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«θεατής ο Πρωθυπουργός»
Σημίτης: κατήγγειλε την κυβέρνηση για τους χειρισμούς στο σκάνδαλο
Ανεπαρκείς και ανίκανοι είναι ο Κώστας Καραμανλής και η κυβέρνησή του, κατήγγειλε αηο τη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρω
θυπουργός Κώστας Σημίτης. Μιλώντας σε ογκώδη συγκέντρωση οπαδών του ΠΑΣΟΚ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ο κ.

Σημίτης χαρακτήρισε ντροπή για την κυβέρνηση το σκάνδαλο των υποκλοπών και έκανε λόγο για εξευτελισμό της χωράς.ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Γιώργος Χρ. ΠατιαχρήστοςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠ ιψύ το γε γονύς ότι ιι ομιλία έγινε με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του και τη θέμα της ομιλίας ήταν «Παγκοσμιοποίηση, ευρωπαϊκή ενοποίησιι -  Η απάντηση της Ελλάδας-, ο χ. Γήμίτης δεν δίστασε να καταγγείλει μ£ βαριές εκφράσεις την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για τους χειρισμούς τους στο σκάνδαλο. , Υπό τα συνεχή χειροκροτήματα των συγκεντρωμένων που είχαν κατακλΰοει το αμφιθέατρο και τους γύρω χώρους της Αποθήκης Δ’ όπου έγινε η ομιλία, ο κ. Σημίτης υπογράμμισε όχι η κυβέρνηση «είναι θεατής στο πρωτοφανές φαινόμενο να αλωνί-
Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
χαρακτήρισε ντροπή για την κυβέρνηση . 
το σκάνδαλο τφν υποκλοπών κα έκανε 
λόγο για εξευτβλισμό της χώρας

ζουν τη χώρα μυστικές υπηρεσίες ξένων χωρών και το παρακράτος των χρηματιζό- μενων πρακτόρων διαφόρων επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το θέμα των υποκλοπών ως θεατής. Παραπέμπει σε δικαστικές διαδικασίες για τις οποίες προανήγγειλε ότί αποκλείεται να καταλήξουν σε αποτέλεσμά. Είναι ντροπή, δώδεκο μήνες αφότου διαπιστώθηκε το γεγονός να μην έχει υτιέιρξει καμιά ενέργεια από την οποία να προκύπτει ότι η Πολιτεία υπερασπίζεται τον εαυτό της αποτελεσματικά, αντιδρά ακαριαία και αναζητά ευθύνες από εκείνους που δεν εττιτέλεσαν το κα: θήκον τους. Ο απόλυτος εξευτελισμός της χώρας διεθνώς γίνεται μοιρολατρικά αποδεκτός από την κυβέρνηση. Αλλό το θέμά δεν αφορά μόνυ την κυβέρνηση, αιρορά ό
λους  μας. Για εμάς δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, για να αποδεχθούμε ως δήθεν αδήριτη αναγκαιότητα τη συλλογική μας μείωση». !
«Τώρα θυμήθηκε τους θεσμούς»Κοι προσέθεσε με έμφαση: «Ο Πρωθυπουργός ανακάλυψε σήμερα ότι υπάρχουν θεσμοί. Αλλα οι θεσμοί υπήρχαν. Η κυβέρνηση αδιαφόρησε γι' αυτούς κοι τους θυ-

I Κ. Σημίτης, Σε συνάντηση όλων των τάσεων του ΠΑΣΟΚ μετατράπηκε η ομιλία του στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
«Όλοι μαζί» οτην ομιλίαΪΕ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ! όλων των τάσεων του ΠΑΣΟΚ μειατρόπηκε η ομιλία τοϋ κ. Σημίτη. Στις πρώτες σειρές των κοθισμάτων λ-αν ο Ε. Βενιζέλος, ο Α. Ταοχατζόηουλος, ο Γ. Μαγκριώτπς, ο Γ. Ολωρίδπς, ενώ ο X. Καστάνίδης παρακολούθησε όρθιος την ομιλία. Το -παρών· έδωσαν μερικοί οπό τους πιο γνωστούς εκσυγχρονιστές, όπως οι Γ. Πάσχαλίδης, Γ. Δρυς, Ν. Γκεσοολης, χρ.

Πάχτας, Σ. Μερενηόη, Π. Τοερτικίόης, Ν. Ποροακευόηουλος, οι καθηνητές Γ. ΠοπαδημητρΙου κςι Γ. Κουκιόδης, ο Ν θέμελης, η Δάφνη Σημίτη και πάρα πο ιλοι 
νεολαίοι. Οι τελευταίοι, που είχαν διοργανώαει παρτι σε γειτονικό μπαρ τρος τιμήν του κ. Σημίτη, του Φώναξαν το σύνθημα: -Κώστα Σημίτη, γράφεις ιστορία, γιατί δεν οε διέφθειρε ποτέ η εξουσία·...

μέιθηκε τώρα. Οι άνθρωποι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, ο κ. Καραμανλής και η κυβέρνησή του αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Οι θεσμοί υπήρχαν, γιατί δεν τους χρησιμοποίησαν όταν έπρεπε; Αυτό δείχνει ότι είναι ανίκανοι να κάνουν τη δουλειά τους, αυτή είναι η πραγματικότητα».Οι σκληρές αναφορές του κ, Σιιμίτη κατά τη ς κυβέρνησης για τις υποκλοπές δεν ήταν οι μρναδικέςπου αηέοηασαντα έντονα χειροκροτήματα των συγκεντρωμένων. Πολλά χειροκροτήματα πήρε η αναφορά του στην ανογκοιάτητα οι μαθητές να μαθαίνουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, Λυτό, είπε, δεν συμβαίνει «γιατί η ξένη γλώσσα θεω

ρείται πολυτέλεια που πρέπει να υποχωρεί σε άλλα μαθήματα, που ονιαποκρίνο,νται δήθεν στην παράδοση και την ταυτότητά μας» -  έμμεοη αναφορά στο μάθημα των Θρησκευτικών.Σε ό,τι αφόρα τη θεματολογία ιης ομιλίας, ασφαλώς πολλές συζητήσεις θα τ.ρο- καλέσει η πρόταση του πρώην πρωθι που^γου για μια Ευρώητι διαφόρων ταχυτήτων, ιγια, τί όπως κίτιε ««το ευρωπαϊκά εγχείρημα! δον είναι δυνατόν να προχωρήσει με μια εΜιαία ταχύτητα και για τους ''25"». Επίσης, ιρ ό - τεινε τη μετατροπή της Κομισιόν σέ αυθεντική ευρωπαϊκή κυβέρνηση, με πρόεδρο και υπουργό Εξωτερικών.

Α Λ . ΑΛΑΟΑΝΟ^
Η κυβέρν 
πριν από 
10 ήμερε 
έδωσε εν 
ηαρακολι
100.000 ί
ΜΕ ΕΓΓΡΑΦ Ο -Γ,ς Υπηρεσίας Γίληρο πρυ εστάλη πριν ο αης εταιρείες κιν{ τηλεφωνίας, δάθή κυβέρνησης γιο πι παρακολούθηση I)
100.000 αριθμών ουοκευών. άλλο κ δημιουργία ειδιχω υποκλοπών τηλεφ. συνδιαλέξεων!, Την αποκάλυψή £(« Αλέκος Αλαβόνρς συμπληρώνοντας.] καταγγελία του, ητ τρεις μήνες αε ούι πραγμστοηοιήθηιίι ανώτατου κυβερν; παράγοντα και διε στελεχών των εται τηλεφωνίας αποψι διαμορφωθοΡν-κιί παρακολουβήοεώ' περιεχομένου των συνδιαλέξεων γιατ από 30:000 κινηίΐ εταιρείας. 1 Το εντυιιωοιακ'ό εί με όσο κοταγγέλλι του ΣΥΝ το αηόρρι ΕΥΠ εφθαοε οτίς'ί κινητής τηλεφωνία επιβεβαίωση του ε τηλεφωνικών υποκ τους τρεις υπουργί ί)ς εκ τούτον ο ΣΥΙ την κυβέρνηση »ο; κόμματα για.την'-όλ ΕΥΠ με τις ειαιρείί τηλεφωνίας, αφούι υπάρχοντα οτοιχείς υπερβαίνει και τα £ εκτελεστικού νόμο, σχέση με ΤΟ άρθρο Συντάγματος γιατα. επικοινωνιών καί 5 ηαρακολουθήοειΚ υπάρχει άδεια απά] Εςιετών. ί',Ί

Κοινό μέτωπο όλης της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:Γ ιά ν ν η σ Ε . Δ ια κογιόννησ_________ΣΦΟΑΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ απ' άλη την α ντιπολίτευση δέχθηκε χθες η κυβέρνηση στη Βουλή όαον αφορά το θέμα των υποκλοπών, η οποία κυριάρχησε τελικό στη συζήτηση για μία νέα συμφωνία με ΤΟ ΝΑΤΟ αλλά και γΐά ζητήματα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας.Η πρώτιι κοινά αντιπολιτευτική κίνηση εγινε όταν οι κ.κ. Ευ. Βενιζέλος. Φ. Πετσάλνικος και Μ . Παπαίω-

άννου (ΠΑΣΟΚ), Λιάνα Κανέλλη (ΚΚΕ) και Φώτης Κουβέλης (ΣΥΝ) με επιστολή που συνυπέγραψαν ζήτησαν εντόςτων ημερών και πάντως το αργότερο έως την ιτροσεχή Παρασκε υή να κληθούν να καταθέσουν α διευ- θιϊνων σύμβουλος της Vodafone κ. ί . Κορωνώς και ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού κ, I. Αγγέλου. Τα τρία κόμματα επισημαίνουν μάλιστα ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν συνε- κλήθη για την ακρόαση διαφόρων προσώπων σχετικώς με το μεγάλο ζιί-

τημυ των υποκλοπών και αυτό με ευθύνη της κυβέρνησης,Η δεύτερη κίνηση -  και πάλι από το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και τον ΣΥΝ -  έγινε ήταν η α ν  ιτιολΠευση ζήτησε επίμονα από την κυβέρνηση -να μην εγκριθεί τώρα τιου γίνεται μεγάλη φα· σαρίο με τις υποκλοπές το πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας μαζί μι άλλες χώρες του Ευξείνου» Κι αυϊό γιατί -  όπως είπε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης κοι συμφώνησαν μαζί του οι κ.κ. Α. Σκυλλάκος του

ΚΚΕ και Φ. Κουβέλης του ΣΥ ξί-«η τρέπει η Ελλάδα να στείλει ένα: μήνυμα νιρος τον αμερικανικό παράγοντα ότι δεν δέχεται κάτι, έτσι, χω^ίς μελέτη και αντίσταση».Η τρίτη κοινή πρωτοβομλίατης αντιπολίτευσης που καταγράφηκε στη Βουλή αφορούσε την κύρωση συμφωνίας με το ΝΑΙ Ο για επιχειρησιακά ζητήμαια και στραηω-ηκές ασκήσεις (διευκολύνσεις, ΝΑΤΟικός διοικητής κ.λττ.), Και τα τρία κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΣΥΝ) διαφώνησαν έντονα με τη Ν.Δ. «ΔένΙέχει ξα·

.... Iναγίνφ tíTOiq κρι συνταγματική crúj Πέτρος Ευθυμίοι!; ναι δυνατόν να ¿κ μα εθνικά κυβιαρΧ τα αε κάηυιον δΐο παρενέβη ο βοΟΑί κ, α . Φωτιάδηςν £ ντόττσυλος (ΣΪΝ) ) (ΚΚΕ! επισήμανον μόνιο με to NÀTQj κόμη τηο ξέφρα,ιί που θέλει για ίξ)ί σει την εθνμα1-μ«ι
I ;, TÍ


