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Ποια «καταποΠέμηση»;
Από πρώτο χέρι οι καταγγελίες για όνο, τουλάχιστον, περίεργα 
περιστατικά περί την επίσημη «καταπολέμηση» των ναρκωτικών:
•  Το πρώτο: Η «Ιθάκη» κάνει μια προσπάθεια να αποκαταστήσει 
κάποια επαφή με τις νέες (ακόμη και ανήλικες), θύματα της 
πρέζας, που κάνουν πεζοδρόμιο στο Κολωνάκι. Πήρε, λοιπόν, 
άδεια (από το δήμο και την Αστυνομία) και τη νύχτα της 
περασμένης Τρίτης εγκατέοτησε τον κινητό συμβουλευτικό σταθμό 
της (Πήγασος) στη Σκουφά, μπροστά στο ναό του Αγίου Διονυσίου. 
Ε, λοιπόν, η Αστυνομία (Τμήμα Ηθών;) εκείνο ακριβώς το βράδυ 
σάρωσε όλους τους δρόμους και μάζεψε όλα τα εκόιδόμενα για τη 
δόση τους κορίτσια...
•  Το δεύτερο: Ομάδα της «Ιθάκης», πάλι, προσπαθεί να δουλέψει 
με τους τοξικομανείς κρατούμενους τον Κορυδαλλού και βρήκε 
ανταπόκριση σε καμιά εκατοστή απ’αυτούς. Ε, λοιπόν, η 
διεύθυνση των φυλακών διέθεσε γι ’ αυτή τη δουλειά ένα δωματιάκι 
(δύο επί τρία) που δεν χωράει πάνω από 8-10 άτομα...
Αν τα περιστατικά αυτά δεν είναι απλώς περίεργα, αλλά και 
ύποπτα (κρατικές... αρχές να παρεμβάλλουν προσκόμματα στη 
δουλειά του επιχορηγούμενου από το κράτος ΚΕΘΕΑ), άς τα 
ερευνήσουν τα υπουργεία Δημ. Τάξης και Δικαιοσύνης. Εκτός πια 
αν ούτε αυτά εμπνέουν εμπιστοσύνη -  εδώ που φθάσαμε, με τη 
χρυσοφόρο μαύρη αγορά των ναρκωτικών να διαβρώνει τα
παντα... Γ.Β.

βλίο του Γιώργου Κακουλίδη «Η 
μαύρη κούρσα του κυρίου Καρού-
ζου», για το οποίο ο Δήμος Μαρκό- 
πουλου οργανώνει την Κυριακή το 
βράδυ τιμητική εκδήλωση).

Αν το κάνει, πάντως, ενδιαφέρον 
θα έχουν οι αντιδράσεις του ακροα
τηρίου... Γ

Το οπίτι μας
Εναν πολύ απλό και παραστατικό 

τρόπο βρήκε ο Αντ. Σαμαράς για να 
κάνει κατανοητή στο ευρύ κοινό τη 
θέση του για το Δικαστήριο της Χά- 
γης.
—Αν κάποιος μπει στο σπίτι σου -εί
πε- και σου πει ότι του ανήκει, εσύ 
δεν είσαι υποχρεωμένος να πας στο 
δικαστήριο. Δική σου είναι η ιδιο
κτησία, σε σένα ανήκει το σπίτι. Κα
τά τον ίδιο τρόπο, αν η Τουρκία θέ
λει να καταψύχει στο Δικαστήριο 
της Χάγης για να βρει ένα δίκιο που 
δεν της ανήκει, έχει δικαίωμα να πά
ει, δεν είναι όμως δική μας υπόθεση.

Βέβαια διευκρίνισε στους κατοί
κους της Πιερίας, όπου περιόδευε 
χθες, πως αν προκύψει θέμα προ
σφυγής στη Χάγη από την Τουρκία, 
τότε ο Κ. Σημίτης οφείλει να συγκα- 
λέσει συμβούλιο αρχηγών για να 
αποφασίσει αν θα πρέπει να προ- 
σφύγουμε και με ποιους όρους.

Κ.Κ.
Ξαναμοιράζουν

Αντε πάλι να ξαναμοιράζουμε την 
τράπουλα με το σουπερ-χαρτί 
Ανδρέας Παπανδρέου. Τι άλλο επέ- 
σειε ο Ακης Τσοχατζόπουλος μετα- 
φέροντας, έτσι ενθουσιαστικώς, την 
αιφνιδιαστική συζήτηση από το κί
τρινο τηλέφωνο με τον πρόεδρο, που 
επεσήμαινε κινδύνους για «εθνικές 
φουρτούνες» στο Αιγαίο;

Το μήνυμα ελήφθη; Επήρε αυτόν 
έστω ως αναρμόδιο υπουργό και όχι 
τον πρωθυπουργό ή έστω τον αρμό
διο υπουργό Εξωτερικών. Είπε στον 
Ακη από το «Ωνάσειο» «πού χάθη
κες;» και ήταν ως να του έλεγε «εί
μαι εδώ» ή και να του υπέγραφε μια 
μικρή πολιτική διαθήκη. Δ.Κ.

Προς έγκριση
Συγκεχυμένες είναι οι εκτιμήσεις 

για την έκβαση της υπόθεσης Θ. Κα- 
ρατζά ενώπιον της αρμόδιας επιτρο
πής της Βουλής, αν και οι περισσότε
ροι πιστεύουν ότι, τελικά, η πρόταση 
του πρωθυπουργού για τη θέση του 
διοικητή της Εθνικής Τράπεζας θα 
εγκριθεί από τη Βουλή.

Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που μετέ
χουν στην επιτροπή, αποφεύγουν να 
πουν ευθέως τι θα πράξουν, όπως 
χθες ο Π. Κρητικός. Ο Α 'αντιπρόε
δρος της Βουλής, όταν προκλήθηκε 
από τον Στ. Μόνο να δηλώσει αν θα 
ψήφιζε ως διοικητή το νομικό σύμ

βουλο μικρότερων τραπεζών που συ
νεργάζονται με την Εθνική, αν και 
αντέταξε ότι αντίστοιχα στοιχεία 
υπήρχαν για προηγούμενους διοικη
τές, εντούτοις, σημείωσε με νόημα: 
— Θα ακούσω, θα υποβάλω ερωτή
σεις και θα αποφασίσω.

Τη Δευτέρα το απόγευμα, πάντως, 
θα ξέρουμε... ΝΤ. ||Τ .

Πρωσικός...
«Ηταν ένας γερμανικός φάκελος, 

πρωσσικών προδιαγραφών».
Ο χαρακτηρισμός ανήκει στον κα

θηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, 
ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημ. 
Τσάτσο και αναφέρεται στον φάκε
λο που μοίρασε χθες, στα μέλη της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσε
ων, για τα εθνικά μας θέματα, ο ανα
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γ. 
Ρωμαίος.

Θα είναι ένας πολύ χρήσιμος φά
κελος, καθώς η επιτροπή προετοιμά
ζει ταξίδια βουλευτών και ευρωβου
λευτών με επικεφαλής τον πρόεδρό 
της Π. Ζακολίκο, στις πρωτεύουσες 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αρχίζο
ντας από τις βόρειες: το Ελσίνκι, τη 
Στοκχόλμη, την Κοπεγχάγη και τη 
Βόνη.

Ας είναι μια καλή αρχή, η καλή 
ενημέρωση, κατ’ αρχάς των δικών 
μας. ΝΤ. ΝΤ.

Ανάλυση στα 9

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 

\  ΚΑΡΕΛΙΑ

Αποτελεί η κυβέρνηση Σημίτη την «τελευταία 
ευκαιρία» για το ΠΑΣΟΚ που «δεν πρέπει 
να χαθεί», όπως είπε ο ίδιος ο πρωθυπουρ

γός, σχεδόν εκβιαστικά, στην πρόσφατη συνεδρία
ση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ; Υπερ
βολική η διαπίστωση, αν υπονοεί ότι το ΠΑΣΟΚ 
θα χαθεί. Το βέβαιο είναι ότι αν ο Σημίτης αποτύ- 
χει, θα τον διαδεχθεί (αυτή τη φορά σίγουρα) ο 
Εβερτ, το δε ΠΑΣΟΚ θα υποστεί νέους κλυδωνι- 
σμούς, θα απειληθεί από νέες διασπάσεις και όσα 
άλλα κακά μπορεί να επιφέρουν παρόμοιες εξελί- 
ξεις.

Από τα πρώτα βήματά της η νέα κυβέρνηση υπο- 
νομεύθηκε και σε ορισμένες περιπτώσεις 
αυτούπονομεύθηκε. Η «εντέχνως ρυθμισμέ
νη» βόμβα της ελληνοτουρκικής κρίσης πα
ραλίγο να αποβεί μοιραία από δικά της λά
θη, παρά την τελική σωστή επιλογή της απο
τροπής του πολέμου, την οποία εκ των υστέ
ρων και εκ του ασφαλούς υποβαθμίζουν μέ- 
χρις εξαφανίσεως ορισμένοι ατρόμητοι πο
λέμαρχοι των ΜΜΕ και της διανόησης και 
ορισμένα τυφλά κομματόσκυλα.

Το ισχυρό χτύπημα από αυτήν την κρίση 
διαδέχτηκαν άλλα, εκ των ένδον. Για παρά
δειγμα:

Πού οδηγούν 
α λαύη

ΕΜΕΝΑ
___. „ΣΤΗΡΙΖΕΙ* \Τ _ ·  
— ΡίΟΙΆΒΑκιη Β

Β
Ηταν κίτρινο κοι όχι
πορτοκαλί, όπως όλοι 
νομίζαμε. Ηταν έτοιμο από 
καιρό να παίξει τον ρόλο 
του την κατάλληλη στιγμή. 

Ηταν ένα άψυχο αντικείμενο, τόσο 
σημαντικό όμως για τα πολιτικά 
μας πράγματα. Ηταν ένα από τα 
χαρτιά του Ανδρέα Παπανδρέου 
και του Ακη Τσοχατζόπουλου 
Και ήταν, όλα εκείνα τελικά που 
σχεδιάστηκαν πολύ πριν 
«βαπτίσουν» κάποιοι νέο 
πρωθυπουργό. Ηταν η επόμενη 
μέρα, τόσο διαφορετική απ’ ό,τι 
φαινόταν... Γ.ΚΑΜ.

υπονομευοη
— Ο Ακης ανακάλυψε ξαφνικά ότι κάποια «παρά
κεντρα» αποφάσισαν ν’ αλλάξουν το διοικητή μιας 
Τράπεζας. Ορισμένοι δικοί του θυμήθηκαν ότι ο 
νέος που διορίστηκε δεν είχε... συμπεριφερθεί κα
λά στο ΠΑΣΟΚ παλιότερα, ενώ προφανώς όλοι οι 
υπουργοί και οι βουλευτές του κόμματος ουδέποτε 
είχαν πει κακή κουβέντα και για το ΠΑΣΟΚ και 
για τον ιδρυτή του (ε, ρε γέλια που έχουμε να κά
νουμε αν ανοίξουν κάποια αρχεία της περιόδου 
1986-1989).
— Στο ίδιο μοτίβο ο Ανωμερίτης, υπουργός κι αυ
τός, θυμήθηκε ότι τώρα είναι η ευκαιρία να επιβά
λει το κόμμα τους όρους του στον πρωθυπουργό 
για τους διορισμούς των διοικήσεων στους κρατι
κούς οργανισμούς. Κι από κοντά κάποιοι βουλευ
τές, χωρίς καν να έχουν τη στοιχειώδη πρόνοια να 
ερευνήσουν το παρελθόν και τα κιτάπια, «απει
λούν» από το πρώτο μικρόφωνο που τους βάζουν 
μπροστά τους ότι θα καταψηφίσουν στη Βουλή και 
άλλα φαιδρά.
— Ο Αρσένης αφήνει συνεχώς υπονοούμενα για 
«μυστικές συμφωνίες» του Σημίτη και του Πάγκα
λου, βγάζοντας εκείνος την ουρά του απ’ έξω, λες 
και δεν ήταν στο κέντρο των διαπραγματεύσεων 
εκείνο το κρίσιμο βράδυ. Κι ο Πάγκαλος αναρω
τιέται, σχεδόν φωναχτά, «πού το πάει ο Αρσένης;».
— Και τώρα τελευταία ο Μπέης μηχανεύτηκε μια 
διάταξη, η οποία θα... απαγορεύει - λέει - στον 
πρωθυπουργό να προσφεύγει στις κάλπες, χωρίς 
την έγκριση των βουλευτών - του κόμματος.
— Κι από κοντά το κόμμα (έτσι απρόσωπα, αν το 
δούμε ως μηχανισμό), αυτό που... «νίκησε τον Ση
μίτη», κατά τον πρόσφατο καταπληκτικό τίτλο 
μιας... Ακι-κής εφημερίδας, «τραβάει ένα συνέ
δριο», για να μη μείνει καμία αμφιβολία για τις 
προθέσεις ορισμένων να κρατήσουν «σούζα» τον 
Σημίτη και να τον ανατρέψουν - γιατί όχι; - στο τέ
λος, αν αυτό εξυπηρετεί τα προσωπικά τους σχέ
δια.

Ι α δεν υπάρχουν ψύχραιμοι άνθρωποι - θ’ 
αναρωτηθεί ο καλόπιστος αναγνώστης - που 
βλέπουν ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα σκη

νικό απογοήτευσης και προϊδεάζουν για ό,τι χει
ρότερο; Υπάρχουν. Και κάποιοι ψύχραιμοι και σο
βαροί άνθρωποι πσυ είτε συμπαθούν είτε όχι τον 
Σημίτη εξοργίζονται. Προσπαθεί, για παράδειγμα, 
ο Σκανδαλίδης να κρατήσει τις ισορροπίες, δηλώ
νει δεξιά κι αριστερά «ρε παιδιά, δική μας είναι η 
κυβέρνηση, εμείς βγάλαμε τον Σημίτη, αν τον πριο
νίσουμε, το ΠΑΣΟΚ θα την πληρώσει». Αλλά πό
σοι ακούνε;

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα προσπαθεί να ισορροπή

σει η κυβέρνηση κι ο Σημίτης προσωπικά, κάνο
ντας κι άλλα λάθη:
— Οπως οι παλινωδίες περί το αν προτείναμε ή όχι 
εμείς την προσφυγή στη Χάγη, ανάλογα με την 
οξύτητα των αντιδράσεων διαφόρων είτε ανίδεων 
είτε παρασυρόμενων από πρόχειρες εντυπώσεις 
πολιτικών.
— Οπως η αλλαγή στάσης στο θέμα της διεξαγω
γής πρόωρου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.
— Οπως η απαράδεκτη πρώτη νομοθετική πρωτο
βουλία της νέας κυβέρνησης, που παγίωσε την 
εντύπωση ότι τα περίφημα «διαπλεκόμενα» είναι 
πανταχού παρόντα - κι ας μην είναι έτσι ακριβώς 
κι ας μυθοποιείται καμιά φορά η δύναμή τους...
— Οπως οι απόπειρες ισορροπίας μεταξύ κυβερ
νητικών προτεραιοτήτων και κομματικών σκοπιμο
τήτων.

Κι όμως μέσα σ’ αυτόν τον κυκεώνα τα πράγμα
τα μπορεί να είναι πολύ πιο απλά. Ο Σημίτης εξε- 
λέγη υπό την πίεση της κοινής γνώμης που ήθελε 
αποσύνδεση από ένα αρρωστημένο παρελθόν και 
επειδή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έκριναν ότι είναι 
ο πλέον κατάλληλος να τους οδηγήσει στην επανε
κλογή τους, νικώντας τον Εβερτ. Και παρά το χτύ
πημα που η κυβέρνηση δέχτηκε πριν καλά καλά 
πάρει ψήφο εμπιστοστύνης από τη Βουλή, αι δημο

σκοπήσεις δείχνουν ότι ένα μεγάλο 
ποσοστό της κοινής γνώμης - κι ένα 

■■■■ πολύ μεγάλο ψηφοφόρων του 
ΠΑΣΟΚ - την εμπιστεύεται ακόμη. 
Κι ας προσπαθούν κάποιοι «γκαλόπι- 
στές» να τονώσουν το ηθικό του επι
κίνδυνου λαϊκιστή και ασυγχώρητου 
γκαφατζή, αρχηγού της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης.

Ολα αυτά δεν σημαίνουν ότι τα 
πάντα βαίνουν καλώς για την 
κυβέρνηση και τον πρωθυπουρ
γό. Και μπορεί το - ακόμη ευνοϊκό - 

κλίμα ν’ αλλάξει άρδην:
•  Αν ο Σημίτης συνεχίσει να δείχνει 
ότι ανέχεται την κάθε είδους υπονό
μευση. Τότε η «συμπάθεια» για έναν 
πάνταχόθεν βαλλόμενο θα μετατρα
πεί σε αδιαφορία, αν όχι αντιπάθεια, 

■ Η ·  προς έναν που δείχνει αδύναμος.
•Αν δεν στρέψει όλες τις προσπάθει
ες του στη διακυβέρνηση του τόπου 

και δεν αφήσει στους εσωκομματικούς αντιπάλους 
του την καταμέτρηση των προσυνεδριακών κου
κιών. Ετσι κι αλλιώς, ποτέ δεν ήταν ισχυρός σ’ αυ
τά, ούτε η έκβαση του συνεδρίου θα κριθεί μόνο 
από τους μηχανισμούς.
•  Αν δεν δείξει εμπράκτως ότι επιδιώκει τη δια
μόρφωση αυτής της πολυπόθητης εθνικής στρατη
γικής, συνταιριάζοντας την αρνητική αδιαλλαξία 
της Ν.Δ. και της Πολιτικής Ανοιξης, τη μονολιθική 
προσέγγιση του ΚΚΕ και την προωθητική «υποχω- 
ρητικότητα» του Συνασπισμού. Κι αν - ο μη γένοι- 
το - δεν βρεθεί αυτή η στρατηγική, ας εφαρμόσει 
τη δική του, αφού όμως θα είναι σαφές ότι έγινε 
πραγματική προσπάθεια και απέτυχε.
• Αν δεν αξιοποιήσει στο έπακρο τα πρώτα - έστω 
μικρά, έστω χωρίς σημαντικό πρακτικό αντίκρισμα 
- δείγματα μεταστροφής ξένων κυβερνήσεων και 
μέσων ενημέρωσης υπέρ των ελληνικών θέσεων, 
λόγω λαθών της Τουρκίας στην πρόσφατη κρίση. 
Ναι, κάνουν κι οι Τούρκοι λάθη, όπως επισημαί
νουν οι αρθρογράφοι τους - ενώ εμείς εδώ βλέ
πουμε μονίμως ελληνικά λάθη και μυθοποιούμε 
την πολιτική των γειτόνων, είτε από άγνοια είτε 
από ακρισία.
•  Αν δεν αρχίσει να δείχνει ότι η εκλογή του δεν 
σημαίνει απλώς μια διαχειριστική αναλώσιμη πα
ρένθεση. Κι αν δεν εξανεμίσει τόσο γρήγορα το 
τελευταίο απόθεμα προσδοκιών που επενδύθηκε 
στην εκλογή του,

Παρά την υπονόμευση που δέχεται η νέα κυ
βέρνηση, αυτή η δικαιολογία δεν είναι επαρ
κής για να αιτιολογήσει αργότερα τυχόν 

αποτυχία της. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση 
συνολικά θα έχουν την πρώτη ευθύνη για τα λάθη, 
τις αδυναμίες και την ανεπάρκεια.

Απλώς οι εσωκομματικοί αντίπαλοι καλούνται 
να κατανοήσουν ένα ακόμη αυτονόητο, αυτό δη
λαδή που αντιλαμβάνεται ευχερώς και ο τελευταί
ος ψηφοφόρος του κυβερνώντος κόμματος. Οτι τυ
χόν αποτυχία της κυβέρνησης Σημίτη δεν θα την 
καρπωθούν ο Ακης ή ο Αρσένης ή κάποιος νεότε
ρος επίδοξος δελφίνος. Μοναδικός κερδισμένος 
θα είναι ο Εβερτ, που θα δεχτεί έτσι ένα αναπά
ντεχο δώρο. -—

Κι επειδή αυτή η επισήμανση μπορεί να φαντά
ζει σαν νέος «μπαμπούλας», είναι επίσης αυτονόη
το ότι δεν σημαίνει «αφοπλισμό» της εσωκομματι
κής αντιπολίτευσης. Αλλο, όμως, κριτική - σκληρή 
και ανελέητη επί της ουσίας, όταν χρειάζεται - και 
άλλο διαρκής υπονόμευση για τα ευτελή και τα 
ασήμαντα και με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτη
ση προσωπικών επιδιώξεων.


