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Το ΠαΣοΚ «βγάζει» ευρωβουλευτές 
και Εθνικό Συμβούλιο μετά το Πάσχα

Συγκροτείται αμέσως μετά τις αργίες του Πάσχα το Εθνικό Συμβούλιο Ανασυγκρότησης του Π α Σ ο Κ , το οποίο θα περιλαμβάνει και προσωπικότητες από όμορους με το Κίνημα πολιηκούς χώρους. Χ θ ες ήδη παραδόθηκαν από στελέχη στον κ. Γ . Παπανδρέου τα πρώτα ονόματα, στα οποία θα προσθέσει και τα δι

κά του ο πρόεδρος του Π α Σ ο Κ , ώστε το κόμμα να βρεθεί στην τελική ευθεία για το 7ο τακτικό συνέδριο του προσεχούς Νοεμβρίου. Ο  κ. Παπανδρέου, ο οποίος προγραμματίζει να περάσει τις εορτές του Πάσχα κατά πάσα πιθανότητα στη Σαντορίνη, μαζί με τον στενό συνεργάτη του κ. X .  Π αμπούκη, αλλά

θα επισκεφθεί ταυτόχρονα και στρατιωτικές μονάδες για να ευχηθεί στους στραπωτικούς, ζήτησε από τα στελέχη που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη για το Κυπριακό να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα αφού πριν από την Κυριακή του Θ ω μ ά  θα συ- γκαλέσει την Κοινοβουλευπκή Ομάδα.
Στη Σαντορίνη το Πάσχα ο npôsopos τον ΠαΣοΚ, σπιν Τυνησία ο κ. Σημίπκ

Χαμόγελα από tous κκ. Σημίτη και Γ. Παπανδρέου, στη χθεσινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του ΠαΣοΚ. ΔεΕιά ο κ. Μ. Χρυσοχοΐδηε

Κ Ο ΙΝ Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ ΙΚ Ο  εκπρόσωπο όρισε και επισήμως χθες με επιστολή που απέστειλε προς την Πρόεδρο της Βουλής κυρία Αννα 
Ψαρούδα-Μ πενάκη, τον κ. X. 
Καστανϊδη, κάπ που σημαίνει όπ και τα υπόλοιπα στελέχη, ανάλογα με τα θέματα που συ&ιτούνται στη Βουλή, θα μπορούν να είναι εκ περιτροπής κοινοβουλευτικοί εκρόσωποι.Με την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Ανασυγκρότησης, το οποίο έχει ανπκαταστήσει την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), αναμένεται να συγκροτηθεί και η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, καθώς και η Γραμματεία του, η οποία θα αναλάβει και το κύριο βάρος της προεκλογικής στρατηγικής του κόμματος ως τις ευρωεκλογές της 13ης Ιουνίου. Ηδη στην επιτροπή αυτή, επικεφαλής της οποίας είναι ο κ. Ευ. Βενιζέλος, μετέχουν όσοι έχουν χρηματίσει υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας, οι πρώην επίτροποι στην ΕΕ, καθώς και πρώην και νυν ευρωβουλευτές. Οπως είπε ο κ. Βενιζέλος, οι ευρωεκλογές δεν αποτελούν για το ΠαΣοΚ ρεβάνς της εκλογικής αναμέτρησης της 7ης Μαρτίου αλλά ευκαιρία για το ΠαΣοΚ να αναδείξει τις θέσεις του για την Ευρώπη και για να συγκροτήσει καλύτερα τις δυνάμεις του.Αμέσως μετά το Πάσχα θα απο- φασισθεί και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων ευρωβουλευτών, τη σπγμή που ο κ. Παπανδρέου εμμένει στην πρότασή του για απευθείας εκλογή τους από τη βάση, με την προϋπόθεση όμως ότι ο χρόνος ως τις εκλογές επαρκεί. Δεν αποκλείεται, όπως αναφέρουν οι

στενοί συνεργάτες του, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ να ορίσει ο ίδιος έναν αριθμό ευρωβουλευτών και οι υπόλοιποι να εκλεγούν από τη βάση, θέτοντας ταυτόχρονα και ορισμένα βασικά κριτήρια για το ποιοι θα είναι υποψήφιοι.Αδιευκρίνιστος παραμένει ακόμη ο ρόλος του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη στον αγώνα των ευρωεκλογών. Ο κ. Σημίτης, ο οποίος αναχωρεί σήμερα για ολιγοήμερες διακοπές με τη σύζυ

γό του στην Τυνησία -  αυτός ήταν και ο λόγος που η σύσκεψη για το Κυπριακό έγινε χθες και όχι σήμερα, όπως αρχικά είχε προγραμμα- τισθεί - ,  είπε στον κ. Παπανδρέου ότι τίθεται στη διάθεση του κόμματος. Οι συνεργάτες άλλωστε του προέδρου του ΠαΣοΚ εμφανίζονται ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι ο κ. Σημίτης πληροφόρησε τον κ. Παπανδρέου πως «όταν 
αρθρογραφεί σε εφημερίδες θα 
θέτει προηγουμένως το κείμενο

υπόψη του κ. Παπανδρέου ώστε 
να μ η ν  υπάρδει σε καμία περί
πτωση παρέκκλιση από την επί
σημη γραμμή του κόμματος», κάτι που έπραΕε και προχθές.Τέλος, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ. Δ. Ρέπ- 
πας σε συνεργασία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κ. Καστα- νίδη έχουν αναλάβει την ιεράρχηση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες και των λανθασμένων ενεργειών στις οποίες

κατά την άποψή τους προχώρησε η κυβέρνηση προκειμένου να κατατεθούν στη Βουλή οι πρώτες ερωτήσεις και επερωτήσεις. Πέραν όμως του κοινοβουλευτικού ελέγχου το ΠαΣοΚ ετοιμάζει και τις πρώτες προτάσεις νόμου για να τις καταθέσει στη Βουλή προλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο την κυβέρνηση και στο νομοθετικό έργο της.
Ν . Χ α ς α π ο π ο υ λ ο ς

κ. Ευ. Βενιζέλος ήταν από τους πρώτους χθες στη μαραθώνια σύσκεψη στελεχών του ΠαΣοΚ που ετάχθη υπέρ του Σχεδίου Αναν. Στη σύσκεψη ανέλυσε με λεπτομέρεια όλες τις συνταγματικές πτυχές του σχεδίου και κυρίως αυτές που θεωρούνται «αρνητικές». Κατά τον πρώην υπουργό η στάση της αντιπολίτευσης θα βοηθήσει κάθε ελληνοκύπριο και έλληνα πολίτη που παρακολουθεί με αγωνία «να τα σταθμίσει όλα». Αυτός ήταν και ο λόγος που επέ- μεινε η αξιωματική αντιπολίτευση να προλάβει την κυβέρνηση στη στάση για το Σχέδιο Αναν. Οσον αφορά τα σενάρια για πιθανή πο

λιτική κρίση στην Κύπρο, ο κ. Βενιζέλος αποκάλυψε ότι «το ΠαΣοΚ  
διαθέτει μηχανισμό διαχείρισης 
κρίσεων», αλλά δεν επεκτάθηκε 
σε λεπτομέρειες.
ΕυρωκαμπάνιαΔιπλή καμπάνια πραγματοποιούν οι Ευρωπαίοι Νέοι Σοσιαλιστές εν όψει των ευρωεκλογών. Ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαίων Νέων Σοσιαλιστών κ. Η. Αντωνίου παρουσίασε πρόσφατα στη συνεδρίαση του προεδρείου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (όπου παρευρέθησαν ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου και ο πρώην υπουργός και βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. 
Α. Τσοχατέόπουλος) το μανιφέστο της οργάνωσης με τίτλο: «Για μία πολιτική και κοινωνική Ευρωπαϊκή Ενωση». Οι Νέοι Σοσιαλιστές διοργανώνουν στις 22-23 Απριλί

ου, μία ημέρα πριν από το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, συνδιάσκεψη με θέμα τη συμμετοχή των νέων στο μέλλον της Ευρώπης. Το κεντρικό σύνθημά τους είναι: «Τουλάχιστον ένας νέος υποψήφιος ευρωβουλευτής να συμμετάσχει σε κάθε σοσιαλιστικό ψηφοδέλτιο».
ΠροειδοποίησηΕφοδο στη Βαρβάκειο Αγορά έκανε προχθές η δήμαρχος Αθηναίων και λίγο έλειψε να κρεμάσει από τα τσιγκέλια... τους χασάπηδες που τη βρήκαν απέναντι τους.Τι ακριβώς συνέβη; Η κυρία 
Μπακογιάννη αποφάσισε ξαφνικά προχθές να βγει μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας χωρίς συνοδεία και κάμερες. Και αφού περπάτησε στη Ζήνωνος, κατέληξε στη Βαρ- βάκειο. Εκπληκτη λοιπόν είδε ότι οι καταστηματάρχες δεν τηρούν τη

συμφωνία που έχουν κάνει μαό της και δεν τοποθετούν σε βιτρίνες τα εμπορεύματά τους, ούτε φροντίζουν την καθαριότητα του χώρου μόλις κλείσουν τα καταστήματά τους.Οι φωνές της δημάρχου λοιπόν ακούστηκαν μέχρι την Ομόνοια, ενώ με επιστολή που τους απέστειλε χθες, τους προειδοποιεί ότι αν δεν συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις ως τις αρχές του καλοκαιριού, θα διατάξει να κλείσει όλη η Βαρ- βάκειος!
ΤοποθετήσειΒροχή τοποθετήσεων σε ΔΕΚΟ, οργανισμούς, φορείς και τράπεζες προετοιμάζει η κυβέρνηση μετά το Πάσχα με σειρά ονομάτων στα οποία έχει ήδη καταλήξει.Από την Τρίτη και μετά, λοιπόν, θα ανακοινωθούν τα δύο ονόματα των υποδιοικητών της Εθνικής Τρά

πεζας, η νέα ηγεσία του ΙΚΑ και του ΟΓΑ, ο νέος γενικός διευθυντής της ΕΡΤ, ο νέος διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας και πολλοί άλλοι.Αυτοί θα κάνουν Ανάσταση με λίγες μέρες καθυστέρηση...
Πάσχα στο... χακίΟ κεντρικός εορτασμός του Πάσχα στις Ενοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιηθεί εφ έτος στο στρατόπεδο «Καρδάμυλα», στην 290 Μ/Κ ΤΠ, παρουσία προσωπικού και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο υπουργός Αμυνας κ. Σπ. Σπηλιωτόπουλος ωστόσο θα βρίσκεται την Κυριακή του Πάσχα στην ακριτική Ελλάδα: θα επισκεφθεί το ελληνικό φυλάκιο στις Καστανιές και εν συνεχεία θα πετάξει ως τη Λήμνο για να επισκεφθεί μία κανονιοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι της Μύρινας.
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Ν α Εεκινήσω με μία ερώτησηκρίσεωε n p o s  t o u s  φίλουε εκεί- v o u s  που γέρνουν n p o s  το «όχι»: από t o u s  Ελληνεε οι οποίοι θα γιορτάσουν το Πάσχα στο εΕωτερικό, πού νομίζετε ότι θα πάνε οι περισσότεροι, στη μαγευτική Λάρνακα και στην εΕωτική Λεμεσό για εθνικό προσκύνημα ή στην Τουρκία για ατμόσφαιρα οριεντάλ, κεμπάπ και φθηνά δερμάτινα;Οπωε με ενημερώνουν οι πηγέε μου στη συμπρωτεύουσα, η μισή Θεσσαλονίκη εφέτοε κάνει Πάσχα στην Κωνσταντινούπολη...Θα πείτε, «μα η Πόλη δεν είναι ακριβώε 
Τουρκία, είναι κάτι άλλο». Είναι αλήθεια ότι η συντήρηση του ανεδαφικού «πάλι 
με χρόνια και καιρούε» κάπωε έτσι μαε κάνει να σκεπτόμαστε. Δεν θέλω να σαε σοκάρω, αλλά η Κωνσταντινούπολη είναι η μεγαλύτερη πόλη τηε Τουρκίαε, με περίπου δέκα εκατομμύρια κατοίκουε στην ευρύτερη περιοχή τηε, εκ των οποίων οι Ελληνεε είναι περί τουε 1.500 και στην πλειονότητά τουε γέροντεε...
Μ ιλώντα5 για γέροντεε, ιδού τι συνέβη όταν ο Μητροπολίτηε Καλαβρύτων Αμβρόσιοε αποφάσισε να «λύσει την σιωπήν του»:
« . . . Η  σύγχρονη Ελλάδα, δηλαδή ο 
κόσμοε, η Κοινωνία, ο Tùnos, η τηλεό- 
pacns, προδίδει την Ιστορίαν pas!

Αγαπητοί Κύπριοι Αδελφοί pas, στώμεν 
καλώε, στώμεν εθνοπρεπώε, στώμεν 
ελληνοπρεπώε!

Η  Ιστορία m s Ελλάδοε και η Ιστορία m s  
Κύπρου δεν επιτρέπει συμβιβασμούε! 
Κάλλιο θάνατοε παρά μια άτιμη υποτα
γή στous Μεγάλουε m s Εποχήε pas.[...] Οι Τάφοι των Ηρώων oas δεν 
αφήνουν περιθώρια επιλογήε: “Καλύτε
ρα pías copas ελεύθερη Ιωή παρά 
σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή"! 
Ο  κ. Αναν και οι Μεγάλοι m s Tns

Α Ν Α Ω Ρ Α
θέλουν να σαε υποτάΕουν ολοσχερώε 
στον Τούρκο κατακτητή σαε. Καλύτερα 
μία διχοτομημένη, χωρισμένη και 
ματωμένη Κύπροε παρά μία φαινομενι
κά ενωμένη, η οποία όμωε δεν θα έχη 
τη δική τηε γλώσσα και φυσιογνωμία! 
Δεν έχετε δικαίωμα να προδώσετε τουε 
αγώνεε του Γρίβα-Διγενή και του Μακα
ρίου ούτε το αίμα του Γρηγόρη ΑυΕεντί- 
ου!

“Του ανδρειωμένου ο θάνατοε, Oàvams 
δεν λογιέται!”».ΑΕιοσημείωτο το θάρροε του σεβασμιοτά- του να αποδέχεται τη λογική συνέπεια των θέσεών του, δηλαδή τη διχοτόμηση. Αλλά η στάση του δεν μου γεννά τον σεβασμό, αφού αποφεύγει να εκστομίσει την πιο δυσάρεστη προέκταση των θέσεών του: αποφεύγει να κηρύΕει τον πόλεμο για την απελευθέρωση των Κατεχομένων, ώσπου και ο τελευταίοε Τούρκοε να έχει πέσει στη θάλασσα.Ωστόσο το υπαινίσσεται, όταν προβάλλει τουε τάφουε ωε οδηγό για το μέλλον. Να το πω αλλιώε: αυτό που προτείνει ο Αμβρόσιοε είναι ο θάνατοε να αποφασίζει για τη ζωή. Φοβούμαι ότι, αν ο σεβα- σμιότατοε είχε την ευκαιρία για μία ειε βάθοε ανταλλαγή απόψεων με τον Οσά- 
μα μπιν Λάντεν, θα τον εύρισκε ενδιαφέροντα και ίσωε γοητευτικό συνομιλητή. ΔόΕα Σοι ο Θεόε, όμωε, αμφιβάλλω αν θα πάρει κανείε στα σοβαρά τιε απόψειε του Μητροπολίτη Καλαβρύτων -  εκτόε από τίποτε ρίείτίΓθεςιιε παλαιοημερολογί- τεε*...
*: «Παλαιοημερολογίτεε» με την ευρύτε
ρη, την πολιτισμική έννοια του όρου...Β εβαίωε, ο Αμβρόσιοε είναι των άκρων. Η περίπτωσή του όμωε μαε βοηθά να απαντήσουμε ένα υποτιθέμενο «μυστήριο» τηε οιααετίαε Σημίτη. Ακούω διαφόρουε να θέτουν το φοβερό και αναπάντητο ερώτημα πώε ο Κώσταε 
Σημίτηε, ωε πρωθυπουργόε, επέλεΕε να συγκρουσθεί μετωπικά με την Εκκλησία

Η κοσμική Αθήνα έχει συγκλονισθεί από το μέγα γεγονόε τηε απονομήε του παρασήμου 
τηε Λεγεώνοε τηε Τιμήε στη Ρόδη Κράτσα από τη γαλλική κυβέρνηση.
Η στήλη, όπωε είναι φυσικό, χαίρεται για τιε διακρίσειε που αποκτά η εκλεκτή πελατεία τηε! 
Εκφράζει εν τούτοιε την ευχή η τιμηθείσα να επιτρέπει πότε πότε στον σύζυγόν τηε 
Αποστολήν να φορεί στο πέτο του τη ροζέτα του παρασήμου...

στο θέμα των ταυτοτήτων. Κατά την κρίση τουε, επρόκειτο για επιλογή με τεράστιο πολιτικό κόστοε και, συνεπώε, για μέγα πολιτικό λάθοε. Το εκλαμβάνουν ωε τέτοιο, επειδή κατά κανόνα πρόκειται για πολιτευομένουε οι οποίοι αντιλαμβάνονται την πολιτική ωε την επιδίωΕη του άμεσου και στενά κομματικού συμφέρο- ντοε.Νομίζω ότι ο Σημίτηε επέλεΕε την κατά μέτωπον και εντόε καθορισμένου πεδίου αναμέτρηση (κάτι σαν «pitched battle», δηλαδή), προκειμένου να διορθώσει ένα λάθοε του. Διότι, με την εκλογή ενόε χαρισματικού και δυναμικού ιεράρχη ωε Προκαθημένου τηε Εκκλησίαε, ουσιαστικά χάθηκε μία από τιε κατακτήσειε τηε ανππολίτευσηε: η Εκκλησία, που μαζί με τον Στρατό ήταν οι δύο μεγάλοι ηττημένοι από την πτώση τηε δικτατορίαε, είχε μπει Εανά στο πολιτικό παιγνίδι και μάλιστα με αΕιώσειε. Για τον λόγο αυτόν έπρεπε να δώσει μία pitched battle με την Εκκλησία.Τώρα, ποιο ήταν το λάθοε του Σημίτη, περιττεύει να το πω. ΕΕυπνοι είστε, καταλαβαίνετε...
❖Μ ε την ευκαιρία, μια και θυμήθηκα τον πρωθυπουργό τηε προτιμήσεώε μου, να σαε γνωστοποιήσω ότι σκοπεύει να περάσει τιε γιορτέε στην Τυνησία.Ο σκιτσογράφοε και σχολιογράφοε 

Στάθηε το Εέρει; Αν ναι, πώε το επιτρέπει;Η συγγραφέαε Τζένη Βλαχώνη (Γ Βραβείο Πανελληνίων Ποιητικών Αγώνων 2002) τι έχει να πει;
Ε χει ενδιαφέρον ότι τόσο οι υποστη- ρικτέε του «ναι» όσο και οι άλλοι

του «όχι», λίγο ή πολύ, συμφωνούν σε ένα σημείο: ότι οι διαφορέε μεταΕύ των δύο κοινοτήτων θα αμβλυνθούν από την οικονομική συνεργασία, ότι η οικονομία θα είναι εν τέλει η γέφυρα που θα ενώσει Εανά την Κύπρο.Χαίρομαι να τα ακούω αυτά, διότι εμμέσωε επιβραβεύουν τον Μπενθαμιτι- κό κυνισμό μου. Αποδεικνύουν την πίστη του σημερινού ανθρώπου ότι η ανθρώπινη φύση (που τόσο πολύ απασχόλησε τουε φιλοσόφουε) δεν είναι άλλη από την ανθρώπινη τσέπη... ------------------❖ -------------------Α ν ο πρωθυπουργόε Κώσταε Καρα- μανλήε τείνει υπέρ του «ναι», όπωε τον φέρουν οι πληροφορίεε, κρίνει όμωε ότι η Αθήνα δεν πρέπει να λάβει ευθαρσώε θέση επί του δημοψη- φίσματοε, ασφαλώε θα έχει πολύ σοβαρούε λόγουε για να το πιστεύει αυτό.Αν κρατήσει τη στάση αυτή μέχρι τέλουε και αν υποθέσουμε ότι επικρατεί το «όχι» στο δημοψήφισμα, ίσωε θα είναι χρήσιμο να έχει ένα πράγμα υπ’ όψιν: ότι έπειτα από μερικούε μήνεε, αφότου θα έχει απορριφθεί το Σχέδιο Αναν, αν αρχίσει να λέει τα γνωστά στερεότυπα περί Κυπριακού, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των ελληνοτουρκικών σχέσεων κτλ., ουσιαστικά θα παραδέχεται ότι υπήρδε μικρότεροε από το πρόβλημα.Διότι μόνον ένα εκ των δύο μπορεί να ισχύει: είτε το Κυπριακό είναι η βάση των Ελληνοτουρκικών, οπότε έχει την υποχρέωση προε τη χώρα του να πάρει σαφή θέση, είτε το Κυπριακό δεν έχει καμία σχέση με τα Ελληνοτουρκικά, οπότε δεν τρέχει τίποτε...pandora@dolnet.gr
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