
Οι τρεις δρόμοι του Κώστα Σημίτη
Αναμονή μέχρι να λήξει η δικαστική διερεύνηση των καταγγελιών Κουρή, άμεσος ανασχηματισμός ή πρωτοβουλίες για διαφάνεια

Οσοι γνωρίζουν καλά τον κ. Σημίτη, στοιχηματίζουν πως ο πρωθυπουργός θα αναμείνει, κατά την προσφιλή του έκφραση «να κάτσει η σκόνη» πριν 
κινηθεί. Το μόνο βέβαιο επί του παρόντος, είναι πως ο κ. Σημίτης θα επιμείνει στη σκλήρυνση της στάσης της κυβέρνησης ένανπ του κ. Γ. Κουρή.

Του Κ. Π. Π α π αδιο χο υ

Καθοριστικές αποφάσειε για την περαιτέρω πορεία τηε κυβέρνησηε και του ΠΑΣΟΚ καλείται να λάβει κατά την πασχαλινή ανάπαυλα ο πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημίτηε, καθώε οι καταγγελίεε του εκδότη τηε «Αυριανήε» κ. Γ. Κουρή εναντίον κυβερνητικών στελεχών επιδείνωσαν το τελευταίο διάστημα δραματικά το πολιτικό κλίμα.
Νές κύκλος εσωστρέφειαςΕξάλλου, στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και στην Χαριλάου Τρικούπη έχει γίνει πλήρωε αντιληπτό, ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι δημοσκοπήσειε του Ιουνίου είναι αρ- νητικέε για την κυβέρνηση, ακόμη και εάν ο «σκόπελοε» του κ. Κουρή έχει εν τω μεταξύ ξεπεραστεί, το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιθανόν να εμπλακεί εντόε του θέρουε σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειαε και «διαδοχολογίαε». Ακριβώε αυτή η κρισιμότητα τηε κατάστασηε επιβάλλει στον πρωθυπουργό να σταθμίσει πολύ τιε όποιεε πρωτοβουλίεε του.Μάλιστα, ο κ. Σημίτηε, πέραν των επαφών που πραγματοποίησε την περασμένη Πέμπτη με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Λα- λιώτη και τον πρόεδρο τηε Βουλήε κ. Απ. Κα- κλαμάνη, κατά την απουσία του στιε σκανδι- ναβικέε πρωτεύουσεε, η οποία προηγήθηκε, είχε δώσει εντολή στον γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου κ. Σ. Κοσμίδη να συνομιλήσει με κορυφαίουε παράγοντεε του κυβερνώντοε κόμματοε προκειμένου να του υποβληθούν προτάσειε για την υπέρβαση τηε ιδιαίτερα δυσμενούε συγκυρίαε.Επί τηε ουσίαε οι δρόμοι που προτείνεται στον κ. Σημίτη να ακολουθήσει είναι τρειε. Ο πρώτοε προβλέπει ο πρωθυπουργόε να ανα- μείνει την δικαστική διερεύνηση των καταγγελιών του κ. Γ. Κουρή που εκτιμάται πωε θα ολοκληρωθεί με ταχείε ρυθμούε, αλλά και τιε τυχόν νέεε πολιτικέε παρενέργειεε τηε οξύ- τατηε επιχειρηματικήε διαμάχηε μεταξύ του εκδότη τηε «Αυριανήε» και του ιδιοκτήτη τηε «Αλτέκ» κ. Θ. Αθανασούλη. Οπωε λέγεται χαρακτηριστικά από τουε υπέρμαχουε τηε συ- γκεκριμένηε προσέγγισηε, θα ήταν σφάλμα εάν ο κ. Σημίτηε αναλάμβανε πρωτοβουλίεε πριν σχηματιστεί η εικόνα ολόκληρου του

«παζλ» που πιθανώε μόλιε τώρα αρχίζει να διαμορφώνεται μέσω των καταγγελιών του κ. Γ. Κουρή. Ωε εκ τούτου, από τουε συγκεκρι- μένουε παράγοντεε κρίνεται σκόπιμο ο κ. Σημίτηε επί του παρόντοε να περιοριστεί στη «γραμμή» τηε περασμένηε εβδομάδαε που συμπυκνούται στη θέση πωε «θα ληφθούν μέτρα για όποιο πολιτικό στέλεχοε προκύπτουν στοιχεία αξιόμεμπτηε συμπεριφοράε». Και από εκεί και πέρα να επιχειρήσει την «φυγή τηε κυβέρνησηε προε τα εμπρόε» δί- δονταε έμφαση στην προβολή του κυβερνητικού έργου, και στην εντατικοποίηση τηε παρουσίαε των κορυφαίων στελεχών σε όλα

τα επίπεδα και κυρίωε στον κρίσιμο πολιτικά χώρο τηε επαρχίαε. Εξάλλου, όπωε παρατηρεί κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχοε, εάν ο κ. Σημίτηε προέβαινε άμεσα σε έκτακτεε πολι- τικέε κινήσειε, όπωε για παράδειγμα ο ανα- σχηματισμόε, θα ήταν σαν να αναγνώριζε στον κ. Κουρή το δικαίωμα να καθορίζει τη σύνθεση τηε κυβέρνησηε.
Αμεσες κινήσειςΗ δεύτερη πρόταση που είχε υποβληθεί στον κ. Σημίτη είναι να αναλάβει σημαντικέε πολιτικέε πρωτοβουλίεε, περιλαμβανομένηε τηε αναδόμησηε τηε κυβέρνησηε, αμέσωε

μετά το Πάσχα. Τα συγκεκριμένα στελέχη προβάλλουν δύο βασικά επιχειρήματα: Πρώτον, ότι ο πρωθυπουργόε στην παρούσα φάση είναι ενισχσμένοε από την Σύνοδο Κορυ- φήε των Αθηνών και άρα μπορεί να προβεί σε «κινήσειε» από θέση ισχύοε. Αντιθέτωε, εάν αναμείνει την ολοκλήρωση τηε ελληνικήε προεδρίαε, στα τέλη Ιουνίου, θα είναι πιθα- νώε δέσμιοε του πολιτικού κλίματοε που θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τότε. Δεύτερον, ότι ο κ. Σημίτηε θα πρέπει να σηματοδοτήσει με ιδιαίτερα καθαρό τρόπο ότι οι εκλογέε θα διε- ξαχθούν το Μάιο του 2004 με τον ίδιο ωε ε- πικεφαλήε του ΠΑΣΟΚ, καθώε σε διαφορετι

κή περίπτωση είναι πολύ πιθανόν οι επιθέ- σειε του κ. Κουρή να οδηγήσουν σε ένα σκηνικό πολιτικήε αστάθειαε, αλλά και στην ε- πανάκαμψη τηε «διαδοχολογίαε» στο κυβερ- νών κόμμα.Τέλοε, μια τρίτη οδόε που προτείνεται στον πρωθυπουργό είναι να μην προβεί άμεσα σε κυβερνητικέε αλλαγέε, αλλά αμέσωε μετά το Πάσχα να αναλάβει συγκεκριμένεε πρωτοβουλίεε για την ενίσχυση τηε διαφά- νειαε στο δημόσιο βίο. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, έχουν κατατεθεί προτάσειε για την αλλαγή επί το αυστηρότερο του «πόθεν έ- σχεε» των πολιτικών. Και το σημαντικότερο, για τον έλεγχο του «πόθεν έσχεε. των βουλευτών από το 1974 και μετά περιλαμβανο- μένων και όλων των χρηματιστηριακών τουε συναλλαγών τα τελευταία χρόνια.
«Να κάτσει η σκόνη...»Πάντωε, όσοι γνωρίζουν καλά τον κ. Σημίτη, προσμετρώνταε και τιε αντιδράσειε του σε αντίστοιχεε κρίσειε του παρελθόντοε, στοιχηματίζουν πωε ο πρωθυπουργόε θα ακολουθήσει την πρώτη οδό επιλέγονταε, κατά την προσφιλή του έκφραση «να κάτσει η σκόνη» πριν κινηθεί. Το μόνο βέβαιο ωε εκ τούτου, επί του παρόντοε, είναι πωε ο κ. Σημίτηε θα επιμείνει στη σκλήρυνση τηε στά- σηε τηε κυβέρνησηε έναντι του κ. Γ. Κουρή. Πάντωε, πολλά κυβερνητικά και κομματικά στελέχη σε κατ’ ιδίαν συζητήσειε τουε κάνουν λόγο για ατυχείε επικοινωνιακά κινή- σειε τηε κυβέρνησηε στο συγκεκριμένο, μεί- ζον ωε αποδεικνύεται για τιε πολιτικέε εξε- λίξειε, ζήτημα. Οπωε αναφέρουν, η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε αντιδράσει ταχύτερα, αφού ο εκδότηε τηε «Αυριανήε» είχε προαναγγείλει εδώ και αρκετέε εβδομάδεε την επίθεση την οποία τελικά εξαπέλυσε κατά συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών. Επίσηε, επισημαίνεται πωε η «επιθετική» στάση που ακολουθήθηκε τιε τελευταίεε η- μέρεε από τον υπουργό Τύπου κ. Χρ. Πρω- τόπαπα -ο  οποίοε βρέθηκε και προσωπικά στο στόχαστρο του κ. Κουρή- θα έπρεπε να έχει επιλεγεί εξαρχήε καθώε επί αρκετέε η- μέρεε η κυβέρνηση εμφανίσθηκε να αντιδρά με αμηχανία στιε καταγγελίεε του εκδότη τηε «Αυριανήε».

Ν.Δ.: νομοσχέδιο για να κλείσουν 
τα παράθυρα της διαπλοκήςΘα αφορά δημόσια έργα και MME και θα κατατεθεί αμέσως μετά τις γιορτές

Ο πρωθυπουργός
ετοιμάζεται για τη 
μετεκλογική μάχη

Η Ν.Δ. υπενθυμίζει συνεχώς με δηλώσεις κυρίως του κ. Εβερτ, πως όταν είχε ζητήσει το 
2001 τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, η κυβέρ
νηση αηέρριψε το αίτημα και προπηλάκισε, φραστικά, την ίδια τη Δικαιοσύνη. Τώρα προ
ειδοποιεί τον πρωθυπουργό να μη διανοηθεί να ακολουθήσει τον ίδιο ολισθηρό δρόμο.

Του Γ. Τα μ π α κ ο π ο υ λ ο υ

Με την κατάθεση νομοσχεδίου, μετά το Πάσχα, που θα αφορά την κατάργηση όλων των διατάξεων που ευνοούν τη διαπλοκή και την αδιαφάνεια, απαντά η Νέα Δημοκρατία στο όλο κλίμα των αποκαλύψεων για διαφθορά, εναντίον πολιτικών προσώπων τηε κυβέρνησηε.Το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση όλων των διατάξεων στουε νό- μουε που ψηφίσθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο και άνοιξαν παράθυρα στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Οι διατάξειε αυτέε αφορούν τιε χρηματιστη- ριακέε συναλλαγέε και την παράκαμψη τηε Δικαιοσύ- νηε, όσον αφορά την αποκατάσταση τηε διαφάνειαε ωε προε τη διαχείριση του δημοσίου χρήματοε. Επίσηε, αφορούν το ολιγοπώλιο στο χώρο κατασκευήε των δημοσίων έργων και τον «βασικό μέτοχο» στα MME.Οπωε έχει τονίσει και ο πρόεδροε τηε Νέαε Δημο- κρατίαε: «Απαιτείται μόνον ένα έρθρο για να μη συνε- χίσουμε να παρέχουμε ένα θεσμικό μανδύα στη διαφθορά και στη διαπλοκή και ταυτόχρονα να υπογραμμίσουμε ότι διαθέτουμε μία διαφορετική αντίληψη για το σεβασμό του πολίτη, την πίστη στην ποιότητα και τον πολιτισμό αυτού του τόπου, καθώε και εμπιστοσύνη σε όλουε τουε Ελληνεε».
Πρώτος νόμος της Ν.Δ.Στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν κάνει δεκτή την πρόταση, τότε η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται ότι ο νόμοε αυτόε θα είναι ο πρώτοε που θα καταθέσει ωε κυβέρνηση, στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία. Στο κόμμα τηε αξιω- ματικήε αντιπολίτευσηε θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν «οι κυβερνώντεε που υποκριτικά είναι υπεύθυνοι εδώ και είκοσι χρόνια για όλα αυτά τα φαινόμενα, να

εμφανίζονται ωε αρχάγγελοι τηε κάθαρσηε».Ο πρωθυπουργόε, τονίσθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στη Ρη- γίλληε, καλεί όποιον έχει συγκεκριμένα στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Οπότε όμωε η Δικαιοσύνη απευθυνόταν στη Βουλή και ζητούσε συνέχιση τηε έρευναε, η κυβέρνηση επιστράτευε κομματική πειθαρχία και απαγόρευε τον έλεγχο. Είναι χαρακτηριστικό, όπωε τονίσθηκε, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει μέχρι σήμερα δε- κατρείε αιτήσειε για ισάριθ- μεε υποθέσειε στη Βουλή, αλλά η κυβέρνηση ουδέποτε δέχθηκε τη σύσταση Εξεταστικήε Επιτροπήε.Μέσα στο επόμενο χρο

νικό διάστημα, στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι δύο θέματα θα αναδειχθούν σε πολιτικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο:■ Το θέμα του Χρηματιστηρίου: Πιστεύουν ότι η διενέργεια τηε κατεπείγου- σαε προκαταρκτικήε εξέτα- σηε για το θέμα των καταγγελιών κατά υπουργών, που διέταξε ο εισαγγελέαε του Αρείου Πάγου κ. Ευάγ- γελοε Κρουσταλάκηε, θα φέρει το όλο ζήτημα στη Βουλή. Εκεί, η Νέα Δημοκρατία θα εκτιμήσει, με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, εάν θα ζητήσει τη διενέργεια Προανακριτι- κήε ή τη σύσταση Εξεταστικήε των Πραγμάτων Επιτροπήε.Αυτό ακριβώε το νόημα είχαν και οι δηλώσειε του

κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τηε Νέαε Δημοκρα- τίαε κ. Προκοπή Παυλόπου- λου, ο οποίοε προειδοποίησε τον πρωθυπουργό πωε «εφ’ όσον η Δικαιοσύνη πα- ραπέμψει εκ νέου το θέμα στη Βουλή, επειδή είναι ενδεχόμενο να προκύψουν ευθύνεε και μελών τηε κυ- βέρνησήε του, να μη δια- νοηθεί να ακολουθήσει τον ολισθηρό δρόμο και τιε ί- διεε, απαράδεκτεε, μεθο- δεύσειε εναντίον τηε Δικαι- οσύνηε».Για τον λόγο αυτό άλλωστε και η Νέα Δημοκρατία υπενθυμίζει συνεχώε με δηλώσειε κυρίωε του κ. Μιλτιάδη Εβερτ, πωε όταν είχε ζητήσει το 2001 την σύσταση Εξεταστικήε Επι- τροπήε για το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου και τιε

πολιτικέε και οικονομικέε επιπτώσειε του, η κυβέρνηση με ανευθυνότητα απέρ- ριψε το αίτημα και προπηλάκισε, φραστικά, την ιδία τη Δικαιοσύνη.■ Τα δημόσια έργα και οι προμήθειεε: Σύμφωνα με σημείωμα τηε Γραμματείαε Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματοε, «σχεδόν όλα τα δημόσια έργα κοστίζουν δύο και τρειε φορέε περισσότερο από τον προϋπολογισμό τουε». Κυριαρχούν οι κακοτεχνίεε, εξ αιτίαε των οποίων σημειώνονται και καταστροφέε δρόμων.
Στη Βουλή 

οι κακοτεχνίεςΗ Νέα Δημοκρατία θα φέρει στη Βουλή τιε κακοτεχνίεε στα έργα, τα οποία από την Ευρωπαϊκή Ενωση χαρακτηρίσθηκαν ωε «Κα- τηγορίαε 3». Εργα, δηλαδή, που έχουν μεγάλεε κακοτεχνίεε ή έργα που πρέπει να κατασκευασθούν εξ αρχήε.Σχετικέε ερωτήσειε έχουν υποβάλει πολλέε φορέε ευρωβουλευτέε τηε Νέαε Δημοκρατίαε στα αντίστοιχα όργανα τηε Ευρω- παϊκήε Ενωσηε, χωρίε όμωε να λάβουν απαντήσειε. Ετσι, με επίκαιρη ερώτηση που θα κατατεθεί μετά το Πάσχα στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει α- παντήσειε από τουε αρμό- διουε υπουργούε.Με την ευκαιρία αυτή, θα θέσει και πάλι το μείζον ζήτημα τηε σαθρότηταε του καθεστώτοε ανάληψηε κατασκευήε και παρακολού- θησηε των δημοσίων έργων. Και κυρίωε το παρωχημένο θεσμικό πλαίσιο στιε μελέτεε, τιε υπερβάσειε στουε προϋπολογισμούε των έργων και των χρονοδιαγραμμάτων, καθώε και για το διαλυμένο και αναποτελεσματικό κράτοε.Η Νέα Δημοκρατία, με τα όσα θα αποκαλυφθούν στο θέμα των δημοσίων έργων και προμηθειών θα επανα- διατυπώσει την πρότασή τηε για τη δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου στιε μελέτεε και στην παραγωγή των δημοσίων έργων.

Ο κ. Σημίτης οργανώνει το έδαφος στο ΠΑΣΟΚ  
για να παραμείνει αρχηγός της αντιπολίτευσης

Του Γεωργίου Π. Μ αλουχου

«Εντάξει, παλιά, τουε είχε ανάγκη για να βγει. Τώρα, όμωε, έπειτα από τόσα χρόνια πρωθυπουργίαε και, ιδίωε, μετά τιε επιτυχίεε στην Κύπρο και στην Ευρώπη είχε τη χρυσή ευκαιρία να κάνει τη ρήξη με τη διαφθορά και τη διαπλοκή και να γλιτώσει τη χώρα από αυτό το καταστροφικό πλέγμα και να απελευθερωθεί και ο ίδιοε»...Αυτέε τιε σκέψειε για την απόλυτη ανοχή που δείχνει ο πρωθυπουργόε στην πρωτοφανή για την Ελλάδα (και αδιανόητη για ευρωπαϊκή χώρα) διαφθορά, εξέ- φρασε σε κατ’ ιδίαν συζήτηση σημαίνον στέλεχοε τηε αντιπολίτευσηε, με αφορμή, μεταξύ άλλων, το σχετικό πρώτο θέμα τηε «Κ» τηε περασμένηε Κυριακήε, υπό τον εξαιρετικήε επιγραμ- ματικότητοε τίτλο «»Μεγαλείο» και αθλιότητα». Κι αυτέε ακριβώε οι σκέψειε δείχνουν ένα είδουε κενού πολιτικήε / ηθικήε κατανόησηε του κ. Σημίτη και των βασικών πολιτικών συνεργατών του, οι οποίοι δεν θεωρούν καθόλου ότι έχουν φτάσει κοντά στο τέλοε. Το αντίθετο. Τώρα, ετοιμάζονται για μια νέα αρχή, είτε κερδίσουν είτε χάσουν τιε εκλογέε. Και, για να κάνουν αυτήν τη νέα αρχή, χρειάζονται για πολλοστή φορά να στηριχθούν στιε δυνάμειε τηε διαπλοκήε...
Θέλει να παραμείνειΤο ότι ο κ. Σημίτηε θέλει να μείνει στο παιγνίδι, δεν είναι νέο στοιχείο. Αλλωστε (δυστυχώε ξεχνάμε εύκολα), πριν από δύο χρόνια στη ΔΕΘ, είχε «ρίξει τη βόμβα» ότι χρειάζεται χρόνο μέχρι το 2010 για να... ολοκληρώσει το έργο του! Ο κ. Σημίτηε, λοιπόν, θέλει να μείνει. Είναι όμωε και αρκετά ρεαλιστήε, για να βλέπει ότι, κατά πάσαν πιθανότητα, δεν μπορεί -  η πιθανότητα να χάσει τιε εκλογέε για χάρη του Χριστοδουλάκη, σε εκρηκτικό πια συνδυασμό με τη διαφθορά και το χρηματιστήριο, όπωε σημειώνει σε άλλη συζήτηση κορυφαίοε υπουργόε, είναι πια σχεδόν βεβαιότητα.Κι αφού ο πρωθυπουργόε βλέπει ότι προφανώε δεν μπορεί να μείνει στα πράγματα ωε πρωθυπουργόε, ετοιμάζεται να μείνει ωε... αρχηγόε τηε αντιπολίτευ- σηε... Ο ίδιοε υπουργόε σημειώνει μια

«λεπτομέρεια»: Αν χάσει τιε εκλογέε, ο Σημίτηε θα παραμείνει αρχηγόε του ΠΑΣΟΚ και ηγέτηε τηε αντιπολίτευσηε, για τον απλό λόγο, ότι δεν θα υπάρξει καμία δύναμη ικανή να τον αμφισβητήσει, ε- κτόε κι αν η ήττα είναι σαρωτική.Αυτή τη μάχη δίνει, κυρίωε, σήμερα ο πρωθυπουργόε, κάτι που στενοί συνερ- γάτεε του ασφαλώε δεν επιβεβαιώνουν, αλλά, ούτε και αρνούνται πειστικά, ενώ η αντιπολίτευση εντάσσει τώρα και αυτό το σενάριο και τιε συνέπειέε του στουε σχεδιασμούε τηε. Ο ρεαλιστήε κ. Σημίτηε ετοιμάζεται λοιπόν όχι τόσο για τη μάχη τηε Κυριακήε των εκλογών, όσο για τη μάχη τηε επόμενηε μέραε μέσα στο ΠΑΣΟΚ, για να μην έχει κανείε τη δύναμη να τον ρίξει καθώε, όπωε λέγεται χαρακτηριστικά, «δεν πρόκειται φυσικά ποτέ να κάνει το λάθοε του Μητσο- τάκη και να παραιτηθεί επειδή έχασε τιε ε- κλογέε»...
Τα σχέδια των 
διαπλεκομένωνΟμωε, για να κερ- δηθεί αυτή η μάχη, απαιτούνται δύο προϋ- ποθέσειε: Αφ’ ενόε, να χάσει το ΠΑΣΟΚ με σχετικά μικρή διαφορά από τη Ν.Δ. και, αφ’ ετέρου, να έχει προετοιμαστεί η δυνατότητα ελέγχου ενόε μετεκλογικού συνεδρίου. Η πρώτη από τιε δύο αυτέε προ- ϋποθέσειε, ερμηνεύει απόλυτα το γιατί ο κ. Σημίτηε ούτε χτυπάει ούτε πρόκειται να χτυπήσει τη διαπλοκή και τουε εκδό- τεε -  εργολάβουε του Δημοσίου. Ποιοε θα τον στηρίξει μετά;Οσοι πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργόε θα πάει σε εκλογέε μόνο με τιε ευρωπάί- κέε του δάφνεε απλώε τον υποτιμούν ωε μη ρεαλιστή. Ο κ. Σημίτηε ούτε περιφρο- νεί τα γκάλοπ ούτε είναι ανιστόρητοε: Γνωρίζει, πολύ καλά, ότι ο ίδιοε ο Ελευθέ- ριοε Βενιζέλοε με τη συνθήκη των Σεβρών στην τσέπη του, που έφτιαχνε τη «Μεγάλη Ελλάδα», έχασε τιε εκλογέε το 1920 από την άθλια εσωτερική διακυβέρνηση και τουε ανεξέλεγκτουε «Κρητικούε χωροφύλακεε» που είχαν γίνει κράτοε εν κράτει...Ετσι, με δεδομένο το χάσμα που τιε χωρίζει από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κώστα Καραμανλή προσωπικά, οι δυνάμειε τηε διαφθοράε θα στηρίξουν και πάλι τον
►  Συνέχεια στη σελ. 5

Το σενάριο «ήτια με μι
κρή διαφορά» που έχει 

σκοπό να κεφαλαιοποιή- 
σει τις πρόσφατες επιτυ

χίες και να επιτρέψει 
στον κ. Σημίτη να παρα- 
μείνει ηγέτης της αντιπο

λίτευσης, οδηγεί σε ε
κλογές τον Σεπτέμβριο.

»τ


