πατριωτικό έργο για τον 
λαό και τον τόπο.

Το ΠΑΣΟΚ κυριάρχησε στον δημόσιο βίο τηε 
χώραε και κυβέρνησε είκοσι σχεδόν χρόνια. Και 
τούτο γιατί είχε ιδεολογική ηγεμονία. Ο Ανδρέαε 
Παπανδρέου, ασύλληπτη και ανεπανάληπτη χαρι
σματική φυσιογνωμία, έπιασε τα μηνύματα τηε επο- 
χήε του, συνειδητοποίησε την καταπίεση του λαού, 
δηλαδή την κοινωνική και πολιτική περιθωριοποίη
ση των ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, των μη 
προνομιούχων, διέγνωσε την ανάγκη αναπτέρωσηε 
του βαρύτατα τραυματισμένου από τη μακρά εξάρτη
ση τηε χώραε πατριωτικού φρονήματοε και δη
μιούργησε στην κατάλληλη στιγμή τον κατάλληλο 
πολιτικό φορέα ο οποίοε με οριοθετημένο ιδεολογι
κό, πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο (Διακήρυξη 
3ηε Σεπτέμβρη) συνέκφρασε τιε αγωνίεε, τουε πό- 
θουε, τιε εληίδεε και τα οράματα τριών ιστορικών 
γενεών, τηε γενιάε τηε Εθνικήε Αντίστασηε, του 114, 
τηε αντιδικτατορικήε πάληε και του Πολυτεχνείου. 
Εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ τιε λαϊκέε δυνάμειε που είχαν 
τεθεί στο κοινωνικό και πολιτικό περιθώριο. Οι λαϊ- 
κέε δυνάμειε με το ΠΑΣΟΚ απέκτησαν πολιτική έκ
φραση και αγωνιστική έπαλξη με χαρακτηριστικά 
λαϊκού κινήματοε. Πρωτοπορία αυτού του κινήματοε 
η νεολαία, η οποία απέκτησε όραμα, εληίδεε και 
προοπτική. Αυτό το κίνημα με τον Ανδρέα Παπαν
δρέου έφερε μια κοινωνική και πολιτική αλλαγή 
στην Ελλάδα. Και αυτή η λαϊκή και προοδευτική δυ
ναμική διατήρησε μεγάλα αποθεματικά και κατά την 
εποχή του εκσυγχρονισμού, τα οποία, Βέβαια, κεφα- 
λαιοποιήθηκαν σε σημαντικά έργα υηοδομήε, παρά 
τα πολλά λάθη και παρά την αδυναμία εηιστροφήε 
στα δομικά χαρακτηριστικά.

Έκανα αυτήν τη μακρά αναδρομή για να τονί
σω την ανάγκη του ιδεολογικού επαναπροσδιορι
σμού του Κινήματοε, αλλά και την προσαρμογή του 
στα νέα δεδομένα. Οφείλει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, με 
βαθειά αίσθηση ευθύνηε, να εκφράσει τη παρατα
ξιακή συνείδηση -το τονίζω ιδιαίτερα- στην ιστορική, 
πατριωτική, κοινωνική, πολιτική και αγωνιστική τηε 
διάσταση. Μια συνείδηση με εθνοκεντρικό και αν
θρωποκεντρικό περιεχόμενο, με σημαία την πολιτι
κή αρετή. Μια παραταξιακή συνείδηση, η οποία δια
μορφώθηκε μέσα από τουε αντίστοιχουε αγώνεε του 
λαού μαε, με εμηνευσμένουε ηγέτεε με πρώτο τον ε
θνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Γεώργιο Παπαν
δρέου, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, τον Νικόλαο 
Πλαστήρα, τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο και επίσηε 
τον μεγάλο Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι κατέστη
σαν την παράταξη ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία. 
Συνεπώε, η υπόθεση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι έργο ολί
γων νέων, αλλά είναι το έργο πολλών, παλαιοτέ- 
ρων και νεότερων, οι οποίοι, από κοινού, με εμπει
ρία και δύναμη θα χαράξουν μια αναγεννητική πο
ρεία. Χρειάζεται, επίσηε, η παράταξη να συλλάβει τα 
σύγχρονα μηνύματα των καιρών που έρχονται αφε- 
νόε μεν ωε αηειλέε τηε εθνικήε μαε ακεραιότηταε 
και αφετέρου ωε κίνδυνοι τηε κοινωνικήε συνοχήε. 
Έργο του πρέπει να είναι η προάσπιση των εθνικών 
μαε δικαίων και η καταπολέμηση τηε βουλιμίαε και 
του αχαλίνωτου κέρδουε, με σκοπό την εξισορρόπη- 
ση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, 
που μεγαλύτερεε δεν γνώρισε ο τόποε και οι οποίεε 
απειλούν τον κοινωνικό ιστό.Όμωε, για μια τέτοια 
πολιτική πρέπει να πείσουμε τον λαό. Και για να τον 
πείσουμε πρέπει να τον καλέσουμε να μπει μπροστά.
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Σήμερα το ΠΑΣΟΚ περνάει δύσκολεε στιγμέε. 
Την ώρα κατά την οποία πρέπει να επανακτήσει την 
ιδεολογική του φυσιογνωμία και να σμιλέψει πειστι
κό κοινωνικό και πατριωτικό λόγο, αλλά και να επι
βεβαιώσει την απόλυτη προσήλωσή του στη Δημο
κρατία μέσα και από τιε άμεσεε διαδικασίεε όπωε εί
ναι το δημοψήφισμα, έρχεται με «επιστολικό» τρόπο 
ο ανασχετικόε λόγοε. Και αντί αυτό το όχι τυχαίο γε- 
γονόε να προσπεραστεί με ευελιξία, όπωε επιβάλλει 
η ηγετική υπεροχή αλλά και αυτοπεποίθηση, αντιμε
τωπίστηκε αμήχανα.Έτσι, έγινε πρόβλημα το οποίο 
διχάζει την παραταξιακή βάση.

Σε μια εποχή που ο λαόε δοκιμάζεται από τη 
οκληρή πραγματικότητα (ακρίβεια, ανεργία κ.λπ.), 
σε μια στιγμή που η νεολαία μαε έχει χάσει την ελπί
δα τηε και την αισιοδοξία τηε και δεν έχει από πού 
να πιαστεί, η αντιπαράθεση στουε κορυφαίουε κύ- 
κλουε του Κινήματοε αποτελεί δεινή πρόκληση για 
τον δημοκρατικό κόσμο. Και είναι λυπηρό ότι δεν συ
νειδητοποιούν τιε οδυνηρέε ανάγκεε του λαού όσοι 
καλοπερνάνε. Και εξίσου λυπηρό όταν δεν συνειδη
τοποιούν την ευθύνη για την ενότητα τηε παράταξηε 
τόσο οι προηγετικοί κύκλοι όσο και οι ηγετικοί.

Σήμερα, ενώπιον τηε μνήμηε του ιδρυτή αε ανα- 
λογιστούν όλοι τιε ευθύνεε τουε. Να λογαριάσουν, 
επιτέλουε, τον λαό που δοκιμάζεται.

e-mail: pkhtikosl4@yahoo.gr
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ΠΟΙΟΙ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ - ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΝΕ
•  Και ιι θέλουν να φέρουν ·  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ διώ ξιε 
ιούς κλέφτες και προχωρήστε σε κάθαρση πριν σας πάρει ο κόσμος με τις πέτρες
Στιε μεγάλε3, τιε κρίσιμεε, τιε οριακέε στιγμέε κρίνονιαι οι ηγέτεε. Και η Ελ
λάδα ξαναζεί την τελευταία περίοδο και κρίσιμεε και οριακέε στιγμέε, καθώε 
οι αποκαλύψειε για το μέγα σκάνδαλο τηε είΕΜΕΝΘ και τιε δωροδοκίεε πο
λιτικών και κομματικών ταμείων διαδέχονται η μία την άλλη με ρυθμούε ανε- 
ξέλεγκιουε. Και όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιαε μεγάληε πο- 
ρείαε αποκαλύψεων, εμπλοκών, λαδωμάτων, που αφορούν και τιε «πράσι- 
νεε» κυβερνήσειε και τιε «γαλάζιεε».

Ο υδείε αυτή τη στιγμή είναι σε θέση 
να προβλέψει την άκρη του νήμα- 
τοε. Ακόμα και να προβλέψει το τι 
θα  α π ο κ α λ υ φ θ ε ί α ύ ρ ιο  κα ι γ ια  

ποιον, μάλλον για ποιουε!
Ό λοι όμωε συνομολογούν ότι:

Η χώρα κι ο λαόε βιώνουν ένα κλίμα 
καιάρρευσηε, πλήρουε και ισοπεδωτικήε 
απαξίωσης.

•  Η Ελλάδα συγκλονίζεται από μια α
νεξέλεγκτη ροή αποκαλύψεων που μέσα 
στο γεν ικότερο  άρρωστο κλίμα σήψηε και 
παρακμήε και απαξίωσηε απειλεί να τινά
ξει στον αέρα όλο το μεταπολιτευτικό πο
λιτικό σκηνικό.

•  Τα δύο μεγάλα κόμματα, οι δύο πό
λοι του δικομματισμού, βιώ νουν επίσηε 
μ ια  π ρω τοφ ανή στα μ ετα π ο λ ιτευ τικ ά  
χρονικά κρίση αξιοπιστίαε. Και για πρώ
τη φορά απειλείται η κυριαρχία τουε και 
μάλιστα εν μέσω γεν ικευμένηε παρακμήε, 
που προστίθετα ι στη φ τώ χε ια  του  λαού, 
στην ακρίβεια, κι έτσι δημιουργεί ένα εκρη
κτικό μίγμα.

•  Το πολιτικό σκηνικό έχει -κυριολεκτι
κά- πάρει φωτιά. Και μέσα σε αυτό το κλίμα 
είναι φυσικό ότι διευκολύνονται να «κάνουν 
παιχνίδι» εκείνα τα εξωθεσμικά και εξωπο- 
λιτικά κέντρα που επιδιώκουν την ανα
τροπή του υφιστάμενου πολιτικού σκηνι
κού όχι γ ια  να δημιουργηθούν ευνο ϊκότε- 
ρεε συνθήκεε για τον λαό, αλλά για να μπο
ρέσουν να καθοδηγήσουν τιε πολιτικέε 
εξελ ίξε ιε για δικό τουε όφελοε. Μ ια πρώ
τη, αλλά σημαντικότατη γεύση, έδωσε «ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ» με το κύριο θέμα του τηε ηερασμέ- 
νηε Κυριακήε, το οποίο προξένησε μεγάλη 
εντύπωση, συζητήθηκε στα γραφεία των πο
λιτικών αρχηγών, καθώε και σε όλα τα πολι
τικά γραφεία και κέντρα...

•  Μ έσα σε αυτό το άρρωστο κλίμα αε 
προστεθεί και η -για πρώτη φορά- φυλάκι
ση μητροπολίτη. Ένα θέμα φαινομενικά ά
σχετο, ωστόσο προστιθέμενο στη γενικευμέ- 
νη κατάσταση παρακμήε, λειτουργεί έωε και 
πολλαπλασιαστικά...

Είναι λοιπόν επόμενο να τίθενται ερω
τήματα, όπωε:

•  Τι θα μείνει απ' τα σημερινά κόμματα 
και ιδίωε απ' τουε δύο πόλουε του δικομμα- 
τισμού;

•  Ποιοι θα διασωθούν;

•  Πού το πάνε αυτοί που κινούν τα 
νήματα των αποκαλύψεων;

•  Τι κλ ίμα  θ έλ ο υ ν  να δ η μ ιο υ ρ γή 
σουν; Ποιουε να φέρουν στη θέση αυτών 
που θα «πέσουν» με κρότο;

•  Ποιοι και γιατί θέλουν να τελειώσει 
ο σημερινόε δικομματισμόε;

Σπεύδουμε να διευκρινίσουμε ότι η τύχη 
του δικομματισμού, με πολιτικούε όμωε ό- 
ρουε, μαε ενδιαφέρει και εμάε. Είμαστε μια 
αδέσμευτη φωνή που επανειλημμένα έχου
με πάρει θέση κατά του δικομματισμού, 
επειδή σταθερά πιστεύουμε ότι, όπωε λ ε ι
τουργεί, μπλοκάρει τιε επ' ω φελεία  του λα
ού εξελίξειε. Μπλοκάρει ακόμα υγιείε αλλά 
μη ελεγχόμενεε πολιτικέε δυνάμειε και προ- 
σωπικότητεε, δεν τουε επιτρέπει να  ε ισέλ
θουν στο πολιτικό προσκήνιο, να  προσφέ
ρουν.

Απαγορεύει στην ουσία να ανοίξουν οι 
πόρτεε, να εισέλθει ζωογόνοε αέραε πολιτι- 
κήε, να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχήε και 
προσφοράε σε πρόσωπα νέα κι άφθαρτα.

Ό μωε, επαναλαμβάνουμε, θέλουμε να 
αντικατασταθεί ο δικομματισμόε από λύ- 
σειε προοδευτικέε.

Δ εν θέλουμε το σύστημα των «νταβα- 
τζήδων» να ελέγξει τιε πολιτικέε εξελ ίξε ιε  
στο όνομα μιαε ακαθόριστηε «κάθαρσηε» 
και, στη θέση του δικομματισμού, να εγκατα- 
στήσει ένα σύστημα εξωθεσμικήε διακυβέρ-

νησηε των διαφόρων «νταβατζήδων».
Αυτό και το αποκαλύπτουμε και το αντι

παλεύουμε!

Σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Αύριο;
Είναι γεγονόε -και το επ ισημαίνουμε- πωε 
αυτέε οι αποκαλύψειε για συμμετοχή πολι
τικών στελεχών και κομματικών ταμείων
μέχρι σήμερα λειτουργούν στα πλαίσια μιαε 
λογ ικήε πινγκ-πονγκ. Δηλαδή το μπαλάκι 
περνάει απ' την περιοχή του ενόε κόμματοε 
στην περιοχή του άλλου με ταχύτητα εντυ
πωσιακή!

Πρώτα ήταν ο Κυρ. Μητσοτάκηε. 
Ακολούθησε ο Ά . Τσοχατζόπουλοε, για

τον οποίο ωστόσο ουδέποτε ελέχθη ή πολύ 
περισσότερο απεδείχθη κάτι συγκεκριμένο.

Στη συνέχεια κυκλοφόρησαν φήμεε για 
νυν υπουργούε, πάλι χω ρίε συγκεκρ ιμένα  
στοιχεία.

Αμέσωε μετά έσκασε η βόμβα Τσου- 
κάτου - κομματικού ταμείου του ΠΑΣΟΚ. 
Αυτή τη φορά με αποδείξειε και παραδο-
χ έε ...

Τώρα λέγονται διάφορα για υπουρ- 
γούε τηε σημερινήε κυβέρνησηε. Απει
λούνται αποκαλύψειε και γι' αυτούε...

Γεγονόε είναι πάντωε ότι στην περίπτω
ση του κομματικού ταμείου του ΠΑΣΟΚ για 
πρώτη φ ορά ήρθαν στην επ ιφάνεια τα 
ίχνη τηε μίζαε.

Όπωε επίσηε πρέπει να είναι γεγονόε, 
αν και για ευνόητουε λόγουε διαψεύδεται ε 
πίσημα, ότι πράγματι ο Κ. Σημίτηε πρέπει 
να πίεσε τον Γ. Παπανδρέου για κάλυψη 
στελεχών των κυβερνήσεών του...

Κώστας ■ Γιώργος 
να δράσουν από κοινού!
Ήδη «καθαροί» βουλευτέε, τόσο απ' τη ΝΔ

όσο και απ' το ΠΑΣΟΚ, απαιτούν απ' τουε η- 
Υέτεε των δύο μεγάλων κομμάτων:

•  Να αναλάβουν από κοινού πρωτο- 
βουλίεε εκκαθάρισηε του πολιτικού σκη
νικού απ' τη σήψη και την παρακμή που ο
δηγεί μεταχύτητεε μεγάλεε σε κατάρρευση.

•  Να δεσμευτούν ότι θα πράξουν τα πά
ντα για να μην υπάρξει συγκάλυψη, αλλά 
αποκάλυψη και εξοβελισμόε απ' τον δημό
σιο βίο των όποιων «λαδιάρηδων» αποκαλυ
φτούν, ΟΠΟΙΟΙ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ!

•  Να α νο ίξου ν  δ ιά λο γο , μαζί κα ι με 
τουε άλλουε πολιτικούε αρχηγούε, για την 
κατά το δυνατό πληρέστερη κατοχύρωση 
τηε διαφάνειαε και τηε αμείλικτηε περιθω- 
ριοποίησηε των πολιτικών λαμογίων, όπου 
κι αν ευρίσκονται, όποιοι κι αν είναι.

Α υτή  τη στιγμή , που ο ι ε ξω θ ε σ μ ικ ο ί 
«νταβατζήδεε» ψάχνουν γ ια  κερκόπορτεε ε 
λέγχου των πολιτικών εξελίξεων, πρέπει να 
παραμερίσουν τιε άλλεε υπαρκτέε διαφορέε 
τουε.

Να δείξουν, για να πιάσουμε το νήμα  
των πρώτων γραμμών τηε παρέμβασήε 
μαε, ότι είναι πράγματι ηγέτεε επειδή το 
δείχνουν σε οριακέε στιγμέε. Μόνον έτσι 
θα αφαιρέσουν τιε πρωτοβουλίεε απ' τα 
εξω θ εσ μ ικ ά , εξω π ο λιτικά  κ έντρ α , θ α  
κλείσουν τιε  κερκόπορτεε. θ α  αποδείξουν 
πωε είναι ηγέτεε που ξέρουν και θέλουν να 
ξεχωρίζουν κάθε φορά την ανάγκη σύμηρα- 
ξηε απ' την «πρόκληση» τηε οξείαε αντιπα- 
ράθεσηε, τηε ανούσιαε!

Μ πορούμε να πούμε πωε είναι η ώρα 
του Κώστα και του Γιώργου για λυτρωτικέε 
πρωτοβουλίεε!

(Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τιε συγκλο- 
νιστικέε εξελίξειε γύρω απ' το σκάνδαλο τηε 
ξίεπτεπε στιε σελ. 10 και 11)

Η Τράπεζα της Εάάάδος και το σκάνδαΑο Siemens

Κλιμάκιο ελεγκτών τηεΤράπεζαε τηε Ελλάδοε έκανε πρόσφατα ειδικό 
έλεγχο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματοε στην Ελληνική Τράπεζα, στη 

λεωφόρο Βουλιαγμένηε 271 (αριθμόε ελέγχου 40/7.5.2008), ενώ επί- 
κειται και έκτακτοε έλεγχοε τηε ίδιαε τράπεζαε από την Κεντρική Τράπεζα 
τηε Κύπρου. Δεν ξέρουμε εάν αυτόε ο έλεγχοε, έστω και καθυστερημένα, 
σχετίζεται με τιε πολιτικέε μίζεε τηε Siemen. Το Βέβαιο είναι ότι η Ελλη
νική Τράπεζα έχει ωε πελάτεε πληθώρα εξωχώριων εταιρειών, τιε οποίεε 
ποτέ δεν έχει συστηματικά ελέγξει η Τράπεζα τηε Ελλάδοε, όπωε το ίδιο 
συμβαίνει και με τιε άλλεε τράηεζεε.

Η εισαγωγή εμβασμάτων τεράστιων ποσών μέσω του τραπεζικού ου- 
στήματοε γινόταν επί σειράν ετών και εξακολουθεί να γίνεται κάτω από 
τα μάτια τηε αρμόδιαε, υποτίθεται, Εποπτείαε, η οποία όφειλε να εκπλη
ρώνει την αποστολή τηε και να ελέγχει τουλάχιστον τιε επικίνδυνεε περιο- 
χέε των τραπεζικών συναλλαγών.

Η τελευταία υπόθεση τηε Siemen8 δείχνει περίτρανα ότι το τραπεζικό 
σύστημα ήταν και είναι ευάλωτο στιε εηιχειρήσειε ξεπλύματοε χρήματοε, 
που σε άλλεε κοινωνίεε και οικονομίεε γίνεται μέσω άλλων, πιο ανορθό
δοξων δικτύων. Περιμένουμε να αναλάβει κάποιοε την ευθύνη του στην 
Κεντρική Τράπεζα τηε χώραε και όχι να νίπτουν ταε χείραε τουε σαν τον 
Πόντιο Πιλάτο και να παραπέμπουν είτε στην Πολιτεία, που υποτίθεται ότι 
δεν νομοθετεί (ενώ όταν νομοθετεί προβάλλει το επιχείρημα τηε ανεξαρ- 
τησίαε τηε ΤτΕ), είτε στην ΥΠΕΕ είτε στην Εθνική Αρχή για την Καταπο
λέμηση του Ξεπλύματοε Βρώμικου Χρήματοε.

Κατά τα άλλα, οι διευθυντέε και το κατεστημένο τηε ΤτΕ συσπειρώ
νονται, εγκαταλείπονταε εν μία νυκτί την αφοσίωσή τουε στον προηγούμε
νη διοικητή, και ετοιμάζονται να βραχυκυκλώσουν από την αρχή κάθε 
ανανεωτική και ριζοσπαστική προσπάθεια αλλαγών σε πρόσωπα και 
θεσμούε του νέου διοικητή.

Π α νιο ύ  ο  θείος Βίος...
Α πό τη Χίο κατάγεται ο Στέλιοε Bios, πολιτικόε μη- 

xaviKôs, εργολάβοε δημοσίω ν έργω ν και θείοε 
τηε πρώην υφυπουργού Υγείαε στιε κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι Ση
μίτη και σημερινήε βουλευτίναε του ΠΑΣΟΚ στη Χίο 
Ελπίδαε Τσουρή.

Βασικόε μέτοχοε στο ξενοδοχείο ΕΡΥΘΑ στη Χίο, 
για το οποίο έχει ανακοινώ σει ότι θα κάνει επεκτά- 
σειε προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ...

Ιδ ιοκτήτηε τηε κατασκευαστικήε ετα ιρείαε «Αρχι- 
ηέλαγοε», που σήμερα εκτελε ί στη Χίο το έργο του 
φράγματοε στη θέση Κόρηε Γεφύρι και τη νέα  πτέρυ
γα του Νοσοκομείου Χίου.

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, 
ήταν στο ΔΣ του Συλλόγου Χίων Φοιτητών την περίο
δο τηε δ ικτατορίαε και όπωε λέγετα ι συμμετείχε στην 
επιτροπή κατάληψηε του Π ολυτεχνείου ... Προερχό- 
μενοε από την Αριστερά, προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ το 
1981... Πάντοτε εκ ινείτο  στα παρασκήνια τηε Χαριλά
ου Τρικούπη, σε προθαλάμουε υπουργών, με ηολλέε 
γνω ρ ιμ ίεε, ποτέ όμωε δεν είχε συμμετάσχει σε διά- 
φορεε επιτροπέε ή όργανα του Κινήματοε.

ΕΠΙ εκσυγχρονισμού -εκτόε από τιε  εξυπηρετή
σ ε ι ,  τον Τσουκάτο και τη διακίνηση μέσω λογαρια
σ μ ο ύ  σ το  ε ξ ω τ ε ρ ικ ό  τω ν  ε κ α τ ο μ μ υ ρ ίω ν  τη ε  
SIEMENS- φ α ίνεται ότι πήρε από τον ΑΚΤΩΡΑ, την 
κατασκευαστική ετα ιρεία  του Μπόμπολα, υπεργολα
βία τη νέα  πτέρυγα του Νοσοκομείου Χίου, τη Μ αρί
να Βροντάδου και το φράγμα τηε Χίου, για το οποίο 
είναι σε μόνιμη κόντρα με τον νομάρχη Χίου Π. Λα- 
μπρινούδη, επίσηε ΠΑΣΟΚ, γ ιατί απαιτεί να του ανα
τεθούν απευθείαε συμπληρωματικά έργα του κυρίω ε 
έργου, προκαλώνταε έτσι την εξέγερση των ντόπιων 
εργολάβων.

ΜΕ Α Φ Ο Ρ Μ Η  τα  π ρόσ φ ατα  γ ε γ ο ν ό τα  γ ια  το 
σ κάνδαλο τηε SIEMENS το «ΠΑΡΟΝ» επ αναφ έρει 
στη μνήμη των αναγνωστών του τι ακρ ιβώ ε έγραφε 
στιε 2 /5 /20 0 4  στη στήλη ΖΙΖΑΝΙΟ, στη σελίδα 3. «Ο 
θ ε ίο ε  B ios α λ η θ εύ ε ι ότι μ ετέχε ι έστω και ατύηω ε 
στιε ερ γο λα β ίεε  γ ια  κατασ κευέε νοσ οκομείω ν που 
ανέθεσε η ΔΕΠΑΝΟΜ μέχρι και τιε εκλογέε... Τι λέε ι 
γ ι ' α υ τό  ή α ρ μό δ ια  (τότε) υ φ υ π ο υ ρ γόε Υ γε ία ε  κ. 
Τσουρή;».

ΑΥΤΑ γράφαμε τότε, απορώνταε πώε η ανιψ ιά ε ί
χε αποκτήσει τέτο ια δύναμη και άφηνε τον θείο να α
λω νίζει... Γιατί εκτόε από όλα αυτά δεν υπήρχε τότε 
καμία αμφιβολία  ότι ο θ ε ίο ε  ήταν το ουσιαστικό αφ ε
ντικό στην εργολαβία του Λαϊκού Νοσοκομείου για τη 
Μ ονάδα Εντατικήε θεραπείαε που κατακυρώ θηκε με 
έκπτωση 1,42% στην ετα ιρεία ΛΑΚΩΝ μετά από με
θοδευμένη πρόσκληση 4 εταιρειών...

ΔΕΝ υπήρχε ακόμη καμία αμφιβολία ότι και στην 
κατασκευή του Νοσοκομείου τηε Χ ίου ο θε ίοε ήταν ο

ουσιαστικόε εκπρόσωποε τηε ετα ιρείαε που ανέλαβε 
το έργο... Ο προϋπολογισμόε του ήταν 12,345 εκα
τομμύρια ευρώ  και ανετέθη στον ΑΚΤΩΡΑ με έκπτω
ση 2 ,05% ... Ο ανταγωνισμόε στον δ ιαγωνισμό αυτό 
ήταν σκληρόε και οι εκπτώ σειε που δόθηκαν  ήταν 
0,26% , 1,1% και 1,7% και βεβαίω ε σε ό,τι αφορά τιε 
παρατάσειε του έργου που δόθηκαν και τιε συμπλη- 
ρω ματικέε ερ γα σ ίεε την ευθ ύνη  την ε ίχ ε  η ΔΕΠΑ
ΝΟΜ, η οποία γ ια  κάποιο λόγο  δ εν  χά λα γε χατίρ ι 
στον θείο Βίο...

ΦίΑος του θείου Βίου ο ΗΑίας ΠιταούΑης
ΑΠΟ τη Χίο και ο Ηλίαε Π ιταούληε, που είναι ο ικονο- 
μολόγοε, επ ιχειρηματίαε, και φαίνεται να κατευθύνο- 
νταν χρήματα στον λογαριασμό του... από λογαρ ια
σμό τηε έίΕΜ ΕΝ β, από τον οποίο εκινούντο τα μαύ
ρα χρήματα... Π ολιτικοπ ο ιημένοε, δ ιε τέλ εσ ε  πρόε- 
δροε του Συλλόγου Χίου Φοιτητών 1970-1973. Φοι- 
τητήε τηε Ανω τάτηε Εμπορικήε, στέλεχοε του αντιδι- 
κτατορικού κινήματοε, φυλακίστηκε και βασανίστηκε 
από τη χούντα. Στέλεχοε του Ρήγα και του ΚΚΕ εσ. 
και αργότερα στον Συνασπισμό... Πολύ αργότερα με
ταπήδησε στο σημιτικό ΠΑΣΟΚ, έχονταε στενέε σχέ- 
σειε με τον επίσηε σημιτικό γεν ικό  γραμματέα του υ
πουργείου Ανάπτυξηε Γιάννη Καλογήρου επί εκσυγ
χρονισμού... Ωε επιχειρηματίαε ασχολήθηκε με το ε
μπόριο δέρματοε και στο παρελθόν με ξενοδοχεια - 
κέε εη ιχειρήσειε, ενώ δ ιαθέτει αναπτυξιακή ετα ιρεία 
στην Αθήνα.

ΚΑΤΑ τη δ ιάρκεια  τηε προηγούμενηε δημοτικήε 
Αρχήε Χίου ε ίχε αναλάβει δ ιευθυντήε στο ΚΕΚ «Όμη- 
ροε», που διαχειρ ιζόταν η ΤΕΔΚ Χίου, με θετικά  ο ικο
νομικά αποτελέσματα.

Ανιψιός του θείου Βίου και ο Βάγιας
ΑΠΟ τη Χίο και ο έτεροε που φέρεται να διατηρούσε 
λογαριασμό στο εξω τερ ικό και να κατατέθηκαν και σε 
αυτόν χρήματα από τον λογαριασμό του μαύρου χρή
ματοε τηε βΙΕ Μ Ε Ν ε, ο Μ ιχάληε Βόγιαε... Σύμφωνα 
με δημοσ ιογραφ ικέε πληροφορίεε, πρόκειται για ανι
ψιό του Στέλιου Βίου και η μητέρα του μάλιστα είναι 
δ ιευθύντρια  στο ξενοδοχείο ΕΡΥΘΑ, ιδ ιοκτησ ίαε του 
θείου  Βίου... Το θέμα του παραμένει ακόμη ανοικτό, 
γ ιατί όπωε λέγετα ι ισχυρίστηκε στον ανακριτή ότι τα 
λεφτά που βρέθηκαν προέρχονται από την αποζημί
ωσή του γ ια  εργασίεε που εκτέλεσ ε στο πλαίσιο σύμ- 
βασηε που είχε με τη γερμανική ετα ιρεία... Μ ένει να 
διαπιστώσει ο ανακριτήε αν πράγματι ο ανιψ ιόε ασχο- 
λείτο  με εξοπλισμούε και δ ο ύλευε  γ ια  λογαριασμό 
τηε ε ίΕ Μ Ε Ν ε ή αν και αυτόε ήταν ένα ακόμη παρέν
θετο πρόσωπο...

ΑΠΟΒΛΗΤΟΣ

Εξοργισμένοι 
οι Πειραιώτες 
με ιον Σημίτη
Μαζεύουν υπογραφές για να τον διώξουν
Υ π ο γ ρ α φ έ ε  μ α ζ ε ύ ο υ ν  σ το ν  
Π ε ιρα ιά  εναντίον  του  Σ ημ ίτη ! Ο 
κόσμοε δ ιαμαρτύρετα ι με αυτόν 
το ν  τρ ό π ο  γ ια  τη ν  α ν υ π α ρ ξ ία  
το υ  πρώ ην π ρω θυπ ουργού  και 
τη ν  απουσία του από κά θ ε  δρ α 
σ τη ρ ιό τη τα  κα ι π ρ ό β λ η μ α  τη ε  
πάληε.

Ό π ω ε το ν ίζο υν  σ υ γ κ εκ ρ ιμ έ 
να  εκ ε ίν ο ι που σ υ γκεντρώ νου ν  
τ ιε  υπ ογραφέε, έφ τασ αν σ' αυτό 
το σ ημείο  αφ ού το ποτήρι ξ εχ ε ί
λ ισ ε  και δ εν ... πάει ά λ λ ο !Έ χ ο υ 
μ ε  μ ε ίν ε ι  τό σ α  χ ρ ό ν ια  χ ω ρ ίε  
β ουλευ τή , λ έν ε  χαρακτηρ ιστικά .

Ο πρώην πρω θυπ ουργόε ε ίνα ι πάντα απών από την πό
λη. Δ εν  ασχολείτα ι μ ε τίποτα που την απασχολεί, δ εν  γνω ρ ί
ζει βασ ικά  πράγματα που την α φ ορούν  και δ εν  ενδ ια φ έρ ε - 
τα ι να  μάθει οτιδήπ οτε θα  μπορούσε να  τον β οηθήσ ε ι γ ια  να 
«φανεί»  έστω και λ ίγο  ω ε β ου λευ τή ε  τη ε  Α ' Π ειρα ιά .

Ό πω ε μάλιστα λ έν ε  χαρακτηρ ισ τικά  σ τελέχη  του  ΠΑΣΟΚ 
στον Π ειρα ιά , ο Κ. Σ ημ ίτηε ε ίνα ι η α ιτία  που δ εν  μπορεί να... 
πάρει τα  πάνω του  το Κ ίνημα στην περιοχή, καθώ ε ε κ λ έ γ ε 
τα ι, ω ε γνω στόν, χω ρ ίε σταυρό π ροτίμησηε.Έ τσ ι, δ εν  κάνει 
π ερ ιο δ ε ίεε , ο μ ιλ ίε ε  και σ υ γκεντρώ σ ειε , μ ε αντάλλαγμα  να 
μην  κ ινητοπ ο ιε ίτα ι ο κόσμοε και να  μη συσπ ειρώ νοντα ι οι 
φ ίλο ι του κόμματοε. Έτσι, μ ένε ι π ολύτιμοε χώ ροε στα άλλα 
κόμματα, τα  οποία στην κυ ρ ιο λεξ ία ... α λω ν ίζουν  στον Π ε ι
ρα ιά . ΓΓ αυτό άλλω σ τε όλα  τα  άλλα  κόμματα  ε ίχα ν  άνοδο 
στιε τελ ευ τα ίεε  εκλο γέε , ενώ  το ΠΑΣΟΚ πτώση...

Τον Σημ ίτη , δυστυχώ ε, τον  έχ ε ι πληρώ σει πολύ ακρ ιβά  
ο Π ειρα ιάε, λ έν ε  α υτο ί που μ α ζεύο υν  τ ιε  υπ ογραφ έε ενα ντ ί
ον  του. Α ν  δ εν  κα τέβα ινε  σ' αυτήν την π ερ ιφ έρεια , όλα  θα 
ήταν καλύτερα  τόσο γ ια  την πόλη όσο και γ ια  το ΠΑΣΟΚ.

Η ανυπαρξία  του  και η απ έχθειά  του γ ια  το λα ϊκό  στο ι
χ ε ίο  που εκφ ρ ά ζε ι ο Π ε ιρα ιά ε  τον κατέστησαν «ξένο  σώμα» 
στην πόλη. Α ντιλαμβάνετα ι δ ε  και ο ίδ ιο ε  ότι δ εν  έχε ι... σ χέ
ση με τον Π ειρα ιά , τον... ξέγρ α ψ ε από τη ζωή του  και απο
ξενώ θ η κε  ακόμα  περ ισσότερο...

Οπότε, μ ά λλον  έχ ο υν  δ ίκ ιο  όσοι μ α ζεύο υ ν  υπ ογραφέε 
εναντίον  του. Για την πόλη και γ ια  το ΠΑΣΟΚ ο πρώην πρω
θυπ ουργόε ήταν μόνο... φύρα ...

V \
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Τα... μονοπάιια 
της μίζας ιου 
1.000.000 μάρκων
Onus αποκάλυψε την προηγούμενη Κυριακή το «Π», oioxos ins διαπλο- 
kiis είναι να «φάνε» Γιώργο και Κώσια «πακέιο», ώσιε να pas προκύφει 
(οσονούπω...) Kânoios... «Μπερλουσκόνι». Σύμφωνα λοιπόν με πληροφο- 
ρίε$ pas, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί -με πρωτοβουλία του πρωθυπουρ
γού- μίλησαν στο τηλέφωνο και ο Κ. Καραμανλήδ έδωσε στον Γ. Πα- 
πανδρέου τΐ5 (δικαστικέε) αποκαλύψειδ που έρχονταν για Τσουκάτο, 
Μαντέλη κ.ά Από εκεί και μετά η «διαγραφή» Σημίτη (που ζήτησε «στήρι
ξη» ίων ανθρώπων του και ο Γ. Παπανδρέου ΔΕΝ την έδωσε) απλά» έγινε 
με αφορμή το... δημοψήφισμα για τη Συνθήκη ins ΛισσαΒώναδ!

Του
ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ

Το ότι ο Κ. Σημίτη... θορυβημένοδ απαίτησε για λογαριασμό του «κάλυ
ψη» είχε συνέπεια να μην ενημερώσει τον Β. Βενιζέλο και τα άλλα «εξα- 
πτέρυγα του εκσυγχρονισμού» που ένιωσαν... να μένουν ορφανά (άλλωστε 
κανείε δεν γνωρίζει ποιοι ακόμη από auioùs θα πιαστούν με το δάχτυλο μέ
σα στο... μέλι). Και η Άννα Διαμαντοπούλου εκτίμησε ότι έχει τη «σημαντι
κή ευκαιρία» να αναπτύξει αυτόνομο «βηματισμό», πιστεύονταδ ότι στην 
πρώτη στροφή «θα βγει αυτή μπροστά...».

Μόνο που η «μίζα» ms Siemens στον θ. Τσουκάτο (που λέει ότι την «έ
σπασε» σε 6 λογαριασμούε και την έκανε... κουπόνια του ΠΑΣΟΚ), σύμ
φωνα με ns μαρτυρικέε καταθέσειε των ανθρώπων ins Siemens, φαίνεται 
να αφορά τη... Βοήθεια του «στρατηγού» ώστε να περάσει από το ΚΥΣΕΑ 
απόφαση που raus αφορούσε. Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη πήγε στον Ει
σαγγελέα ο πολιτικόδ pnxaviKÔs Hâvvns Πιταούληδ, για τον οποίο η εισαγ- 
γελική έρευνα αποκάλυψε ότι ήταν ôikoioùxos ενόδ εμβάσμακκ το οποίο 
πληρώθηκε aus 4 Φεβρουάριου του 1999, μία εβδομάδα πριν αποφασι- 
στεί η αγορά των πυραύλων Patriot.

Ο κ. Πιταούληδ κατέθεσε ms ùnomos, αλλά αρνήθηκε ότι εμπλέκεται 
στο σκάνδαλο ins Siemens, λέγονκκ ότι το ποσόν του evôs εκατομμυρίου 
γερμανικών μάρκων «έφθασε σε μένα, έκανα εξυπηρέτηση σε φίλο επι
χειρηματία». Στη συνέχεια, κατονόμασε τον επιχειρηματία Στέλιο Βίο, ο 
onoios με τη σειρά του κατέθεσε για το ύποπτο έμβασμα: «Έφθασε σε μέ
να, αλλά δεν τα κράτησα εγώ. Έκανα εξυπηρέτηση οε φίλο μου». Ο onoi
os ήταν ο θ£όδωρο$ T o o u k ô to s . Η «μίζα» λοιπόν ΔΕΝ είχε οχέοη με ιην 
προεκλογική καμπάνια του ΠΑΣΟΚ, ônms ισχυρίσθηκε ο θ. ToouKàios. 
Αλλά με απόφαση του ΚΥΣΕΑ για tous... Πάτριοι! Eiaôs εάν pas πούνε 
ότι κάνανε τη δουλειά στο ΚΥΣΕΑ για να τα... πάρει το κόμμα για us 
εκλογέδ. As το πούνε....

(Άσχετο: Mas λένε ότι ivas «Στ. Bios» ήταν στη "Συντονιστική Επιτρο
πή του Πολυτεχνείου". Και τι έγινε, mus είπαμε; Και ο Λαλιώτηδ ήταν. Και 
η Δαμανάκη. Και τι μ' αυτό. Αυτοί επιμένουν όμωδ και μιλάνε και για κά- 
ποιεε μαρίνεε στη Χίο όπου ο iôios εηιχειρηματία5 συνεργάζεται με ένα άλ
λο όνομα γνωστό από την εξέγερση του Πολυτεχνείου: Γ. Βερνίκοε 
(Vernikos Yachts). Στενή συνεργασία με τον κ. Βίο έχει όμωδ στη Χίο και 
évas άλλοε επιχειρηματίαε από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκεται στην 
υπόθεοη ins Ζήμενδ. Ο κ. Μ. Βόγιαε.)

Πάμε παρακάτω. Σύμφωνα λοιπόν με όσα λέγονται (και γράφονται δε
ξιά και αριστερά) να ξαναθυμίοουμε ότι στο διάγραμμα των πληρωμών 
2%  (του τζίρου ins Siemens στην Ελλάδα) ins Debevoise (αμερικανικό δι
κηγορικό γραφείο που ερευνά το σκάνδαλο Zôpevs διεθνώδ, που στην Ελ
λάδα εκπροσωπείται από τον δικηγόρο Αλέξανδρο Λυκουρέζο) εμφανίζο
νται αρχικά δύο φυσικά πρόσωπα, ο κ. Μιχάληδ Boytas και ο κ. I. Πιταού- 
ληδ, που φαίνεται να συνδέονται με τη σύμβαση για τα Πάτριοι ο πρώτοδ 
και με τον θ. Τσουκάτο ο δεύτεροε.

Ο κ. Πιταούληδ -ônios είπαμε και λίγο πιο πάνω- συνδέεται με ένα έμ
βασμα ηου αποστέλλεται aus 4 Φεβρουάριου 1999, μόλιε έξι npépES πριν 
από το ΚΥΣΕΑ, που εγκρίνει τη ούμβαση για mus Πάτριοι. Ο κ. Πιταούληε, 
που ήταν vauiiKÔs και έχει τώρα ένα μεσιτικό γραφείο στα βόρεια προά
στια ins Αθήναε, τα διαψεύδει όλα αυτά. Γεγονόδ πάντα» είναι ότι άνθρω
ποι που «έδωσαν το πράσινο φακ» για την πληρωμή θυμούνται ότι ο δι- 
Kaioùxos του λογαριασμού 411229486 στην τράπεζα ABAMRO (κ. Πιτα- 
ούληδ) θα έδινε τα χρήματα σε άλλο πρόοωπο (δεύτερο παρένθετο), το ο
ποίο θα τα έδινε στον τελικό δικαιούχο. Ο κ. Πιταούλη5 πήρε 1 εκατομμύ
ριο μάρκα.

Εξάλλου, ο κ. Νιντλ ins Ζήμεν5 δίνει εντολή να πληρωθεί ο κ. Μ. Βό- 
Yias oils 7 Οκτωβρίου 1998, ταυτόχρονα με το «ΟΚ» του τότε υπουργού 
Εθνικήδ Apuvas κ. Άκη Τσοχατζόπουλου για το σύστημα Πάτριοι. Ο κ. Βό- 
Yias μέσω του δικηγόρου του υποστηρίζει ότι τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ που 
έλαβε από τη Siemens ουδέποτε δόθηκαν αλλού, αλλά τα διαχειρίστηκε ο 
ίδιοδ στον λογαριασμό ins τράπεζαε Credit Suisse ms Zupixns. Για το πρό
γραμμα Πάτριοι ο κ. Νιντλ στην κατάθεσή του αναφέρει ότι έδωσε 1-2 
εκατομμύρια δολάρια στον κ. Μίλτο Ψαρρό (σύμφωνα με την κατάθεση Νι- 
ντλ). Λίγο αργότερα, το 1999, η Siemens αναλάμβανε την κατασκευή του 
συστήμακκ ΕΡΜΗΣ-2 για us τηλεπικοινωνίε5 του στρατού. Η Siemens τι
μολογεί στο πλαίσιο αυτό την εταιρεία Dasa. Η Dasa πληρώνει μια εταιρεία 
off shore ονόματι Pacific Ocean στη Midland Bank στο Μονακό, απ' όπου 
ο συνεργαζόμενο5 με τη Siemens μεσάζων πληρώνει δύο πολιτικούε ins τό
τε ανιιπολίτευση5 ΝΔ (το ένα πρόσωπο πληρώθηκε μέσω συγγενούδ) και 
τρειε του ΠΑΣΟΚ (δύο πολιτικοί και évas υπηρεσιακόδ παράγων).

Από εκεί και μετά οργίασαν -από προχθέ5- οι επίμονεδ (δικαστικέε και δη- 
μοσιογραφικέδ) φήμεδ ότι υπάρχει και τιμολόγιο ms Ζήμενε με το οποίο δι
καιολογούνται τα έξοδα μετάβασηε, επιστροφήδ και διαμονήδ στην Ελβετία 
πολύ γνωστού υπουργού ins ΝΔ, παρέα με τον πρώην γενικό διευθυντή ins 
Ζήμενδ, κ. Μ. Χριστοφοράκο. Σύμφωνα inions με δημοσίευμα στο «Βήμα» 
ins Παρασκευήε ο υπουργόδ Πολιτισμού κ. Μ. Aiànns διαβεβαίωαε το Μέγα
ρο Μαξίμου ότι ms υηουργόε Μεταφορών δεν υπέγραψε καμία σύμβαση με 
τη Ζήμενε, η οποία tus γνωστόν παρείχε υπηρεσίεδ και προϊόντα στον ΟΣΕ.

Enians, ένα από τα έγγραφα ins «Debevoise & Plimpton» δείχνει την 
καταβολή συνολικά στην εταιρεία Fairways Estates συνολικού ποσού 
1.750.000 ευρώ, διά μέσου άλλων περίεργων εταιρειών. Τα ποσά αυτά 
διακινούνται από τον Ιούλιο του 2004 éms τον Οκτώβριο του ίδιου émus. 
Επί κυΒερνήσεωδ ins ΝΔ δηλαδή. Και φέρεται anoôéKins υπουργόδ ms ση- 
pipivfis κυΒέρνησηδ!

Η Fairways Estates, με γραφεία στο Kanary Wharf του Λονδίνου και έ
δρα us βρετανικέδ Παρθένεε Nhoous, φέρεται από τον διαχειριστή των 
«μαύρων ταμείων» ins Siemens, τον Ράινχαρντ Σίκατσεκ, να τροφοδοτεί
ται με 2-3 εκατ. ευρώ τον χρόνο από το 2%  του κύκλου εργασιών ins 
Siemens Hellas. 0 εισαγγελέαδ κ. Π αναγ ιάν Αθανασίου έχει ήδη ζητήσει 
το άνοιγμα του λογαριασμού ins 0233-0233/702389 στην Τράπεζα UBS 
ins Βασιλείαδ. Η Fairways Estates ελεγχόταν από τον κ. Μιχάλη Χριστο- 
φοράκο.

Η Fairways Estates συνδέεται με δύο μεγάλεε προμήθειεδ που αφορούν 
τον ΟΣΕ και την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. 0 κ. Σίκατσεκ aus 
καταθέσει του αναφέρει ότι ο τότε γένιkôs διευθυντήε ins Siemens Ελλάδ 
κ. Μιχάλη5 Χριστοφοράκοε τού είχε πει nuis χρειαζόταν χρήματα για να 
«λαδώσει» εκπροσώπουδ 4 υπουργείων (Εσωτερικών, Δ. Τάξεακ, Apu
vas, Αθλητισμού και «άλλο ένα»), προκειμένου να πάρει η κοινοπραξία 
SAIC /Siemens το έργο ins ολυμπιακήε ασφάλειαδ.
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ΟΨΗ ψ-

Ο ΣΗΜΙΤΗΣ ΕΚΑΨΕ... ΒΕΝΙΖΕΛΟ 
ΚΑΙ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΕΣ»!

Η κρίση όμως που πυροδότησε στο ΠΑΣΟΚ θα το ταλαιπωρήσει πολύ

ρείπια άφησε στο ΠΑΣΟΚ ο πρώην πρωθυ- 
πουργόδ Κώσταδ Σημίτηδ στίδ αρχέδ του 
2004 σε ό,τι αφορά τη λα ϊκή υποστήριξη 
(βάσει αλλεπάλληλω ν μυστικών δημοσκο- 
πήσεων που ηαρήγγειλε ο ίδιοδ, το ΠΑΣΟΚ 

θα έχανε τΐδ εκλογέδ, αν είχε αρχηγό τον Κ. Σημίτη, 
με... 10 έω ε 15 εκατοστιαίεδ μονάδεδ διαφορά!). Σε 
ερείπ ια όμωδ απ ειλεί να το μεταμορφώσει και από 
οργανω τική σκοπιά με την κρίση που πυροδότησε 
την περασμένη εβδομάδα με την επιστολή του.

Όλεδ οι πληροφορίεδ συγκλίνουν στην εκτίμηση 
ότι ο Κ. Σημίτηδ κινήθηκε πρωτόβουλα στην πρόκλη
ση τηδ κρίσηδ αυτήδ, ορμώμενοδ από την αλαζονεία 
του και την πλήρη απόσπαση από την πολιτική και κοι
νωνική πραγματικότητα τηδ χώρα, που τον εξώθησαν 
στη διαμόρφωση τηδ πεποίθησηδ ότι θα μπορούσε να 
ξαναγίνει... αρχηγόδ του ΠΑΣΟΚ!

Ο ίδιοδ πραγματοποιούσε πληθώρα συναντήσεων 
το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν υπάρχει καμιά πλη
ροφορία που να δείχνει ότι η κίνησή του εντασσόταν 
σ ’ ένα  ευ ρ ύτερ ο  σ χέδ ιο  ανατροπήδ του  Γ ιώ ργου 
Π απανδρέου με τη συμμετοχή και «εξω θεσμ ικώ ν 
κέντρων».

Οι πάντεδ, αντιθέτωδ, έδειξαν α ιφνιδιασμένοι α
πό την αρχική κίνηση του Κ. Σημίτη και μάλλον αρ
νητικά διακείμενοι προδ αυτήν. Ό ταν όμωδ ο πρόε- 
δροδ του ΠΑΣΟΚ δ ιέγραψ ε τον Κ. Σημίτη από την 
κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με αυτόν τον ό- 
ντωδ πρωτότυπο τρόπο, η δ ιακηρυγμένη υποστήριξη 
και συμπάθεια προδ τον πρώην πρωθυπουργό και η 
αντιπάθειά τουδ προδ τον Γ. Παπανδρέου μετατρά
πηκαν αμέσωδ σε σφοδρή επίθεση εναντίον του νυν 
αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.

Άγαϋιια πρέπει να του οτήοει 
ο Γιώργος!

Λίγη σημασία έχουν όμωδ πλέον οι αρχικέδ προθέ- 
σεΐδ του Κ. Σημίτη. Στην πολιτική οι πράξειδ δημιουρ
γούν τη δική τουδ δυναμική, η οποία αναπτύσσεται 
συχνά ακόμη και ανεξάρτητα από τιε αρχικέδ προθέ- 
σεΐδ των πρωταγωνιστών. Έτσι έγ ινε και στην περί
πτωση αυτή.

Για πρόεδροδ του ΠΑΣΟΚ πήγαινε ο Κ. Σημίτηδ, 
αλλά αντί γ ι’ αυτό κατάντησε... «εξω κοινοβουλευτι- 
κόδ» και σχεδόν εκτόδ κόμματοδ! Ούτε που μπορού
σε να δ ιανοηθεί ποτέ τέτοια εξέλιξη!

Αυτό όμωδ είναι το λιγότερο. Ο Κ. Σημίτηδ είναι 
τελειωμένοδ πολιτικά. Ήταν παρελθόν για την πολιτι
κή ζωή του τόπου και πριν από την επιστολή του, άρα 
στην ουσία δεν έγινε και τίποτα όσον αφορά τον ίδιο 
προσωπικά.

Αλλού είναι οι σημαντικέδ επιπτώσειδ αυτήδ τηδ 
κρίσηδ. Η διαγραφή του από τον Γ. Παπανδρέου διέλυ
σε οριστικά και αμετάκλητα το πάλαι ποτέ μπλοκ των... 
«εκσυγχρονιστών»! Όσοι είναι από αυτούδ στην ενερ
γό πολιτική και θέλουν να συνεχίσουν να έχουν πολιτι
κό μέλλον, είτε τάχθηκαν με τον... Γιώργο Παπανδρέου 
στη διαμάχη αυτή είτε έκαναν το «κορόιδο», αφήνο- 
νταδ να φανεί η απέραντη πολιτική γύμνια του πρώην 
πρωθυπουργού και τέωδ ηγέτη τουδ! Το μπλοκ αυτό, 
το οποίο αποτελούσε και την ευρύτερη οργανωμένη ο
μάδα εσωκομματικήδ αντιπολίτευσηδ στο ΠΑΣΟΚ, έπα- 
ψε πλέον ορισπκά και αμετάκλητα να υπάρχει.

Ο θ . Πάγκαλοδ τάχθηκε υπέρ του Γ. Παπανδρέ
ου, η Αννα Διαμαντοπούλου έριχνε «μπηχτέδ» εναντί
ον του... Βαγγέλη Βενιζέλου (!), ο Μιχάληδ Χρυσοχοΐ- 
δηδ σφύριζε αδιάφορα ηαριστάνονταδ τον... ΟΗΕ, ο 
Χρίστοδ Βερελήδ τάχθηκε αναφανδόν υπέρ του Σημί
τη και πάει λέγονταδ...

■οχυρό πϋήγμα κατά ΒενιζέΠου
Γεγονόδ είναι πάντωδ ότι δεν βρέθηκαν να παίξουν το 
κεφάλι τουδ για τον Κ. Σημίτη ούτε καν τόσοι βουλευ- 
τέδ όσα τα δάχτυλα του ενόδ χεριού!

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όμωδ βρέθηκαν λό
γω τηδ ηρόκλησηδ Σημίτη τόσο ο Βαγγέληδ Βενιζέλοδ 
όσο και ο (προσωρινόδ;) «υπαρχηγόδ» του ρεύματοδ 
αυτού, ο Ανδρέαδ Λοβέρδοδ, αλλά και όλα τα στελέχη 
τηδ τάσηδ Βενιζέλου. Ο Β. Βενιζέλοδ και οι υπόλοιποι 
γνωρίζουν άριστα ότι αν προχωρήσουν σε δημόσιεδ 
δηλώσειδ, ο Γ. Παπανδρέου τούδ την έχει «στημένη» 
για να τουδ διαγράψει αμέσωδ. Είναι έτσι υποχρεωμέ
νοι να παραμείνουν σιωπηλοί, πράγμα που τουδ στοι
χίζει πολύ ακριβά.

Από τη μια η σιωπή τουδ οριστικοποιεί τη ρήξη 
τουδ με τουδ «εκσυγχρονιστέδ», οι οποίοι όμωδ αποτε
λούσαν την ισχυρότερη συγκροτημένη ομάδα τηδ ε
σωκομματικήδ αντιπολίτευσηδ και παρείχαν τον κύριο 
όγκο των υποστηρικτών του Βενιζέλου στίδ εσωκομ- 
ματικέδ εκλογέδ για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη, σε μια ακόμη εσωκομματική σύ
γκρουση ο Γ. Παπανδρέου φαίνεται να επικρατεί κατά 
κράτοδ του Β. Βενιζέλου και ο τελευταίοδ να μην τολ
μάει ούτε να μιλήσει για να σώσει το κεφάλι του. Έτσι 
όμωε χάνει κατά κράτοδ τη μάχη των εντυπώσεων και 
το ηγετικό του προφίλ υφίσταται καίριο πλήγμα. Τι εί- 
δουδ επίδοξοδ αρχηγόδ είναι αυτόδ, όταν στα μάτια 
των οπαδών και ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αποδεικνύε- 
ται... «κότα» σε κάθε κρίσιμη περίσταση;

Σαν να μην έφταναν αυτά, η σιωπή του Βενιζέλου 
οδηγεί σε κρίση us σχέσειε του με tous ισχυρούδ οι- 
κονομικούδ κύκλουε που τον στηρίζουν. Όπωε είναι 
πασίγνωστο, οι κύκλοι αυτοί έχουν σε υψηλή εκτίμηση 
τον Σημίτη και θα ήθελαν να έβλεπαν τον Βενιζέλο να 
τον στηρίζει μαχητικά και δημόσια, όχι να παρακολου
θεί σιωπηλόδ την περιθωριοποίηση του πρώην πρω
θυπουργού. Η πτώση του κύρουδ και τηδ αξίαδ του 
Βενιζέλου στα μάτια tous είναι ραγδαία, με όσα δυσά
ρεστα συνεπάγεται γι' αυτόν η εξέλιξη αυτή.

Ενισχυμενος εσωτερικά ο Παπανδρέου
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Βενιζέλοδ πολύ καλά κά
νει και δεν παίρνει θέση. Μπορεί να έχει κάνει πολλά 
λάθη και μάλιστα σοβαρά ο Βενιζέλοδ, αλλά θα ήταν α- 
νόητοδ πολιτικά να θυσιάσει την πολιτική του καριέρα 
εντόδ του ΠΑΣΟΚ και να μεταβληθεί σε... διαγραμμένο 
στέλεχοε εκτόδ ΠΑΣΟΚ, περιμένονταε να δημιουργη- 
θεί κάποιο κεντρώο κόμμα για να δει άσπρη μέρα -  και 
όλα αυτά μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τη ματαιο- 
δοξία και την αλαζονεία του Σημίτη και το κολοσσιαίο 
πολιτικό λάθοδ του με την επιστολή-πρόκληση npos 
τον Γιώργο Παπανδρέου!

Φυσικά, σιωπώνταδ, ο Βαγγέληδ Βενιζέλοδ διαλέ
γει απλώ ϊ το μικρότερο κακό. Υποβαθμίζεται ακόμη 
περισσότερο στον συσχετισμό δυνάμεων με τον αρχη
γό του ΠΑΣΟΚ. Η παρέμβαση Σημίτη, η οποία εντασ- 
σόταν στην προσωπική του στρατηγική για υπονόμευ
ση και ανατροπή τελικά του Γ. Παπανδρέου, οδήγησε 
τελικά στην εσωκομματική ενίσχυση του τελευταίου σε 
όλα τα μέτωπα! Φοβερόδ πολιτικόδ vous ο Κ. Σημίτηδ!

Περιττό να τονιστεί ότι ο πρόεδροδ του ΠΑΣΟΚ, ό- 
πωδ θα έπρεπε φυσικά να αναμένει κανείε, άδραξε 
την ευκαιρία και με συνεντεύξειε του στο A lter και στα 
«Νέα» ανέλαβε την πολιτική πρωτοβουλία, κατατρο- 
μοκρατώνταδ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ (δεν θέλει και 
πολύ άλλωστε!) και ωθώνταδ τα σε πολιτικά ταπεινωτι
κή σιωπή.

«Αυτό που δεν δέχομαι πια στο ΠΑΣΟΚ είναι να 
σηκώ νει κάποιο στέλεχοε την προσωπική του ση
μαία», διακήρυξε npos tous πάντεε. «Να τελειώσουν

τα αστεία και οι αντιλήψείδ ότι ο καθέναε στο ΠΑΣΟΚ 
μπορεί να σηκώσει ένα προσωπικό μπαϊράκι, μια προ
σωπική σημαία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί ο κλεφτοπό- 
λεμοδ... Δεν είμαι υπέρ των διαγραφών, αλλά ούτε θα 
αφήσω να συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα», τόνισε. 
«Αυτόδ ο κατακερματισμόδ μάδ στοίχισε us προηγού- 
μενεδ εκλογέδ, αυτόδ ο κατακερματισμόδ και η συνε- 
χήδ αμφισβήτηση αποφάσεων μαε στοιχίζει στίδ δημο- 
σκοπήσεΐδ», υποστήριξε.

Τέϋος Σημίτη μέσω... Τσουκάτου!
Σοβαρότατο πλήγμα υπέστη το πολιτικό κύροε του πρώ
ην πρωθυπουργού και από μια άσχετη υπόθεση: την α
ποκάλυψη και παραδοχή ότι ο επί χρόνια στενότατοδ 
συνεργάτηδ του Κώστα Σημίτη και εξ απορρήτων του, 
θόδωροε Τσουκάτοε, έλαβε από τη Ζήμενδ το ποσό του 
ενόδ εκατομμυρίου γερμανικών μάρκων, το οποίο ισχυ
ρίζεται ότι το κατέθεσε στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ!

Δεν γνωρίζουμε αν αυτό θα αποδειχθεί αληθέδ, 
αλλά αν όντωε έγινε έτσι, τα πράγματα θα είναι πολύ 
χειρότερα για τον Κώστα Σημίτη, ο onoios θα φέρει 
την κύρια πολιτική ευθύνη, αφού τότε ήταν πρωθυ- 
πουργόδ και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορού
σε να μπει στο κομματικό ταμείο ένα τόσο μεγάλο πο
σό, και δη προερχόμενο από τη Ζήμενδ, αφού ο Κ. Ση
μίτηδ ήταν βεβαίωδ και πρόεδροδ του ΠΑΣΟΚ.

Ακόμη χειρότερα, το ποσό αυτό το έδωσε η Ζή
μενδ στον θ . Τσουκάτο, μέσω υποκαταστήματοδ ολ- 
λανδικήδ τράπεζαδ στο Ρότερνταμ, eras 24 Φεβρουά
ριου 1999. Λ ίγεε ημέρεδ δηλαδή πριν υπογράφει από 
την ελληνική κυβέρνηση σύμβαση με την αμερικανική 
Ρέιθιον και τη γερμανική Ζήμενδ για την προμήθεια α
μερικανικών πυραύλων Πάτριοτ, κόστουε σχεδόν ενόδ 
δισεκατομμυρίου δολαρίων!

Το πράγμα βρωμάει από μακριά και προβλέπεται 
ότι βαδίζουμε npos πολιτική «νύχτα του Αγίου Βαρθο
λομαίου» στο ΠΑΣΟΚ τώρα που άρχισε να ξετυλίγεται 
το κουβάρι των «μιζαδόρικων» δραστηριοτήτων m s 
Ζήμενδ και κατά την εποχή που τη διακυβέρνηση τηδ 
χώραε την είχε ο Σημίτηδ. Καθώδ μάλιστα η κατάσταση 
στο ΠΑΣΟΚ είναι πλέον έκρυθμη ανάμεσα eras αντιμα- 
χόμενεδ πτέρυγεε, είναι πιθανό οι αποκαλύψειδ για τα 
λαδώματα πασοκικών στελεχών να χρησιμοποιηθούν 
και για την εξόντωση εσωκομματικών αντιπάλων.

Ζτα Τάρταρα το ΠΑΣΟΚ
Οι αποκαλύψειδ αυτέδ ενδέχεται να βυθίσουν το ΠΑ
ΣΟΚ τόσο βαθύτερα από σήμερα, ώστε να πέσει κάτω 
από τα όρια ανοχήε που οδηγούν στη διάσπαση και τα 
διαλυτικά φαινόμενα. Ήδη η επιστολή και διαγραφή 
Σημίτη έχουν ρίξει ακόμη χαμηλότερα τα ποσοστά δη- 
μοτικότηταδ του ΠΑΣΟΚ, καθώδ ο Γιώργοδ Παπανδρέ
ου δεν είχε άλλη επιλογή από το να δράσει όπωε έ
δρασε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αντικειμενικά η ε- 
νέργειά  του αυτή δεν είχε αρνητικότατεε επιπτώσειδ 
στην εικόνα και την επιρροή του ΠΑΣΟΚ.

Οκτώ ολόκληρα χρόνια διακυβέρνησηδ από τουδ 
διεφθαρμένουε «εκσυγχρονιστέδ» έχουν αφήσει πίσω 
τουδ ένα ευρύτατο πλέγμα συμφερόντων και εκατο- 
ντάδεδ χιλιάδεε ΠΑΣΟΚτζήδεε ηου συνδέθηκαν με το 
πλέγμα αυτό με δεσμούε προσωπικού οφέλουδ, αλλά 
και ιδεολογίαδ. Αυτή η κατηγορία μελών και οπαδών 
του ΠΑΣΟΚ δεν εξαφανίζβται φυσικά μόνο και μόνο ε
πειδή ο Σημίτηδ έπαψε να είναι πρωθυπουργόε, ούτε 
μπορεί να θεω ρηθεί σ ίγουρο ότι θα ψηφίσουν όλοι 
τουδ οπωσδήποτε ΠΑΣΟΚ μετά τη διαγραφή του Σημί
τη, ο onoios προφανώδ δεν θα είναι ούτε καν υποψή- 
φιοδ βουλευτήδ του ΠΑΣΟΚ eras επόμενεδ εκλογέδ.

Δύσκολεδ, πολύ δύσκολεε εποχέδ περιμένουν το 
ΠΑΣΟΚ...

ΛΑΒΡΟΣ Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Β. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ

Τα έργα και οι ημέρες του κυρίου Σημίτη...
• Ο πρώην υπουργός ίο υ  ΠΑΣΟΚ με επιστολή του στο «Π» αναφέρεται στη σκανδαλώδη διαχείριση 
των γεωργικών συνεταιρισμών, όταν ο κ. Σημίτης ήταν στο υπουργείο Γεωργίας, στις σκανδαλώδεις και 
χαριστικές συμβάσεις που έκανε με επιχειρήσεις στο υπουργείο Ανάπτυξης και τις οποίες πέρασε από τη 
Βουλή για να μην αναλάβει τις ευθύνες του, μετατρέποντας το Κοινοβούλιο σε κολυμβήθρα του Σιλωάμ...

ΣΤΗΝ αποπομπή του Κώστα Σημίτη από την Κοινοβου
λευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, στα έργα και τΐδ ημέρεδ 

του στα υπουργεία από τα οποία πέρασε, στην ΟΝΕ, κα
θώδ και στον ρόλο του για την κατάσταση που επικρατεί 
στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρεται αναλυτικά σε επιστολή που μαε 
έστειλε ο πρώην υπουργόδ του ΠΑΣΟΚ Βασίληε Κεδίκο- 
γλου, ζητώνταδ από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαλλα
γε ί γρήγορα «από την αντίληψη και τη νοοτροπία του αρ
χιερέα τηδ διαπλοκήδ».

ΕΝΤΎΠΩΣΗ προκαλεί η αναφορά του πρώην υπουρ
γού του ΠΑΣΟΚ στα έργα και τιε ημέρεδ του κ. Σημίτη στο 
υπουργείο Ανάπτυξηε, όπου επισημαίνει ότι «ήταν ο μο- 
ναδικόδ πολιτικόδ τηε μεταπολίτευσηδ που ωδ εξουσία, 
υπουργόδ ή πρωθυπουργόε, προέβη σε συμβάσειε α- 
πευθείαδ ανάθεσηδ έργων σε εμπορική επιχείρηση, όχι 
σε κατασκευαστική (η εμπορική θα ανέθετε στίδ κα- 
τασκευαστικέδ εισπράττονταε προμήθεια, κοινώδ μί
ζα), τεχνογνωσίαδ μέχρι κατηγορίαδ εμπειροτέχνη, χωρίδ 
ανταγωνιστικούδ όρουε, και που για να μην αναλάβει την 
ευθύνη των αποφάσεων και των πράξεών του εισήγαγε 
και κύρωσε τΐδ συμβάσειδ στη Βουλή». Τονίζει μάλιστα ο 
κ. Κεδίκογλου ότι έτσι «εβίασε τη Βουλή και τη μετέ
τρεψε σε Κολυμβήθρα του Σιλωάμ».

ΟΛΟΚΛΗΡΗ η ενδιαφέρουσα επιστολή του Βασίλη 
Κεδίκογλου έχει ωδ εξήδ:

«Κύριε Δ ιευθυντή η αποπομπή του κ. Σημίτη από 
την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε συ- 
ζητήσειε: Οι πρώην πρωθυπουργοί είναι θεσμοί και ωε 
εκ τούτου δεν διαγράφονται. Αυτά ελέχθησαν από πολιτι
κό που κατά την εκπεφρασμένη άποψή μου αποτελεί μια 
από τιε πολιτικέε εφεδρείεε τηε χώραε.

Όντωε ένα πρόσωπο πρώην πρωθυπουργού μπορεί 
να εμπεριέχει ιδιότπτεε θεσμού. Σε καμιά περίπτωση, ό
μωε, πολιτικό πρόσωπο το οποίο στη διαδρομή του ίδρυ
σε τη διαπλοκή και υπήρξε ο αρχιερέαε τηε λειτουργίαε 
τηε. Δεν θα αναφερθούμε στα μεγάλα "επιτεύγματα" 
στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή που πραγματοποί
ησε ωε υηουργόε Γεωργίαε στα πρώτα χρόνια τηε εισό
δου τηε χώραε στην ΕΟΚ, όταν πακτωλόε χρημάτων έρ- 
ρευσε προε την ελληνική γεωργία - κτηνοτροφία και τα 
δάση γενικώε. Δεν χρειάζεται να υπομνησθεί ότι καμιά α
ναδιάρθρωση καλλιεργειών δεν σημειώθηκε τότε, καμιά 
ανακατανομή και συγκεντροποίηση του κλήρου, ηου η 
τρέχουσα τεχνολογία απαιτούσε, δεν πραγματοποιήθηκε, 
ούτε καμιά ουσιαστική ώθηση προε εγγειοβελτιωτικέε ε- 
πενδύσειε δόθηκε.

Είναι νωπό στη μνήμη όλων το Βατερλώ τηε λε ι- 
τουργίαε των συνεταιρισμών και η διοχέτευση του πα
κτωλού των επιδοτήσεων σε καταναλωτικέε δαπάνεε 
(αυτοκίνητα, σουβλάκια, συναυλίεε, πανηγύρια). Είναι

αξιοσημείωτη η απάντηση του αποπεμφθέντοε οτιε παρα- 
τηρήσειε στελεχών του ΠΑΣΟΚ για την κατασπατάληση 
των πόρων: Η διάθεση των επιδοτήσεων στην κατανάλω
ση επεβλήθη ειε αυτόν άνωθεν “για να έχουμε τουε 
αγρότεε συμμάχουε στιε εκλογέε"!

Ούτε χρειάζεται η αναφορά στουε πολιτικούε ακροβα- 
τισμούε μεταξύ Δημοκρατικήε Άμυναε και ΠΑΣΟΚ, ούτε α
ναφορά στη Δομική Αντιπολίτευση που απαιτούσε η αλλα
γή του ΠΑΣΟΚ όταν κατά την πρωθυπουργία του έσπρω
χνε τη χώρα και την κοινωνία στιε σιαγόνεε του πιο αδηφά
γου φιλελευθερισμού, του πιο αδίστακτου καπιταλισμού.

Αρκεί μόνο η υπόμνηση ότι ο αποπεμφθείε ήταν ο 
μοναδικόε πολιτικόε τηε μεταπολίτευσηε, που ωε ε 
ξουσία, υηουργόε ή πρωθυπουργόε, προέβη σε συμ- 
βάσειε απευθείαε ανάθεσηε έργων σε εμπορική επι
χείρηση, όχι σε κατασκευαστική (η εμπορική θα ανέθετε 
στιε κατασκευαστικέε εισπράττονταε προμήθεια, κοινώε 
μίζα), τεχνογνωσίαε μέχρι κατηγορίαε εμπειροτέχνη, 
χωρίε ανταγωνιστικούε όρουε και που, για να μην α- 
ναλάβει την ευθύνη των αποφάσεων και των πράξε
ών του, εισήγαγε και κύρωσε τιε συμβάσειε στη Βου
λή. Εβίασε τη Βουλή και τη μετέτρεψε σε Κολυμβήθρα 
του Σιλωάμ. Αυτόε ήταν ο εκσυγχρονισμόε του.
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ΖΕΜΑΤΑΕΙ Η ΖΗΜ ΕΝΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΟΜ Μ ΑΤΑ

Τσουκάτος: «ΆΑΑοι θα πάνε 
φυάακή, όχι εγώ»!
• Έ το ιμος να πάρει κ εφ ά λ ια  και να πάει και σε ανασχηματισμό ο  πρω θυπουργός
• «Ανέκρινε» Λιάπη - Β ουλγαράκη  με θέμα τη γερμανική  ετα ιρεία

μία μετά την άλλη και 
εντελώ ε α νεξέλεγκτα  
σκάνε οι βόμβεε των

--------------  μαύρων ταμείων xns
SIEMENS, βόμβεε στα 
θεμέλ ια  του μεταπολι
τευτικού πολιτικού συ

στήματοε, ενώ η καθεστηκυία πολιτι
κή τάξη, ιδίωε οι ηγεσίεε των δύο πό
λων του δικομματισμού, παρακολου
θούν ανήμπορεε -επί τηε ουσίαε- να 
παρέμβουν και περιορίζονται σε ευ 
χολόγια κι ανέξοδεε διακηρύξειε, εν- 
δεικτικέε μιαε μεγάληε αμηχανίαε.

Μάλιστα -ενδεικτικό  κι αυτό τηε 
μεγάληε κρίσηε- είναι χαρακτηριστι
κό ότι το «μπαλάκι» των αποκαλύψε
ων πηγαίνει με κινηματογραφική τα
χύτητα  απ' το «γήπεδο» του ενό ε 
κόμματοε εξουσίαε στο γήπεδο του 
άλλου!

Έτσι, όλεε τ ιε  προηγούμενεε ώ- 
ρεε υπήρχε μια έντονη φημολογία  
ότι «αφού επλήγη το ΠΑΣΟΚ καίρια 
με τ ιε απ οκαλύψ ειε γ ια  Τσουκάτο- 
κομματικά  ταμεία , έρχετα ι η σειρά 
τηε ΝΔ με αποκαλύψειε για υπουρ- 
γούε»!

Έχουν μάλιστα κυκλοφορήσει και 
ονόματα υπουργών, όπωε του M ix. 
Λιάπη, του Γ. Βουλγαράκη, ακόμα 
του Ισίδωρου Κούβελου, χου συζύ
γου χηε Νχ. Μπακογιάννη!

Φυσικά μέσα στο κλίμα τηε ανε- 
ξέλεγκτηε ροήε πληροφοριών είναι 
από εξαιρετικά δύσκολο έωε αδύνα
το να ελεγχθούν τα όσα κυκλοφ ο 
ρούν στα πολιτικά και δημοσιογραφι
κά γραφεία.

Οπότε χω ρ ίε  σχολιασμό, ούτε 
υιοθέτηση των ανεξέλεγκτων πληρο
φοριών, αναφέρουμε και τα ονόματα 
που δ ιακινούντα ι απ' τον  χώ ρο τηε 
κυβέρνησηε, καθώε και τα νέα, «συ
μπληρωματικά» πρόσωπα που επί- 
σηε δ ιακινούντα ι απ' τον χώρο του 
ΠΑΣΟΚ, πέραν τω ν θ .  Τσουκάτου 
και Τ. Μανχέλη, όπωε του Α. Τσοχα- 
χζόπουλου, ο οποίοε πάντωε το δια- 
ψεύδει κατηγορηματικά και κατέφυ
γε στη Δ ικαιοσύνη, αλλά και άλλων 
που είχαν σχέση με τα  υπουργεία  
Δημόσιαε Τόξηε, Μεταφορών και Α 
θλητισμού (όπωε βέβαια και για αντί
στοιχα νεοδημοκρατικά στελέχη απ' 
τα ίδια υπουργεία)..,

Διαψεύδει ο Λιάπης...
Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρεε πλη- 
ροφορίεε του «Π», ο Mix. Λιάπηε μί
λησε δύο φ ο ρέε με χον Κ. Καρα
μανλή όταν ο πρω θυπουργόε βρι
σκόταν στιε Βρυξέλλεε. Τον διαβε
βαίωσε κατηγορηματικά όχι δεν ε- 
νέχεχαι σχην υπόθεση καθ' οιοδή- 
ποτε τρόπο και άλλωστε, όπωε είπε, 
επί υπουργίαε του (στο υπουργείο 
Μ εταφορών) δεν υπέγραψε κάποια 
συμφωνία με τη Siemens.

Ωστόσο, αυτό που κυκλοφορού
σε για τον υπουργό είναι ότι αφενόε 
βρέθηκαν τιμολόγια τηε εταιρείαε για 
ένα ταξίδι του στην Ελβετία με το κε
ντρ ικό πρόσωπο τηε S iem ens στην 
Ελλάδα Μ. Χριστοφοράκο, όπου, κα
τά τιε ίδ ιεε πάντα πληροφορίεε, του 
πλήρωσαν ακόμα και λογαριασμούε 
εστιατορίων και αφετέρου ότι έκανε 
συμπληρωματική σύμβαση σε προϋ- 
πάρχουσα σύμβαση του ΠΑΣΟΚ για 
την κατασκευή ηλεκτροκίνητων συρ
μών. Επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν

για τουε Ολυμπιακούε Αγώνεε, επει
δή όμωε δεν κατασκευάστηκαν τότε 
στην Ελλάδα (όπωε προέβλεπε η αρ
χική σύμβαση) κατασκευάστηκαν στη 
Γερμαν ία  μετά  το υ ε  Ο λυμπ ιακούε 
(αυτήν τη νέα σύμβαση υπέγραψε ο 
M ix. Λιάπηε) και χρησιμοποιήθηκαν 
για τον προαστιακό.

Σε ό,τι αφορά τον Γ. Βουλγαρά- 
κη, αποκλειστικέε μαε πληροφορίεε 
αναφέρουν ότι επίσηε διαβεβαίω σε 
σ υνερ γά τη  του Κ. Κ αραμανλή  ότι 
«δεν έχω κανένα θέμα».

Έ χει προσλάβει τόσο α νεξέλε - 
γκτεε διαστάσειε αυτή η ροή πληρο
φ ορ ιώ ν, ώ στε εμ π λέκο υν  ακόμα  
και πρώην αρχηγό τηε ΕΛΑΣ, εξαι- 
χίαε βέβαια του συστήματοε ασφα- 
λ εία ε  των Ο λυμπιακώ ν Αγώνων  
C4I.

Για το ίδιο σύστημα είναι που γί
νονται οι αναφορέε και γ ια  υηουρ- 
γούε τηε ΝΔ και για υπουργούε του 
ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κατά καιρούε χειρί
στηκαν την προμήθεια αυτή...

Αποφασισμένος 
ο Καραμανλής...
Π άντω ε, πολύ στενόε σ υνεργάτηε 
του Κ. Καραμανλή υπογράμμιζε στο 
«ΠΑΡΟΝ» ότι ο πρω θυπουργόε το 
εννο ο ύ σ ε απόλυτα αυτό που είπε 
στιε Βρυξέλλεε, είναι δε χαρακτηρι
στικό ότι κατ' εξαίρεση μίλησε για θέ
μα εσωτερικήε πολιτικήε επικαιρότη- 
ταε ευρισκόμενοε στο εξωτερικό...

Ο Κ. Καραμανλήε προβληματί- 
στήκε αν θά έπρέΠέ να κάνει παρέμ
βαση για το σκάνδαλο τηε SIEMENS. 
Μ ίλησε γι' αυτό κατ' επανάληψη απ' 
τ ιε  Β ρ υξέλλεε με τουε Δ. Σ ιούφ α, 
Πρ. Παυλόπουλο, ενώ φυσικά ήταν 
σ ε δ ια ρ κή  επ ικο ινω ν ία  με το ν  θ. 
Ρουσόπουλο, ο οποίοε ήταν μαζί του 
στη βελγική πρωτεύουσα. Και τελικά 
αποφάσισε να παρέμβει, επειδή α- 
κριβώ ε εκτιμήθηκε η εξαιρετική σο
βαρότητα του όλου θέματοε και το α
νεξέλεγκτο που πλέον έπαιρνε το ζή
τημα. Επίσηε, θέλησε να δώσει την 
προσωπική του εγγύηση για μη συ
γκάλυψη και δ ιερεύνηση του σκαν
δάλου μέχρι το τέλοε.

0  ίδ ιοε στενόε του συνεργάτηε 
μάε τόνισε ότι «γύρισε αποφασισμέ- 
νοε να καθαρίσει, δεν θα αφήσει το 
σκάνδαλο να λειτουργήσει σαν βόμ
βα στα θεμέλια του συστήματοε»...

Ανασχηματισμός ή ... 
και εκλογές!
Στα πλαίσια αυτά παίζει ακόμα και το 
ενδεχόμενο ανασχηματισμού, αν 
χα πράγματα οδηγήσουν εκεί.

Αλλά ενδεικτική των προθέσεών 
του είναι και η τοποθέτηση στο ερώ
τημα:

Αν τελ ικά  αποδειχθεί η ανάμιξη 
δύο ή περισσότερων υπουργών και 
αυτοί δ ιωχθούν μεν απ' την κυβέρ
νηση, αλλά  αρνηθούν να  παραιτη
θούν και από βουλευτέε, τότε τι γ ί
νεται;

Τότε πάει σε εκλογέε πρόωρεε!
Το παραπάνω και μόνο αρκεί για 

να φ ανεί μέχρι πού μπορεί να φτά
σ ο υ ν  ο ι π α ρ ε ν έρ γ ε ιε ε  α υ το ύ  του  
σκανδάλου...

Τσουκάτος: Δεν θα 
πληρώσω αμαρτίες άλλων!
Σε ό,τι αφορά τώρα τιε εξελ ίξε ιε και

το παρασκήνιο γύρω απ' το ένα εκα
τομμύρ ιο  μάρκα που μέσω του θ . 
Τσουκάτου κατέληξαν στα κομματικά 
τα μ ε ία  του  ΠΑΣΟΚ και έχ ο υν  δ η 
μιουργήσει νέο, τεράστιο πρόβλημα 
στο κόμμα τηε αξιωματικήε αντιπολί- 
ιευση3, οι τελευ τα ίεε πληροφορίεε 
είναι επίσηε εξαιρετικά ενδιαφέρου- 
σεε.

Στέλεχοε του ΠΑΣΟΚ, το οποίο 
μίλησε με τον άλλοτε κραταιό «στρα
τηγό» τηε Χαρ. Τρικούπη και του Κ. 
Σημίτη, μαε τόνισε ότι:

- Δεν είναι σε καμιά περίπτωση 
διαχεθειμένθ3 να πάει φυλακή για 
χιε αμαρχίεε άλλων!

Α υτό  σημαίνει ότι ο Τσουκάτοε 
θα επιμείνει μέχρι τέλουε στον ισχυ
ρισμό ότι πράγματι τα χρήματα πήγαν 
στο ταμείο τηε Χαρ. Τρικούπη. Σημαί
νει όμω ε και κάτι άλλο, ότι δηλαδή 
αν χρειαστεί θα αποκαλύψει κι άλ
λα πλέον των ήδη γνωστών ισχυ
ρισμών χου, ενδεχομένωε άλλα που 
θα αφορούν και σε άλλα πρόσωπα 
πλην τω ν Σπ. Α υ γερ ινο ύ  κα ι τηε 
Δήμ. Παπαχρήστου...

Σε κά θ ε  περίπτω ση αυτό  που 
φ α ίνετα ι να έχε ι δ ιασφ αλίσ ει ο θ .  
Τσουκάτοε είνα ι η επ ιβεβαίω ση  
των ισχυρισμών του από ένα πρό
σωπο τουλάχιστον, τον Γ. Γενναίο, 
ο οποίοε θα επ ιβεβαιώ σει ότι έ 
παιρνε τα χρήματα απ' την τράπε
ζα και τα πήγαινε στη Χαρ. Τρικού- 
πη, όπου και τα παρέδιδε στουε 
Αυγερινό και Παπαχρήστου.

Τα χρήματα κατά τιε ίδιεε πληρο
φορίεε μεταφέρθηκαν στη Χαρ. Τρι- 
κούπη σε 5 «δόσεΐ3».

Ο θ . Τσουκάτοε, σύμφωνα με έ
γκυρεε πληροφορίεε μαε, συναντή
θηκε δύο φ ορέε με τον Σπ. Αυγε
ρινό πριν κάνει τη γνωστή του δήλω
ση. Μ ία κατ' ιδίαν και τη δεύτερη στο 
γρ α φ ε ίο  του πρώην βουλευτή  του 
ΠΑΣΟΚ και γνωστού νομικού Διον. 
Γκούσγκου.

Και τ ιε δύο φ ορέε ο Α υγερ ινόε 
δήλωσε ότι «θυμάται» πωε τα χρήμα
τα κατατέθηκαν στο κομματικό ταμεί

ο. Ά λ λ α ξ ε  ό μ ω ε 
στάση μετά τη συ
νάντησή του με τον 
Ν. Αθανασάκη στη 
Χαρ. Τρικούπη...

Α λλεε εξάλλου 
π ληροφορίεε ανα
φέρουν ότι ο πρώ
ην «στρατηγόε» ε ί
ναι οργισμένοε και 
με τη δήλωση του 
ά λ λ ο τε  φ ίλο υ  του  
Στ. Σουμάκη.

Και α να ρ ω τιέ 
ται, μάλλον ρητορι
κά, αν θυμάτα ι ο 
Στ. Σουμάκηε από 
πού βρέθηκαν τα 
δ ισ εκ α τ ο μ μ ύ ρ ια  
που κό σ τισ ε η 
π ροεκλογική  ε κ 
στρατεία του κόμ
ματοε το 2000...

Πάντωε πολιτι
κο ί κύ κλο ι έθεταν 
κι ένα άλλο ερώτη
μα:

Δ η λ α δ ή  η 
βίβιτιεπε εν όψει 
τη ε  υπ ο γρ α φ ή ε  
κάπ οιω ν σ υμ βά 

σεων έκανε «δώρα» στο κομματικό 
ταμείο του ΠΑΣΟΚ και... άφηνε α
πέξω τουε υπουργούε ή υφυηουρ- 
γούε που ήσαν αρμόδιοι για την υ
πογραφή των συμβάσεων αυτών; 
Αρα;

Τα έδωσαν όλα;
Υπάρχουν βέβα ια  και εκ ε ίν ο ι ο ι... 
άπιστοι θω μ ά δ εε που διατύπωσαν 
την υποψία ότι ενδεχομένωε να μην 
μπήκε στο κόμμα όλο το εκατομμυ- 
ρ ιάκ ι, εννοώ νταε ότι κάποιο ποσό 
κρατήθηκε από τουε... μεταφορείε! 
Και άντε τώρα να αποδείξει ο Αυγερι- 
νόε ότι δεν τα πήρε όλα...

Και εδώ αφήνουν να εννοηθεί ό
τι πέταξε ο «στρατηγόε» το μπαλάκι 
στο γήπεδο τηε Χαριλάου Τρικούπη, 
παίρνονταε εκδίκηση, και άσ' τουε, 
σου λέει, τώρα να τρέχουν... Και να 
τσακώνονται μεταξύ τουε...

Β έβα ια  δ εν  ήταν πρω τόγνωρο 
γεγονόε ότι γνωστόε επιχειρηματίαε 
και γνωστοί οικονομικοί παράγοντεε 
έδωσαν στο ΠΑΣΟΚ τεράστια ποσά - 
κάηοιοε μαε μίλησε για 200.000.000 
δρχ.- και κάθε άλλο παρά έμπαιναν 
στα βιβλία ή κόβονταν αποδείξειε...

Η εμπλοκή Μαντέλη
Για τον Μ αντέλη, που γ ια  δεύτερη  
φορά με έγγραφη δήλωσή του δια- 
ψ εύ δ ε ι κάθε α ν ά μ ε ιξή  του, έγ ιν ε  
γνωστό ότι η ετα ιρεία  με την οποία 
συνεργάζετα ι γ ια  τα  προγράμματα 
τηε Ευρωπαϊκήε Ένωσηε σε χώ ρεε 
του άλλοτε ανατολικού μπλοκ, όπωε 
στην Τασκένδη -κα ι το πρόγραμμα 
αυτό ήταν 100.000.000 ευρώ (!)- δεν 
είναι και τόσο καθαρή I Πρόκειται για 
την ετα ιρ ε ία  EUROPEAN PROFILE 
που ανήκει στον Δημ. Μπακόλα και 
έχει γραφεία στην Κοδριγκτώνοε 11 - 
Β και παλιότερα μετείχε στο διοικητι
κό τηε συμβούλιο ο πρώην υπουρ- 
γόε και βουλευτήε τηε ΝΔ Ανδρέαε 
Ανδριανόπουλοε.

Η εταιρεία αυτή είχε κατηγορηθεί 
για την έκδοση πλαστών τιμολογίων 
αξίαε πολλών εκατομμυρίων!

Ο ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ

Ξ ε φ τ ιλ ίσ τ η κ ε  ο  ε κ σ υ γχ ρ ο νισ μ ό ς !
Π ο λ ιτ ικ ά  υ π εύ θ υ νο ς  ο  Σ ημ ίτης  που επ ί η μ ερ ώ ν  το υ  α ν δ ρ ώ θ η κ ε  η δ ια π λο κή

Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ

«Κ!■ υβ έρνη σ η  κα ι κ ρ ά το ε , θ ό δ ω ρ ο ε  
Τσουκάτοε» ήταν το σύνθημα που φώ- 

>. ναζαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε κάποια 
παλιά σκληρά συνέδρια, όταν οι εκσυγχρονιστέε 
ερχόντουσαν αντιμέτωποι με τουε προεδρικούε. 
Δέκα, δώδεκα χρόνια πριν. Σκληρέε εποχέε για το 
ΠΑΣΟΚ, εποχέε κομματικήε μιζέριαε, άθλιαε αλλη- 
λοϋπονόμευσηε, συναλλαγήε κάτω από το τραπέζι 
σε όλο υε το υ ε  το μ ε ίε  και π αντοκρατορ ίαε του 
Κ. Σημίτη, που με τουε δ ικούε του ανθρώπουε ανέ
βηκε στο βάθρο τηε πρωθυηουργίαε και τηε προε- 
δρίαε του κόμματοε για οκτώ χρόνια: 1996 - 2004. 
Έτσι γίνεται πάντα! Οι εξουσίεε μετέρχονται όλουε 
τουε τρόπουε για να πετύχουν τουε στόχουε τουε. 
Αυτό γίνετα ι και σήμερα, που πρόεδροε του ΠΑ
ΣΟΚ είναι ο Γιώργοε Παπανδρέου, ο οποίοε ξαφνι
κά αποφάσισε να φέρει τα πάνω κάτω στο μαγαζί 
του και να το καθαρίσει από διάφορα πολιτικά «λα- 
μόγια» που ακόμη και τώρα θεωρούν ότι βρίσκο
νται σε καθεστώε ατιμωρησίαε.

Δεν μιλάμε ασφαλώε για τον Τσουκάτο, ο οποί
οε λειτουργούσε πάντα πολιτικά! Μ πορεί να έχει

τ ιε δ ικέε του ευθύνεε, αλλά έχει συνείδηση του 
κόμματοε και έδ ινε λογαριασμό στον πολιτικό 
του προϊστάμενο, ο οποίοε καθόταν αναπαυτικά 
στην πολυθρόνα του πρωθυπουργού και του τα εί
χαν όλα έτοιμα. Συνέδρια, αποφάσειε κομματικέε, 
εύθραυσ τεε ισορροπ ίεε, συσχετισμοί, τα  πάντα 
στο... πιάτο του κ. Σημίτη!

ϊέφ τισ ε  το όραμα 
του εκσυγχρονισμού
Το ερώτημα είναι όμωε πώε, μέσα σε δώδεκα χρό
νια, το υποτιθέμενο όραμα του εκσυγχρονισμού, 
που επαγγέλθηκε ο ίδιοε ο κ. Σημίτηε, ξέφτισε τό
σο εύκολα και κάτω από αυτέε τιε άθλιεε συνθή- 
κεε. Τι είπε ο κ. Σημίτηε στη γραπτή του δήλωση 
μετά τιε αποκαλύψειε του πρώην έμπιστου συνερ
γάτη του γ ια  το 1.000.000 μάρκα στα ταμεία του 
ΠΑΣΟΚ από τη ε ίβ ιη β ηε ; « ... Δ ημιουργούνται 
έτσι σκιέε και αμφιβολίεε για μια μεγάλη προ
σπάθεια στην οποία συμμετείχε έναε πάρα ηο- 
λύε μεγάλοε αριθμόε ανθρώπων που δεν είχαν 
καμία σχέση με αυτά», θ έ λ ε ι να  πει ο πρώην 
πρωθυπουργόε ότι δεν είχε καμία... σχέση(!) με ό
λα αυτά που έρχονται στο φωε τηε δημοσιότηταε

για μίζεε και μαύρο χρήμα από τη γερμανική εται
ρεία. Πάλι δηλαδή ευθύνονται οι άλλοι και όχι ο ί
διοε! Αυτό έκανε και ωε πρωθυπουργόε. Πάντα οι 
άλλοι, ποτέ ο ίδιοε δεν αναλάμβανε τιε πολιτικέε 
του ευθύνεε. Και ποιεε είναι αυτέε; Μα φυσικά, ό
ταν δημιουργείε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο ο
ποίο λειτουργούν δικοί σου άνθρωποι με την ανο
χή και την ασυλία που προσφέρειε ο ίδιοε ωε πρω
θυπουργόε, τότε πολιτικά οι ευθύνεε ανήκουν σε 
σένα, τον επικεφαλήε, και εκείνη την περίοδο, τι να 
κάνουμε, αρχηγόε ήταν ο κ. Σημίτηε. Ακόμη κι αν 
δεν γνώριζε, όπωε υποστηρίζει, όφειλε να μη καλ
λ ιεργήσ ε ι τ ιε  συνθήκεε εκ ε ίν εε  που επέτρεψαν 
στουε συνεργάτεε του να δρουν ανεξέλεγκτα υπό 
την ομπρέλα τηε εξουσ ίαε που ο ίδ ιοε αφειδώ ε 
τουε πρόσφερε.

Απολογία Σημίτη
Τι να πει τώρα πράγματι ο κ. Σημίτηε σε όσουε πί
στεψαν στο όραμα του εκσυγχρονισμού και τον βο
ήθησαν από θέσειε κλειδιά, είτε είναι πολιτικοί, είτε 
άνθρωποι τηε διανόησηε, είτε καθηγητέε, που πρό
σφατα μάλιστα τον υποστήριξαν κιόλαε, στη δ ια 
γραφή του από τον κ. Παπανδρέου, είτε άνθρωποι 
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Ο Γιώ ργος απ οφασ ισμένος 
να σπάσει ίο  απόσιημα

Α Π Ο ΛΥΤΗ  ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
• Τελειώσαμε, δηλώνουν οι εκσυγχρονιστές
• Σε ανοικτή γραμμή ο Βενιζέλος με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Α ποφασισμένοε να συνεχίσει την κά
θαρση μέχρι το τέλοε είναι ο Γιώργοε 

Παπανδρέου, ο οποίοε είναι πλέον αντιμέ- 
τωποε με το κρισιμότερο στοίχημα στην 
πολιτική του διαδρομή.

0  «αποκεφαλισμόε» των άλλοτε ισχυ
ρών παραγόντων τηε περιόδου Κ. Σημίτη 
(θόδωροε Τσουκάτοε, Τάσοε Μαντέληε) 
λόγω τηε εμπλοκήε τουε στην «αμαρτωλή» 
υπόθεση τηε είθΐηθηε, λίγεε μόλιε μέρεε 
μετά την αποπομπή του ίδιου του Κώστα 
Σημίτη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, 
όχι απλώε δημιουργεί νέα δεδομένα στο 
εσωκομματικό τοπίο, αλλά και ευρύτερα 
στο πολιτικό σύστημα, αλλά ταυτόχρονα 
δίνει τη δυνατότητα στον Γ. Παπανδρέου 
να είναι αυτόε που αναλαμβάνει την πρω
τοβουλία των κινήσεων στο ευρύτερο πο
λιτικό σκηνικό και να μπει ξανά δυναμικά 
στο παιχνίδι. Τιε ίδιεε ώρεε πάντωε που ο 
πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ φαίνεται, για πρώτη 
φορά, να έχει πλήρωε επικρατήσει στο ε
σωκομματικό μέτωπο, το επιτελείο του έ
χει θέσει στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο 
να πραγματοποιηθούν πρόωρεε εκλογέε 
τον Οκτώβριο, με αφορμή τιε καταιγιστικέε 
εξελίξειε και αποκαλύψειε για την υπόθεση 
τηε είεητεηε.

Στενοί συνεργάτεε του Γ. Παπανδρέου 
υπογραμμίζουν πωε πλέον «είναι μια με
γάλη ευκαιρία για τουε πολιτικούε, και ει
δικότερα για τον Γιώργο Παπανδρέου, να 
κάνουν οοΒαρά πράγματα και τομέε για 
την ουσιαστική κάθαρση ενόε ταλαιπωρη
μένου και διαλυμένου σχεδόν πολιτικού 
συστήματοε».

Όπωε τόνιζε με ιδιαίτερη έμφαση έναε 
εκ των παλαιοτέρων και στενότερων συ
νεργατών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ,
«ο Γ ιώργοε σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να βλέπει μόνο το απόστημα. 
Πρέπει να το σπάσει ολοκληρωτικά, και 
αυτό κάνει πλέον. Αν δεν σπάσειε και 
δεν καθαρίσειε το απόστημα, δεν γίνε
ται τίποτα. Είναι φυσικό όταν ανοίξειε 
το απόστημα να μην ξέρειε τι ακριβώε 
μπορείε να βρειε, ά ωε πρέπει να το κα- 
θαρίσειε...». Μάλ τα τόνιζε ότι ο ίδιοε ο 
Γιώργοε Παπανδρέου τού επισήμανε ότι 
«δεν μπορεί έναε αρχηγόε να προχωρά με 
κάτι που τον απειλεί για την υπόλοιπη ζωή 
του» και συνεπώε «τώρα που αρχίσαμε, 
θα καθαρίσουμε το απόστημα μέχρι τέ
λουε, αδιαφορώνταε για το τι θα βρούμε 
και όσο κι αν αυτή π κάθαρση πονάει».

Πάντωε για πολλά πρωτοκλασάτα 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για πολιτι- 
κούε αναλυτέε, οι κινήσειε που έκανε ο 
Γ ιώργοε Παπανδρέου όχι μόνο με τον απο
κεφαλισμό ήδη «σημαδεμένων» από την 
προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησηε, αλ
λά συνολικά και με τιε προτάσειε που έχει 
παρουσιάσει για τη διαφάνεια στο πολιτικό 
σύστημα, φαίνεται ότι περνάνε στον κόσμο 
και έχουν απήχηση πρωτίστωε στη βάση 
και στουε ψηφοφόρουε του ΠΑΣΟΚ. Τόνι
ζαν επίσηε ότι και με τιε τελευταίεε εξελί- 
ξειε και με την εμμονή του από την αρχή 
για εξεταστική επιτροπή στο θέμα τηε 
¿¡θπίθηε, έχει αποκτήσει ένα συγκριτικό 
πλεονέκτημα σε σχέση με τον Κώστα Κα
ραμανλή.

Συνεργάτεε του κ. Παπανδρέου επιση
μαίνουν πωε «αν ο Κώσταε Καραμανλήε 
έκανε πράξη από το 2004 το θέμα τηε κά- 
θαρσηε σε συνεργασία με τον Γ ιώργο Πα
πανδρέου, όπωε του είχε ζητήσει ο πρόε
δροε του ΠΑΣΟΚ, τότε η πολιτική κατάστα
ση θα ήταν διαφορετική και, κυρίωε, πολι
τικοί και κόμματα δεν θα τελούσαν υπό 
ομηρία από τα ποικίλα συμφέροντα».

Τονίζουν όμωε ότι ο Γιιώργοε Παπαν
δρέου είναι ανοικτόε και πρόθυμοε να συ
νεργαστεί με τον πρωθυπουργό ακόμα και 
τώρα, για να «τρέξουν» αποτελεσματικά 
και σε Βάθοε την κάθαρση. «Έκανε ακόμα 
και πρόσφατα ανοικτά και δημόσια έκκλη
ση στον Κ. Καραμανλή να προχωρήσουν 
σε συνεργασία γι' αυτό το καυτό ζήτημα.
Το έθεοε ξανά και ξανά και από το Βήμα 
τηε Βουλήε και μέσα από το διάγγελμά του 
μετά την αποπομπή Τσουκάτου - Μαντέλη. 
Το τι κάνει ή θα κάνει ο Κ. Καραμανλήε εί
ναι δικό του πρόβλημα», υπογραμμίζουν.

Πάντωε μια κρίσιμη ηαράμετροε που 
υπάρχει είναι αν μαζί με τον θ. Τσουκάτο 
ή, πολιτικά, τον Κώστα Σημίτη, βουλιάξουν 
μόνο αυτοί ή αν θα συμπαρασυρθεί ολό
κληρο το ΠΑΣΟΚ. Η εντύπωση είναι ότι θα 
την πληρώσει ακριβά το ΠΑΣΟΚ, όπωε και 
η ΝΔ αν εμπλέκονται και δικοί τηε, όπωε 
κυκλοφορεί. «Η κάθαρση θα γίνει.Όπωε 
πάει, όπου βγει και όσουε συμπαρασύρει.
Η κάθαρση είναι μονόδρομοε», τονίζουν 
χαρακτηριστικά στενοί συνεργάτεε του Γ. 
Παπανδρέου.

Όλα εξαρτώνται από τουε χειρισμούε 
που θα γίνουν τουε επόμενουε δυο-τρειε 
κρίσιμουε μήνεε και στο θέμα τηε κάθαρ- 
σηε και στο μέτωπο τηε καθημερινότηταε -

ακρίΒειαε (που έχει ανοίξει), τονίζουν έ
μπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και επισημαί
νουν ότι το παιχνίδι πλέον είναι στα χέρια 
του Γιώργου Παπανδρέου, αφού καθάρισε 
πλήρωε το εσωκομματικό σκηνικό, και α
πό τιε επιλογέε που ο ίδιοε θα κάνει δεν θα 
κριθεί μόνο η από εδώ και πέρα πορεία 
του ΠΑΣΟΚ, αλλά εν πολλοίε και το αποτέ
λεσμα των επόμενων εκλογών.

«Είναι στον Γιώργο, αλλά και σε ό
λουε μαε, πλέον η ευθύνη να μετατρέψου
με αυτήν τη Βόμβα στα θεμέλια του συστή
ματοε που λέγααι Siemens σε ύστατη ευ
καιρία για να επαναηοκτήσει ο κόσμοε ε
μπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ...», υπογράμμιζαν 
χαρακτηριστικά βουλευτέε και στελέχη.

Ωστόσο, και στελέχη τηε αξιωματικήε 
αντιπολίτευσηε, αλλά και συνεργάτεε του 
Γ. Παπανδρέου, επισημαίνουν ότι σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να παρα
μελήσει το μέτωπο τηε ακρίΒειαε και γενι
κότερα τηε συμπίεσηε του εισοδήματοε τηε 
ελληνικήε οικογένειαε. Αυτό το μέτωπο ε
κτιμούν ότι είναι η «αχίλλειοε πτέρνα» τηε 
κυβέρνησηε και δεν θα μπορέσει να ξεπε- 
ράσει το πρόβλημα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη αρχίζει να 
διαμορφώνεται η εκτίμηση πωε οι εξελί- 
ξειε με την υπόθεση τηε 5ίθηΐθηε είναι πο
λύ πιθανό να ενεργοποιήσουν τα σενάρια 
για πρόωρεε εκλογέε. Υψηλόβαθμα στελέ
χη εκτιμούν πωε αν ο κ. Καραμανλήε δει 
ότι καίγονται και στελέχη τηε ΝΔ από την 
υπόθεση τηε Siemens, τότε είναι πολύ πι
θανό να πάει για πρόωρεε εκλογέε τον
Οκτώβριο, ώσιινα επιχειρήσει να εμφανι
στεί κραδαίνων τη «ρομφαία τηε κάθαρ- 
σηε». Τονίζουν ακόμα πωε για την ώρα έ
χει χάσει αυτό το πλεονέκτημα ο πρωθυ
πουργόε, ο οποίοε όμωε προτιμά να στήσει 
πρόωρεε κάλπεε για την υπόθεση Siemens 
και την προβολή του αιτήματοε τηε κάθαρ- 
σηε, παρά να πάει σε εκλογέε με αιχμή τα 
θέματα τηε ακρίΒειαε και τηε καθημερινό- 
τηταε όπου εκεί τα πράγματα είναι πολύ 
άσχημα και για την κυβέρνηση και για 
τον ίδιο.

Πάντωε οι επιπτώσειε από τον σεισμό 
τηε Siemens, τον αποκεφαλισμό του θ. 
Τσουκάτου λόγω τηε εμπλοκήε του στην υ
πόθεση είναι σημαντικέε στο εσωτερικό 
μέτωπο του ΠΑΣΟΚ. Το μούδιασμα που 
προκάλεσε η απομάκρυνση Σημίτη σε αρ
κετά στελέχη, τώρα αντικαθίσταται από 
τρικυμία που προκαλεί το σκάνδαλο και 
πλήρη αναδιάταξη του εσωκομματικού 
σκηνικού. Στο εκσυγχρονιστικό μπλοκ επι
κρατεί απογοήτευση και πανικόε.

Τελειώσαμε...
«Τελειώσαμε πολιτικά», ομολογεί βουλευ
τήε που αξιοποιήθηκε σε καίρια πόστα από 
τον Κ. Σημίτη και πρωταγωνίστησε στην 
προσπάθεια ανατροπήε του Γιώργου Πα
πανδρέου μετά την εκλογική ήττα του πε
ρασμένου Σεπτεμβρίου. Εξηγεί πωε «σί
γουρα δεν είμαστε όλοι μπλεγμένοι στιε μί
ζεε τηε Siemens όμωε όταν οι εξελίξειε εί
ναι τόσο σαρωτικέε και στην πρώτη γραμ
μή εμπλοκήε βρίσκεται το πρωτοπαλίκαρο 
του εκσυγχρονισμού και στενόε συνεργά- 
τηε του Κ. Σημίτη, τότε όλοι όσοι στηρίξαμε 
το εγχείρημα και προσπαθήσαμε να αντι- 
δράσουμε στην αποπομπή Σημίτη, πολιτικά 
είμαστε από κάτω και ηττημένοι». Πολλά 
δε στελέχη του εκσυγχρονιστικού μπλοκ 
μιλούν πλέον για οριστικό τέλοε οποιοσδή
ποτε απόπειραε αμφισβήτησηε του Γιώρ- 
γου Παπανδρέου ή αντικατάστασήε του σε 
ενδεχόμενη νέα ήττα.

Σε ό,τι αφορά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, 
μπορεί να βλέπει ότι έκανε καλά που δεν 
βγήκε ανοικτά και δημόσια να στηρίξει τον 
Κώστα Σημίτη και να κοντράρει τον Γιώρ- 
γο Παπανδρέου όταν απέπεμψε τον πρώην 
πρωθυπουργό, ωστόσο αντιλαμβάνεται 
πωε για την ώρα οι εξελίξειε όχι μόνο.στα- 
θεροποιούν τον Γ. Παπανδρέου, αλλά τον 
καθιστούν αδιαφιλονίκητο κυρίαρχο του 
παιχνιδιού. Πολύ δε περισσότερο που ο 
άλλοτε «στρατηγόε» Τσουκάτοε στοιχήθη- 
κε πίσω του, όπωε και πολλοί Σημιτικοί 
στην αντιπαράθεσή του με τον Γ ιώργο Πα
πανδρέου για την ηγεσία του Κινήματοε.

Ωστόσο φαίνεται πωε ο Γιώργοε Πα
πανδρέου και ο Ε. Βενιζέλοε έχουν βρει 
τρόπο να συνεννοούνται. 0 πρώην υπουρ- 
γόε ήταν αυτόε που μόλιε την περασμένη 
Taápm στη Βουλή, στη συζήτηση για την 
κύρωση τηε συμφωνίαε για τον OTE, ανέ
λαβε όχι μόνο την επίθεση κατά του υ
πουργού Οικονομίαε, αλλά και το πολιτικό 
και νομικό κατηγορητήριό του, πάνω στο 
οποίο θα πατήσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 
για προανακριτική επιτροπή για τον OTE.
0 κ. Βενιζέλοε ήταν σε συνεργασία και 
συνεννόηση με το επιτελείο του Γ. Παπαν
δρέου για να προαοιμάσει το όλο θέμα, 
πράγμα που ξάφνιασε πολλά στελέχη 
του «Ρεύματοε».
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