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στα γεγονότα

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 Ιανουάριου Γ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΕ 290 ·  Αρ φύλλου 8556 ·  ΕΥΡΟ 1,00

Τ ο  «9» ταξιδεύει σ το ν κόσμο και oas παρουσιάζει τα KÓpncs t h s  Bpaziñías

το ρυθμό ins σάμπα
ΑΠΟ 7 ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικό σώμα 
κατά «αναρχο- 
επαναστστών»

Τα πρόσφατα, παρ’ ολίγον 
«ηχηρά», χρόνια πολλά, 
με παγιδευμένες επ ιστολές από  
Μπολόνια προς αξιωματούχους 
της Ε.Ε., οδηγούν την Ευρώπη 
στη σύσταση ειδικού σώματος 
για καταδίωξη των «αναρχο
επαναστατών». ΣΕΑ. 13

ΤΡΕΧΟΥΝ 01 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ως 29 ΦλεΒάρη 
ία  δικαιολογητικά 
για ία  αυθαίρετα

Για να συνδεθούν προσωρινά 
τα χτίσματά τους με τα δίκτυα 

ηλεκτρισμού και ύδρευσης.
Η διαδικασία είναι απλή και 

προβλέπει τέσσερα 
δικαιολογητικά. γ ε λ . 42

ΜΕΙΩΣΗ 37% ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

I ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2002 2003
ΘΑΝΑΤΗΦ ΟΡΑ 31 18
ΣΟΒΑΡΑ 92 94
ΕΛΑΦΡΑ 1.810 1.434
ΣΥΝΟΛΟ 1.933 1.546

Καλά νέα 
για τα τροχαία

Λιγότεροι οι νεκροί και τα τροχαία 
στην Αττική την περίοδο των 
εορτών, σε σχέση με πέρυσι. 
Σημαντική μείωση (37%) σημειώ
θηκε στους νεκρούς από τροχαία 
σε όλο το 2003. ε ε λ . 43

ΧΡΙΣΜΑ στον Γιώργο ανήμερα του Αγίου Ιωάννου

«Ακούμε πρωτόγνωρα μηνύματα ελπίδας από παντού»
Το βάπτισμα του διαδόχου πήρε 

χθες ο Γιώργος ΓΙαπανδρέου 
από τον Κώσια Σημίτη. Αύριο 

θα το πάρει από την Κ.Ε., στο τέλος 
Ιανουάριου από το συνέδριο και 
αρχές Φεβρουάριου από όλα τα 
μέλη του ΠΑΣΟΚ. Ενιοχυ μένος από 
την απόλυτη αποδοχή στο κόμμα 
και τη δυναμική που έχει δημιουρ
γήσει η υποψηφιότητά του, ελπίζει 
να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στην 4η 
συνεχόμενη νίκη στις 7 Μαρτίου. 
ΓΕΛ. 4-7 ·  ΑΡΘ ΡΟ  ΤΗΣ "Ε»  ΓΕΛ. Ο

Το κατά Σπμίτην χρονοδιάγραμμα
ΣΗΜΕΡΑ
10 π.μ.: Συνάντηση 
Στεφανόπουλου- Σημίτη
11 π.μ.: Κοινή συνεδρίαση 
Κυβ. Επιτροπής και Ε.Γ. ΠΑΣΟΚ ' 
1 μ.μ.: Δήλωση Σημίτη 
ΑΥΡΙΟ
Συνεδρίαση Κ.Ε. για διαδικασίες , 
εκλογής νέου προέδρου

ΤΕΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ

ΑΡΧΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Εκλογή προέδρου 
από τη βάση 
του κόμματος

7 ΜΑΡΤΙΟΥ
Εθνικές εκλογές

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ:

Ν.Δ: Η συνάντηση Σημίτη- 
Παπανδρέου αποτελεί ένα 
ακόμη σημείο προς την ήττα

ΣΥΝ: θέλουν να παραστή
σουν ότι είναι κάτι άλλο 
από αστό που είναι

ι
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ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Ε Λ Λ Α Δ Α
► Σήμερα η κλήρωση ίω ν  δικαστών για τον 

ΕΛΑ. ΣΕΛ.53
t  Υπονοούμενα κατά Βαρθολομαίου από 

ιον  Χριστόδουλο στη Θεσσαλονίκη, ςελ. 44
► Διαφωνία στα οικονομικά 

ιπτάμενων φροντιστών και διοίκησηε
Ο λυμπ ία^ . ς ε λ .4 3

► Περιοχή αμιγώε κατσίκι^  η Βούλα, 
λέει εισήγηση στο Συμβ. ms 
Επικρατεί^. ςελ .42

1& 41-44, 53 κο ς μ ο ς 13Æ 54
Αρχισε η εφαρμογή των αυστηρών ελέγχων στα 

αμερικανικά αεροδρόμια, παρά us αντιρρήσεκ. ςελ. 13
► Σφάζουν tis μοσχογαλέΒ στην Κίνα, για το φόβο 

εξά π λω σ α  ms cnunns nveupovias. ςελ. 15
► Ενοχοποιείται ο Köpodos για το θάνατο ms Νταϊάνα 

σε δημοσίευμα ms «Ντέιλι Μ ίρορ». r ελ. 15
► Το Εβραϊκό Συμβούλιο κατηγορεί την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ότι υποθάλπει τον αντισημιτισμό, 
οργισμένο$ ο Πρόντι ακυρώνει συνέδριο για τον 
αντισημιτισμό, ι ελ. u

ο ι κ ο ν ο μ ί α  17-20.37-40
Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α 45-51

01 Η Π Α  ζη ιο ύ ν  βιομετρικά στοιχεία και εξα ιρούν την Ελλάδα  από ιη ν  Ε.Ε.

Νάνο οι Ελληνες πολίτες 
ελέγχονται ως... τρομοκράτες

Ελεγχος 
Βιομειρικών 
στοιχείων στις 
ΗΠΑ. Οι Ευρωπαίοι 
τον γλπώνουν, 
οι Ελληνες όχι

Η Ελλάδα είναι η 
μοναδική χώρα- 
μέλος της

Ευρωπαϊκής Ενωσης 
που υποχρεώνει ιούς 
πολίτες ιης που θέλουν 
να ταξιδέψουν στις 
ΗΠΑ να παρουσιάζουν 
εκτός από το διαβατήριό 
τους και βιομετρικά 
στοιχεία (δακτυλικά 
αποτυπώματα, ψηφιακή 
φωτογραφία).

Η απόφαση αυτή έχει λη- 
φθεί από την αμερικανική κυ
βέρνηση και έχει ήδη τεθεί σε 
ισχύ, αλλά δεν ισχύει για 28 
χώρες, μεταξύ των οποίων και 
τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., πλην 
Ελλάδας φυσικά.

Προσφάτως, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ύστερα από πολύ
μηνες διαπραγματεύσεις με 
τις αμερικανικές αρχές, συμ
φώνησε στη μεταφορά 30 προ
σωπικών δεδομένων των Ευ

ρωπαίων επιβατών αεροπορι
κών πτήσεων προς τις ΗΠΑ.

Η Ελλάδα δεν κατόρθωσε 
να απαλλαγεί, όπως τα άλλα 
ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, από 
τα πρόσθετα βιομετρικά στοι
χεία ελέγχου των Ελλήνων ε
πισκεπτών στις ΗΠΑ, διότι ή
δη βρίσκεται σε «υποβαθμι
σμένη κατηγορία χωρών» που 
χρειάζονται βίζα για τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, τα τε
λευταία τουλάχιστον τέσσερα 
χρόνια, η αμερικανική κυβέρ
νηση με πολλαπλά διαβήματα 
προς τις ελληνικές Αρχές ζη
τούσε επιμόνως την αλλαγή 
τρόπου έκδοσης των διαβατη
ρίων (σ.σ.: από τις αστυνομι
κές Αρχές και όχι από τις νο
μαρχίες), προκειμένου να κα- 
ταργηθεί το καθεστώς χορή
γησης βίζας προς τις ΗΠΑ.

Παρά τις πολλαπλές διαβε
βαιώσεις της ελληνικής κυ
βέρνησης και τις συνεχείς πα
ρατάσεις, οι ελληνικές Αρχές 
ουδέποτε προχώρησαν στην 
αλλαγή τρόπου έκδοσης δια

βατηρίων, με αποτέλεσμα τώ
ρα να χρειάζονται και πρό
σθετα βιομετρικά στοιχεία 
των Ελλήνων επιβατών προς 
τις ΗΠΑ.

Η διαφοροποίηση της Ελλά
δας από τις υπόλοιπες κοινοτι
κές χώρες προκάλεσε ποικί
λες αντιδράσεις από τα κόμ
ματα της αντιπολίτευσης, που 
καλούν την κυβέρνηση να στα
ματήσει να ασχολείται μόνον 
με τα εσωκομματικά του 
ΠΑΣΟΚ και να ασχοληθεί με 
το σοβαρό αυτό θέμα.

Βολές κατά Γιώργου
Ο υπεύθυνος του τομέα 

Εθνικής Αμυνας της Ν.Δ., Σπ. 
Σπηλιωτόπουλος, δήλωσε ότι:

«Το ζητούμενο είναι γιατί 
δεν αντιδρά σε αυτή την ενέρ
γεια η “ισχυρή Ελλάδα” τού υ
πό παραίτηση πρωθυπουργού 
Κ. Σημίτη, στο πλαίσιο πάντα 
της “επιτυχημένης εξωτερικής 
πολιτικής” του υπουργού Εξω
τερικών, Γ. Παπανδρέου. Βέ
βαια, ο Γ. Παπανδρέου πρό

σφατα συνυπέγραψε έκθεση 
Επιτροπής της Ε.Ε., στην ο
ποία καταγράφονταν οι δρα
στηριοποιούμενες στην Ευρώ
πη εξτρεμιστικές οργανώσεις 
και ότι η “17 Νοέμβρη” εξακο
λουθεί να υφίσταται, δίνοντας 
το σχετικό έρεισμα στις Ηνω
μένες Πολιτείες».

Ο ευρωβουλευτής του Συ
νασπισμού, Αλ. Αλαβάνος, α
φού κατηγορεί τον υπουργό 
Εξωτερικών για ολιγωρία, πα
ρατηρεί ότι «με αυτό τον τρό
πο η Ελλάδα διαφοροποιείται 
από τις άλλες κοινοτικές χώ
ρες, εμφανίζεται ως χώρα τρο
μοκρατίας, ενώ προκαλείται 
μια διεθνής αίσθηση ανασφά
λειας για την Ελλάδα που μπο
ρεί να προκαλέσει σοβαρές α
ναστολές σε όσους θα ήθελαν 
να την επισκεφθούν για τους 
φετινούς Ολυμπιακούς Αγώ
νες».
•  ΣΤΗ ΣΕΛ. 13: Εντείνονται 
οι αντιδράσεις κατά των ΗΠΑ 
για τα μέτρα εξονυχιστικού ε
λέγχου των ταξιδιωτών.

Νέα Alfa 156. 
Τώρα είστε πιο κοντά 
στη θέση του οδηγού.

Από €21.280, 
με €250 το μήνα.

• 6 αερόσακοι · VDC/ASR 
(περιλαμβάνονται MSR και Brake Assist) 

• Cruise Control · σύστημα 
κλιματισμού διπλής ζώνης · radio-cd 

με ηχοσύστημα Hi-Fi Bose®· δερμάτινο 
τιμόνι με χειριστήρια ραδιόφωνου 

• ζάντες ελαφρού κράματος 16"

Χρηματοδοτικό Παράδειγμα: Νέα Alfa 156 1.6 16V Impression, Τιμή €21.280. Προκαταβολή €8.009, Μηνιαίο Εππόκιο 0,35%, Μηνιαίες Δόσεις με Φ.Π.Α. €250. Ε.Π.Ε. 0,0563 
5 2 ϊ  3.2 GTA: Εκπομπές C 0 2 (gr'km): 287 ·  Κατανάλωση καυσίμου (llt/100 km): 18.1 (εντός πόλης) / 8.6 (εκτός πόλης) / 12.1 (μικτός κύκλος)
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Γκάλοπ: Περισσότερο πράσινο 
στην παράσταση νίκης
Μεγάλη μείωση της ψαλίδας μεταξύ Ν.Δ. και ΓΙΑΣΟΚ στην 

«παράσταση νίκης» (δηλαδή στο ερώτημα ποιος θα κέρδιζε 
σήμερα τις εκλογές) καταγράφει η πρώτη δημοσκόπηση που έγινε 
μετά την επιβεβαίωση της αποχώρησης του Κώστα Σημίτη και την 
αδιαφιλονίκητη υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου στην αρ
χηγία του ΠΑΣΟΚ.

Η δημοσκόπηση είναι της εταιρείας ΑΕΚΟ, έγινε τηλεφωνικά 
από τις 3 ώς τις 5 Ιανουάριου σε δείγμα 1.200 ατόμων, μόνο σε κα
τοίκους μεγάλων αστικών κέντρων και μεταδόθηκε από τον τηλεο
πτικό σταθμό «Αλτερ». Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδόθηκαν: 
•  Στην «παράσταση νίκης» η διαφορά μεταξύ Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ 
είναι πλέον 9,4% (45,7% Ν.Δ. και 36,3% ΠΑΣΟΚ). Ολες οι μέχρι 
σήμερα έρευνες έδειχναν ότι αυτή η διαφορά ήταν από 20 έως 30 
μονάδες.
•  Στο ερώτημα «με ποιον αρχηγό κερδίζει το ΠΑΣΟΚ;», ο Γ. Πα
πανδρέου προηγείται σαφώς με 45,6% στο σύνολο των ψηφοφό
ρων (51,8% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ) και ακολου
θούν ο Κ. Σημίτης με 22,4% (31,5%) και ο Ευάγγ. Βενιζέλος με 
1,1%. Ο κ. Παπανδρέου θεωρείται ο πλέον κατάλληλος ηγέτης για 
το ΠΑΣΟΚ μετά τον Κ. Σημίτη: Συγκεντρώνει 64,5% έναντι 3% 
του κ. Βενιζέλου και 2% του κ. Τσοχατζόπουλου.

► Παράσταση νίκης
ΠΟΙΟ ΚΟΜΜΑ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Δεν ξέρω/ 
Δεν απαντώ

ΠΑΣΟΚ

ρ  Με ποιον αρχηγό κερδίζει το ΠΑΣΟΚ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΣΗΜΙΤΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΛΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

45,6^

■ ■  22,4%
1 1,1%

I  3,7%
ΔΞ/ΔΑ 27.2

ΠΑΣΟΚ

51,8%

31,5%

1, 1%

1, 6%

14,0%

ΝΔ

43,0%

13,9%

1, 8%

3,3%

36,9%

ΠΗΓΗ: ΑΛΚΟ (τηλεφωνικό γκάλοπ σε μεγάλα αστικά κέντρα)

• Θετική είναι η κρίση των ψηφοφόρων για την πρωθυπουργία 
Σημίτη. Το 55% τη θεωρεί απόλυτα επιτυχημένη (12,9%) ή επιτυ
χημένη (42,1%) και το 41,6% απόλυτα αποτυχημένη (18,6%) ή α
ποτυχημένη (23%).
• Το 62,2% θεωρεί ότι ο Γ. Παπανδρέου πρέπει να ακολουθήσει 
άλλη πολιτική από τον Κ. Σημίτη και το 24,3% ίδια.
• Το 63,3% θέλουν να επιστρέφει στη Ν.Δ. ο κ. Αβραμόπουλος 
(80,5% μεταξύ των ψηφοφόρων της Ν.Δ.), το 49,9% ο κ. Σαμαράς 
(71,3%), το 54% ο κ. Μάνος (71%), το 49,7% ο κ. Ανδριανόπουλος 
(66,4%) και το 34,6% ο κ. Καρατζαφέρης (48,9%). '

Ν.Δ.: Δεν αλλάζει η εικόνα
«Η δημοσκόπηση της ΑΣΚΟ δεν αλλάζει την εικόνα* του 

ΠΑΣΟΚ», είπε ο γεν. γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ., Δημήτρης Σι- 
ούφας. «Λιγότεροι από 1 στους 3 βλέπουν θετικότερα το ΠΑΣΟΚ 
με νέο αρχηγό. Οι μισοί δεν αλλάζουν εικόνα για το ΠΑΣΟΚ με το 
νέο αρχηγό. Μόνο οι μισοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ (51,8) -σε αυ
θόρμητη απάντησή τους- πιστεύουν πως «κερδίζει» το ΠΑΣΟΚ με 
αλλαγή αρχηγού. Περισσότεροι από το 60% περιμένουν μια δια
φορετική πολιτική από τον Γ. Παπανδρέου. Δηλαδή αποκρούουν 
την πολιτική των κυβερνήσεων, στις οποίες ο ίδιος συμμετείχε και 
συνυπέγραφε».

«Δεν νομίζω ότι παρουσιάζει καμία αναστροφή του κλίματος στη 
φάση αυτή», δήλωσε η δήμαρχος Αθηναίων, Ντόρα Μπακογιάννη. 
«Οσοι ξέρουμε από δημοσκοπήσεις, ξέρουμε και να τις διαβάζου
με. Ας μην κάνουμε τους πόθους κάποιων πραγματικότητα. Η 
πραγματικότητα είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει να αντιμετωπίσει 
πολλά, σημαντικά, καθημερινά προβλήματα. Και απάντηση σε αυ
τά τα προβλήματα γυρεύει από την πολιτική του ηγεσία. Αυτό πρέ
πει να είναι το αντικείμενο της προεκλογικής συζήτησης».

Απόλυτος συντονι

Ο Γ. Παπανδρέου 
τη στιγμή που 
εΕέρχεται από 
την είσοδο της 
κατοικίας του 
Κ. Σημίτη. 
Χαμογελαστός και 
συγκινημένος...

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Τ ο «βάπιισμα του 
διαδόχου» πήρε 
χθες ιο βράδυ από 

ιον Κώσια Σημίιη ο 
Γιώργος Παπανδρέου.
Σιις 7 Φεβρουάριου 
αναμένεται να ιο πάρει 
και από ια μεάη ιου 
ΠΑΣΟΚ σε ψηφοφορία 
σε ófln ιην Εδδάδα.

Εν ισχύ μένος από την απόλυ
τη αποδοχή που έχει στο κόμμα 
και από τη δυναμική που έχει 
δημιουργήσει η υποψηφιότητά 
του ελπίζει να οδηγήσει το 
ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη συνεχό
μενη νίκη του από το 1993 στις 
εκλογές που θα γίνουν στις 7 
Μαρτίου.

«Παίρνουμε πρωτόγνωρα 
μηνύματα ελπίδας και αισιοδο
ξίας απ’ όλες τις γωνιές της χώ
ρας» είπε ο υπουργός Εξωτε
ρικών, βγαίνοντας χθες το 
βράδυ από το σπίτι του πρωθυ
πουργού. Μιλώντας σε χαμη
λούς τόνους και δείχνοντας συ
γκινημένος έκανε λόγο για «ι
στορικές αλλά και πολύ αν
θρώπινες στιγμές, στιγμές συ
γκίνησης για μένα, πόσο μάλ
λον για τον Κώστα Σημίτη».

Κάλπες 7 Μαρτίου
Οι δύο άνδρες επιβεβαίω

σαν τον «απόλυτο συντονισμό 
τους» σε όλα τα βήματα της 
διαδοχής και συμφώνησαν στο 
χρονοδιάγραμμα. Οι εκλογές 
θα γίνουν στις 7 Μαρτίου και 
για την πρόθεση αυτή της κυ
βέρνησης ενημέρωσε το πρωί ο 
πρωθυπουργός τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Κ. Στεφανό- 
πουλο.

Οι συνεργάτες των κ.κ. Σημί
τη και Παπανδρέου και ο γραμ
ματέας του ΠΑΣΟΚ Μιχ. Χρυ- 
σοχοΐδης εξέφραζαν βεβαιότη
τα ότι «το κλίμα αλλάζει» και, 
όπως έλεγαν, aireó θα αποτυ
πωθεί στις δημοσκοπήσεις, που 
θα αρχίσουν να δημοσιεύονται 
από αύριο. Θεωρούν ότι οι εξε
λίξεις των τελευταίων ημερών 
«δίνουν δυναμική στο 
ΠΑΣΟΚ» και «προκαλούν ανη
συχία στη Ν.Δ.». Μάλιστα, ορι
σμένοι υπουργοί θεωρούν ότι 
μόλις εκλεγεί αρχηγός του 
ΠΑΣΟΚ ο κ. Παπανδρέου και 
προκηρυχθούν επίσημα οι ε
κλογές «η Ν.Δ. θα σύρεται πίσω 
από τα γεγονότα» και «θα προ
σπαθεί να καταπολεμήσει την 
ηττοπάθεια των οπαδών της».

Το χρονοδιάγραμμα
Το κλίμα αισιοδοξίας που ε

πικρατεί, ύστερα από δύο και 
πλέον χρόνια στο κυβερνών 
κόμμα, αποτυπώνεται στις δη
λώσεις όλων των στελεχών του, 
μερικές από τις οποίες μάλιστα 
φτάνουν στο σημείο του (προ
καταβολικού) πανηγυρισμού. 

Σύμφωνα με το χρονοδιά-

γραμμα, στο οποίο κατέληξαν 
χθες το βράδυ Σημίτης και Πα
πανδρέου:

Ι Ο κ. Σημίτης ενημέρωσε το 
πρωί τους κορυφαίους υ

πουργούς (μέλη της Κυβερνη
τικής Επιτροπής) και τα μέλη 
του Εκτελεστικού Γραφείου 
του ΠΑΣΟΚ, σε κοινή συνε
δρίαση, για την απόφασή του 
να αποχωρήσει από την ηγεσία 
του κόμματος. Λίγο αργότερα 
είχε προγραμματίσει να απευ
θυνθεί στον ελληνικό λαό και 
να εξηγήσει τους λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
πρωθυπουργός θα επικαλεστεί 
την ανάγκη της ανανέωσης 
στην πολιτική ζωή. «Ανοίγω 
δρόμο για την ανανέωση του 
ΠΑΣΟΚ», θα τονίσει. Παράλ
ληλα, θα κάνει απολογισμό του 
έργου της οκταετίας των κυ- 
βερνήσεών του και θα αναφερ
θεί στα διακυβεύματα της νέας 
τετραετίας.

Αύριο θα πραγματοποιηθεί 
συνεδρίαση της Κεντρικής 

Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, στην 
οποία θα μιλήσουν οι κ.κ. Ση
μίτης και Παπανδρέου. Τα μέ
λη του οργάνου θα αποφασί
σουν για τη σύγκληση του έ
κτακτου συνεδρίου και τις δια
δικασίες εκλογής του νέου 
προέδρου.

Οι δύο πρωταγωνιστές των 
ημερών έχουν συμφωνήσει το 
συνέδριο αυτό να γίνει στις 30

του μήνα. Το συνέδριο δεν 
προβλέπεται να διαρκέσει πο
λύ, καθώς η μόνη ουσιαστική 
απόφαση την οποία θα κληθεί 
να πάρει είναι η αλλαγή του 
Καταστατικού, ώστε ο νέος 
πρόεδρος να εκλεγεί από τα 
μέλη του κόμματος. Αυτή την 
πρόταση, άλλωστε, είχε κάνει 
πριν από τρία χρονιά ο Γ. Πα
πανδρέου.

3. Αν η πρόταση εγκριθεί, 
στις 7 Φεβρουάριου θα στη
θούν κάλπες σε όλες τις οργα
νώσεις του ΠΑΣΟΚ για την ε
κλογή του νέου προέδρου.

4. Αμέσως μετά ο κ. Σημίτης 
αναμένεται να ζητήσει από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη 
διάλυση της Βουλής και την 
προκήρυξη εκλογών στις 7 
Μαρτίου.

«Φορτισμένη»
Η πολυδιαφημισμένη συνά

ντηση Σημίτη-Παπανδρέου άρ
χισε στις 7 χθες το βράδυ και 
διήρκεσε δύο ώρες. Συνεργά
τες και των δύο περιέγραφαν 
το κλίμα ως θερμό και συγκινη
τικό. «Ηταν φορτισμένη συνά
ντηση», κατά την έκφραση συ
νεργάτη του υπουργού. Οπως 
έγινε γνωστό, ο κ. Παπανδρέ
ου είπε στον πρωθυπουργό του 
ότι θεωρεί την απόφασή του 
«γενναία και ιστορική για τη 
χώρα και την παράταξη». Ο ί
διος μίλησε στις δηλώσεις του

για «πολύ ανθρώπινες στιγ
μές».

Αλλος συνεργάτης του πρω
θυπουργού περιέγραφε ως ε
ξής τα συναισθήματα τόσο του 
ίδιου όσο και των δικών του 
ανθρώπων: «Υπάρχει μια αν
θρώπινη πικρία για την αποχώ
ρησή του, όταν μάλιστα πιστεύ
ουμε στο έργο που έχουμε φέ
ρει σε πέρας τα οχτώ χρονιά. 
Ομως, η πικρία αυτή υποχωρεί 
όταν βλέπουμε ότι η απόφαση 
του Σημίτη αλλάζει τα δεδομέ
να και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να 
νικήσει ξανά».

Χθες το βράδυ ξαναπήγε 
στο σπίτι του κ. Σημίτη ο υ
πουργός Τηλ. Χυτήρης και συ
ζήτησαν τις λεπτομέρειες των 
σημερινών εξελίξεων.

Ο Ακης Τσοχατζόπουλος 
χαρακτήρισε «γενναίες» τις 
πρωτοβουλίες Σημίτη και κά- 
λεσε τον Δ. Τσοβόλα, τα μέλη 
του ΔΗΚΚΙ και όσους ακολου
θούν τον Στ. Παπαθεμελή να 
προσαρμοστούν στα νέα δεδο
μένα.

Ο κ. Παπαθεμελής είπε ότι 
το όνομα Παπανδρέου «είναι 
βαρύ ιστορικό όνομα», αλλά 
πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν θα 
αλλάξει δρόμο. Ο διαγράφεις 
βουλευτής Κυριάκος Σπυριού- 
νης εξέφρασε την επιθυμία να 
επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ, αν 
τον αποκαταστήσουν όσοι τον 
διέγραψαν.



ο ιβ  7 Φ εβρουάρ ιου  παίρνει ιη ν  εντολή από  ια  μέλη ιο υ  Π ΑΣΟ Κ  για να δ ιεκδ ικήσει ένα μήνα αργότερα ιη ν  πρω θυπουργία

σμός και συμφωνία των δύο
Μετά τη συνάντησή του με τον 

Κώστα Σημίτη, που διάρκεσε 
δύο ώρες, ο Γιώργος Παπανδρέου 
έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
«Ανταλλάξαμε απόψεις για τ ις 
πρωτοβουλίες των επόμενων 
ημερών, τ ις οπο ίες έχει αναγγείλει 
ο πρωθυπουργός. Βέβαια, μιλήσαμε 
πέρα από πολιτικά.
Αυτές οι ιστορικές στιγμές είναι 
και πολύ ανθρώπινες στιγμές, 
στιγμές συγκίνησης και για μένα, 
πόσο μάλλον για τον Κώστα Σημίτη. 
Ακούμε από όλες τ ις γειτονιές και τ ις 
γωνιές της χώρας μας πρωτόγνωρα 
μηνύματα ελπ ίδας και α ισ ιοδοξίας 
για μια νέα πορεία ανανέωσης, για 
μια πορεία αλλαγών.
Θέλουμε να ανταποκριθούμε σ'

Γιώργος: Πρέπει 
να δουλέψουμε 

εθνικά
αυτές τ ις  προσδοκίες και πιστεύω θα 
ανταποκριθούμε».
—  Σας συμθούλευσε κάτι ο 
πρωθυπουργός; Πότε θα γίνουν οι 
εκλογές, κύριε υπουργέ;
«Αυτά θα τα συζητήσουμε άλλες 
μέρες».
—  Κάποιοι λένε ότι παίρνετε μεγάλο 
ρίσκο, κύριε υπουργέ. Το πιστεύετε;
«Νομίζω ότι οι προσδοκίες είναι 
πολύ μεγάλες, οι ελπ ίδες είναι πολύ 
μεγάλες. Θα έλεγα, ξεπερνούν τα

στενά όρια ενός κόμματος, και αυτό 
με εκψράζει εμένα. Πιστεύω ότι 
πρέπει να δουλέψουμε εθνικά για τα 
μεγάλα θέματα που ο πολίτης έχει, 
πέρα από κομματικές 
προκαταλήψεις. Νομίζω πως 
αυτό θέλει η νέα γενιά, αυτή τη 
σύνθεση, αυτή τη συναίνεση, αυτή 
τη συλλειτουργία. Και είναι μια 
μεγάλη πρόκληση να δουλέψουμε 
όλοι μαζί γΓ αυτή την Ελλάδα 
που θέλουμε».
—  Πότε θα θέσετε υποψηφιότητα; 
Θα ζητήσετε να εκλεγείτε από τη 
βάση;
«Για όλα αυτά τα διαδικαστικά κάντε 
υπομονή. Θα τα συζητήσουμε τις 
επόμενες μέρες, θα ενημερωθείτε. 
Να μην υπεισέλθω εγώ σ' αυτά».

Οι ώρες που ζέσταναν την Αναγνωστοποΰλου
Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Η παγωνιά χθες ήταν το κύ
ριο χαρακτηριστικό του 

καιρού σε όλη τη χώρα, στην 
οδό Αναγνωστοπούλου όμως, 
στο Κολωνάκι, το κλίμα ήταν 
θερμό, αφού στον αριθμό 10 
στήθηκε το σκηνικό των πιο 
κρίσιμων πολιτικών εξελίξε
ων του τόπου τα τελευταία 
οχτώ χρόνια.

Από το πρωί δημοσιογρά
φοι και τηλεοπτικά κανάλια 
είχαν πάρει θέση έξω από την 
είσοδο της πολυκατοικίας 
στην οποία κατοικεί ο πρωθυ
πουργός, στο σπίτι του οποίου 
ρυθμίστηκαν όλες οι διαδικα
σίες διαδοχής.

Το αδιαχώριηο
Το πολιτικό θερμόμετρο 

στην Αναγνωστοπούλου ανέ
βηκε στα ύψη το βράδυ λόγω 
της συνάντησης Σημίτη - Πα
πανδρέου. Τα τηλεοπτικά κα
νάλια έστειλαν ενισχύσεις, 
κάθε ένα είχε τρεις κάμερες 
και τρεις δημοσιογράφους, οι 
εφημερίδες έστειλαν και αυ
τές δημοσιογράφους και φω
τογράφους, ενισχυμένη πα
ρουσία είχαν και τα ραδιόφω
να.

Στις 7 μ. μ που έφτασε στο 
σημείο ο κ. Παπανδρέου δη- 
μιουργήθηκε το αδιαχώρητο. 
Η κυκλοφορία στην Αναγνω
στοπούλου δεν είχε διακοπεί, 
όμως διεξαγόταν με μεγάλες 
δυσκολίες, αφού οι κάμερες 
και οι δημοσιογράφοι είχαν 
κατακλύσει το δρόμο.

Το κρύο, τσουχτερό. Κά
ποια στιγμή άρχισε να ρίχνει 
χιονόνερο αλλά κανείς δεν 
άφηνε τη θέση του.

Και τις δύο ώρες της ανα
μονής, από τις εφτά έως τις 
εννιά, κεντρικό πρόσωπο στο 
δρόμο ήταν ο συνεργάτης του 
Γιώργου Παπανδρέου, Πανα
γιώτης Μπεγλίτης. Ολοι οι 
δημοσιογράφοι τον είχαν από 
κοντά, αυτός όμως ήταν ομι
λητικότατος για όλα, πλην των 
επίμαχων και επίκαιρων. 
«Αφήστε τα, θα τα μάθετε αύ
ριο» ήταν η στερεότυπη απά
ντηση του.

Αίγο πριν από τις εννιά ο Γ. 
Παπανδρέου κατέβηκε. Χει
ροκροτήθηκε από λίγους πο
λίτες που ήταν εκεί, ενώ ένας 
τον αγκάλιασε και τον φίλησε.

ίια τη Μαρία Ρεςάν
Ο υπουργός Εξωτερικών 

ήταν εμφανέστατα συγκινη
μένος. Δεν ήθελε να μιλήσει

για τα διαδικαστικά, έδειχνε 
να μην τον ενδιέφεραν εκείνη 
τη στιγμή, έμοιαζε να είναι 
αλλού. Η συγκίνησή του ήταν 
περισσότερο εμφανής όταν 
είπε ότι με τον κ. Σημίτη συζή
τησαν και πέρα από τα πολι
τικά και ότι «αυτές οι στιγμές 
είναι ιστορικές, είναι ανθρώ
πινες στιγμές, είναι στιγμές 
συγκίνησης και για μένα και 
για τον Κώστα Σημίτη»...

Εντύπωση πρακάλεσε η δή
λωση που έκανε για τη δημο
σιογράφο Μαρία Ρεζάν, που 
έφυγε πριν από λίγα 24ωρα 
από τη ζωή, μια δήλωση που 
διάλεξε να κάνει ίσως στην 
πιο σημαντική στιγμή της πο
λιτικής σταδιοδρομίας του.

Είπε ότι σε αυτήν έδωσε 
την πρώτη ραδιοφωνική συνέ
ντευξή του ως πολιτικός και

τόνισε ότι η Μαρία Ρεζαν τί
μησε τη δημοσιογραφία, τη 
δημοκρατία και τους πολιτι
κούς δημοσιογραφικούς θε
σμούς.

Χρυσοχόϊδης - Χιπήρπς
Η αρχή των εξελίξεων στην 

Αναγνωστοπούλου είχε γίνει 
πολύ νωρίτερα, στη μία το με
σημέρι, με τη σύσκεψη που εί
χε ο κ. Σημίτης με τους Μιχά- 
λη Χρυσοχοΐδη και Τηλέμαχο 
Χυτήρη. Ο κ. Χρυσοχοίδης 
δεν έκανε καμία απολύτως 
δήλωση ούτε όταν πήγε ούτε 
όταν έφυγε, σε αντίθεση με 
τον κ. Χυτήρη που είπε δυο 
λόγια μετά το τέλος της σύ
σκεψης, καθόλου διαφωτιστι- 
κά όμως.

«Εξετάσαμε με τον πρόε
δρο τις εξελίξεις των επόμε
νων ημερών, τι πρόκειται να 
γίνει αύριο και τι πρόκειται 
να γίνει το επόμενο διάστημα. 
Ολα αυτά θα τα μάθετε στην 
ώρα τους από τον πρόεδρο 
και τις αποφάσεις των οργά
νων» είπε ο κ. Χυτήρης.

Οταν ρωτήθηκε αν εξέτα
σαν και το ενδεχόμενο εκλο
γών το Φεβρουάριο, απάντη
σε: «Οταν σας λέω πως εξετά
σαμε όλες τις εξελίξεις, ση
μαίνει ότι εξετάσαμε όλες τις 
εξελίξεις». Η απάντηση δεν 
ήταν επίσης καθόλου διαφω- 
τιστική και άφησε ανοιχτό το 
ενδεχόμενο εκλογών το Φε
βρουάριο και γΓ αυτό το (πο
λιτικό) κλίμα ζεστάθηκε ακό
μα περισσότερο και οι απευ
θείας συνδέσεις από την Ανα
γνωστοπούλου πήραν φωτιά, 
κερδίζοντας τη μάχη με την 
παγωνιά.

ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-
Σύμψωνα με το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, σήμερα ο 
πρόεδρος εκλέγεται από το συνέδριο. Για την εκλογή 
του, κατά τπν πρώτη ψηφοφορία απαιτείται το 50% +
1 των έγκυρων ψηφοδελτίων και το συνέδριο να 
βρίσκεται σε νόμιμη σύνθεση (απαρτία). Σε περίπτωση . 
μη εκλογής προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, 
τότε αυτή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων. 
Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται πρόεδρος ο πρώτος 
σε ψήφους. Ο Γιώ ργος Παπανδρέου έχει από παλιά 
εκφράσει τπ θέση ότι αυτή η διάταξη του 
καταστατικού πρέπει να αλλάξει και ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ να εκλέγεται με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία, όχι μόνο όλων των οργανωμένων μελών 
του κόμματος αλλά και φίλων αυτού. Αυτή η 
διαδικασία φαίνεται ότι θα ακολουθηθεί τελικώ ς, 
αφού η προαναφερθείσα διάταξη του καταστατικού  
θα τροποποιηθεί στο έκτακτο συνέδριο, που θα γίνει 
κατά πάσα πιθανότητα στις 30 Ιανουάριου.

Συνασπισμός Ριζοσπαστικής 
Αριστερός και μετά τις εκλογές
0  Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κάνει σήμερα ε

πίσημα την εμφάνισή του στο στίβο, διεκδικώντας την ψήφο 
των πολιτών εκείνων που αποστρέφουν το πρόσωπο από το δικομ- 
ματισμό και επιθυμούν προοδευτικές πολιτικές λύσεις.

Η ανακοίνωση της πολιτικής (και όχι μόνο εκλογικής) σύμπρα
ξης θα δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα, αφού θα έχουν ήδη ολο
κληρωθεί οι εσωτερικές διαδικασίες στις δυνάμεις που μετέχουν 
στο σχήμα.

Οι τελικές συζητήσεις στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας των 7 έγι
ναν προχθές με εισηγητή τον Μανώλη Γλέζο. Οι πολιτικές εξελί
ξεις, όπως είπε, επιβάλλουν να προχωρήσουμε αποφασιστικά και 
στην εκλογική συνεργασία για να ολοκληρώσουμε τα πολύ θετικά 
βήματα που έχουμε κάνει. Επιφυλακτικός εμφανίστηκε μόνο ο εκ
πρόσωπος της ΚΟΕ Ρούντι Ρινάλντι, διαφωνώντας με την ονομα
σία του σχήματος και δεν αποκλείεται τελικά να μην μετάσχει. Νω
ρίτερα ο Μ. Γλέζος είχε παραστεί και στη συνεδρίαση της Πολιτι
κής Γραμματείας του ΣΥΝ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΝ Νίκος Κωνσταντόπουλος, που θα είναι και 
επικεφαλής της Αριστερής Παράταξης, όπως αποκαλούν πλέον το 
σχήμα αυτό τα στελέχη των συν εργαζόμενων δυνάμεων, δήλωσε 
χθες στην «Ε»:

«Προχωράμε. Η πολιτική δεν γίνεται με επικοινωνιακούς εξο- 
μοιωτές που φτιάχνουν και αποκαθηλώνουν μεσίες. Η πολιτική γί
νεται στο πραγματικό πεδίο των προβλημάτων, των ιδεών και του 
πολιτισμού, της κοινωνικής συμμετοχής και των κοινωνικών συμ- 
μαχιών. Οταν στο δικομματικό πολιτικό σύστημα παίζουν παιχνί
δια κορυφής και εξουσίας οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, η ανανε
ωτική Αριστερά και τα ριζοσπαστικά κινήματα αποτελούν την ελ
πίδα ότι υπάρχει διαφορετικός δρόμος και διαφορετικός κόσμος».

Κατά διαρχίας η Αριστερή 
Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ

υ  μελλοντική αλλαγή ηγεσίας έχει δημιουργήσει ελπίδες και 
' ' Π  θετικές προοπτικές για την επικείμενη εκλογική αναμέτρη
ση», αναφέρει σε παρέμβασή της η «Αριστερή Πρωτοβουλία - 
ΠΑΣΟΚ», επισημαίνει όμως ότι, για να μην καταλήξει σε σκηνο
θέτη μένο επικοινωνιακό τέχνασμα, πρέπει η νέα ηγεσία να απο
σαφηνίσει τη φυσιογνωμία και τις πολιτικές της θέσεις.

Η «Αριστερή Πρωτοβουλία», που ως γνωστόν είναι η μόνη ορ
γανωμένη τάση του ΠΑΣΟΚ, τάσσεται κατά της διαρχίας, τονί
ζοντας ότι «το ερμαφρόδιτο ηγετικό σχήμα μόνο σύγχυση και α
ποπροσανατολισμό μπορεί να προκαλέσει στην κοινωνία». 
«Χρειάζονται καθαρές λύσεις για να μπορέσει ο νέος πρόεδρος, 
απερίσπαστος από τα βάρη του παρελθόντος, να δώσει νέα ώ
θηση στην κυβέρνηση και στο κόμμα, οι δεσμεύσεις του παρελ
θόντος δεν μπορεί να προσδιορίσουν τις κινήσεις του μέλλο
ντος», αναφέρει.

Ικανοποίηση ΕΒΕΑ για 
την επίσπευση εκλογών
Ο ι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, και κυρίως η επίσπευση της η

μερομηνίας των εκλογών, κυριάρχησαν στα πολιτικοοικονομι
κά «πηγαδάκια» κατά την καθιερωμένη δεξίωση του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητήριου της Αθήνας.

Πέραν των ανταλλαγών πληροφοριών και εκτιμήσεων για το τι 
μέλλει γενέσθαι, η πλειονότητα των επιχειρηματιών εξέφραζε την 
ικανοποίησή της για το διαφαινόμενο περιορισμό της προεκλογι
κής περιόδου, θέμα για το οποίο είχε λάβει θέση τόσο η ηγεσία του 
ΣΕΒ όσο και του ΕΒΕΑ.

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του προέδρου του ΕΒΕΑ Δρ. 
Φουντουκάκου, ο οποίος επισήμαινε προχθές ότι «η διεξαγωγή ε
κλογών μπορεί να ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο της οικονομίας που 
έχει αδρανοποιήσει παραγωγικές δυνάμεις και αναπτυξιακές προ
οπτικές».

Πρόσθεσε δε ότι η αντιπαράθεση των πολιτικών δυνάμεων θα 
πρέπει να εστιαστεί σε υπεύθυνα και ρεαλιστικά προγράμματα και 
όχι σε αλόγιστες και ουδέποτε πραγματοποιηθείσες προεκλογικές 
υποσχέσεις.



Η Ν.Δ. φωτογραφίζει σ υνυπευθυνό ιη ια  και μ ιλάει για επ ικο ινωνιακά τρικ

«ϊι Σημίτης, τι Γιώργος»
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

φ
ωιογραφιζονιας 
ως «δίδυμο 
συνυπευθυνόιη- 

ιας» ιούς Σημίιη- 
Παπανδρέου, 
ανιέδρασε η Ρηγίδδης 
σιις ραγδαίες ποδιιικές 
εξείΐίξεις που 
απματοδοιεί η χθεσινή 
συνάντηση Σημίτη- 
Παπανδρέου.

Η ασπιρίνη στον πονοκέφα
λο που βασανίζει τη Ν.Δ. είναι 
η εκτίμηση ότι «οι σκεπτόμε- 
νοι, τους οποίους κέρδισε αυ
τά τα χρόνια, δεν θα παρα
πλανήσουν από τα... μελομα
κάρονα του κ. Παπανδρέου».

«Αυτοί που δημιούργησαν 
τα προβλήματα σήμερα δεν 
μπορούν να κρυφτούν πίσω α
πό χαμόγελα και επικοινω- 
νιακά τρικ», δήλωσε ο Θ. 
Ρουσόπουλος χθες βράδυ. 
Χαρακτήρισε τη συνάντηση 
Σημίτη-ΙΙαπανδρέου ως «ένα 
ακόμη σημείο προς την ήττα 
του ΠΑΣΟΚ» και τόνισε ότι 
«το ΠΑΣΟΚ θα ηττηθεί όχι 
γιατί του έλειπε ένα άλλο πε
ριτύλιγμα, αλλά γιατί απέτυχε 
να δώσει λύσεις στα πραγμα
τικά προβλήματα του τόπου».

«Εκλογές»
Με υψηλότερους τόνους σε 

σχέση με τις προηγούμενες μέ
ρες και με σαφείς αιχμές για τις 
διαδικασίες, με τις οποίες μεθο
δεύεται η διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ, 
θα απαντήσει ο Κ. Καραμανλής 
στις σημερινές δηλώσεις του 
πρωθυπουργού. Θα κατηγορή
σει τον Κ  Σημίτη για «φυγή» και 
θα ζητήσει αμέσως εκλογές.

Ο Θ. Ρουσόπουλος επανέ
λαβε, χθες, το αίτημα που δια
τύπωσε ο πρόεδρος της Ν.Δ. 
από το Ναύπλιο για εκλογές 
το Φεβρουάριο. Παρά το γε
γονός, όμως, ότι η ίδια τις ζη
τάει από τον Ιούνιο, δείχνει ό
τι ούτε τα χρίσματα στους υ
ποψηφίους της είναι έτοιμη 
να δώσει!

«Η αλλαγή που γίνεται στο 
ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω ότι θα ε
πηρεάσει σε τίποτα το τελικό 
αποτέλεσμα», δήλωσε από τα 
Χανιά ο Κ. Μητσοτάκης. Ο 
λαός θα καταψηφίσει το 
ΠΑΣΟΚ ως κόμμα, ανεξάρ
τητα από όποιον αρχηγό».

«Ηταν ένας μόνιμος γιέ
σμαν της αντιλαϊκής πολιτικής 
του ΠΑΣΟΚ», είπε για τον 
Γιώργο Παπανδρέου ο Μιλ
τιάδης Εβερτ στον «Φλας». 
«Επίσης δεν ξέρω κατά πόσο 
θέλει η ομάδα εκείνη η οποία 
κάνει διαφήμιση του κ. Πα
πανδρέου να είναι εκτεθειμέ
νος για πολύ καιρό στους φα
κούς και σε διαλόγους».

Του ΣΤΑΘΗ

Ζαλισμένη από την πτώση 
της έτσι που βρέθηκε από τα 
ψηλά -όταν η διαφορά της α
πό το ΠΑΣΟΚ ξεπερνούσε τις 
οχτώ μονάδες- στα χαμηλά 
-τώρα που οι εκλογές δεί
χνουν να παίρνουν τα χαρα
κτηριστικά μιας αμφίρροπης 
αναμέτρησης- η Ν.Δ. δέχεται 
κριτική εκ των ένδον.

Ο βουλευτής Πάνος Πανα- 
γιωτόπουλος άσκησε κριτική 
στην επικοινωνιακή ομάδα 
της Ρηγίλλης λέγοντας στο 
«Σκάι» ότι η Ν.Δ. «δεν θα έ
πρεπε να αφήσει τον κ. Γιώρ
γο Παπανδρέου να κεφαλαι-

οποιήσει τόσο υψηλά ποσο
στά δημοτικότητας και δημο
φιλίας. Επρεπε πολύ νωρίτε
ρα να έχει ασχοληθεί».

Ο βουλευτής Νικήτας Κα- 
κλαμάνης είπε ότι η Ν.Δ. «ανα
μένει και την τυπική παράδοση 
του δαχτυλιδιού στον κ. Παπαν
δρέου για να ασχοληθεί και μα
ζί του, με τις πολιτικές του».

Το πρόγραμμα
Η Ν.Δ. ανακοίνωσε χθες το 

πρόγραμμα των πολιτικών 
δραστηριοτήτων της, για το ε
πόμενο διάστημα:
★  Ο Κώστας Καραμανλής

καλεί εντός των ημερών στη 
Ρηγίλλης τη δήμαρχο Αθηναί
ων Ντόρα Μπακογιάννη για 
χείρα βοήθειας και την Παρα
σκευή στην Αθήνα τους υπο
ψηφίους, των οποίων τα ονό
ματα ανακοινώθηκαν (στις 
μονοεδρικές). Το Σάββατο 
περιοδεύει στο Χαλάνδρι.
★  Στην «ανανέωση» την οποία 
ευαγγελίζεται ο Γιώργος Πα
πανδρέου, η Ν.Δ. απαντά με τη 
σύγκληση σε όλους τους νο
μούς των πολιτικών και κοινω
νικών συμβουλίων του κόμμα
τος 9-20 Ιανουαρίου, προκει- 
μένου να συνταχθούν οι «Χάρ-

ΤΣ0Β0ΛΑΣ: ΓΙΑ 
ΧΑΡΗ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΩΝ
«Η αλλαγή ηγεσίας στο 
ΠΑΣΟΚ εξυπηρετεί άλλες 
επίκαιρες ανάγκες του 
ξένου παράγοντα και των 
εξωθεσμικών ελληνικών 
παραγόντων. Ασφαλώς 
δεν εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα του 
εργαζόμενου λαού», 
δήλωσε χθες ο πρόεδρος 
του ΔΗΚΚΙ Δ. Τσοβόλας.
Το ΔΗΚΚΙ, είπε, δεν έχει 
καμιά απολύτως 
ιδεολογική και πολιτική 
συγγένεια με αυτό το 
ΠΑΣΟΚ. Ως εκ τούτου, δεν 
γεννόται κανένα θέμα 
συνεργασίας με αυτό το 
νεοφιλελεύθερο ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Τσοβολας τόνισε ότι ο 
κ. Σημίτης
πειθαναγκάστηκε για να 
δρομολογήσει τις 
τελευταίες εξελίξεις από 
τους εξωθεσμικούς 
παράγοντες, γιατί μεταξύ 
άλλων μεθοδεύεται το 
κλείσιμο δύο μεγάλων 
εθνικών θεμάτων 
(Κυπριακού, Αιγαίου), κατά 
τρόπο άδικο σε βάρος της 
Κύπρου και της Ελλάδας 
και προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν 
συμφέροντα των ΗΠΑ και 
της Τουρκίας.
• «Βαρύ το όνομα 
Παπανδρέου, αλλά δεν 
έχει να κάνει μ1 εμάς», 
δήλωσε χθες ο Στέλιος 
Παπαθεμελής.

τες της Καθημερινότητας» με 
τα μεγαλύτερα προβλήματα 
της κάθε περιοχής (κάτι ανά
λογο γίνεται και στην Αττική).
★  Στις 14 Ιανουαρίου θα πα
ρουσιάσει το πρόγραμμά της 
για την Υγεία και στο τέλος 
του μήνα για την Οικονομία.
★  Στις αρχές Φεβρουάριου 
συγκαλεί Πανελλαδική Διά
σκεψη, στην οποία θα δώσει 
χαρακτηριστικά έκτακτου συ
νεδρίου, προκειμένου να συ
ναγωνιστεί το ΠΑΣΟΚ στην 
εικόνα των αλλαγών που δη
μιουργεί η παρουσία του 
Γιώργου Παπανδρέου.

«Δεν φτάνει να επικαλούμα
στε το καινούργιο, πρέπει νατό 
χτίζουμε σε στέρεες βάσεις, με 
βέβαια βήματα», δήλωσε ο Κ. 
Καραμανλής χθες στον αγια
σμό του Πειραιά. «Για μας η 
πολιτική έχει νόημα μόνο όταν 
χαράσσεται στο φως για τους 
πολλούς». Επανήλθε στα προ
βλήματα της καθημερινότητας 
(ακρίβεια, ανεργία) και τόνισε, 
μιλώντας προχθές βράδυ στο 
ΕΒΕΑ, ότι «κανένα νέο περιτύ
λιγμα δεν τα αλλάζει αυτά».

korai@enet.gr

Κωνσιαντόπουλος: θέλουν να παραστήσουν ότι είναι κάτι άλλο
Σπασμωδικές και βεβιασμένες κι

νήσεις, οι οποίες δεν αποτελούν 
παρά την ομολογία της αποτυχίας της 
κυβέρνησης, χαρακτηρίζει ο Νίκος 
Κωνσταντόπουλος τις τελευταίες εξε
λίξεις στο ΠΑΣΟΚ.

Την επισήμανση αυτή έκανε ο πρό
εδρος του ΣΥΝ προσερχόμενος στο 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη
τήριο Αθηνών, προσθέτοντας: «Η οι
κονομία πορεύεται με δανεικά, η κοι
νωνία πορεύεται μέσα από αδικίες, η 
αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη είναι 
το ζητούμενο, η πραγματική σύγκλιση 
εξακολουθεί να είναι μια υπόσχεση

για το μέλλον. Οι λίγοι είναι εκείνοι 
οι οποίοι αισθάνονται ότι ωφελήθη
καν από την κυβερνητική πολιτική, η 
χώρα και οι πολλοί, η μεγάλη πλειο- 
ψηφία της ελληνικής κοινωνίας επι
βαρύνθηκαν ακόμη περισσότερο».

Μιλώντας στο ραδιοσταθμό «Αθήνα 
9,84», παρατήρησε ότι οι πολίτες «δεν 
είναι απλώς εύπιστοι καταναλωτές ε
ντυπώσεων, είναι ενεργοί πολίτες. Και 
δεν μπορεί να οδηγούμαστε από την 
κοινωνία των ενεργών πολιτών στην 
κοινωνία των εύπιστων οπαδών».

Για λόγους, λοιπόν, «προεκλογικής 
σκοπιμότητας, επειδή πηγαίνοντας

προς τις εκλογές το πρόσωπο και τα 
έργα της κυβέρνησης δεν πείθουν, ε- 
πιχειρείται τώρα μία ταχυδακτυλουρ
γία: Το κόμμα και τα πρόσωπα που 
κυβερνούν επί 8 χρόνια θέλουν να 
παραστήσουν ότι είναι κάτι άλλο. Οτι 
είναι κάποιοι καινούργιοι. Επίσης, οι 
ίδιοι μηχανισμοί υποστήριξης οι ο
ποίοι αγιογραφούσαν επί 8 χρόνια 
τον κ. Σημίτη, οι ίδιοι μηχανισμοί τώ
ρα τον αποκαθηλώνουν και έχουν ε
πιδοθεί στην ενίσχυση της υποψηφιό
τητας του κ. Παπανδρέου».

Την αλλαγή ηγεσίας σχολίασε, μι
λώντας στο «Φλας», και ο Δ. Παπα-

δημούλης ως εξής: «Το ΠΑΣΟΚ, α
φού υιοθέτησε την οικονομική πολιτι
κή της Ν.Δ., τώρα υιοθετεί και τη συ
νταγή της Ν.Δ. για την ηγεσία. Απέ
ναντι σε έναν Κωνσταντίνο Καρα
μανλή αντιπαραθέτει έναν Γεώργιο 
Παπανδρέου».

Ο υπεύθυνος Εξωτερικής Πολιτικής 
του ΣΥΝ, Νίκος Χουντής, σε δηλώσεις 
του επισημαίνει ότι η εμπλοκή των ελ
ληνοτουρκικών θεμάτων στην προε
κλογική τακτική του ΠΑΣΟΚ και η εμ
φάνισή τους ως προίκα στο σημερινό 
υπουργό Εξωτερικών συνιστά επιπό- 
λαιη και επικίνδυνη ενέργεια.

mailto:korai@enet.gr


γύρω στα 85 ευρώ.
■  Voucher για συγκεκριμένα πακέτα 
σαββατοκυριακάτικων αποδράσεων. 
Οι τιμές εξαρτώνται από τους διαφο
ρετικούς προορισμούς.
■  Ετήσια συνδρομή στο National 
Geographic ή τέλος πάντων γενικότερα 
σε μεγάλης κυκλοφορίας περιοδικό.
■  Προσφορά εκπαίδευσης για μία μέ
ρα σε διαστημικό κέντρο. Πληροφο
ρίες μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση: 
www.incredible-adventures.com
■  Ηχογράφηση προσωπικού δίσκου 
σε επαγγελματικό στούντιο. Κοστίζει 
279 ευρώ και για λεπτομέρειες απευ
θύνεστε στο www.redletterdays.co.uk
■  Βόλτα με αερόστατο πάνω από τη 
Ρώμη, για 14 ευρώ. «Απογείωση» από 
τη Βίλα Μποργκέζε.
■  Υιοθεσία ενός μωρού στη Ρουμα
νία, κάποιου ενήλικα στο Θιβέτ ή για 
τους φανατικούς ζωόφιλους κάποιου

τετράποδου στην πόλη σας.
■  Κούρα ξεκούρασης και 

ομορφιάς σε ένα κέ
ντρο spa.

Με ή χωρίς χαρτιά 
περιτυλίγματος τα δώ
ρα είναι δώρα και κά

ποτε είναι ξεχωριστά 
μόνο εξαιτίας του 
προσώπου που μας 
τα προσφέρει. Ακού- 
τε απανταχού Αϊ-Βα- 
σίληδες, την είπαμε 
την καλή κουβέντα κι 
αρχίσαμε ήδη να 
φτιάχνουμε τη λίστα 

με τις απαιτήσεις 
μας για τις επόμε
νες γιορτές. Τι μέ
ρα πέφτει η Πρω

τοχρονιά του 2005;

συνήθεια «ασφάλισης» ενός δώρου, 
αλήθεια) κι ύστερα ένα βουνό από λε
ηλατημένα χαρτιά πλάι στο χριστου
γεννιάτικο δέντρο, υπάρχει και άλλη 
προσέγγιση. Γιατί -βρε, κουτά- δεν έ
γιναν μόνο τα όπλα «έξυπνα» στις μέ
ρες μας, μπορεί εξίσου να γίνουν και 
τα δώρα!

Ετσι, μπορεί μια απόδειξη, ένα δι
πλότυπο, μια Βεβαίωση εξόφλησης να 
είναι όλο κι όλο το μαγικό εισιτήριο για 
κάτι διαφορετικό.

Οπως έγραψε και η ιταλική εφημε
ρίδα «Ρεπούμπλικα», η προσέγγιση 
περνάει, από το εγώ προσφέρω κι εσύ 
καταναλώνεις, στο εγώ σου προσφέ

ρω κι εσύ ονειρεύεσαι (ένα λαχείο, μια 
κάρτα εισόδου σετζογαδόρικα παιχνί
δια), εγώ σου προσφέρω κι εσύ τηλε
φωνείς (κάρτα ανανέωσης ή και σύν
δεση κινητού τηλεφώνου), εγώ σου 
προσφέρω κι εσύ αναχωρείς σε ταξί
δια αλλιώτικα κι εντυπωσιακά: μια 
βόλτα με ελικόπτερο, μαθήματα σε έ
να διαστημικό κέντρο ή και ηχογρά
φηση σε στούντιο του προσωπικού 
σου Οϋ. Η συνδρομή στο γυμναστή
ριο για έναν ολόκληρο χρόνο, εισιτή
ρια για την Οπερα (άντε για το Μέγα
ρο) για κάποιες παραστάσεις ή και ε
ξόφληση της συμμετοχής για παρακο
λούθηση σεμιναρίων μαγειρικής είναι

ΠΡΟΣΩΠΑ

Ι Δ Ε Ε Σ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΑΒΑΡΑ javara@enet

Σ την... ουρά άλλης μιας ακολου
θίας χριστουγεννιάτικων γιορ
τών, μένουμε όπως κάθε χρόνο 

με μια γλυκόπικρη γεύση και υπό κα
νονικές συνθήκες με μια ολόφρεσκη 
διάθεση να αλλάξουμε τα πάντα 
προς το καλύτερο, λες κι ο καινούρ
γιος χρόνος είναι κάτι περισσότερο 
από μια ημερολογιακή σύμβαση. 
Συναντήσεις, ανάσες διασκέδα
σης, έξοδα, Αγιο-Βασίληδες που 
πήγαν κι ήρθαν, τυχερά (ή και 
πλέον άτυχα) παιχνίδια και κάτι 
που μας σπρώχνει να υπολογί

Δώρα με φαντασία

επίσης πρωτότυπες ιδέες.
Η φανταχτερή όσο και απλή λογική 

που γεννά τέτοιες ιδέες δεν βρίσκεται 
πολύ μακριά από την επιλογή κάποιων 
δικών μας ανθρώπων παλιότερα (παπ- 
πουδογιαγιάδων και νονών) να μας δί
νουν χρήματα που θα αξιοποιούσαμε 

εμείς για να πάρουμε οτιδήπο
τε της δικής μας επιλογής.

Φυσικά και τα μεγάλα κατα
στήματα δεν κλείνουν τα μάτια 
στα νέα δεδομένα κι έτσι δια

θέτουν δωροεπ ιταγές, κάρ
τες με προπληρωμένες πα
ρεχόμενες υπηρεσίες, σε 
τιμές που καλύπτουν μια 
μεγάλη γκάμα δυνατοτή
των των πελατών τους.

Πού διατίθεται 
το «ξεχωριστό»

Στην πραγματικότητα 
είναι πολύ σχετικό το τι 
μπορούμε να ορίσουμε 
ως ξεχωριστό. Πά
ντως προσωπικά α
πό όσα είδα και ά-

σουμε από τώρα πότε έρχεται η κο
ντινότερη επόμενη αργία.

Σε ό,τι και να επιλέξουμε να στα
θούμε από τις γιορτές, εκείνο που σί
γουρα χαρακτηρίζει αυτές τις φωτει
νότερες -λ ες- μέρες που έρχονται 
στο τέλος κάθε χρονιάς και χτίζουν το 
ξεκίνημα της νέας είναι τα δώρα. Αυτό 
το παιχνίδι, η γλυκιά ανάγκη, η υπο
χρέωση, ή ακόμη και η τυπική διαδικα
σία τού πάρε-δώσε, στο πλαίσιο που 
υπαγορεύουν η κουλτούρα και ο κοι
νωνικός κύκλος του καθενός. Κι αν η 
«παράδοση» μας φέρνει ντε και καλά 
στο μυαλό πακέτα, λαμπερά περιτυ
λίγματα, φιόγκους (τι εσωστρεφής

κουσα μέσα στις 
γιορτές, ξεχώρισα 
(να τος και ο πρώ
τος απολογισμός, 
ακόμη δεν μπήκε η 
χρονιά):
■  Δώρο ένα αστέ
ρι. Ο παραλήπτης 
παίρνει ένα πιστο
ποιητικό με τη φω
τογραφία του ά
στρου, μέσα από 
επαγγελματικό 
τηλεσκόπιο.
Εκείνος που κάνει 
το δώρο πληρώνει

Οι avayvÙGWC γράφουν... elet@ enet.gr

Ψεύδος
Διαμαρτύρεται ο κ.
Γιάννης Ιωαννίδης, εκ

παιδευτικός, Κομοτηνή:
«Πριν ακόμη ξημερώσει... 

Γιωργάκης, άρχισαν όχι μόνο 
τα κοκόρια, αλλά και οι κότες 
να λαλουν παιάνες και να στέλ
νουν προσκλητήρια στις γύρω 
διευθύνσεις, ψάχνοντας για α
νύποπτους και απληροφόρη
τους αποδέκτες. Ετσι, μιλούν 
για κυκλώνες, που εισδύουν σε 
γράφε ία του ΔΗΚΚΙ και που ο
νομάζονται Γιώργηδες. Γρά
φουν χωρίς να αναφέρουν ονό
ματα για στελέχη του ΔΗΚΚΙ, 
που αποχωρούν. Μιλούν για 
τον πολυσυζητημένο Δημαρά 
και τους χρωματισμούς του. 
Εκείνο που κάνει κατάπληξη, 
όμως, είναι που γράφουν ότι 
πριν λίγες μέρες αποχώρησε ο 
τέως βουλευτής του ΔΗΚΚΙ Γ. 
Καρακώστας. Ψεύδος και πα
ραπληροφόρηση. Σκοπιμότητα 
και ντροπή. Ντροπή γιατί σί
γουρα ξέρουν ότι ο Γ. Καρακώ- 
στας, τέως βουλευτής Αιτωλοα
καρνανίας, αποχώρησε και διε- 
γράφη από το ΔΗΚΚΙ έναν και 
πλέον χρόνο πριν από τις εκλο
γές του 2000! Αδικος κόπος για 
τους κονδυλοφόρους του ψεύ
δους και της παραπληροφόρη
σης. Με τέτοιες τακτικές δεν 
ξημερώνει... Γιωργάκης».

0 οικισμός ίων Ρομά
.Δημοσίευμα του Νίκου Ρούμπου σχολιάζει ο κ. Πανα
γιώτης Δημητράς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατη

ρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι:
«Μπορεί να θεωρηθεί “πρότυπο για όλη την Ελλάδα” ο οικι

σμός των Ρομά “Αγία Σοφία” στη Θεσσαλονίκη, όπως ισχυρί
ζεται ο Νίκος Ρούμπος (“Ε”, 3/1/2004), όταν μας πληροφορεί ο 
ίδιος ότι “200 παιδιά δεν πηγαίνουν στο Δημοτικό Σχολείο”; Ή  
μήπως είναι “πρότυπο προς αποφυγή” που πρέπει να απασχο
λήσει αμέσως τη δικαιοσύνη, μια και η υποχρεωτική εκπαίδευ
ση είναι συνταγματική επιταγή στο κράτος δικαίου που λέγεται 
Ελλάδα, όπου προβλέπονται κυρώσεις για τους παραβάτες;».

ΑΙΙΑΝΤΗΣΗ: Η  “Ελευθεροτυπία” και ο νπογράφων παρα
κολουθούν το θέμα των σκηνιτών Τσιγγάνων στη Θεσσαλονίκη 
από την εποχή που ζούσαν σε τρώγλες στην όχθη του Γαλλικού

ποταμού. Από τότε μέχρι σήμερα, που φιλοξενούνται στον οικι
σμό “Αγία Σοφία” (πρώην στρατόπεδο “Γκόνου”), έχουν γίνει 
βήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και αυτό 
το στοιχείο επισημάναμε στο σχόλιο.

Είναι σαφές και φανερό ότι το κράτος μπορεί να μην ανταπο- 
κρίθηκε με τους ρυθμούς που θα έπρεπε και σημαντικά προβλή
ματα δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα, όμως δεν παραγνωρί
ζουμε όσα έγιναν, ύστερα από διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις 
φορέων και προσώπων. Αλλωστε εμείς γράφαμε ότι 200 παιδιά 
τον οικισμού δεν πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο.

Ο όρος «πρότυπο» για τον οικισμό αφορά το γεγονός ότι μιλά
με για έναν οργανωμένο οικισμό Τσιγγάνων, που έχουν δρομο
λογηθεί παρεμβάσεις, εφαρμόζονται προγράμματα και ανα
πτύσσονται διεκδικήσεις.

ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΜΠΟΣ

ιεροσύνη και γυναίκες
.Σημειώνει ο κ. Βασίλης 
Γιαννάκοβας, Νεάπολη, 

Αθήνα:
«Η σχέση της θρησκείας με 

τη γυναίκα υπήρξε πάντοτε μια 
σχέση μίσους και αγάπης.

Η γυναίκα στάθηκε θύμα της 
Ιστορίας. Ας σκεφθούμε το γυ- 
ναικωνίτη, που είναι τούρκι
κος, μέσα στους ναούς με το να 
φανερώνει την κατωτερότητα 
και την υποταγή της γυναίκας. 
Η πραγματική όμως Εκκλησία 
έχει λύσεις για τις γυναίκες, ό
χι όμως για το φεμινισμό, κάτι

που δεν έχει αντιληφθεί η κ. 
Καραμάνου.

Οι γυναίκες πρέπει να απο
κτήσουν πρόσβαση στα ιερατικά 
λειτουργήματα. Να ενεργοποιη
θεί ο θεσμός της ενοριακής δια
κόνισσας και να συμμετάσχει η 
γυναίκα στα της ιεροσύνης.

Ετσι, θα αποδείξει στην πρά
ξη η Εκκλησία ότι συμμετάσχει 
στη βασιλεία του Θεού.

Πρέπει κάποτε να αποδε- 
σμευθούμε από αναχρονιστι
κές αντιλήψεις και εθνικιστικές 
ορθόδοξες φιλοσοφίες. Πρέπει 
να δεχθούμε το παρόν. Ας μη

φοβόμαστε να μιλήσουμε για 
πράγματα που ο θεός δεν ντρά
πηκε να φτιάξει».

Αναμεταδόσεις...
.Επισημαίνει ο κ. Κων
σταντίνος ΙΙαπασταμά- 

της, Περιστέρι, Αθήνα: 
«Μεγάλη η προσφορά και 

πολύ καλές οι προθέσεις της 
ΕΡΤ να αναμεταδίδει το γαλλό
φωνο τηλεοπτικό κανάλι TV5 
ελεύθερα στην Ελλάδα, όμως 
εμείς στο Περιστέρι έχουμε πο
λύ κακή λήψη ή καθόλου, με α
ποτέλεσμα να κινδυνεύει η ό

ρασή μας. ΓΡ αυτό ήθελα να 
παρακαλέσω να βελτιωθεί η 
ποιότητα της αναμετάδοσης. Σ’ 
αυτό πρέπει να βοηθήσει και η 
Γαλλία που πρωτοστατεί στην 
Ευρ. Ενωση κατά της κυριαρ
χίας των ευρωπαϊκών τηλεοπτι
κών μέσων από ταινίες και μου
σική αμερικανικής παραγωγής. 
To TV5 ενδιαφέρεται για την 
αύξηση της ακροαματικότητάς 
του στην Ελλάδα, όπως δεί
χνουν οι ειδικές εκπομπές που 
έχει αφιερώσει στη χώρα μας, 
γι’ αυτό δεν πρέπει να μοιάζει 
με φτωχό συγγενή του CNN α

πό άποψη ποιότητας λήψης».

λογική καρέκλας
, Γράφει ο κ. Κώστας ΙΙα- 
ναγιωτάκης, Νέα Υόρ- 

κη, ΗΠΑ:
«Αντίθετα απ’ ό,τι πολλοί α

ναλυτές υποστηρίζουν, οι πρό
σφατες εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ 
διαιωνίζουν τη “λογική της κα
ρέκλας”. Κι αυτό γιατί ο δια- 
φαινάμενος διάδοχος του κ. Ση
μίτη δεν αντιπροσωπεύει μια 
διαφορετική πολιτική, αλλά α
πλώς εξυπηρετεί (μέσω του ο
νόματος του) αμιγώς εκλογικές 
σκοπιμότητες, όπως ο εγκλωβι
σμός των λαϊκών στρωμάτων 
που έχουν δικαιολογημένα α
πογοητευτεί από το συντηρητι
κό προσανατολισμό της κυβέρ
νησης Σημίτη (δεν είναι τυχαίο, 
άλλωστε, ότι η δημοτικότητα 
του κ. Σημίτη είναι υψηλότερη 
στις οικονομικά ισχυρές ομάδες 
απ’ ό,τι στην εργατική και αγρο
τική τάξη -βλ. Ελευθεροτυπία 
4/1/04). Δυστυχώς αποδεικνύε- 
ται ότι το μόνο εκσυγχρονισμό 
της πολιτικής ζωής που τα οκτώ 
χρόνια Σημίτη έχουν πετύχει εί
ναι η διάβρωση του μεταπολι
τευτικού πολιτικού συστήματος 
από μια λογική μάρκετινγκ που 
αναδεικνύει όχι την ουσία των 
πραγμάτων, αλλά την ελκυστι- 
κότητα του περιτυλίγματος».

http://www.incredible-adventures.com
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ΟΤΥΠ0 Χ των ήλων ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΕΜΥ ΚΩΣΙΟΝ

Τ ίτλοι
ΤΡΙΤΗ 6 1C

Η ΑΥΓΗ: Η παράσταση 
αρχίζει...
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Εικονολατρία στο ΠΑΣΟΚ.
Ο ΛΟΓΟΣ: Σήμερα η 
Συνάντηση, αύριο η 
Εξαγγελία.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Στη μάχη για 
πραγματικές αυξήσεις.
ΤΟ ΒΗΜΑ: Φώτα νέας 
πορείας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 Ιανουάριου
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Αυξήσεις, 
τέλη και κυκλοφοριακό. 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ (Μήτση):
Επιδοτήσεις για παλιές και 
νέες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Κάντε 
εκλογές τον Φεβρουάριο. 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Κριτής 
Υπουργών ο αδελφός του 
Γιώργου.
ΑΥΡΙΑΝΗ: Συνάντηση 
Γιώργου με Χριστόδουλο. 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Διώχνει 
τους... Καλικάντζαρους από 
την καμινάδα του ΠΑΣΟΚ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ: Δυο κέντρα 
εξουσίας.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Εκλογές 
το Φεβρουάριο ζητεί ο 
Καραμανλής.
ΕΘΝΟΣ: Ποιοι θα κερδίσουν. 
ESPRESSO: Επιχειρηματίας 
απειλεί ποδοσφαιριστή που 
ξεμυάλισε την κόρη του! 
ΕΣΤΙΑ: Η στάσις 
Στεφανόπουλου.
Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Κέρδη έως 
3.000 ευρώ τον μήνα.
Η ΧΩΡΑ: Τα αγκάθια και οι 
παγίδες στο δρόμο του 
Γιώργου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Οι 48 ώρες 
των κρίσιμων αποφάσεων.
ΤΑ ΝΕΑ: Αλλαγή κλίματος 
βλέπουν τώρα στο ΠΑΣΟΚ. 
TRAFFIC: Αφησε γυναίκα και 
παιδιά για νεαρή 
τραγουδίστρια. 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Αγιασμός 
των ΠΑΣΟΚων...

Π έρυσι
Κλίμα εμφύλιας σύγκρουσης πυ
ροδοτεί στην Κύπρο η αναγγελία 
υποψηφιότητας Μαρκίδη κόντρα 
στην υποψηφιότητα Κληρίδη. 
Φόβοι για επιπτώσεις στη δια
πραγματευτική πορεία για το σχέ
διο Ανάν.

Π ριν 20 ΧΡΟΝΙΑ

Δακτυήικό αποτύπωμα 
Eññnva που θέήει να επι- 
σκεφθεί tis ΗΠΑ. Υποβάή- 
ήεται μαζί με ια σέβη pos ε/s 
πάντα Αμερικανό που Θα το 
ζητήσει...

Δακτυήικό αποτύπωμα 
Αμερικανού (αμερικανικόε 
ÓÓKwños, για την ακρίβεια) 
εναποτεθέν και αποτυπω- 
Θέν ε/s ευαίσθητα σημεία 
Εήήήνων (σβέρκοΞ, κώήον) 
που θέήουν να επισκε- 
φθούν as ΗΠΑ...

Δακτυήικό αποτύπωμα 
Γιωργάκη. ΥπουργόΞ Εξωτε
ρικών, όστΐ5, μόήιε έμαθε τΐ5 
προθέσεΐ5 των Αμερικανών 
για δακτυήοσκόπηση των 
Εήήήνων, δεν πρόκανε να 
Γ/ς προήάβει και να μ  απο
τρέψει, είχε γυμναστήριο...

Δακτυήικό αποτύπωμα Κο- 
γκοήέζου που θα ήθεήε να 
έρθει στη χώρα pas για tous 
Οήυμπιακού5 Αγώνες, αή- 
ήό αρνήθηκε να υποβήηθεί 
στην ξεφτίήα και να υποστεί 
ιο φτύσιμο...

ΑΑΚΪΥΛΟΖΚΟΠΗΖΗ
Εχει καμιά φορά άγρια ειρωνεία η πραγματικότης 

(αλλά και η Ιστορία). Τουλάχιστον για  τους προσε
κτικούς. Θα ενθυμείσθε, υποθέτω κι ελπίζω, τη ρου

κέτα που είχε αμολήσει το πασόκιο ήθος κατά του κ. Καραμανλή ά
τι είναι ανεπάγγελτος! Ε, λοιπόν, σε γράμματα της κυρίας Μάρ- 
γκαρετ Παπανδρέου προς τον Ανδρέα (άτινα βγήκαν στο φως) η 
μητέρα του Γιωργάκη παρακαλεί τον πρώην σύζυγό της να εξα
σφαλίσει στον γιο τους (τον Γιωργάκη) μια «θέση στην Κομισιόν» 
διότι σ’ενδεχόμενους «δύσκολους καιρούς» το παιδί «δεν έχει τί
ποτα για να στηριχθεί» ·  ·  ·  Προσωπικώς δεν βρίσκω τίποτε το α 
νάρμοστο σ’ aireó το αίτημα της Μ άργκαρετ (πλην του αυτονόητου 
πασόκιου Νεποτισμού) μιας και πράγματι ο Γιωργάκης έως τότε 
είχε αναλωθεί (και καλώς) στην πολιτική, μένοντας επαγγελματι
κούς ανοχύρωτος ·  ·  ·  Γιατί όμως ακριβώς η ίδια κατάσταση στην 
περίπτωση του κ. Καραμανλή να θεωρείται ψόγος; Διότι ακριβώς 
αυτό είναι το πασοκικό ήθος! Ενα βροντώδες θράσος, μια αδίστα
κτη υποκρισία ·  ·  ·  Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι ο Νικολάκης 
(αδελφός του Γιωργάκη) αλληλογραφούσε με τον πατέρα του 
Ανδρέα στα... ελληνικά! Γράφοντάς του γράμματα για τον 
Τζωρτξ (Γιωργάκη) και υπογράφοντας ο ίδιος Νικ (Νικολά- 

κης). ·  ·  ·  Πλην όμως, ας μην τον αδικώ 
τον και συγγραφέα Νίκο Ανδρέα Πα
πανδρέου, ου μην και χρονογράφο. 
Πάντα έχω κάτω απ’ το μαξιλάρι μου 
το χρονογράφημά του εκείνο για τις 

I  «ρώγες της μις Αιγαίο» στα Καλλι- 
ν  στεία Πελοποννήσου ·  ·  ·  Ενθυ

μείται κανείς τη Χάρτα Σημίτη; 
Ωραία ταινία. Επαιζε και ο Νίκος 

Σταυρίδης ·  ·  ·  Του Αγιαννιού 
σήμερα, χρόνια πολλά στις 
Ιωάννες και τους Γιάννηδες, 
χρόνια πολλά και στον Τριά- 
ντη επανακάμπτοντα α π’ τα 
Τριανταίικα (άκου Τρια- 
νταίικα!) · · ·  Γιωργάκης, 
ο κ. Τίποτα του ΠΑΣΟΚ.
Τα σέβη μας...

Ε πωνυμως

«Νέα σελίδα» σε παλιό Βιβλίο

Αυξάνονται, σύμφωνα με δηλώ
σ ε ι του υπουργού Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Λευτέρη Βερυβάκη, 
κατά 1.000 δρχ. οι αγροτιά συ- 
ντάξεΐ5. Η αύξηση καλύπτει 
758.000 ασφαλισμένοι στον 
ΟΓΑ και επιβαρύνει το Ταμείο με 
9.5 δια δρχ.

Π ριν 60 ΧΡΟΝΙΑ
Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ 
ανακοινώνει τη δημιουργία του 
πρώτου μαχητικού αεροσκάφος 
Μπελ Ρ-59 Αιρκόμετ.

«Τι ακούμε και τι διαβάζουμε 
τΐ5 τεήευταίεε η μ έρεε; “Νέα 
προοπτική“. “νέα δυναμική“, 
“νέο κλίμα“, “νέα ελπίδα“,
“νέα σελίδα στην Ιστορία“ 
και άλλα πολλά ενθουσιώδη. 
θα λάθευε κάνει5 αν υπέθετε 
ότι όλα αυτά λέγονται με την 
αφορμή του νέου έτουε. ότι 
δηλαδή είναι προϊόντα τηε 
εθιμικήε, πρωτοχρονιάτικηε 
ρητορικήε.

Τ
I ο "νέο" δεν αφορά τη διαδοχή 
των χρόνων, αλλά τη διαδοχή 
των κομματικών ηγετών. Και οι 

νεολογουντες, όσοι διακινούν με τς 
ασυγκράτητες δηλώσει τ ο ς  την πε
ποίθηση ότι "όλα παίζονται από την 
αρχή και όλα θα πάνε πρίμα" είναι 
υπουργοί, βουλευτέ$ και επιφανή

κομματικά στελέχη που δεν tous χρει
άστηκε ούτε καν ένα δεκάλεπτο για να 
μετατοπιστούν στην άλλη πτέρυγα και 
να εμφανιστούν παπανδρεϊκότεροι 
του Παπανδρέου οι μέχρι npôTivos 
σημιτικότεροι του Σημίτη. Ελάχιστα 
καλύτερα αν δουλεύει η δική pas 
μνήμη από τη δική tous, που την κρα- 
τάει άλλωστε αιχμάλωτη η ιδιοτέλεια, 
δεν θα δυσκολευτεί να αποδείξει ότι οι 
σημερινοί ακάθεκτοι "νεολόγοι" είναι 
οι ίδιοι οι χθεσινοί ενθουσιώδες "πα
λαιολόγοι".

Οσοι τώρα ισχυρίζονται, προσποι
ούμενοι ένα βλέμμα όλο λάμψη, ότι υ
πό τον Γιώργο Παπανδρέου "ανοίγει 
καινούργια σελίδα στην Ιστορία Tns 
πατρίδας" (πάντα η "Ιστορία", πάντα η 
"πατρίδα", πάντα τα βαριά ονόματα 
σαν pnxavés παραγωγή5 θορύβου για 
να καλυφθεί η κενότητα), είναι οι ίδιοι 
ακριβοκ που δύο μέpεs πριν αφενός 
κατάγγελλαν δριμύτατα τα "κακόβου

λα σενάρια διαδοχής", αφετέρου, με 
το ίδιο πλαστά λαμπερό βλέμμα, ξό
δευαν tis αχαλίνωτα κολακευτώ λέ- 
ξες tous για να λατρέψουν τον κ. Σημί
τη σαν "το πιο γερό χαρτί του 
ΠΑΣΟΚ", σαν "τον καλύτερο ηγέτη Tns 
Ελλάδαδ μετά τον Ελευθέριο Βενιζέ- 
λο". Με την ευκαιρία, ανακαλύπτουν 
τη "μετριότητα του Σημίτη" και όσοι εκ 
των διανοουμένων και καλλιτεχνιζό- 
ντων διαγκωνίζονταν cos τώρα noios 
θα αναδειχθεί Πίνδαρό5 του.

"Νέα σελίδα" λοιπόν σ' ένα παλιό, 
πολύ παλιό βιβλίο: το βιβλίο Tns προ
σωπολατρίας Tns ταπεινή5 κολακείας 
Tns βραχύτατης μνήμης Tns ανενδοία
στα ασυνέπειας αλλά και Tns ονομα
στικά κληρονομούμενα εξουσίας. 
Ενα βιβλίο που τόσα κύματα "εκσυγ
χρονισμού" δεν το πείραξαν καθό
λου».

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ - 
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Εκ των Ε σω

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ των μίντια σε ρόλο "αγιογρά- 
φων" ΠΑΣΟΚ». Με την έξαρση του απαράδεκτου 
αυτού φαινομένου ασχολείται ο κ. Δημήτρα Κα- 
npávos στην «Καθημερινή» και γράφει: «Η συ
μπεριφορά ορισμένων ηλεκτρονικών MME αλλά 
και συγκεκριμένων δημοσιογράφων κατά κύριο 
λόγο tis πρώτες ημέρες που επιβεβαιώθηκε η ε- 
περχόμενη αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ, έχει 
προκαλέσει προβληματισμό στον χώρο ins δη
μοσιογραφία. Ιδιαίτερα αντιδεοντολογική χαρα
κτηρίζεται η στάση δημοσιογράφων, οι οποίοι tis 
τελευταίες ημέρες παρουσιάζονται σε τηλεοπτι- 
Kés εκπομπές δίκην κυβερνητικών ή κομματικών 
εκπροσώπων και επιδίδονται σε εμφανή προ
σπάθεια επηρεασμού Tns KOivás γνώμα αντί να 
προσπαθούν να την ενημερώσουν γύρω από tis 
τρέχουσες πολιτικέ$ εξελίξεις».

•  Συνεχίζοντας επί του ίδιου θέματος, ο κ. Καπρά- 
vos ομιλεί για «κανάλια λιβανιστήρια» και ση
μειώνει:

«Ηδη, σε ιδιωτικά κανάλια παρουσιάστηκαν "αγιο
γραφία" του Γιώργου Παπανδρέου, βασισμένες 
σε "οικογενειακές ταινίες", ενώ άλλο κανάλι α- 
θλοθέτησε ένα... αυτοκίνητο την παραμονή Tns 
Πρωτοχρονιά5, θέτοντας otous διαγωνιζομένος 
το ακόλουθο ερώτημα: "Κερδίζει το ΠΑΣΟΚ tis ε
κλογές με τον Γιώργο Παπανδρέου;". Είχαμε επί- 

ons την εμφάνιση στην τηλε
όραση δημοσιογράφου που 
προανήγγειλε (από το βράδυ 
Tns Πρωτοχρονιάς) ότι "την 
ερχόμενη εβδομάδα θα δει 
το epeos Tns δημοσιότητας δη
μοσκόπηση που θα φέρνει 
το ΠΑΣΟΚ να προηγείται Tns 
Néas Δημοκρατίας" !..» 

Βεβαίως η δημοσκόπηση αυτή 
δεν υπήρξε ποτέ, ο δε δημο-
OIOYpá<pOS-OIQ)VOOKÓnOS
που την ξεφούρνισε επί των 
κεφαλών των τηλεθεατών 
κυκλοφορεί ανερυθρίαστος 
ανάμεσά oas κι ετοιμάζεται 
(όπας κι άλλοι του ιδίου φυ
ράματος) για νέα κατορθώ
ματα.

-  36 εκατομμύρια μηνύματα α
γάπης (SMS) αντάλλαξαν οι 
Ελληνες το βράδυ Tns Πρω- 
Toxpoviás (οι εφnμεpíδεs). 
Αγαπησιάρηδες Αν και, 10 
εκατομμύρια ο πληθυσμός 
36 εκατομμύρια τα μηνύμα
τα, πολύ στο τρία (που δεν 
χωρεί otous δύο) καταλήγει 
το πράγμα. Αγαπησιάρηδε5.

ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΕ . An'Tis δύο χαινίε5 
με θέμα τον «Γιο Tns Φωτιάς» (αλλά κι από άλλα 
<piñps του Χόλιγουντ με θέμα τον Τρωικό Πόλεμο 
ή tous 300 Tns Σπάρτης) προσπαθούν να επωφε-- 
ληθούν η Οξφόρδη κι άλλα πανεπιστήμια με έ- 
δρε5 ελληνικών και ρωμαϊκών σπουδών. Γράφει 
ο Glen Owen («The Times»)-αναδημοσίευση «Ta 
Νέα»: «Ορισμένοι από την πανεπιστημιακή κοινό
τητα εκφράζουν επιφυλάξει γι' αυτήν την εκλαϊ
κευμένη προσπάθεια στρατολόγησα νέων σπου
δαστών των κλασικών γραμμάτων. Αλλοι, όπας 
ο Ρόμπιν Λέιν Φοξ, προσφέρουν tis υπηρεσία 
tous στο στρατόπεδο του Χόλιγουντ. Ο βιογρά- 
epos του Μεγάλου Αλεξάνδρου προσεφέρθη να 
βοηθήσει τον Ολιβερ Στόουν cos επιστημονικός 
σύμβουλος. Μάλιστα, αντί για αμοιβή, έθεσε τον 
εξής όρο στο σκηνοθέτη: ήθελε να έχει έναν ρόλο 
στην ταινία, σχεδιάζοντας μία από tis μάχες του 
Αλεξάνδρου στην Περσία του 3ου αι. π.Χ., συμ
μετέχοντας και στα γυρίσματα μιας μάχης που, ό
πως ο ίδιος υποστηρίζει, θα είναι πιο θεαματική 
και από τα πλάνα του "Μπεν Χουρ"».

«2004... συγγραφείς!
Να το τιω εγώ με δικά 
μου λόγια; Της πουτά- 
νας γίνεται! Συμμαχίες 
και “σκιαμαχίες” στο 
πιτς φιτίλι, αλλαξοκω- 
λιές, ατμόσφαιρα εμφν- 
λιακη, απαξιωτική των 
μεν προς τους δε και του 
ενός προς τον άλλον... 
Γίνανε πάρα πολλοί μέ
σα σε λίγα χρόνια! Ποιον 
να πρωτοεκδώοουν οι 
εκδότες, “βιβλία υπάρ
χουνε, λεφτά δεν υπάρ
χουνε ”, ποιον να πρωτο- 
διαβάσουν οι, σε βαθμό 
παράνοιας, αποπροσα
νατολισμένοι».

«ΤΑ ΝΕΑ»


