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Γ ια όσοι« δεν το έχουν αντιληφθεΐ ακόμη, 
στ« 9 Απριλίου την εΕουσία θα διεκδική- 
σουν το ΠαΣοΚ και η ΝΔ, οι κκ. Κ. Σημίτης 

και Κ. Καραμανλής, αλλά όχι μόνον αυτοί. Θα τη 
διεκδικήσουν και δύο σχολέ5 πολιτικήβ συμπε- 
ριφορά8, η α πολιτική -  με πρώτο διδάΕαντα τον 
δήμαρχο Αθηναίων κ. Δ. Αβραμόπουλο- που «λαν
σάρει» η Ρηγίλλη5, και η «πολιτική», εκείνη δη
λαδή που συνεχίζει να βαδίζει στην πεπατημένη, 
στην οποία επιμένει να βασίζεται ο κ. Κ. Σημίτη. 
Η πρώτη είναι σχολή που ουσιαστικά άνθησε με 
την επιβολή τηβ τηλεόρασή &« κυρίαρχου μέ
σου αφ’ ενόβ και τη σύγκλιση α« κατάρρευση 
των ιδεολογιών αφ’ ετέρου. Υπάρχει και τρικ« 
λόγο5, όπ&« η εθελούσια παραίτηση των χωρών 
από κυριαρχικά του5 δικαιώματα και η ένταΕή 
του8 σε διεθνεί5 ομάδε5 ή κέντρα αποφάσεων -  
Ευρωπαϊκή Ενωση, ΝΑΤΟ κτλ. -  και, παράλληλα, 
η εΕάλειψη του αντίπαλου δέου5 μετά τη διάλυση 
του Συμφώνου τη5 ΒαρσοβίαΕ και την απαΕίωση 
τηβ Σοβιετική5 Ενωση5 στο μόρφωμα που σήμε
ρα αποκαλείται Ρωσία.

Σ ύμφωνα με τη θεωρία τη$ συγκεκριμένα 
σχολή5, η κοινή γνώμη μπορεί να χειρα

γωγηθεί με «άρτον και θεάματα», σύμφωνα με 
τ«  προδιαγραφέ5 τ α  τηλεόρασα, η οποία βα
σίζεται στ« εντυπώσε« και προωθεί την απά
θεια του κοινού. Οι εκφραστέ5 αυτή5 τη5 σχο- 
λή5 δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην εμφάνιση, 
στ« κινήσε« των χεριών και του σώματοε (πρό
κειται για τη λεγάμενη «σιωπηλή γλώσσα») και 
ταυτόχρονα αφαιρούν κάθε ουσία από τον λό
γο του5. Ο κ. Κ. Καραμανλή5 δεν έχει αφαιρέ- 
σει ακόμη κάθε ουσία από τον δικό του λόγο. 
Κάτω από την πίεση των «δικών μα5 παιδιών» 
και των ψηφοφόρων, που είτε θέλουν είτε α
ντικειμενικά εΕαρτώνται από την κρατική προ
στασία, έχει υιοθετήσει την τακτική των υπο
σχέσεων. Κατά τα άλλα
ομα«, η εκστρατεία τηβ 
ΝΔ έχει πολλά στοιχεία 
τη5 α-πολπική5 σχολή5.
Η εμφάνιση του εκπρο
σώπου του κόμματο5 κ.
Αρη Σπηλιαηόπουλου δί
νει τον τόνο, και σε αυ
τόν προστίθεται η εκμε
τάλλευση των φυσικών 
χαρισμάτων τη5 κυρία5 
Νατάσας Καραμανλή. Η 
σκηνή του ζεύγου5 Κα
ραμανλή πίσω από την 
μπάρα σε κάποιο μπαρ 
τη5 Οεσσαλονίκη5 να 
σερβίρουν σε στελέχη "ΙΒΒΙ-ΙΙ" ΒΙΙΒΙ— 
τη5 ΝΔ, η «χουχουλιά-
ρικη» ατμόσφαιρα στο σπιτικό του5, που προ
βλήθηκε έντονα τόσο σε τηλεοπτική συνέ- 
ντευΕη όσο και σε συνέντευΕη σε περιοδικό, 
καθα« και η μουσική στα νεοδημοκρατικά δια
φημιστικά «σποτ» εντάσσονται στην ίδια λο
γική. Το επιστέγασμα όμα« είναι οι επιλογέ5 
τη5 Ρηγίλληβ για τ«  συγκεντρώσε« τηε Αθή- 
να5 και τη5 Θεσσαλονίκηβ. Ο πολιτικόβ λόγο5 
θα είναι ελάχιστο5, την οργάνωση ανέλαβε ε
ταιρεία που είχε οργανώσει τη συναυλία των 
112 και σκηνοθέτη θα είναι ο κ. Στέφανο Σαρ- 
τ/νι τού «Μπράβο»...

Στις 9 Απριλίου 

ιπν είουσία 

0α διεκδικήσουν 

η πολιτική 

και η α-πολιτική 

σχολή

προεκλογικής
συμπεριφορά«

Α ντίθετα, ο κ. Κ. Σημίτη εΕακολουθεί να ε
πιμένει στην «πολιτική» σχολή. Τη σχολή, 

δηλαδή, που εκφράζουν όσοι ακόμη δίνουν ση
μασία στην ουσία του πολιτικού λόγου και οι άλ
λοι που προσπαθούν να βρουν αυτή την ουσία 
μέσα από τα λόγια. Είναι εκείνοι που διατυπώ
νουν την άποψη -  έστω και αν στην πράΕη το 
Εεχνούν ή αναγκάζονται από τη συγκυρία να το 
Εεχάσουν -  ότι στη διαχείριση τηβ εΕουσίαβ υ
πάρχει χώρο5 και για κάποια ψήγματα ιδεολογία5 
και ότι στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται η διατή
ρηση των λειτουργιών του κοινωνικού κράτουβ. 
Με αυτή την έννοια, ο κ. Κ. Σημίτηε δεν διανο
είται να εμφανισθεί πίσω από την... μπάρα για 
να σερβίρει μόνο5 του ή με τη βοήθεια τηβ κυ- 
ρίαβ Δάφνης Σημίτη τα στελέχη του ΠαΣοΚ. Γι' 
αυτό και οι συγκεντρώσε« του ΠαΣοΚ θα ορ
γανωθούν με την κλασική «τεχνοτροπία».

Ωστόσο, στ«  9 Απριλίου θα φανεί αν η «πο
λιτική» σχολή διατηρεί τ«  δυνάμε« τη5, ή αν 
το παρόν ανήκει πλέον στου5 θιασώτεβ τηβ α- 
πολιτική5.

Ε νας όμιλος χορευτών, ενδεδυμένων με τις παραδοσιακές αραβικές φορεσιές, μετέχει στις εκδη
λώσεις του ετησίου Φεστιβάλ Εθνικής Κληρονομιάς στο Μπαχρέιν. Η ελαφρά πτώση της τιμής 

του πετρελαίου, μετά την πρόσφατη συμφωνία των κρατών-μελών του ΟΠΕΚ για μικρή αύξηση της 
παραγωγής, δεν πρόκειται να απειλήσει την οικονομική ευημερία των εμιράτων του Περσικού Κόλπου

Το xéAos ίων διαχωρισιικών γραμμών
Τον Μ. Β λ ρ β ιγ ς ιω ιή

Λ ένε πα« όσο υπάρχουν νέοι, υπάρχει 
ελπίδα. Αν αυτό είναι αλήθεια στην κα
θημερινή ζωή, στην πολιτική δεν είναι 

αυταπόδεικτο. Κυρία« γιατί το νέο στην πο
λιτική δεν είναι θέμα ηλικίαε, δεν είναι θέμα 
χρόνου. Δεν είναι έννοια ποσοτική αλλά είναι 
έννοια ποιοτική. Δεν είναι στοιχείο που το με- 
τράε αλλά στοιχείο που αναγνωρίζεται ή δεν 
αναγνωρίζεται στην πράΕη.

Η Νέα Δημοκρατία επαγγέλλεται στην αυ
γή του νέου αιώνα ένα νέο Εεκίνημα. Θα μπο
ρούσε να πρόκειται απλώε για μια συγκυρία. 
Αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο και πολύ 
σημαντικότερο. Είναι ένα όραμα 
για μια βαθιά και ουσιαστική πο
λιτική ανανέωση.

Στην πραγματικότητα πρόκει
ται για μονόδρομο. Οι απαιτή- 
σε« των καιρών επιβάλλουν ο« 
μόνη λύση την ανταπόκριση στο 
κάλεσμα μια5 νέα5 εποχή5. Στο 
πλαίσιο τη5 παγκοσμιοποιημένη5 
οικονομίαΒ, στο πλαίσιο τηε διε- 
θνοποίησηε τηε πολιτικήε, οι κυ- 
βερνήσε« των χωρών τη.ς Δύσηε 
βρίσκονται αντιμέτωπε5 με μια 
αλλαγή συνθηκών στη διαχείριση 
τη5 εΕουσίαε.

Το τέλοε τπξ Ιστορίαε ασφαλώε και δεν ήρ
θε, παρά τ« περί του αντιθέτου προβλέψε« 
του Φράνσ« Φουκουγιάμα. Δεν ήρθε ούτε το 
τέλθ5 των ιδεολογιών όπα« πολλέε Κασσάν- 
δρεε προφήτευσαν μετά την παύση του Ψυ
χρού Πολέμου. Αλλά στην εκπνοή του 20ού 
αιώνα έφτασε το τέλοε των σκληρών διαχω- 
ριστικών γραμμών, των μονολιθικών αντιμε
τωπίσεων και τηε άρνησηε των συλλογικών 
δομών. Οι κυβερνήσε« καλούνται να λει
τουργήσουν ωε μέρη ενόε συνόλου που μπο
ρεί να είναι ορισμένο γεωγραφικά, οικονο
μικά ή πολιτικά.

Το στοίχημα είναι να μπορέσει η Ελλάδα να 
συνεργαστεί, να συμπλεύσει, να συμπράΕει,

Ο κ. Μιλτιάδης I. Βαρβπσιώτης είναι δικηγόρος, 
μέλσε της ΚΕ και υποψήφιος βουλευτή s  Β ' Αθη
νών τ ns ΝΔ

να συναποφασίζει χωρί5 να ακυρώνει την ι
διαιτερότητα και τα χαρακτηριστικά εκείνα 
που συνθέτουν τη μοναδικότητά τηε. Το στοί 
χημα με άλλα λόγια είναι να καταστήσει την 
ετερότητα τηε δύναμη και όχι αδυναμία. Και 
να μην ακολουθεί τ« εΕελίΕε« αλλά να διεκ- 
δικήσει ισότιμη συμμετοχή στον καθορισμό 
τουε.

Αλλοι καιροί, άλλη πολιτική και -  μοιραία 
-  άλλοι πολιτικοί. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται 
χαρισματικούε ηγέτεε με την παραδοσιακή 
έννοια του όρου. Δεν χρειάζεται ούτε πελα- 
τειακέε σχέσε« ψηφοφόρων και πολιτικών.

Δεν έχει ανάγκη από δημαγωγία, 
εύκολε5, ούτε βραχυπρόθεσμεΒ 
λύσε«, ευκαιριακέε απαντήσε« 
και ασκήσε« επί χάρτου.

Υπάρχει ανάγκη για περισσό
τερη αΕιοπιστία, ειλικρίνεια και 
πάνω απ' όλα συνέπεια. Αυτό ση
μαίνει ότι πρέπει να εμπιστευ
τούμε ανθρώπουε που δεν είναι 
απορροφημένοι από τον εαυτό 
τουε, που δεν ερωτεύονται το α- 
Είωμά τουε, που αντιμετωπίζουν 
την αποστολή του5 α« τέχνη του 
εφικτού αλλά και του ανέφικτου, 
δηλαδή ωε αναζήτηση των ορίων 

τπ5 ρεαλιστικήε δυνατότητα5.
Ο θρίαμβοε των νέων τεχνολογιών και κυ

ρία« του Διαδικτύου καταργεί τα σύνορα, 
γκρεμίζει τα τείχη στην επικοινωνία, αλλά 
σύγχρονα« επιβάλλει έναν νέο ρυθμό στην 
πολιτική πράΕη. Με αγκυλώσε«, περιχαρα- 
κώσε« και εμμονέε, η Ελλάδα δεν μπορεί να 
διεκδικήσει τον ρόλο που τηε αΕίζει στον 21ο 
αιώνα.

11 ΝΔ τολμά να εμπιστεύεται νέα πρόσω- 
πα και να υποστηρίζει νέεε ιδέεε. Ισα« γιατί 
διεκδικεί την εΕουσία ωε μέσο για την πραγ
μάτωση ενόε οράματοε και όχι ωε αυτοσκο
πό. Ισωε πάλι γιατί μπορεί να βλέπει μακριά 
χωρίε να χάνει από το οπτικό τηε πεδίο τον 
εγγύτερο ορίζοντα. Οπωε και να έχει, γεγο- 
νόε παραμένει ότι η νεότητα είναι αρετή ό
ταν πρόκειται για αντιλήψειε, οράματα και 
τρόπουε πραγμάτωσήε τουε.

Μαλακοί
στόχοι
Τον Α. Γλλλλλλ

Σ ιο μέλλον οι συγκρούσειε με 
τουε επαγγελματΐεε φύλακεε 
τηε τάΕηε θα είναι ακόμη πιο 

ί οδυνηρά αποτελεσματικέε -  δηλα
δή ό,τι, ή μάλλον όποιοε, θα πυρο- 
βολεΐται, θα τραυματίζεται βαρύ
τατα ή θα πεθαίνει. Τίποτε λιγότερο, 
σύμφωνα με τ«  δηλώσειε κάποιου 
εκπροσώπου τηε γερμανικήε α 
στυνομίαε. Διότι δοκιμάζονται τώ
ρα σφαιρεε που είναι ένα κι ένα 
«για μαλακούε στόχουε».

Με τον όρο «μαλακοί στόχοι» 
στην επαγγελματική γλώσσα των 
γερμανών αστυνομικών υπονοού
νται είτε άνθρωποι με κακοποιέε 
προθέσειε είτε επικίνδυνα ζώα. Ε
πειδή λοιπόν στην εποχή αυτή τηε 
Νέαε Οικονομίαε εκτιμάται πολύ η 
παραγωγικότητα και η αΕιοπιστία 
τηε όποιαε επαγγελματικήε ενα 
σχόλησηε, Εαναήλθαν στην επι- 
καιρότητα οι σφαιρεε GSG 9. Αυ- 
τέε, κατασκευασμένεε για πρώτη 
φορά στη δεκαετία του ’80, όταν 
βρεθούν μέσα στον... μαλακό στό
χο καταναλώνουν την κινητική τουε 

ή ενέργεια στο να ανοίΕουν σαν μα
νιτάρι. Μένουν στα σίγουρα στο ε
σωτερικό του σώματοε και εννοεί- 

I ται ότι έτσι προΕενούν τη μέγιστη 
δυνατή ζημιά. Βέβαια, κανέναε άλ 

| λοε, εκτόε από τον πρώτο στόχο, 
δεν κινδυνεύει να τραυματιστεί, ενώ 
οι συνηθισμένεε σφαιρεε μπαίνουν 
και βγαίνουν σε ένα σώμα, έχονταε 
ακόμη αρκετή κινητική ενέργεια ώ- 

; στε να πλήΕουν και κάποιον αθώο. 
Από όπου όμωε περάσει το βλήμα 

GSG 9 αφήνει ni 
σω του σάρκεε σε 
κατάσταση κιμά. 
Το σώμα δηλαδή 
δεν έχει καμία τύ
χη να συνελθεί τε
λεία« έπειτα από 
τη ζημιά αυτή.

Πρόκειται για 
βλήματα που γέν- 
νησαν η βία, οι 
απαιτήσειε για 
περισσότερο α
μείλικτη αστυνο
μία και οι πρόθυ
μοι ερευνητέ«. 

Εννοείται ότι δεν είναι μόνο τα α
γριογούρουνα που θα κινδυνέψουν 
όταν τα GSG 9 έλθουν και στην Ελ
λάδα. Από λάθοε εκπυρσοκροτή 
σε« των όπλων των αστυνομικών 
θα τραυματίζονται οι ίδιοι, οι συ
νάδελφοί tous και μέλη των οικο
γενειών tous, με τρομακτικά πλέον 
τραύματα. Αυτό όμα« δεν είναι το 
πιο σημαντικό. Οσοι επικροτούν 
και όσοι μέμφονται auTés τ«  ημέ- 
ρε5 τον αστυνομικό που χρησιμο
ποίησε το όπλο του με θανάσιμα α
ποτελέσματα, δεν διαισθάνονται ότι 
οι υπερβολικέ5 αντιδράσε« tous θα 
προκαλέσουν και από την άλλη 
πλευρά ανεπιθύμητε5 κινήσε«.

Η υπερκαταστολή βρίσκει έ- 
6atpos για να θεριέψει όταν 

οι πολίτεβ ζητούν ακραίε$ αντι- 
δράσε« αντί να απαιτούν καλύ
τερη ψυχολογική κατάσταση από 
την πλευρά αυτών που επιφορτί
ζονται με την επιβολή Tns TàEns 
και κυρία« αυΕημένε5 ικανότη- 
τε5 στο να αντιμετωπίζουν σω
στά τ«  κρίσιμε5 καταστάσε«. Κά
τι που θα επιτυγχανόταν αν οι 
6ia)KTiKés apxés σκέφτονταν να 
εκπαιδεύονται οι αστυγομικοί ό- 
πα« εδώ και χρόνια οι πιλότοι των 
αεροπλάνων. Είναι καλύτερα να 
προσφύγει κανεί5 otous υπολο- 
YiaTés και τ«  προσομοιώσε« κα
ταστάσεων Kpions παρά στα βλή- 
ιιατα GSG 9.

Οι απαιτήσει« 

των καιρών 

επιβάλλουν 

οκ μόνη λύση 

την ανταπόκριση 

στο κάλεσμα 

μιας νέα« εποχή«

Στην εποχή 

m s Νέα« 

Οικονομία« 

εκτιμάιαι 

ιδιαίτερα 

η επιτυχή« 

κατασιολή


