
ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑΓιατί ο κ. Κ  Σημίτη δεν χάρηκε όσο θα ήθελε που έγινε namroôsΤου Λ . Σ τα υ ρο π ο υ λ ο υ
Το πρώτο  tou s εγγονάκι, ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρουε 2 κιλών και 760 γραμμαρίων, απέκτησαν ο πρωθυπουργόε κ. Κ. Ση- 
μίτηε καιι η σύΞυγόε του Δάφνη. Η κόρη τουιε Φιόνα γέννησε χθεε ans 7.55 π.μ. με καισαρική τομή στη Β' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αρεταίειου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που διευθύνει ο καθηγητήε κ. Γ. Κρεατσάε.Ωστόσο (και) η οικογένεια του Πρωθυπουργού δεν γλίτωσε από την τηλεοπτική αδηφαγία, γεγονόε το οποίο προκάλεσε το οργισμένο Ξέσ π α σ μ α  του κ. Σ ημ ίτη στο Υπουργικά Συμβούλιο και ακολού- θωε τιε ηαρεμβάσειε τηε κυβέρ- νησηε προε τα τηλεοπτικά κανάλια και την αντίδραση τηε ΕΣΗΕΑ. Ο Πρωθυπουργόε, αφού ανακοίνωσε στουε υπουργούε του τα ευχάριστα, τουε είπε: «Είναι ντροπή 
πάντωε ύΐυτό που συμβαίνει με τα 
MME και απαράδεκτο». Και τουε αφηγήθηκε αγανακτισμένοε ότι κάποιοι «όρμησαν με κρυφή κάμε
ρα στον θάλαμο ανανήψεωε προ
τού καλά καλά Ξυπνήσει η μητέ
ρα από m  νάρκωση, για να τη

ρωτήσουν τι έχει να δηλώσει!» (οι πληροφορίεε αναφέρουν ότι επρό- κειτο για ρεπόρτερ του τηλεοπτικού καναλιού Star). Το γεγονόε προκάλεσε τιε κυβερνητικέε πα- ρεμβάσειε προε τουε γενικούε δι- ευθυντέε και διευθυντέε ειδήσεων των καναλιών με την παράκληση 
«να σεβαστούν μια τόσο προσω
πική στιγμή», ενώ στο θέμα πα- ρενέβη και η ΕΣΗΕΑ η οποία υπενθύμισε με ανακοίνωσή τηε «την 
αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση των 
δημοσιογράφων να σέβονται το 
απαραβίαστο τηε ιδιωτικήε ίωήε 
του πολίτη». Οπωε προσθέτει μάλιστα, ο πολλαπλασιασμόε τέτοιων καταδικαστέων κρουσμάτων πρέπει να αντιμετωπισθεί τόσο από τουε ίδιουε τουε δημοσιογράφουε όσο και από τα όργανα τηε πολι- τείαε (Αρχή Προστασίαε Προσωπικών Δεδομένων, ΕΡΣ κτλ.), χω- ρίε όμωε αυτό να νομιμοποιεί «τη 
δυνατότητα των ισχυρών παρα
γόντων του δημόσιου βίου να πα
ρεμβαίνουν στα MME για την απο
σιώπηση κάποιων ρεπορτάζ» ούτε να αποτελεί άλλοθι «για τουε 
ιδιοκτήτεε των MME να επεμβαί
νουν στο έργο των δημοσιογρά
φων».

m
2%f >>e xο5
nj"ΟΎΓ,Λ
731ru300 J
3

■‘ΟΟΤ
.3JU
*j7
j3.Μ,2ο,.ο
ΛÎQ:λ



ΠΟΛΙ ΤΙ ΚΗ ΤΟ ΒΗΜΑ / Π α ρ α σ κ ε υ ή  21 Ι ο υ ν ί ο υ  2002Η υπουργική μάχη των Μυιχυάυ« και το θωρακισμένο αυτοκίνητο του κ. ΚαραμανλήΝέα πολυτελή αυτοκίνητα ενισχύουν τον κρατικό στόλο έπειτα από διαμαρτυρίε8
Του Ν. Χ α ςλ π ο ιιο υ λο υΜ ε νεα πανακριβα αυτοκίνητα ενι- σχύεται ο κυβερνητικόε στόλοε, έπειτα από γενική διαπίστωση ότι η κυβέρνηση έχει τελευταίωε Εεμείνει από... Mercedes! Η αγορά νέων πολυτελών αυτοκινήτων κρίθηκε αναγκαία και για έναν ακόμη λόγο: για να περιορισθούν φαινόμενα... εσωστρέφεια5 ανάμεσα στα 45 και πλέον μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τα περισσότερα εκ των οποίων Εοδεύουν αρκετό χρόνο την ημέρα διαμαρτυρόμενοι τηλεφωνικόν ή εγγράφωε npos το αρμόδιο υπουργείο Δημόσιαε Διοίκησηε για έλλειψη μέσου μετακίνησπε, λόγω βλάβηε, πα- λαιότηταε, έλλειψηε κλιμαπσπκού, φθο- pds των δερμάτινων καθισμάτων ή m s ηλιοροφήε και... Εεθωριάσματοε του χρώματο5.Και επειδή στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία η Mercedes ταυτίστηκε με την εύρυθμη λειτουργία m s κυβέρνη- ans, ο γενικόε γραμματέας του υπουργείου κ. Γ. Νικητιάδηε αποφάσισε να αναθέσει στην εταιρεία Grand Forthornton τη σύνταΕη μελέτηε, ώστε οι υπουργοί να διαθέτουν συνεχώε καινουργή και «αίιοπρεπή» αυτοκίνητα, xropis να Εοδεύονται υπέρογκα ποσά, αφού θεωρείται δεδομένο ότι ο κ. Ν. 
Χριστοδουλάκηε αρνείται επίμονον να καταβάλει «έΕτρα χρήματα» για υπηρεσιακά αυτοκίνητα των συναδέλφων του υπουργών. Η εταιρεία ετοίμασε το πόρισμά m s και προτείνει στην κυβέρνηση να σταματήσει να αγοράζει αυτοκίνητα και να στραφεί npos τη λύση... leasing, η οποία «θα m s έλθει και 
πιο φτηνά».Eros ότου όμωε αποφασισθεί αν θα αλλάΕει ή όχι ο τρόπο5 προμήθειαε υπουργικών Mercedes, τα αιτήματα για αλλαγή αυτοκινήτου πέφτουν σαν το χαλάζι ons αρμόδιεε υπηρεσίεε του υπουργείου Δημόσιαε Διοίκησηε, συ- νοδευόμενα πάντοτε με τη σημείωση- παράπονο «γιατί ο τάδε υφυπουργόε 
να έχει καλύτερο αυτοκίνητο από εμέ
να που είμαι υπουργόε». Και για να σταματήσουν -  έστω και προσωρινόν -  οι γκρίνιες και η εσωστρέφεια, η κυβέρνηση αποφάσισε σε πρώτη (άμεση) φάση να αγοράσει έΕι ολοκαίνουργιες και απαστράπτουσεε Mercedes.Το ερώτημα όμον που παραμένει είναι noious θα πρωτοεΕυπηρετήσει με αυτά τα έΕι αυτοκίνητα: τον υφυπουργό Εργασίας κ. Ρ. Σπυρόπουλο, που διαμαρτύρεται ότι κινδυνεύει κάθε φορά που πάει στην Τρίπολη με «το σα
ράβαλό του;», τον υφυπουργό Ανά- nruEns κ. Χρ. Θεοδώρου, του οποίου το υπουργικό αυτοκίνητο δεν διαθέτει κλιματισμό, ή τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού κ. Ν. ΕΕαρχο, που διαμαρτύρεται και αυτόε για τη «σακαρά
κα» του; Ακόμη και ο κ. Αλ. Παπαδό-

πουλοε, λίγο προτού εγκαταλείψει το υπουργείο Υγείαε, ζήτησε και αντικατάσταση του αυτοκινήτου του, αίτημα που παρέμεινε σε εκκρεμότητα και μάλλον δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί, αφού ο νέσε υπουργός κ. Κ . Στεφα- 
νήε δήλωσε «απόλυτα ικανοποιημέ- 
νοε» με το παλαιό αυτοκίνητο του κ. Παπαδόπουλου και ζήτησε να το κρατήσει αν έχει.Τα κρατικά αυτοκίνητα στοιχίζουν μια περιουσία. Να, πάρτε για παράδειγμα το θωρακισμένο νέο αυτοκίνητο που απέκτησε προσφάταν από την κυβέρνηση ο πρόεδροε τηε ΝΔ κ. Κ. Καρα
μανλής, ο οποίοε δικαιούται κρατικό αυτοκίνητο. Στοίχισε στουε φορολο- γούμενου5 158.299.884 δραχμέε ακριβόν. Πρόκειται για μια θωρακισμένη ΒΜνν-750. Και επειδή στοιχίζουν τα κρατικά αυτοκίνητα, ορισμένοι υπουργοί -

ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗ

ακόμη και ο Πρωθυπουργός -  δεν τα προμηθεύοντα ι, κατά τα ειωθότα, απευθείας, δηλαδή από το (αρμόδιο) υπουργείο Δημόσια'; Διοίκησή, αλλά από διάφορα άλλα... υπουργεία. Δηλαδή το κονδύλι αγοράε αυ ιοκινήτου χρεώνεται στον προϋπολογισμ ό του υπουργείου τουε, όπωε π.χ. η θίωρακισμένη BMW του υπουργού Αμυνας κ. I. Παπαντωνϊου είναι χρεωμένη στο υπουργείο Αμυναε. Οσον αφορά im νέα θωρακισμένη, πολυτελέστατη Mlercedes του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημ ίτη, η προμήθειά m s έγινε από το... υπ ουργείο Δημόσιαε ΤάΕηε, ενώ τα αυτοκί νητα που χρησιμοποιεί ο Πρόεδροε msi Δημοκρατίαε κ. Κ. Στε- 
φανόπουλοε είναι χρεωμένα omv Προεδρία τηε Δημοκρατίαε.Μήλον τηε έριδοε τελευταίωε ανάμεσα στουε υπουργούε έγινε ένα Audi AG 4x4, το οποίο πολλοί εζήτησαν με-

τά μανίαε, πλην όμωε έναε το πήρε: ο υφυπουργόε ΑνάπτυΕηε κ. Δ. Γεωρ- 
γακόπουλοε, ο οποίοε και σφόδρα υπερηφανεύεται για το νέο (κρατικό) απόκτημά του. Σημειώνεται ότι κανέ- ναε από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου δεν χρησιμοποιεί στιε μετακι- νήσειε του το ιδιωτικό του αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο τηε συζύγου του. Οι πάντεε χρησιμοποιούν τα κρατικά αυτοκίνητα με οδηγό (καμιά φορά και με... συνοδηγό) και έχουν και δωρεάν καύσιμα και σέρβιε. Ακόμη και χαμηλόβαθμοι κρατικοί λειτουργοί, όπωε ο κ. 
Χρυσουλάκηε του Εθνικού Κέντρου Δημόσιαε Διοίκησηε, που προσφάτωε απέκτησε ολοκαίνουργια Μετεεάεε, ή ο πρώην πρωθυπουργόε (για τέσσερις μήνεε) κ. Τζ. Τζαννετάκηε, ο οποίοε και αυτός δικαιούται και κυκλοφορεί με κρατικό αυτοκίνητο. Με νέα πολυτελή αυτοκίνητα (σε αντικατάσταση κάποιων όπωε αυτών που 

διακρίνονται στη φωτογραφία) αναμένεται να εκσυγχρονισθεί ο κρατικόε στόλοε

Τι επισημαίνουν στο κείμενο ms op\ns m στελέχη ms ßaons του ΠαΣοΚ
Του Π . Λ αμψια
Βάριες κουβέντεε για τα ηγετικά στελέχη τηε κυβέρνησηε και του ΠαΣοΚ και αυστηρέε π ροειδοποιή- σειε για το μέλλον περιλαμβάνονται στο κείμενο των νομαρχιακών και τομεακών επιτροπών το υ κινήματοε, το οποίο εστάλη προχθέε αργά το βράδυ στον κ. Κ. Σημίτη, στον γραμματέα τηε ΚΕ κ. Κ. Λαλιώτη και στα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου. Στο κείμενο οργήε που υπογράφουν 59 από τουε 66 γραμματείε νομαρχιακών επιτροπών και 15 από τουε 17 των τομεακών επιτροπών γίνεται εκτενήε αναφορά στα φ αινόμενα εσωστρέφειαε και ηττοπάθειαε που ταλαιπωρούν το ΠαΣοΚ και σημειώνεται ότι «ο κόσμοε και η κοινωνία 
αδυνατούν να μαε παρακολουθή
σουν όταν αλληλοπυροβολούμεθα 
και όλοι μαζί πυροβολούμε το έργο 
μαε».Τα μεσαία στελέχη π ου εκπροσωπούν την οργανωμένη βιάση του κόμ- ματοε καταγγέλλουν ότι «το θερμο
κήπιο μέσα στο οποίο αναπτύσσε
ται η αμφισβήτηση είνα ι το ίδιο το 
ΠαΣοΚ, και αυτό δεν μπορεί να συ- 
νεχισθεί».Επισήμωε από τη Χαριλάου Τρι- κούπη αποφεύγεται ο  σχολιασμόε τηε πρωτοβουλίαε των (πελεχών, ενώ κανένα από τα μέλη τηε ηγεσίαε δεν θέλησε χθεε να απαντήσει στουε... συντρόφουε τηε βάσηε του κόμμα- τοε. Ο κ. Λαλιώτηε ποω δέχεται ωε

εκ τηε θέ σεώε του την πίεση των κομματικών οργανώσεων φέρεται να αποδέχ εται ηε παρατηρήσειε τουε και σύμφκονα με ορισμένεε πληρο- φορίεε χθ εε έλεγε ότι «έχουν δίκιο 
οι σ ύ ν τρ ο φ ο ι, αλλά πού να το 
βρουν». €)ετικά φαίνεται να αντιμετώπισε αυτή την παρέμβαση και ο Πρωθυποιυργόε, καθώε αυτά που επισημαίνουν οι οργανώσειε συμπίπτουν εν ηιολλοίε και με η ε δικές του

δημόσιεε παρατηρήσειε για την κατάσταση στο ΠαΣοΚ.
Το κείμενοΤα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την παρέμβαση των,εν λόγω στελεχών έχουν ωε εΕήε:

«Η εικόνα του ΠαΣοΚ πέρα από 
τα λάθη και τιε αδυναμίεε στην πο
λιτική του διαμορφώνεται και από

εσωτερικά γεγονότα, από δημόσιεε 
τοποθετήσειε και κρίσειε στελεχών 
που αναπαράγουν ένα κλίμα ηττο- 
πάθειαε, εσωστρέφειαε και γκρί- 
νιαε...». Σε άλλο σημείο τονίζεται όη « ... ορισμένεε φορέε υπάρχει έναε 
σχεδιασμόε προσωπικόε ο οποίοε 
αγαφέρειαι στο μέλλον χωρίε όμωε 
να θέτει πάντα τιε βάσειε για την 
επιτυχία στον παρόντα χρόνο... Οι 
διαφορεπκέε απόψειε είναι θεμπέε.

■SISΡΡΥΘΜ1ΣΕΙΣΑνοιγμα Ακη για ισχυρή Αυτοδιοίκηση
Την πλήρη μεταφορά τηε πολιτικήε ευθύνηε για 
όλα τα θέματα τηε περκρέρειαε στην ίδια την πε
ριφέρεια, στον νομό και στον δήμο, ζήτησε ο κ. 
Α. Τσόχατζόπουλοε, ο οποίοε τάχθηκε υπέρ των 
πολιτικών μεταρρύθμισηε, «τιε οποίεε πρέπει 
να προχωρήσει το ΠαΣοΚ δυναμικά», με στόχο 
«να ο δηγήσουν άμεσα σε ακόμη μεγαλύτερη με
ταφορά οικονομικήε εΕουσίαε, διοικητικήε αρ- 
μοδιότηταε και πολιτικήε ευθύνηε». Ο  υπουρ- 
γόε ΑνάπτυΕηε απέφυγε να σχολιάσει τιε πρό- 
σφατεε δηλώσειε του κ. Θ. Πάγκαλου, ο οποίοε 
έθετε: το «πλαφόν» των 20 νομαρχιών για το Πα
ΣοΚ στιε εκλογέε του προσεχούε Οκτωβρίου και 
δήλω σε ότι «εγώ δεν Εέρω τι πλαφόν έθεσε ο 
καθέναε, εκείνο που με ενδιαφέρει είναι ότι η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι έναε δημοκρατικόε 
θεσμόε, ο οποίοε έχει ανάγκη όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερηε εΕουσίαε». Και υπεγράμμισε ότι

«ήρθε ο καιρόε να κάνουμε το μεγάλο άλμα στην 
Αυτοδιοίκηση». Οπωε εΕήγησε, «καμία αρμο
διότητα και εΕουσία για θέματα τηε περιφέρει- 
αε δεν μπορεί να υπάρχει πλέον στα χέρια των 
κεντρικών υπουργείων». Αναφορικά με το αν 
χρειάζεται έκτακτο συνέδριο του ΠαΣοΚ στην 
περίπτωση εκλογικήε αποτυχίαε τον Οκτώβριο, 
άποψη που εΕέφρασε επίσηε ο κ. Πάγκαλοε, ρ 
υπουργόε ΑνάπτυΕηε δήλωσε: «Μην ασχολείστε 
τώρα με θεωρίεε, περιμένετε να δούμε πώε θα 
πάμε σε έναν δυναμικό και δημιουργικό αγώνα 
των τοπικών κοινωνιών με στόχο τιε καλύτερεε 
δυνατέε επιλογέε». Και εΕέφρασε τη βεβαιότη
τα ότι «οι πολίτεε θέλουν να λύνουν τα δικά τουε 
προβλήματα και όχι αυτά που βασανίζουν τουε 
διάφορουε σχολιαστέε ή τιε σκόπιμεε μελλο- 
ντολογικού χαρακτήρα προβλέψειε, οι οποίεε 
χρησιμοποιούνται για άλλουε σκοπούε».

Να συνθέτουμε αλλά και να στηρί
ζουμε, να διαλεγόμαστε και να εί
μαστε αποτελεσματικοί...».Για τιε προσωπικέε φιλοδοΕίεε παρατηρούν ότι «οι προσωπικέε φιλο- 
δοΕίεε είναι θεμπέε. Πρέπει όμωε 
να υπάρχουν και όρια, και τα όρια 
εΕαντλούνται σιο σημείο εκείνο που 
αρχίζουν να υπονομεύονται και τί
θενται σε δοκιμασία η ενότητα, η 
δράση και η αποτελεσματικότητα 
τηε κυβέρνησηε και του κόμματοε». Για την εκλογική μάχη του Οκτωβρίου αναφέρουν όη ο αγώναε θα υπο- νομευθεί «αν συνεχίσουμε να ανα
παράγουμε ηποπαθείε λογικέε και 
διαπιστώσειε».Στην «κραυγή αγω νίαε τουε», όπωε χαρακτηρίζουν το κείμενό τουε, τα στελέχη καταλήγουν με «έκκληση 
σε όλουε να σταματήσουν επιτέλουε 
τα φαινόμενα γκρίνιαε, μιζέριαε και 
ηποπάθειαε. Σταματήστε τα φαινό
μενα τήε αλληλοϋπονόμευσηε και 
των συντροφικών μαχαιρωμάτων 
που οδηγούν όλουε μαε στην κατα
στροφή. Βάλτε φρένο σε επιδιώΕειε 
που μαε ματώνουν και μαε κατα
κερματίζουν. Αναλάβετε τελικά τιε 
ευθύνεε που σαε αναλογούν απένα
ντι στην παράταΕη και στη χώρα».Και στην τελευταία παράγραφο εκτοΕεύεται μια σαφήε απειλή: «να 
είστε σίγουροι ότι όχι μόνο εμείε, 
αλλά ολόκληροε ο ελληνικόε λαόε 
παρακολουθεί. Παρακολουθεί και 
κρίνει. Πιστεύουμε βαθιά ότι θα στα
θείτε στο ύφοε των περιστάσεων»!


