
Σημίτης σε συνεργάτες του

«Διάφορα πολιτικά και επιχειρηματικά κέντρα βρήκαν την ευκαιρία να ασκήσουν 
πιέσεις για να αποχωρήσω, όμως εγώ θα οδηγήσω το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές»

ο πρωθυπουργός. Τα στελέχη 
που δέχτηκαντις επιθέσεις θε
ωρούν ότι η δήλωση αυτή τους 
καλύπτει, αφού θεωρούν ότι οι 
επιθέσεις έγιναν χωρίς στοι
χεία και αποτελούν συκοφα
ντική διαστρέβλωση τηςπραγ- 
ματικότητας.

Χαλαρά απανακίΐαστικά
Ωστόσο, όλοι επεσήμαναν 

ότι τόσο ο κ. Μανίκας όσο και 
ο κ. Πρωτόπαπας στις δηλώ
σεις τους φρόντισαν να επιση- 
μάνουν ότι πίσω από τις προ
σωπικές επιθέσεις που δέχτη
καν στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ 
και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Στο μεταξύ, για άλλη μια 
φορά αποδείχτηκαν τα χαλα
ρά αντανακλαστικά και η α
πουσία αποθέματος αλλη
λεγγύης στο ΠΑΣΟΚ, αφού 
κορυφαία και μη στελέχη έ- 
με ιναν να παρακολουθούν με 
αμηχανία, αγωνία αλλά και

ΣΟΒΑΡΑ προβληματι
σμένος για τις εξελίξεις 
στο πολιτικό σκηνικό και 

τις επιθέσεις που δέχεται η 
κυβέρνηση σε μια κρίσιμη 
στιγμή για την προώθηση της 
διεθνούς εικόνας της είναι ο 
πρωθυπουργός.

«Στο βάθος αυτής της επίθε
σης εγώ είμαι ο στόχος», επε- 
σήμανε σε συνεργάτες του 
και γ ι’ αυτό ζήτησε χρόνο, 
προκειμένου να επεξεργα
στεί το βαθύτερο μήνυμα αυ
τής της υπόθεσης, με την ο
ποία βάλλονται ηθικά στενοί 
του συνεργάτες πριν πάρει α
ποφάσεις. Ο Κώστας Σημίτης 
φέρεται ιδιαίτερα ενοχλημέ
νος και από τις παραινέσεις 
που φαίνεται να διοχετεύο
νται μέσω των MME, από στε
λέχη του ΠΑΣΟΚ, να αναλά- 
βει πρωτοβουλίες αμέσως με
τά τις γιορτές του Πάσχα.

Γι’ αυτό και ο υφυπουργός 
Τύπου Τηλέμαχος Χυτήρης ε- 
κλήθη τη Μεγάλη Πέμπτη να 
κάνει δημόσια δήλωση, με την 
οποία ο πρωθυπουργός έστει
λε το μήνυμα ότι είναι λάθος 
να καλλιεργείται κλίμα ανα
μονής στην κοινή γνώμη και ό
τι δεν πρόκειται να επιτρέψει 
σε κανέναν να καθορίζει προ
γράμματα, αποφάσεις και ιε
ραρχήσεις της κυβέρνησης. 
Ουσιαστικά ο Κώστας Σημί
της τόνισε προς όλους ότι αυ
τός έχει τη λαϊκή νομιμοποίη
ση να κυβερνήσει και δεν πρό
κειται να πάρει καμία απόφα
ση υπό την πίεση των γεγονό
των και από εισηγήσεις που 
διαρρέονται από στελέχη του.

«Δεν πρόκειται να κάνει α
νασχηματισμό υπό πίεση, εί
ναι πια επτά χρόνια στην πρω

Αλλωστε, δεν πέρασε 
απαρατήρητη η δήλωσή 
του από τη Φινλανδία - 
κάτι που αποφεύγει όταν 
βρίσκεται στο εξωτερικό- 
ότι οι εκλογές θα γίνουν 
την άνοιξη του 2004.

Ο πρωθυπουργός εκτι
μά ότι δεν είναι καθόλου 
τυχαία η επιλογή του 
χρόνου που ξεκίνησε 
αυτή η επίθεση, ακρι
βώς την ημέρα όπου υ
πογράφηκε η ιστορική 
απόφαση για την έντα
ξη της Κύπρου στην Ευ
ρωπαϊκή Ενωση την πε
ρασμένη Τετάρτη 16 Απρι
λίου. Και κλιμακώθηκε κατά 
τη διάρκεια της συγκινητικής 
επίσκεψής του στην Κύπρο. 
Με ανεβασμένες τις προσω
πικές πολιτικές μετοχές του, 
έχοντας «σφραγίσει» μια με
γάλη εθνική επιτυχία, βρέθη
κε αντιμέτωπος με μια επίθε
ση εναντίον στελεχών που ο ί
διος επέβαλε στην πρώτη 
γραμμή της πολιτικής σκηνής, 
στενοί του συνεργάτες που 
τον στήριξαν με σθένος εντός 
και εκτός ΠΑΣΟΚ, όπως ο 
Στ. Μανίκας, ο Χρ. Πρωτό
παπας και ο Μ. Νεονάκης.

Οπως διαπιστώνουν όλοι 
μέσα στο ΠΑΣΟΚ, η ηθική 
και πολιτική εξόντωση των 
συγκεκριμένων στελεχών έ
χει ευθεία αντανάκλαση στον 
ίδιο προσωπικά. Οσον αφο
ρά την αντιμετώπιση της επί
θεσης που δέχονται τα κυβερ
νητικά στελέχη, ο πρωθυ
πουργός -διά του Τηλέμαχου 
Χυτήρη- φρόντισε να επανα- 
φέρειτη δήλωση που έκανε τη 
Μεγάλη Δευτέρα κατά την α
ναχώρησή του για επίσκεψη

ως προεδρεύουν της ΕΕ στις 
σκανδιναβικές χώρες.

Η δήλωση αυτή ερμηνεύτη
κε από πολλά στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ ως πολύ προσωπική. 
Θέλησε δηλαδή μ’ αυτήν, λένε 
στελέχη αλλά και συνεργάτες 
του, να ξεκαθαρίσει τη θέση 
του. Ιδιαίτερα με την τελευ
ταία παράγραφο της δήλωσής 
του, με την οποία κρατά σα
φείς αποστάσεις ακόμα και α
πό στελέχη που είναι στενά 
συνδεδεμένα μαζί του:

«Τα πολιτικά πρόσωπα -όλα 
τα πολιτικά πρόσωπα- έχουν 
την προσωπική τους διαδρο
μή και ευθύνη. Κρίνονται πο
λιτικά κάθε μέρα για το ήθος 
και τη δημόσια συμπεριφορά 
τους απ’ όλους μας. Αρκεί να 
διακρίνουμε την ουσία από 
τις προσπάθειες δημιουργίας 
εντυπώσεων. Το απαιτεί η εύ
ρυθμη λειτουργία του πολιτι
κού μας συστήματος», τόνισε

Ο Κ. Σημίτης εκτιμά ότι ο χρόνος που εκδηλώθηκε η επίθεση, μία 
ημέρα μετά τη Σύνοδο της Αθήνας, δεν είναι καθόλου τυχαίος.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΑΝΗ

θυπουργία και πρέπε ι όλοι να 
καταλάβουν πώς λειτουργεί 
πια», επεσήμανε στο «Εθνος 
της Κυριακής» στενός συνερ
γάτης του πρωθυπουργού, 
που δεν κρύβει ότι ο Κ. Σημί
της δυσφορεί έντονα απ’ αυτό 
το κύμα πιέσεων που δέχεται 
για την ανάληψη πρωτοβου
λιών, πριν ακόμα καλά καλά 
κατακάτσει ο... κουρνιαχτός 
και απλώσουν όλοι οι... παί
χτες στο τραπέζι τα χαρτιά 
τους.

Παρότι, όπως πάντα την πε
ρίοδο των κρίσεων, ο Κώστας 
Σημίτης δεν εκφράζειτις σκέ
ψεις του στους στενούς του 
συνεργάτες, η πρώτη εκτίμη
ση που άφησε να διαφανεί ό
τι τον απασχολεί είναι πως πί
σω από την επίθεση Κουρή ε
ναντίον κυβερνητικών στελε

χών, απότοκο μιας δικής του 
επιχειρηματικής αντιπαρά
θεσης με τον Θ. Αθανασούλη, 
έχουν «συντονιστεί» διάφο
ρα επιχειρηματικά, αλλά και 
πολιτικά κέντρα, που επιδιώ
κουν όχι μόνο τη φθορά της 
κυβέρνησης, αλλά και τον ί
διο προσωπικά.

Στο τιμόνι καιτο2004
Η εκτίμηση του πρωθυ

πουργού είναι ότι διάφοροι 
παράγοντες -ακόμα και εσω
κομματικοί- βρήκαν την ευ
καιρία να ασκήσουν πιέσεις 
για την αποχώρησή του από 
την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

«Εγώ θα οδηγήσω το 
ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που θα 
γίνουν την άνοιξη του 2004», 
τόνισε ο κ. Σημίτης σε συνερ
γάτες του.

‘ Εμένα οτοχεύουν με
m  οκανδαίίολονία,

0 Κ. Σημίτης δεν πρόκειται να κάνει ανασχηματισμό υπό πίεση, ού
τε να «κάψ ει» ένα ισχυρό χαρτί, τονίζουν στενοί του συνεργάτες.

Στο συρτάρι μέχρι νεωτέρας μένει ο ανασχηματισμός
Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ που από και

ρό είχε προσδιοριστεί με το τέλος της 
προεδρίας, προκειμένου το κυβερνών 
κόμμα να έχει εκλογική διάταξη μάχης, ε
πανέρχεται δραματικά στο προσκήνιο.

Μόνο που πολλοί είναι αυτοί που εκτι
μούν ότι ο Κ. Σημίτης δεν πρόκειται να 
τον «κάψει» προχωρώντας σε αλλαγή της 
κυβέρνησης μέσω της σκανδαλολογίας.

Η εκτίμηση συνεργατών του είναι ότι με 
μια τέτοια κίνηση αφ’ ενός αφήνει στην 
τύχη τους στελέχη που βάλλονται αυτήν 
την περίοδο -αν δεν είναι στο κυβερνητι
κό σχήμα- και από την άλλη θα σηματοδο
τήσει ότι άγεται και φέρεται από τις συ
γκρούσεις και τους ισχυρισμούς επιχει

ρηματικών συμφερόντων. Γ ι’ αυτό και ο 
πρωθυπουργός θεωρεί ότι η πίεση που 
του ασκείται δεν είναι τυχαία, αφού αφο
ρά και την αποδυνάμωση της δικής του 
θέσης.

"Συνασπισμός συμφερόντων,,
«Τυχαίος... συνασπισμός διαφορετικών 

συμφερόντων και επιδιώξεων έχει οχυ
ρωθεί πίσω από τη σημερινή κρίση, με 
στόχο τον έλεγχο των εξελίξεων μέσα στο 
ΠΑΣΟΚ», εκτιμά κορυφαίο στέλεχος της 
κυβέρνησης. Και επισημαίνει ότι από τις 
πρώτες μέρες της κρίσης υπήρξε και σχε
τική αρθρογραφία με την οποία παροτρυ- 
νόταν ο πρωθυπουργός να παραδώσει

την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στη νεότερη γε
νιά.

Πάντως, πολλά στελέχη εμμένουν έστω 
και παρασκηνιακά ότι το θέμα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί άμεσα και μάλιστα με αλ
λαγές στο κυβερνητικό σχήμα, προκειμέ
νου να ξεπεραστεί η κρίση αλλά και να 
μετριαστούν οι δυσμενείς για την εικόνα 
της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ εντυπώ
σεις.

«Σε έναν μήνα, κάνε ίς δε ν θα θυμάται ό
τι έγινε ανασχηματισμός υπό πίεση», επι
σημαίνει κορυφαίο στέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ, που πιστεύει ότι δεν μπορεί κα
νείς να αφήνει να σέρνονται για πολύ τέ
τοια θέματα.
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ουδετερότητα -στην πλειονό
τητά τους- την κρίση αυτή. 
Ολοι στις κατ’ ιδίαν συζητή
σεις τους με τους δημοσιο
γράφους δεν κρύβουν την α
ναμονή τους για πρωτοβου
λίες του πρωθυπουργού, χω
ρίς όμως να προτείνουν και 
κάτι συγκεκριμε'νο.

Ομως οι πιο... συγκροτημέ
νοι απ’ αυτούς δεν κρύβουν 
τον προβληματισμό τους, για
τί δεν συνεκλήθη κανένα όρ
γανο όλες αυτές τις μέρες, 
προκειμένου να αναλυθεί η 
κατάσταση και να ανταλλα- 
γούν απόψεις. Ούτε η Κυβερ
νητική Επιτροπή, ούτε το 
Εκτελεστικό Γραφείο συνε
δρίασαν και η όλη κατάσταση 
αντιμετωπίστηκε με την ενερ
γοποίηση του γραμματέα του 
Υπουργικού Συμβουλίου Σω
κράτη Κοσμίδη, που αυτές τις 
ημέρες ήρθε σε επαφή με 
πολλά στελέχη της κυβέρνη
σης και του κόμματος, και με 
τις κατ’ ιδίαν επαφές του 
πρωθυπουργού με τον γραμ
ματέα του ΠΑΣΟΚ Κ. Λα- 
λιώτη, τον πρόεδρο της Βου
λής Απ. Κακλαμάνη και κά
ποιους υπουργούς.

Οπρωθυπουργός θαγιορτά- 
σειτο Πάσχα στην Ηλεία, εκεί 
που αναπαλαιώνειτο πατρικό 
σπίτι του -στο Κορακοχώρι- ε
πιδιώκοντας μερικές μέρες 
ξεκούρασης. Μόνο που απο- 
δεικνύονται μέρες έντονου 
προβληματισμού, παρά το γε
γονός ότι μέσα στον Μάιο θα 
πρέπει να επισκεφτεί 21 ευ
ρωπαϊκές πρωτεύουσες για 
την προετοιμασία της Συνό
δου της Θεσσαλονίκης.

Νομοθετική 
ασπίδα κατά 
της διαφθοράς 
ετοιμάζει 
οΣκανδαθίδης

Η ΚΡΙΣΗ επανέφερε στην επικαιρότητα τον τρόπο ελέγ
χου των δηλώσεων «πόθεν έσχες». Ο νόμος που ισχύει ωςτώ- 
ρα έχει κριθεί ατελέσφορος και ο Κ. Σκανδαλίδης έχει ήδη 
ενημερώσει τον Κ. Σημίτη για κύκλο επαφών με πρόσωπα 
της πολιτικής ζωής που μπορούν να συμβάλουν με ιδέες στη 
διατύπωση ενός αποτελεσματικού νόμου που θα ελέγχει όχι 
μόνο τους πολιτικούς, αλλά και όλους τους άλλους υπόχρε
ους, προκειμένου μέσα στον Μάιο η κυβέρνηση να καταλή-

ξει σ’ ένα σχέδιο νόμου που θα θωρακίζειτον πολιτικό κόσμο 
από τη σκιά της διαφθοράς. Σύμφωνα με τις πρώτες σκέψεις, 
αν και ακόμα είναι όλα στον αέρα, ο νόμος θα ενσωματώνει 
πολλές από τις προτάσεις που έχουν κατά καιρούς διατυπω
θεί από πολιτικά πρόσωπα, όπως ο πρόεδρος της Βουλής κ. 
Απ. Κακλαμάνης, ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα 
και παρουσίασε τις απόψεις του στον πρωθυπουργό κατά τη 
διάρκεια της συνάντησής τους τη Μ. Πέμπτη.
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Κυβέρνηση

Μετά τα... Πάθη της 
ελπίζει οε Ανάσταση
Μετά το Πάσχα μαζί με το κόμμα περνούν στην αντεπίθεση 
για να διαλυθεί το θολό τοπίο και να προλάβουν νέα κρίση

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ενός... προα- 
ναγγελθέντος πολέμου με 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις 

στο ενδοκυβερνητικό πεδίο 
προσπαθεί να αποφυγει το κυ- 
βερνών κόμμα.

Μπαίνοντας στον «καυτό τό
πο» της αντιμετώπισης της κρί
σης, που βαθαίνει από την κλι
μάκωση των καταγγελιών για α
νάμειξη κυβερνητικών και κομ
ματικών στελεχών σε «χρηματι
στηριακά παιχνίδια» και οικο
νομικές δραστηριότητες με επι
χειρηματίες, η κυβέρνηση εγκα
ταλείπει την «αμυντική» και α
μήχανη τακτική που αρχικά έ
δειχνε ότι επιλέγει.

Αμέσως μετά το Πάσχα, κυβέρ
νηση και κόμμα αναμένεται να 
κλιμακώσουν τη δυναμική πολι
τική αντεπίθεσή τους, που «ε
γκαινίασε» ένας από τους «στό
χους» της «Αυριανής», ο υπουρ
γός Τύπου, Χρήστος Πρωτόπα- 
πας. Και αυτό γιατί εκτιμούν ότι, 
μέσω της δυναμικής απάντησης 
σε όλεςτις «προκλήσεις» που δη
μιούργησαν το ζοφερό πολιτικό 
κλίμα, θα δοθεί το σήμα της εκκί
νησης για την επαναφορά στο «ι
σχυρό» κλίμα που περιέβαλε την 
κυβέρνηση, όταν ο κ. Σημίτης ζη
τούσε με προγενέστερες δηλώ
σεις του «καθαρές λύσεις».

Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, 
όπως ομολογούν στο σύνολό 
τους υπουργοί, κορυφαία στελέ
χη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 
δεν επιδέχεται ελιγμούς και τα
κτικές «μιας χρήσης» αλλά πολι
τικές «αποδείξεις» για τη δυνα
τότητα της κυβέρνησης να απο- 
μακρύνει άμεσα και αποφασι
στικά «σκιές» και «ύποπτα» σε-

Της ΦΩΦΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗ

νάρια. Ωστόσο, ο κίνδυνος να α
πολύσει η κυβέρνηση τη δυνατό
τητα για άμεσο ξεκαθάρισμα εί
ναι πλέον «ορατός», καθώς οι 
καταγγελίες περί αδιαφανών 
διεργασιών και παράνομων ε
νεργειών από στελέχη της διαδέ
χεται η μία την άλλη, τροφοδο
τώντας την ενδοκυβερνητική 
κρίση.

Ολη τη Μεγάλη Εβδομάδα ο 
«γολγοθάς» της κυβέρνησης με 
φόντο τον ακήρυχτο εσωκομμα
τικό πόλεμο και με άγνωστη 
διάρκεια — παρά τις αρχικές 
προβλέψεις της ότι οι άγιες ημέ
ρες θα συνέβαλαν για να αμ- 
βλυνθούν οι εντυπώσεις — απο- 
δεικνυόταν μέρα με τη μέρα ιδι
αιτέρως... ανηφορικός.

ΜπαράΖ επιδέσεων
Η «Αυριανή» και ο εκδότης της 

Γ. Κουρής, συνεχίζοντας τον πό
λεμο που κήρυξε εναντίον του ε
πιχειρηματία Θ. Αθανασούλη, έ
στρεψε τα καταγγελτικά βέλη 
του στην αρχή της εβδομάδας 
κατά ενός ακόμη υπουργού, του 
κ. Χρήστου Πρωτόπαπα (μετά 
την επίθεση προς τον Στέφανο 
Μανίκα και την προαναγγελία 
της επίθεσης κατά ενός ακόμη 
στενού συνεργάτη του κ. Σημίτη, 
του Μ. Νεονάκη).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι... 
αυριανές επιθέσεις θα συνεχι
στούν και τις επόμενες μέρες, ε
νώ στο «στόχαστρο» αναμένεται 
να βρεθούν και άλλα κομματικά 
και κυβερνητικά στελέχη. Σε υ
πουργικά γραφεία έχουν «φτά

σει» άλλωστε πληροφορίες ότι 
στον πυρήνα των επιθέσεων δεν 
αποκλείεται να βρεθεί και έτε
ρος υπουργός, το όνομα του ο
ποίου δεν έχει ακόμη «προαναγ
γελθεί» σε σχετικό δημοσίευμα.

Η χιονοστιβάδα «αποκαλύψε
ων» που έχειήδη πάρειτον δρόμο 
της δικαιοσύνης, όπως είναι ανα
μενόμενο, έχει προβληματίσει έ
ντονα το Μέγαρο Μαξίμου και τη 
Χαριλάου Τρικούπη, που θεω
ρούν επιβεβλημένη τη λήψη πρω
τοβουλιών σε πολιτικό επίπεδο.

«Την κρίση οφείλουμε να την 
αντιμετωπίσουμε καταρχήν πο
λιτικά και όχι ναπεριμένουμε να 
απαντήσουν οι δικαστές...», λέει 
με νόημα κορυφαίος υπουργός, 
ο οποίος επισημαίνει ότι «εάν 
δεν καταφέρει η κυβέρνηση μέ
σα στον Μάιο να αποδείξει ότι 
διατηρεί την πρωτοβουλία των 
κινήσεων, τότε θα χάσει κάθε 
ευκαιρία αναστροφής του κλί
ματος».

Ο γραμματέας της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Κώ
στας Λαλιώτης, ο οποίος είχε τη 
Μεγάλη Πέμπτη καθοριστικής 
σημασίας συζήτηση με τον πρω
θυπουργό, Κ. Σημίτη, στηρίζει 
βάσει πληροφοριών την κατεύ
θυνση των άμεσων πρωτοβου
λιών και σε επίπεδο κυβέρνησης 
— «όπωςτιςέχειπροσδιορίσειο 
πρωθυπουργός», και σε επίπεδο 
κόμματος, βάσει των αποφάσε
ων που «έχει ήδη λάβει το Εκτε
λεστικό Γραφείο πριν από ορι
σμένες εβδομάδες». Ο κ. Λα
λιώτης σε ραδιοφωνική του πα
ρέμβαση την ίδια μέρα υπο
γράμμισε τη διαχρονικότητα 
που «πρέπει να έχει ο αγώνας

για τη διαφάνεια, για όλους και 
για όλα». Τόνισε δε, κάνοντας 
και αναφορά στη σχετική δήλω
ση του πρωθυπουργού, ότι «και 
το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση υ
περασπίζεται τη νομιμότητα και 
τη διαφάνεια.

Πιστεύω ότι η διαφάνεια και η 
νομιμότητα πρέπει να ταυτίζο
νται με μια διαχρονική πίστη, 
που να αφορά κάθε έκφραση της 
δημόσιας ζωής». Και πρόσθεσε 
χαρακτηριστικά για το πώς ο
φείλει να αντιμετωπίσει η κυ
βέρνηση την αρνητική συγκυρία; 
«Οι αρχές της διαφάνειας και 
της νομιμότητας πρέπει να είναι 
αδιαπραγμάτευτες, έτσι ώστε να

Ανεβαίνουν οι μετοχές των κορυφαίων σιυ εσωκομματικό χραματιστόριο
ΣΤΑΘΜΟΣ των εξελίξεων 

στο εσωκομματικό πεδίο του 
ΠΑΣΟΚ θα είναι, όπως αναμέ
νουν τα κορυφαία στελέχη του, 
η σύγκληση της Κεντρικής Επι
τροπής του κόμματος που έχει 
αποφασιστείγιατις 16 Μάη.

Στην Κ.Ε., μέλη της οποίας εί
ναι και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 
η κατάσταση μοιάζει — σύμφω
να με κορυφαίο στέλεχος — με 
«καζάνι που κοχλάζει».

Σε πρόσφατες κρίσιμες πε
ριόδους για το ΠΑΣΟΚ, η σύ
γκληση της Κεντρικής Επιτρο
πής λειτουργούσε ως μια διαδι
κασία εσωκομματικής εκτόνω
σης.

Τώρα όμως, μετάκαιτιςτελευ

ταίες εξελίξεις και πλησιάζο
ντας προς την προεκλογική πε
ρίοδο, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
εκτιμούν ότι οι ομιλίες που θα α
κουστούν θα «είναι έξω από τα 
δόντια» και τα «συντροφικά μα- 
χαιρώματα» καθοριστικά...

Νέο τοπίο
Πάντως οι γνωρίζοντες καλά 

τη λειτουργία επί χρόνια των 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ δεν απο
κλείουν να επικρατήσει τελικώς 
το «ένστικτο» της... επιβίωσης 
και να περιοριστούν τα αλληλο- 
καρφώματα και οι εκρηκτικές 
καταστάσεις.

Γεγονός βέβαια είναι ότι η «α- 
ποδυνάμωση» στελεχών που επί

μακρό χρονικό διάστημα στήρι
ζαν και προωθούσαν τις κυβερ
νητικές επιλογές του κ. Σημίτη, 
μπορείνα επιταχύνει ευρύτερες 
αλλαγές στο εσωκομματικό πε
δίο.

Οι δε εσωκομματικές εκλογές 
που, βάσει του προγραμματι
σμού του κόμματος θα γίνουν 
μέσα στον Ιούνιο, μπορε ί να μην 
έχουν τα χαρακτηριστικά πα- 
λαιότερων «χαρακωμάτων», 
αλλά όπως προβλέπουν κορυ
φαίοι υπουργοί θα είναι ένα 
πρώτο «τεστ» για το πώς και με 
ποιους συντάσσονται εν όψει 
της «επόμενης μέρας» στελέχη 
και η βάση του ΠΑΣΟΚ.

Η διαφαινόμενη υποχώρηση

της επιρροής στελεχών που μέ
χρι σήμερα αποτελούν τους 
«στρατηγούς» του επιτελείου 
του πρωθυπουργού, «μεταφρά
ζεται» από αρκετούς βουλευτές1 
και στελέχη ως ενίσχυση του θε
σμικού ρόλου του γραμματέα 
της Κ.Ε., Κ. Λαλιώτη, αλλά και 
κορυφαίων στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ με «αυτόφωτη» πο
ρεία, ασχέτως των εσωκομματι
κών επιλογών τους.

Τα στελέχη αυτά άλλωστε ε
ντός του Μάη θα ηγηθούν εκ
στρατειών του ΠΑΣΟΚ προς 
την περιφέρεια, προκειμένου 
να «τονώσουν» το κλίμα στις α
γροτικές και ημιαστικές περιο
χές...



Η Μενάϋη Εβδομάδα των δημοσιευμάτων και η έκρηξη Πρωτόπαπα
Μετά την καταγγελιαγια «χρηματι

στηριακά παιχνίδια» εις βάρος του υ
πουργού Επικράτειας, Στέφανου 
Μανίκα, σε νέο δημοσίευμά της η 
«Αυριανή» επιτέθηκε και πάλι μέσα 
στη Μεγάλη Εβδομάδα. Εμφανίζο
ντας τον Χρ. Πρωτόπαπα, να έχει δε
χθεί οικονομική ενίσχυση από τον ε
πιχειρηματία Αθανάσιο Αθανασού- 
λη κατά τη διάρκεια του προεκλογι
κού του αγώνα το ’96, η εν λόγω εφη
μερίδα υποστήριξε ότι ο υπουργός 
δαπάνησε περισσότερα από 200 εκα
τομμύρια δραχμέςγιατον σχεδίασμά 
και την εκτύπωση του προεκλογικού 
υλικού αλλά και για τη διακόσμηση 
πέντε εκλογικών κέντρων.

Ο κ. Πρωτόπαπας απάντησε με 
σκληρές φράσεις, όπως «ψεύτης» και 
«συκοφάντης», στον κ. Γ. Κουρή και 
έθεσε τέσσερα ζητήματα.

Πρώτον ότι ο εκλογικός του αγώνας 
είναι διαφανής και ότι όλα τα σχετι
κά δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί 
στη Βουλή από τον Νοέμβριο του ’96 
και έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες 
επιτροπές.

Δεύτερον ότι ουδέποτε δέχθηκε οι
κονομική συμβολή με οποιαδήποτε 
μορφή από τον κ. Αθανασούλη ή άλ
λους επιχειρηματίες.

Τρίτον ότι δεν συνάντησε ποτέ την κ. 
Ξυναδιανσύ, η οποία βάσει του δημο
σιεύματος αλλά και δήλωσής της επι- 
μελήθηκε εκτύπωση προεκλογικού υ
λικού ή διακόσμηση εκλογικού κέ
ντρου με εντολή του κ. Αθανασούλη 
και Τέταρτον ότι υπάρχουν στοιχεία

και παραστατικά ότιόλατα έξοδα πλη
ρώθηκαν από τον ίδιο τον υπουργό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενέ
ταξε τις καταγγελίες της «Αυριανής» 
σε μια συνολική συκοφαντική επίθε
ση κατά της κυβέρνησης και του 
ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως αυτό 
γίνεταιγια να εξυπηρετηθούν επιχει
ρηματικοί και ιδιοτελείς σκοποί. 
Υπογραμμίζοντας ότι «θα φτάσει μέ
χρι τέλους» ο κ. Πρωτόπαπας κατέ
θεσε τη Μεγάλη Πέμπτη αγωγή εις 
βάρος του κ. Κουρή, του διευθυντή 
της «Αυριανής», κ. Γ. Τσιρογιάννη 
και της πρώην υπαλλήλου της εται
ρείας του κ. Αθανασούλη, κυρίας Λ. 
Ξυναριανού.

Ο κ. Πρωτόπαπας ζητά την ποινική 
δίωξη των κυρίων Κουρή και Τσιρο- 
γιάννη για το αδίκημα της συκοφα
ντικής δυσφήμησης, ενώ στην κυρία

Ξυναριανού αποδίδει την κατηγορία 
της απλής συνέργειας στη συκοφα
ντική δυσφήμηση.

Μέσα στις επόμενες μέρες ο κ. 
Πρωτόπαπας θα καταθέσει και νέα 
μήνυση κατά του κ. Κουρή για τα δη
μοσιεύματα σχετικά με την υπό ανέ
γερση κατοικία του στα Βριλήσσια, 
την οποία η «Αυριανή» τιτλοφορεί 
ως «ανάκτορο ενός δισ,». «Από εδώ 
και πέρα κάθε μέρα που περνά θα 
πλησιάζει και η ώρα που ο κύριος θα 
μπει φυλακή.

Καμία άλλη συζήτηση για τον κύριο 
Κουρή», δήλωσε αναχωρώντας από 
την Ευελπίδων ο υπουργός Τύπου, ο 
οποίος στη μήνυσή του αναφέρει χα
ρακτηριστικά: «Είναι απολύτως ψευ
δές ότι χρηματίστηκα άμεσα ή έμμε
σα δια χρηματοδοτήσεως του προε
κλογικού αγώνα μου από τόν επιχει
ρηματία κ. Αθανασούλη με οποιοδή- 
ποτε ποσό και όχι μόνο με το ποσό 
των 200 εκατομμυρίων δραχμών που 
ισχυρίζεται ο κ. Κουρής».

Ο πρωθυπουργός κατά το διάστημα 
που βρισκόταν στο εξωτερικό σε επι
κοινωνία που είχε με τον υπουργό 
Τύπου, του ζήτησε να προβεί δημο
σίως σε «σκληρές» δηλώσεις και να 
απαντήσει δια της δικαστικής οδού 
«την επόμενη μέρα». Σύμφωνα με 
πληροφορίες, ο κ. Σημίτης ζήτησε και 
είχε πλήρη ενημέρωση και από τον 
Πρωτόπαπα αλλά και από άλλους 
στενούς του συνεργάτες για το «πώς 
έχει η κατάσταση και ποιες πολιτικές 
παρενέργειες προκλήθηκαν».

κατοχυρώνεται, πάντα ένα α
διαμφισβήτητο δημόσιο ήθος».

Με τις δηλώσεις του ο Κ. Λα- 
λιώτης επανέλαβε την πρότασή 
του να κατατεθούν τα «πόθεν έ- 
σχες» των υπουργών από το ’74 
μέχρι σήμερα, τονίζοντας ότι έτσι 
θα βγουν αρκετά συμπεράσματα 
για τη διαδρομή υπουργών, βου
λευτών και πολιτικών όλων των 
κομμάτων σε όλες τις περιόδους.

ΚάΑυιΐιη υπουργών
Σ’ αυτό το σημείο ο κ. Λαλιώ- 

της έφερε ως θετικό παράδειγμα 
την απόφαση του Στ. Μανίκα να 
παρουσιάσει ο ίδιος τα «πόθεν 
έσχες» των προηγούμενων χρό
νων. Και συνέχισε στηρίζοντας

την πολιτική διαδρομή του υ
πουργού Επικράτειας, καθώς 
και την απόφασή του να προ- 
σφύγει στη δικαιοσύνη, όπως 
και ο κ. Πρωτόπαπας.

Ηηγεσίατης Χαριλάου Τρικού- 
πη όλες αυτές τις μέρες ήταν απο
δέκτης πολλών και διαφορετικών 
μηνυμάτων από στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ. Κοινός παρονομαστής 
των «μηνυμάτων» ήταν η βούλη
ση των στελεχών, κορυφαίων και 
μη να ξεκαθαριστεί άμεσα το το
πίο και να αποδείξει άμεσα το 
ΠΑΣΟΚ ότι δεν αφήνει περιθώ
ρια ανάπτυξης της σκανδαλολο
γίας που αποπροσανατολίζει το ί
διο και την κυβέρνηση από τους 
σημαντικούς στόχους τους.

Ικανοποιημένη για τον έίΙενχο, δηΠώνει η ALTEC
ΣΟΒΑΡΕΣ φορολογικές παραβά

σεις διαπίστωσε ο έλεγχος του 
ΣΔΟΕ στις επιχειρήσεις του Ομίλου 
της Altec και τις επιχειρήσεις του εκ
δότη Γ ιώργου Κουρή.

Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, οι έλεγχοι 
στις επιχειρήσεις ALTEC και Κου
ρή ξεκίνησαν στις 14 Φεβρουάριου 
και 7 Απριλίου αντίστοιχα και δεν 
συνδέονται με τις τελευταίες εξελί
ξεις. Οπως προκύπτει από τα απο
τελέσματα του ελέγχου, οι φορολο
γικές παραβάσεις στις επιχειρή
σεις του ομίλου Altec αφορούν κυ
ρίως στην έκδοση εικονικών τιμο
λογίων.

Εικονικά τιμολόγια ύψους 2,1 δισ. 
δραχμών εντόπισε ο έλεγχος του 
ΣΔΟΕ και στις επιχειρήσεις του κ. 
Κουρή, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν έ
χουν αποδοθεί φόρος μισθωτών υπη
ρεσιών ύψους 623 χιλιάδων ευρώ και 
ΦΠΑ ύψους 730 χιλιάδων ευρώ.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Κεφα
λαιαγοράς αποφάσισε να ζητήσει α
πό το Μονομελές Πρωτόδικε ίο τον ο
ρισμό ελεγκτών για τη διενέργεια 
διαχειριστικού ελέγχου στις εισηγ
μένες εταιρείες ALTEC, ALTER 
και MICROLAND Α.Ε., για τη χρο
νική περίοδο των χρήσεων 1999 έως 
2002.

Η διοίκηση της ALTEC εξέφρα- 
σε την ικανοποίησή της για την α
πόφαση αυτή και για την πληρέστε
ρη ενημέρωση του επενδυτικού 
κοινού σημείωσε ότι ουδεμίας μορ
φής κύρωση έχει επιβληθεί στην ε
ταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
ALTEC, η εταιρεία από ιδρύσεώς 
της τήρησε με ευλάβεια τις υποχρε
ώσεις της απέναντι στους εργαζομέ
νους της, το Δημόσιο, τους ασφαλι
στικούς οργανισμούς και κάθε συ
ναλλασσόμενο μαζί της στο πλαίσιο 
πάντοτε της διαφάνειας και της νο
μιμότητας.

Η αποδυνάμωση στελεχών που βρίσκονταν στο επιτελείο του 
πρωθυπουργού ενισχύει τον θεσμικό ρόλο του γραμματέα του 
ΠΑΣΟΚ, Κώστα Λαλιώτπ, αλλά και αρκετά κορυφαία στελέχη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(Ν. 2472/1997, Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1/1999,

Απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 408/11.12.1998)
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ε-ΩΟΝΘΤΡυΩΤΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε-ΟΟΝεΤΙΐυΟΤΙΟΝ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της Λε
ωφόρου Πεντέλης αριθμός 25, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51858/01ΑΤ/Β/02/171 (στο εξής «Ε-ΩΟΝΘΤΙΤυΩΤΙΟΝ») και η οποία για τις ανάγκες του 
παρόντος νομίμως εκπροσωπείται από τον Γενικό Διευθυντή αυτής κ. Αντώνιο Σαρόπουλο, θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα 
συνδρομητών της διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικού εμπορίου στον τομέα των κατασκευών που διατηρεί, υπο την ηλεκτρονική δι
εύθυνση «www.b2bconstruct.gr».
Σκοπός η^ς επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων Αγοραστών και Προμηθευτών 
των προϊόντων που διακινούνται μέσω της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής πύλης.
Αποδέκτηςτων δεδομένων είναι το προσωπικό της Ε-ΩΟΝΘΤΡΙΙΩΤΙΟΝ το οποίο διαχειρίζεται τη βάση δεδομένωντης διαδικτυακής 
πύλης.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο 
των προσωπικών δεδομένων του και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 
2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Χαλάνδρι, 25 Απριλίου 2003 
Για την Ανώνυμη Εταιρεία 

«Ε-ΩΟΝεΤΡυΩΤΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΛΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ»

Αντώνιος Σαρόπουλος 
Γενικός Διευθυντής



Εμπιστευτικά
Τον Ιούνιο 
τα σπουδαία

ΔΕΝ αναμένονται αμέσως με
τά το Πάσχα θεαματικές πρωτο
βουλίες από τον πρωθυπουργό 
Κώστα Σημίτη, εκτός αν οι εξε
λίξεις ή οι «αποκαλύψεις» το ε
πιβάλουν. Ως γνωστόν, ουδέπο
τε ο πρωθυπουργός έχει λάβει α
ποφάσεις «εν θερμώ» και όπως 
όλα δείχνουν θα «ανοίξει τα 
χαρτιά» του με τη λήξη της Ελλη
νικής Προεδρίας.

Ο κ. Σημίτης αναγνωρίζει το 
αρνητικό πολιτικό κλίμα, όμως, 
όπως τονίζει, δεν μπορεί εξωγε
νείς παράγοντες να καθορίζουν 
την πολιτική ατζέντα της κυβέρ
νησης.

Οσον αφορά το κενό που υ
πάρχει με την «παραίτηση» του 
κ. Μαλέσιου, σύντομα ο πρωθυ
πουργός θα ανακοινώσει τον 
βουλευτή που θα αναλάβει υφυ
πουργός Δημόσιας Τάξης. Με
ταξύ των ονομάτων που ακούγο- 
νται προβάδισμα έχουν ο ο κ. Νί
κος Λεβογιάννης, ο κ. Μιχάλης 
Καρχιμάκης και ο κ. Ανδρέας 
Φούρας.

Α.ΔΕΛ.

«Προχώρα
Χρήοτο»

ΑΠΟ τη Μεγάλη Δευτέρα είχε 
ενημερώσει ο κ. Χρ. Πρωτόπα- 
πας τον πρωθυπουργό ότι ο κ. Γ. 
Κουρής θα αρχίσει να βάλλει ε
ναντίον του. Ετσι, τα γεγονότα 
που βρήκαν τον κ. Κ. Σημίτη στο 
Ελσίνκι, δεν τον ακρνιδίασαν. 
Επικοινώνησε με τον κ. Σ. Κο- 
σμίδη, τον γραμματέα του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Ηδη, 
ο κ. Χρ. Πρωτόπαπας είχε επι
κοινωνήσει με τον κ. Τ. Χυτήρη 
που συνοδεύει τον κ. Κ. Σημίτη 
και του είχε πει: «Προχωρώ σε 
μήνυση και αγωγή. Ο,τι θέλει ο 
πρόεδρος ας με πάρει».

Το μεσημέρι τηλεφώνησε στον 
υπουργό Τύπου ο πρωθυπουρ
γός και συμφώνησε απολύτως 
μαζί του: «Προχώρα στα δικα
στήρια, Χρήοτο».

Μ .Ζ.

Κ. Σημίτης:
«Η κυβέρνηση θα 

επιβάλει νομιμότη
τα και διαφάνεια».

Χρ. Πρωτόπαπας:
«Υπάρχει οργανω

μένο πολιτικό σχέ
διο, με στόχο το 
ΠΑΣΟΚ την κυβέρ
νηση και τον πρωθυ
πουργό».

Σ . Μάνικάς:
«Ο κ. Κουρής με α

θλιότητες και συκο
φαντίες θα συνεχίσει 
τον πόλεμο λάσπης».

Κ. Σκανδαλίδης:
«Υπάρχει πολιτι

κό θέμα και η κυ
βέρνηση θα πάρει 
πρωτοβουλίες».

Η αντεπίθεση 
της Σοφίας

ΕΙΝΑΙ γνωστό ότι η αλληλεγ
γύη δεν είναι πάντα δεδομένη με
ταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. 
Πάντως ο Χρ. Πρωτόπαπας, θα 
’χει να το λέει για το πώς αντέ- 
δρασαν συνάδελφοί του υπουρ
γοί, στελέχη και βουλευτές, όταν 
είδαν να μπαίνει στο... αυριανό 
στόχαστρο. Είτε δια ζώσης είτε 
τηλεφωνικώς, πολλοί «σύντρο-

■ ΑΠ Ο  ποιον 
κορυφαίο υπουργό 
έχει παράπονα ο κ. 
Πρωτόπαπας ότι 
δεν τον στήριξε 
στην κόντρα του με 
τον κ. Κουρή;

φοί» του στήριξαντην «αντεπίθε
σή» του. Βέβαια την πιο... σκληρή 
γραμμή της αντεπίθεσης είχε από 
την πρώτη στιγμή, η σύζυγός του 
Σοφία, που όσοι γνωρίζουν την 
πολύχρονη διαδρομή της στο 
ΠΑΣΟΚ, λένε ότι δεν το βάζει 
εύκολα κάτω. Πόσο μάλλον, όταν 
δέχεται επίθεση...

Φ.Γ.

Επικαιροποίησπ
του«πό9ενέσχες»

Η χρονιά του εισαγγελέα και π... ώρα του πρωθυπουργούΕΠΩΝΥΜΩΣ
ΤΑ όσα συμβαίνουν αυτές 

τις μέρες με τη σκανδαλολο
γία και τα περί πιθανής ανά
μειξης κυβερνητικών στελε
χών σε χρηματιστηριακά παι
χνίδια είναι περίπου λογικά, 
στο πλαίσιο μιας πολιτικής 
ζωής, της οποίας χαρακτηρι
στικά είναι η υπερβολή και οι 
κινήσεις εντυπωσιασμού.

Ανεξάρτητα από το αν όσα 
καταγγέλλονται έχουν δόσεις 
αλήθειας, υπερβολής και σκο
πιμότητας, πλήττουν αναμφι
σβήτητα όχι μόνο την κυβέρ
νηση αλλά σχεδόν το σύνολο 
του πολιτικού κόσμου.

Η εικόνα ότι η χώρα βουλιά
ζει στον βούρκο, στη διαπλοκή, 
το ότι «όλοι τα παίρνουν και ό
λοι τα δίνουν» δεν κινείται, φυ

σικά, στη σφαίρα του φαντα
στικού, αλλά δεν μπορεί να εί
ναι το κυρίαρχο στοιχείο της 
καθημερινότητας στη πολιτική 
και οικονομική ζωή του τόπου.

Πρώτοι από όλους οι πολιτι
κοί, οι δικαστές, οι ανώτεροι 
κρατικοί λειτουργοί θα πρέ
πει να αποφασίσουν σοβαρά 
να υπερασπιστούν τη θέση 
τους σε ένα πολιτικό σύστημα, 
από όποιους επιχειρούν να ι
σχυροποιηθούν μέσα από ένα 
γενικότερο μπάχαλο. Είτε εί

ναι επιχειρηματίες είτε πολι
τικοί κύκλοι, δεν θα πρέπε ι να 
κερδίσουν αυτό το παιχνίδι.

Ασφαλώς και υπάρχει πρό
βλημα στην εικόνα των πολιτι
κών σήμερα, όπως υπάρχει ό
σα χρόνια τουλάχιστον εγώ α
σχολούμαι με το πολιτικό ρε
πορτάζ (φαντάζομαι ότι υπάρ
χει από την εποχή της πρώτης 
αθηναϊκής Δημοκρατίας!).

Οι ίδιοι, λοιπόν, να ζητή
σουν πιο αυστηρούς έλεγχους 
στις οικονομικές δοσοληψίες 
τους, για να μπορούν σήμερα 
ή αύριο να επικαλεστούν με 
πιστότητα τη διάφανη πορεία 
τους στον δημόσιο βίο.

Οσο δεν το επιχειρούν, 
μαζί με τα ξερά θα καίγο

νται και τα χλωρά.
Ομως μια τέτοια εικόνα -ό

πως η σημερινή- δεν επιφέρει 
μόνο προβλήματα στους πολι
τικούς που βρίσκονται στο 
στόχαστρο -δικαίως ή αδίκως 
θα το βρει στο τέλος η Δικαιο
σύνη- αλλά και στην ίδια την 
πορεία της χώρας.

Επειδή την πολιτική στη χώ
ρα δεν ασκούν οι εισαγγελείς, 
αλλά οι εκλεγμένοι από τον 
λαό, να υπάρξουν σημαντικές 
πρωτοβουλίες από τον πρω
θυπουργό, όχι μόνο γιατί θε
σμικά έχει την υποχρέωση και 
τη δυνατότητα να το κάνει, αλ
λά και γιατί η πολιτική του 
διαδρομή εγγυάται πως δεν έ
χει διάθεση να κουκουλώσει 
τίποτε και κανέναν.

ΜΠΟΡΕΙ τα περί αλλαγών του 
εκλογικού νόμου να μην αντιμε
τωπίζονται πια από την κυβέρνη
ση ως ιδιαιτέρως... επίκαιρα, αλ
λά σίγουρα ο Κ. Σκανδαλίδης, 
δεν θα μείνει χωρίς δουλειά! 
Εχει βλέπετε εκτός των άλλων να 
«επικαιροποιήσε ι» τις πρστάσε ις 
που έχει ήδη υποβάλει στον πρω
θυπουργό για το νέο νόμο του 
«πόθεν έσχες»των βουλευτών. Η 
κυβέρνηση, στην προσπάθειά 
της να αναστρέψει το δυσμενές 
κλίμα που έχει διαμορφωθεί, δεν 
θα ήταν άσχημο, όπως καταλα
βαίνετε, να ασχοληθεί με τα όρια 
και τους κανόνες για την κατοχύ
ρωση της διαφάνειας των οικο
νομικών συναλλαγών των βου
λευτών. Πάντως, ο κ. Σκανδαλί
δης αναμένει το «πράσινο φως» 
για να αρχίσει αμέσως μετά το 
Πάσχα κύκλο συζητήσεων με ό
λους, όσοι έχουν έτοιμες προτά
σεις. Και δεν είναι και λίγοι...

Φ.Γ.

Δ. Ρέππας:
Ο μόνος «λοχαγός» 

που δεν δίστασε να α- 
ντικρούσει δημοσίως 
τον Θ. Πάγκαλο.

Α. Τσοχατζόπουλος:
Ε, μέρες που ’ναι, 

χρειάζεται θάρρος 
να είσαι υπουργός 
και να κατεβαίνεις 
στην αγορά.

Κ. Λαλιώτης:
Εγκαιρα ζήτησε ε

φαρμογή του «πόθεν 
έσχες» για τους πολι
τικούς από το ’74 έως 
σήμερα.

Κουρής:
Διότι θύμισε εκ νέ

ου τις μαύρες σελίδες 
του «Αυριανισμού».

Δ. Κουφοντίνας:
«Μικρός» για μια α

κόμη φορά μπροστά 
στον αξιοπρεπέστα
το Κ  Περατικό.

Τέως:
Τήρησε την υπόσχε

σή του να κάνει πλέον 
τα σόου στην Ελλάδα, 
τακτικά.


