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Εκσυγχρονίσω θεωρούν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «προγραμμένο» και σχεδιάζουν «αναίμακτη διαδοχή»

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΜΑ
0 Γ. Παπανδρέου περιφρονεί τον Κ. Σημίτη και ετοιμάζεται να του το δείξει

ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Εφιαλτικό σενάριο 
αναστατώνει 
τον Κ. Καραμανλή
Η πιθανότητα πρόωρων εκλογών αυξάνει 

όσο μεγαλώνει ο κίνδυνος εκλογικής συρ

ρίκνωσης ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. ΣΕΛ. 05, 06

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η κάθαρση περνά 
και από την... ΚΥΠ
Μετά τις  ποινικός υποθέσεις, σειρά  για  

έλεγχο έχουν οι αστικές και διοικητικές, 

καθώς και οι δ ια ιτησίες... ΣΕΛ. 20

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΠΑΠ

Μεγάλη σύγκρουση 
για 200 εκατ. ευρώ
Ποιοι ΈΟΑηνεε και Αμερικανοί επ ιχει

ρηματίες θα κονταροχτυπ ηθούν με το ν  

Σωκράτη  Κόκκαλη. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το βιβΑίο του Κ. Σημίτη ήταν, φ α ίνετα ι, 

μόνο η  αρχή του  σκληρού πολέμου που, 

σύ μ φ ω να  με π λη ρ οφ ορ ίες , ξεκ ινά  σ το  

ΠΑΣΟΚ. Εδώ και καιρό βρίσκεται ε ν  ε ξε 

λ ίξε ι ένα  σχέδ ιο  τω ν  λ εγά μ ενω ν  εκσυγ

χ ρ ο ν ισ τώ ν  προκειμένου  μέσα από ανα- 

κυκλουμ ενες κρ ίσεις  η ν έα  η γεσ ία  του

Αρχίζουν εχθροπραξίε5 
-  Στα άκρα οδηγείται 
ο ακήρυκτο$ πόί)εμο$

Π ΑΣΟ Κ να  η ττη θ ε ί γ ια  τρ ίτη  φορά  από 

το ν  Κ. Καραμανλή, ώ σ τε  να  τε θ ε ί θέμα 

διαδοχής, γ ια  τη ν  οποία  εκ τός από το ν

Ευάγγ. Βενιζέλο, ετοιμάζετα ι και η Ά. Δια- 

μαντοποήλου. Ο Γ. Παπανδρέου φέρεται, 

σύμφωνα  με συ νερ γά τες  του , έν το να  ε 

νοχλημένος και αποφασισμένος «να  δώ 

σει σκληρό μάθημα» σ το ν  τέω ς  πρωθυ

πουργό. Ο Γενάρης ίσω ς είνα ι μήνας πολ

λώ ν  εκπλήξεων... ΣΕΛ. 02, 08, 10

Η ΓΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΚΟΖΙ ΚΑΙ.

...οι μπουρζουά μποέμ
Η εξέγερ ση  τω ν  «Α θ λ ίω ν » σ τις  συνοικ ίες τω ν  μ εγάλω ν π όλ εω ν 

τη ς Γαλλίας ίσω ς ε ίνα ι η κορυφή του  παγόβουνου. ΣΕΛ. 31-34

Στον αέρα και η τιτλοποίηση του 2005

Μπλόκο Eurostat 
στον Αλογοσκοόφη
«Για τη  Eurostat ό,τι είναι απορριπτέο για το  2006 δεν μπο

ρεί να  είναι αποδεκτό για  το  2005» λένε κοινοτικοί κύκλοι. 

Έ τσ ι, το  «πολιτικό» ΟΚ του Αλμούνια για τη ν τιτλοποίηση 

του 2005 μπορεί να  αποδειχτεί μια ευγενική, αλλά καθόλου 

χρήσιμη χειρονομία καλής θέλησης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΥΝΕΝ ΤΕΥΙΕΙΣ ςελ. 14

Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

«Κατανοώ απόΑυτα 
την αγωνία των 
βουλευτών τη$ Ν.Δ.»

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

«0 Σημίτηε να είναι 
πιο προσεκτικόε 
σε όσα γράφει»

ΣΕΛ. 18-19
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Μ ε το  θ ά ρ ρ ο ς  τη ς γ ν ώ μ η ς
Ο Κ. Σημίτης υπήρξε συνετός διαχειριστής της εξουσίας/Ισως λοιπόν είναι λάθος να εκβιάζει την Ιστορία

ΕΦΙΑΛΤΗΣ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΑ ΖΟΜΠΙ
Ι_ Τ ο υ  Ν ι κ ο υ  Φ

Ε
ίναι τουλάχιστον άδικες οι επιθέ
σεις που εκδηλώνονται εις βάρος 
του Κ. Σημίτη. Ο τέω ς πρωθυ
πουργός είχε όλο το δικαίωμα, ί
σως και την υποχρέωση, να γρά

ψει και να πει τις απόψεις του για τα οκτώ χρό
νια που κυβέρνησε τη χώρα και καθοδήγησε το 
ΠΑΣΟΚ. Προφανώς είναι λάθος και οι απόψεις 
όσων υποστηρίζουν ότι έπρεπε να ιστορήσει τα 
γεγονότα αργότερα, προκειμένου να αποφευχθεί 
η εμπλοκή με τη συγκυρία και τις κάθε λογάς 
σκοπιμότητες. Ο Κ. Σημίτης μπορεί να έχει χα
ρακτηριστεί ψυχρός άνθρωπος, όμως σ’ ολό
κληρη τη ζωή του επεδίωκε να έχει «θερμή ε
παφή» με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις.
Για σχεδόν πενήντα χρόνια συμμετέχει με ζέση 
στα κοινά. Από την εποχή του Ομίλου Παπα
ναστασίου μέχρι και σήμερα λένε ότι αισθάνε
ται τον εαυτό του στρατευμένο με τις δυνάμεις 
της κοινωνικής προόδου.

Θα ήταν έκπληξη λοιπόν αν επέλεγε εκτός 
από τα πολιτειακά και κομματικά αξιώματα να 
αποχωρήσει και από τον δημόσιο βίο. Άλλωστε, 
εμφανίζεται να θεωρεί ότι ο σκοπός του δεν ε- 
πετεήχθη. Ο πολιτικός, διοικητικός και παρα
γωγικός εκσυγχρονισμός που επαγγέλθηκε έ
μεινε στάσιμος, και μάλιστα λιθοβολήθηκε την 
περίοδο 2000-2004, όταν κυριάρχησαν τα φαι
νόμενα διαφθοράς και καθεστωτικής αλαζονεί
ας της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ. Θα συνεχίσει 
λοιπόν να συμμετέχει στον δημόσιο βίο, επι
διώκοντας να τον «χρωματίσει» με τις δικές του 
απόψεις. Αυτό ήξερε να κάνει μια ζωή, και μά
λιστα με προτεσταντική και ροβεσπιερική λο
γική και ηθική, και αυτό θα συνεχίσει -προφα
νέστατα- να κάνει. Μάλλον του είναι δύσκολο 
ακόμη και να φανταστεί τον εαυτό του ξωμάχο

Π Ι Τ Τ Α Κ Ι Ο Ν

Οι εξηγήσεις του Σημίτη για 

το βιβλίο του μου θύμισαν 

την ιστορία με τον Χότζα, 
ο οποίος επειδή δεν είχε τι 

να κάνει αποφάσισε να γίνει 
έμπορος. Πήγε και αγόρασε 

δέκα αυγά την πεντάρα και 
μετά πουλούσε δώδεκα αυγά 

την πεντάρα. Όταν κάποιος 

του επεσήμανε ότι έτσι θα 

φαλιρίσει, ο Χότζας του είπε: 

«Εγώ δεν θέλω να κερδίσω 

χρήματα, αλλά να δείξω ότι 
βρίσκομαι σε δουλειά, τι θα 

πει δουλειά και πώς πρέπει
να είναι η δουλειά».

Ο Δαβακιου Φελνικος

Ε Λ Ε Κ Η

της πολιτικής και συνοδό της συζύγου του Δάφ
νης σε ταξίδια και κοινωνικές εκδηλώσεις. Το πρό
βλημα, επομένως, δεν είναι του Κ. Σημίτη. Εί
ναι όσων προσπαθούν να συνδέσουν την πολι
τική τους ύπαρξη και τύχη με αυτήν του τέως 
πρωθυπουργού.

Το πρόβλημα το έχουν τα «ορφανά»
Το πρόβλημα δεν το έχει ο Κ. Σημίτης, αλλά 

τα «ορφανά» του, που αιφνιδίως έχασαν τα κομ
ματικά, κρατικά, κοινωνικά, οικονομικά και προ
σωπικά προνόμια. Ο Κ  Σημίτης θα ήταν υποκριτής 
αν δήλωνε ότι έκλεισε ως πολιτικός. Ό ντας πο
λιτικός ακτιβιστής και κλασικό «κοστούμι» ε
ξουσίας θα συνεχίσει να προικοδοτεί όπως μπο
ρεί τον λεγόμενο «σημιτισμό» ως πολιτικό συ
σχετισμό στο κόμμα και ως ιδεολογικό ρεύμα στην 
κοινωνία. Αν λοιπόν αξίζει να ασκήσει κάποιος 
κριτική στον Κ. Σημίτη, αυτή πρέπει να επικε
ντρωθεί στο π  είναι και τι εκφράζει σήμερα ο λε
γόμενος «σημιτισμός», που εμφανίζεται ως νε- 
οεκσυγχρονισμός.

Δεν εκφράζει, λοιπόν, τίποτε. Ο σημιτισμός 
πέθανε με την παράδοση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ 
στον Γ. Παπανδρέου. Ως ρεύμα ηθικής είχε ητ- 
τηθεί από την αχαλίνωτη διαφθορά που άνθισε 
επί τω ν ημερών της δεύτερης τετραετίας δια
κυβέρνησής του. Ως πολιτική πρόταση επίσης 
ηττήθηκε, καθώς έστρωσε τον δρόμο στη δεξιά 
επέλαση του Κ. Καραμανλή και απομάκρυνε το 
ΠΑΣΟΚ από τις ρίζες της κοινωνικής και σο
σιαλιστικής Αριστερός.

Διεσώθησαν βέβαια ορισμένα ιδεολογικά 
προτάγματα, τα οποία όμως διατηρούν την ε- 
πικαιρότητά τους επειδή συνδέονται με την αλ
φαβήτα του διαφωτισμού και της αστικής πα
ράδοσης. Εκεί που, όμως, κατατροπώθηκε ο ση
μιτισμός είναι ως θαρραλέα και γενναία στάση 
ζωής απέναντι στις δυσκολίες. Ο χαρακτηρι
σμός του ριψάσπιδος -όσο και να επιδιώξει να 
τον αποτινάξει ή να τον αιτιολογήσει- θα τον 
συνοδεύει μέχρι τέλους. Ο Κ. Σημίτης έδωσε 
στον Γ. Παπανδρέου το δαχτυλίδι της διαδοχής 
για να μην ηττηθεί ο ίδιος, και όχι για να κερ
δίσει το ΠΑΣΟΚ. Μόνον που αυτή του η στάση 
τού αφαίρεσε οριστικά και την τελευταία δυ
νατότητα να χαρακτηριστεί ηγέτης.

Δεν υπήρξε ποτέ ηγέτης
Ο Κ. Σημίτης δεν υπήρξε ποτέ ηγέτης, όσο κι 

αν προσπάθησαν ορισμένοι να του προσδώσουν 
αυτό το προσωνύμιο. Ο Κ. Σημίτης δεν πήρε το 
κόμμα του από την αντιπολίτευση να το οδηγήσει 
στην κυβέρνηση, όπως έκαναν ο Κ. Καραμανλής, 
ο Κ. Μητσοτάκης, ο Α. Παπανδρέου. Δεν δοκι
μάστηκε στην αντιπολίτευση. Δ εν ευδοκίμησε 
κάποια στρατηγική του κατάληψής της εξου
σίας, ούτε ενέπνευσε τους πολίτες σε κάποια 
πορεία νίκης. Ο Κ. Σημίτης πήρε το ΠΑΣΟΚ ό
ντας στην κυβέρνηση. Δ εν  πήρε ψήφο εμπι
στοσύνης ως διεκδικητής της εξουσίας, αλλά ως 
νομέας και διαχειριστής της. Αυτή είναι η μεγάλη 
διαφορά από τους προκατόχους του και τον διά
δοχό του στην πρωθυπουργία. Διαχειρίστηκε το 
αξίωμα του προέδρου της κυβερνήσεως, δεν το

Ο σημιτισμός ήταν ένα κρατικο
δίαιτο ρεύμα πολιτικής και ιδεο
λογικής διευθέτησης υποθέσε
ων, είτε δημόσιων, είτε ιδιωτι
κών. Χωρίς τα δεκανίκια της ε
ξουσίας δεν μπορεί να περπατή
σει. Ο σημιτισμός πέθανε. Και 
βέβαια οι απέθαντοι ανήκουν 
στη σφαίρα της επιστημονικής 
φαντασίας

κέρδισε. Τις μάχες των εκλογών του 1996 και του 
2000 τις έδωσε έχοντας ως σύμμαχό του τους 
μηχανισμούς του κράτους. Εν τινί τρόπω ο Κ. Ση
μίτης αποτελεί ένα πολιτικό παράδοξο. Έγινε 
πρωθυπουργός με τη μέθοδο της διαδοχής και 
έχασε το αξίωμα χρίζοντας κάποιον άλλο διάδοχο 
για να το διατηρήσει. Ξεκίνησε και τελείωσε την 
πρωθυπουργική του θητεία μέσα στους μηχα
νισμούς του κράτους. Γι’ αυτό κέρδισε τόσο γρή
γορα και έχασε τους οπαδούς του. Ό σο  διαχει
ριζόταν το γκουβέρνο, είχε υψηλά ποσοστά δη
μοτικότητας, η οποία όμως τώρα υπολείπεται 
πολύ, ακόμη και δεύτερης γραμμής στελεχών 
του ΠΑΣΟΚ.

Αυτό είναι και το μεγάλο έλλειμμα του ση
μιτισμού. Δεν ενέπνευσε κοινωνικό κίνπμα απλώς 
διαχειρίστηκε με επιδεξιότητα τις κρατικές υ
ποθέσεις. Δεν οργάνωσε πολιτικό κίνημα κατά
ληψης της εξουσίας, απλώς διατήρησε ένα κόμ
μα στην εξουσία, μοιράζοντας για οκτώ χρόνια 
με επιτυχία τα ωφελήματά της. Δεν διαπαιδα- 
γώγησε κομματικά και συνδικαλιστικά στελέχη 
σε αγώνες, απλώς τα προσεταιρίστηκε, αλλο- 
τριώνοντάς τα με τη νομή της εξουσίας. Ο ση
μιτισμός ήταν ένα κρατικοδίαιτο ρεύμα πολιτι
κής και ιδεολογικής διευθέτησης υποθέσεων, 
είτε δημόσιων, είτε ιδιωτικών. Χωρίς τα δεκανίκια 
της εξουσίας δεν μπορεί να περπατήσει. Χωρίς 
τον βηματοδότη του κράτους δεν μπορεί να ζή- 
σει. Ως αυτόνομο πολιτικό και ιδεολογικό ρεύ
μα δεν υπάρχει. Περισσότερο περιγράφει τε 
χνικές άσκησης εξουσίας. Επίσης, δεν μπορεί 
να σταθεί και ως κοινωνικός συσχετισμός, κα
θώς χωρίς τα φτιασιδώματα του γκουβέρνου 
μάλλον το προσπερνάς αδιάφορος.Ο Κ. Σημί
της υπήρξε ένας συνετός και έντιμος ο ίδιος δια
χειριστής της εξουσίας. Υπήρξε και δολοπλόκος 
και κρυψίνους και οτιδήποτε άλλο αρνητικό 
μπορεί να του προσάψουν οι αντίπαλοί του. Αυ
τό όμως ήκιστα ενδιαφέρει τους πολίτες και την 
Ιστορία. Οι πολίτες δεν έχουν ισχυρούς λόγους

να μην τον θυμούνται ως έναν μετριοπαθή και 
μεταρρυθμιστή πολιτικό και κυβερνήτη. Το ί
διο και η Ιστορία. Μπορεί να του πιστώσει την 
ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή επί πρωθυ
πουργίας του έγιναν μεγάλα έργα, όπως η γέ
φυρα Ρίου-Αντιρρίου, το Μετρό της Αθήνας, η 
Αττική Οδός, η ΠΑΘΕ, το αεροδρόμιο των Σπά- 
τω ν θα του συμπεριφερθεΐ καλά. Θα τον «στο
λίσει» βέβαια και για το γεγονός όη  θυσίασε τις 
απαραίτητες οικονομικές και κοινωνικές τομές 
και μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, τις εργα
σιακές σχέσεις και τη δημόσια διοίκηση στο βω 
μό τω ν κομματικών προτεραιοτήτων.

Μνημόσυνο τεθλιμμένων συγγενών
Ενδεχομένως, λοιπόν, να είναι λάθος η προ- 

σπάθειά του να εκβιάσει την Ιστορία και τους πο
λίτες για να αποτιμήσουν γρηγορότερα το έργο 
και την προσφορά του. Όπως είναι λάθος η πρό
θεσή του να διατηρήσει εν ζωή τον σημιτισμό. 
Αυτός, όπως προείπαμε, πέθανε με την παράδοση 
του ΠΑΣΟΚ στον Γ. Παπανδρέου. Ως ρεύμα δια
χείρισης της εξουσίας ο σημιτισμός, όταν έχα
σε τα κλειδιά του κράτους και του κόμματος, έ
χασε και τις μπουκάλες οξυγόνου του. Η πα
ρουσία του σημιτισμού στην παρουσίαση του 
βιβλίου του Κ. Σημίτη θύμιζε περισσότερο το 
τελευταίο μνημόσυνο τεθλιμμένων συγγενών. Εί
ναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξει άλλο. Αν επι- 
χειρηθεί, μάλλον θα θυμίζει μπρανκαλεόνε. Βέ
βαια, αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από 
τον τρόπο με τον οποίο εφεξής θα χειριστεί τον 
σημιτισμό και προσωπικά τον Κ. Σημίτη ο νέος 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ό σο  από λόγους αδυ
ναμίας ή ευγενούς αδιαφορίας αποφεύγει να 
δείξει ποιος είναι το αφεντικό στο μαγαζί, τόσο 
οι νεοεκσυγχρονιστές θα τον παρενοχλούν προ
κειμένου να τον προσεταιριστούν ή να τον αλ
λάξουν για να βάλουν έναν δήθεν αυθεντικό 
εκφραστή του σημιτισμού στη θέση του. Σύ
ντομα βέβαια θα διαπιστώσουν ότι ανάσταση 
νεκρών μόνον ο Χριστός έχει καταφέρει. Κι αυ
τό πριν από 2.000 χρόνια. Και, βέβαια, οι απέ
θαντοι ανήκουν στη σφαίρα της επιστημονικής 
φαντασίας. Άσε που η Διαμαντοπούλου, ο Χρυ- 
σοχοΐδης, ο Φλωρίδης, ο Χριστοδουλάκης δεν θα 
είναι και τόσο όμορφο θέαμα ως ζόμπι. Πόσο μάλ
λον ο Πρωτόπαπας και ο Βερελής.

Από την άλλη, βέβαια, ούτε ο Γ. Παπανδρέ
ου μπορεί να συνεχίσει να συμπερκρέρεται ως 
πορφυρογέννητος. Αν θέλει η εφεξής πορεία 
του να μην μετατραπεί σε εφιάλτη στον δρόμο 
με τους απέθαντους, καλόν είναι μαζί με τον α
νασχηματισμό που θα κάνει ο Κ. Καραμανλής α
μέσως μετά τις γιορτές να ανασχηματίσει και ο 
ίδιος την ηγετική του ομάδα και να αναθεωρή
σει αρκετές από τις πολιτικές του επιλογές, αλ
λά και τη στρατηγική για την επιστροφή του 
ΠΑΣΟΚ στην εξουσία.

/δύτη
Investor s Would
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Η «επιστροφή» Σημίτη σήμανε την αρχή της σύγκρουσης

ΚΡΑΜΕΡ ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΚΡΑΜΕΡ
Σε τροχιά οριστικής ρήξης κινούνται οι σχέσεις Γιώρ
γου Παπανδρέου-Κώστα Σημίτη, ανοίγοντας έναν νέο 
ορίζοντα πιθανοτήτων όσον αφορά τις εξελίξεις στο 
ΠΑΣΟΚ, αλλά και ευρύτερα τους πολιτικούς συσχετισμούς. Η πρό
θεση του τέως πρωθυπουργού είναι σαφής, όπως την περιέγραψε 
στην ομιλία του και όπως την αντιλαμβάνονται συνεργάτες του: να

είναι πολιτικά παρών. Τι σημαίνει αυτό; Αφενός θα υ
περασπίζεται το έργο του όταν κρίνει ότι αυτό δεν γί
νεται επαρκώς από το σημερινό ΠΑΣΟΚ. Αφετέρου θα 

παρεμβαίνει σε ζητήματα οικονομίας, εξωτερικής πολιτικής και ι
δεολογικού προσανατολισμού του κόμματος, υποδεικνύοντας πο
λιτικές και κατευθύνσεις.

L Του Λάμπρου Καλαρρυτη

Ο «πατριός»... ...ο « πατροκτόνο»...

Σ τελέχη απ’ όλες τις  τάσεις εκτι
μούν ότι η επανεμφάνιση του κ. 
Σημίτη δεν  είναι συγκυριακή, ού

τε  θα διαγράψει τη  συνήθη σύντομη κα
μπύλη τω ν πολιτικών ειδήσεων. Θεωρούν 
ότι πέραν της εύλογης ανησυχίας του για 
το  ενδεχόμενο απαξίωσης του έργου της 
οκταετίας και της ανάγκης να  διαφυλά- 
ξει την υστεροφημία του, αποσκοπεί στη 
διατήρηση ανοικτών οδών επιστροφής 
σε πρώτο πολιτικό ρόλο, ευρωπαϊκό ή 
εθνικό. Αυτό προϋποθέτει, μεταξύ άλ
λων, την προστασία της παρακαταθή
κης του από τις βολές της Νέας Δημο
κρατίας και από την αποστασιοποίηση 
του «νέου » ΠΑΣΟΚ -  η πρώτη επιχειρεί 
να  την κατεδαφίσει, το  δεύτερο έχει α
ποσύρει τις ασπίδες.

Έ τερη  αναγκαία συνθήκη, προκειμέ- 
νου ο κ. Σημίτης να διαδραματίσει, αν 
υπάρξει «παράθυρο ευκαιρίας», νέο ρό
λο, είναι να διατηρήσει επίκαιρο τον 
πολιτικό του λόγο. Σ την ομιλία 
του υπέδειξε τη ν πολιτική τω ν 
κυβερνήσεών του, το  λεγόμενο 
«εκσυγχρονιστικό πλαίσιο», ως 
το  μόνο πραγματικό πολιτικό 
απόθεμα, στη  σημερινή συ 
γκυρία, από το  οποίο θα πρέ
πει να αντλήσει το  ΠΑΣΟΚ 
για να χαράξει πορεία.

Σ χ εδ ό ν  άμεσα , 
καταλόγισε στον  κ.
Π απανδρέου  ό τ ι 
δεν έχει προσδώ- 
σει στο κόμμα πολιτι
κό στίγμα και, ευθέως ε 
πίσης, υποστήριξε ότι με
τά την αποχώρηση του ί
διου από το  προσκήνιο  
δ εν  υπ άρχει π ολ ιτ ικ ό  
«δ ιά  ταύ τα » σ τη ν α ντι
παράθεση  μ ετα ξύ  κυ
βέρνησης και αντιπολί
τευσης. Είναι ενδεικ τι
κή, πάντως, η τοποθέ
τηση κορυφαίου σ τε 
λέχους ότι «πρώτα δεν 
μας ρώτησε κανείς για

τη  διαδοχή, τώρα το ν  κατηγορεί ότι δ εν  
έχει πολιτική και εμείς, χωρίς να  φ τα ί
με, πρέπει να  κρατάμε τα  ίσα -  έλεος !»! Τ ο δίλημμα για τον Γ. Παπανδρέου 

είναι αν θα επιλέξει να «ενσωματώ
σει» την επιχειρούμενη «επιστρο

φή» του Κ. Σημίτη ή αν, τηρώντας τη γνω
στή πολιτική παράδοση, θα γίνει «πατρο-

...και τα ορφανά του ΠΑΣΟΚ

Η πρόσκαιρη ή μη επανάκαμψη του κ. 
Σημίτη στο προσκήνιο έχει και αναπό
φευκτες «παρενέργειες», υπό την έν

νοια ότι προσωπικές στρατηγικές τροφοδοτούν 
μία ανεξέλεγκτη από τον ίδιο δυναμική. Ολόκληρη 
σειρά βουλευτών, στελεχών και παραγόντων που 
είχαν ταυτιστεί με τον εκσυγχρονισμό αναθάρ- 
ρησαν από την παρέμβασή του και διαμηνύουν 
με μεγαλύτερη ένταση αυτό που μέχρι προχθές 
συζητούσαν σε χαμηλότερους τόνους: ότι ο Γ. 
Παπανδρέου θα πρέπει, «επιτέλους», να ενσω
ματώσει το εκσυγχρονιστικό ρεύμα ως βασική 
συνιστώσα στο «νέο » ΠΑΣΟΚ, ειδάλλως θα υ
πάρξει ρήξη, εννοώντας και με τον Κ. Σημίτη.

Δηλώνουν ότι οι επιλογές του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ οδηγούν με βεβαιότητα σε ήττα και του 
καταλογίζουν ότι η ανανέωση την οποία ευαγ
γελίζεται εξαντλείται σε επικοινωνιακούς χειρι
σμούς γρήγορης καύσης. Από τους δραστήριους 
κήρυκες της άμεσης επανασύνδεσης του ΠΑΣΟΚ 
με την εκσυγχρονιστική πολιτική λογική ο Γιάν- 
νος Παπαντωνίου και ο Χρίστος Βερελής αισθά
νονται ότι η παρέμβαση του κ. Σημίτη δικαιώνει 
την πάγια επιχειρηματολογία τους. Δ εν αποτε
λούν παρά δύο περιπτώσεις από ένα πολύβουο 
εκσυγχρονιστικό μελίσσι που μοιάζει να ξύπνη
σε απότομα από χειμερία νάρκη και πολιορκεί τον 
κήπο του Γ. Παπανδρέου. Ο κίνδυνος πάντως

να πέσουν επάνω στα... άνθη του κακού είναι υ
παρκτός, διότι μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να 
μπει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε λογική συνδια- 
χείρισης, -αυτό υπονοείται-, ας μη γελιόμαστε. 
Παρ’ ότι κάποια μέλη του Πολιτικού Συμβουλί
ου και του Συντονιστικού εκτιμούν ότι θα είναι 
πιο σοφό εκ μέρους του κ. Παπανδρέου να α
φομοιώσει την εκσυγχρονιστική πίεση, παρά να 
συγκρουστεί -προκειμένου να μπορεί να απευ
θυνθεί σε ένα μέρος του εκλογικού σώματος που 
έχει τέτοια αναφορά και δεν ψήφισε ΠΑΣΟΚ στις 
τελευταίες εκλογές- ο ίδιος φαίνεται ότι έχει ε
ξαντλήσει τα όρια αξιοποίησης προσώπων και 
πολιτικών από αυτόν τον χώρο.

κτόνος» για να βρέξει με πολιτικό αίμα το θε
μέλιο της ηγεσίας του. Εν πολλοίς, αυτό θα 
εξαρτηθεί από τη συνέχεια που θα δώσει ο 
ίδιος ο κ. Σημίτης. Αν δικαιωθεί η εκτίμηση 
όσων βλέπουν απόπειρα κανονικού εκσυγ
χρονιστικού come back, η «πατροκτονία» 
ίσως να είναι μονόδρομος για τον πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να αποφύγει το 
«καπέλωμα» και την εσωστρέφεια. Επιβε
βαίωση όσων λένε ότι «είναι λάθος να πι
στεύουν κάποιοι ότι ο Σημίτης κινείται α
πό το θυμικό, διότι δεν κάνει τίποτα χωρίς 
στρατηγικό σχεδίασμά», σημαίνει ότι είναι 
θέμα χρόνου να υπάρξει κορύφωση της α
ντίδρασης από τον κ. Παπανδρέου, πριν α
ποκτήσει και το ΠΑΣΟΚ τον «επίτιμό» του. 
Στην πιο ανώδυνη περίπτωση, υποστηρί
ζουν όσοι βλέπουν «σημιτική» μεθοδικό
τατα στις κινήσεις, ο τέως πρωθυπουργός 

«αισθάνεται εκφραστής ενός ρεύματος, 
του εκσυγχρονιστικού, που μένοντας 
“ορφανό” , αδυνατίζει διότι δεν υ
πάρχει άξιος συνεχιστής και αισθά
νετα ι τη ν  ανάγκη να παρέμβει». 
Στην καλύτερη περίπτωση, απα
ντούν συνεργάτες του Γ. Παπαν
δρέου, «ο  Σημίτης έβαλε την τα- 
φόπλακά του μόνος του»! 
Υπάρχει όμως και άλλη άποψη, 
στελεχών πρώτης γραμμής, ότι 
ο «τέως» δεν μπορεί να παίξει ρό
λο και εκ των πραγμάτων η πα

ρεμβατική του εμβέλεια θα 
φθίνει: «Ό σο ι βλέπουν πα
ντού στρατηγικές κινήσεις 
του Κ. Σημίτη, μάλλον τού 

αποδίδουν υπερβολικές 
ικανότητες. Το πιθα
νότερο, ούτως ή άλ

λως, είναι ότι θα 
κάνει οικονομία 
δυνάμεων, για να 

; διαφυλάξει απο
θέματα παρέμβα
σης σε περιπτώ

σεις που όντως βάλ
λονται το έργο του και 

η υστεροφημία του. Δ εν θα αναλωθεί 
κάνοντας τη  ζωή δύσκολη στον Πα

πανδρέου. Δεν θέλει να μείνει αυτό τελικά. 
Δ εν θέλει να μείνει ως ο “Μητσοτάκης του 
ΠΑΣΟΚ”».

Διά παν ενδεχόμενον, ο Γ. Παπανδρέου 
κινείται προληπτικά και, αντί να βάλει τον 
Κ. Σημίτη απέναντι' του, τον τοποθετεί... 
πίσω του, ως παρελθόν με το οποίο δεν θα 
ασχοληθεί, διότι το ν  απασχολεί το μέλ
λον. .. Επιλέγει να τον αγνοήσει, κατ’ αρχήν, 
αντί να συγκρουστεί, αν και φαίνεται δύ
σκολο, τελικά, ya αποφευχθεί το δεύτερο, 
στην πορεία.

Πάντως είναι σημαντική η παρατήρηση 
έμπειρων στελεχών ότι η αντίδραση του 
ΠΑΣΟΚ και γενικά οι εσωκομματικές συ
μπεριφορές όλων, του Γ. Παπανδρέου συ
μπεριλαμβανομένου, θα καθορίζονται από 
τον βαθμό βεβαιότητας για την έκβαση της 
επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.



Τ Ο  ΒΙΒΛΙΟ ΣΗ Μ ΙΤΗ  ΗΤΑΝ ΤΟ ΔΩ ΡΟ  ΤΟΥ ΣΤΗ Ν  Α Ν Ν Α ...

Ι_ Του Αριστείδη Ο ικονομου

Π ριν από το  καλοκαίρι υ
π ήρχαν δ υ ο -τρ ε ις  βου 
λευτές του ΠΑΣΟΚ που υ

ποστήριζαν ότι το ν  Νοέμβριο θα έ 
χουμε πολιτικές εξελ ίξε ις που ε ν 
δ εχομ ένω ς  θα π λή ξου ν  α νεπ α 
νόρθω τα  τπ  συνοχή του  ΠΑΣΟΚ 
και τη ν  ηγεμονία  του Γ. Παπαν- 
δρέου. Οι περί ω ν  ο λόγος «π ρο
φ ή τες» ανήκουν σ ’ αυτούς που έ 
χουν αποκληθεί και... εξαπτέρυγα 
του Κ. Σημίτη. Π ροφανώς γνώ ρ ι
ζα ν από τό τε  πότε ο τέω ς  πρωθυ
πουργός θα εκδώσει το  βιβλίο του, 
με το  οποίο θα επ ιδ ιώ ξει να  βρο- 
ν τοφ ω νά ξε ι «π α ρ ώ ν » ο τις  πολ ιτι
κές και κομματικές εξελ ίξε ις . Ο 
Νοέμβριος ήρθε, το  βιβλίο εξεδό- 
θη, ο Κ. Σημίτης φώναξε «παρών», 
αλλά·ουδέν σπουδαιότερο συνέβη, 
και μάλλον δ εν  θα συμβεί. Εκτός 
και αν ο τέω ς  πρωθυπουργός ό 
ντω ς σχεδιάζει, όπως τουλάχιστον 
υποστηρίζουν κάποιοι, να  «π αρε
νοχλεί» εφ εξής το ν  πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ. Αυτό  θα φ α νε ί το  προ
σεχές διάστημα. Α ν και γ ια  ορ ι
σμένους ο ΓΑΠ δ εν  χρειά ζετα ι να 
περιμένει άλλο για  να  δείξει σ τον  
«μικρό Ροβεσπιέρο» ότι το  μέλλον 
του είνα ι η γκ ιλοτίνα . Σύμφωνα 
με πληροφορίες, κο ινωνοί τω ν  ο 
ποίων είναι και ο Γ. Παπανδρέου 
και σ τενο ί συ νεργά τες  του , εδώ  
και καιρό βρίσκεται ε ν  εξελ ίξε ι έ 
να  σχέδιο τω ν  λεγάμενων εκσυγ-

«Ο Γιώργος είναι 
π ρογραμμένος»
Σχέδιο εξόντωσης ετοιμάζουν οι «εκσυγχρονιστές» - Αντεπίθεση και 
γκιλοτίνα για τον «μικρό Ροβεσπιέρο» ετοιμάζει ο ΓΑΠ, δίνοντας 
ραντεβού με τους επίδοξους διαδόχους του τον Γενάρη

χρον ισ τω ν  προκειμενου μέσα α 
πό ανακυκλούμενες κρίσεις η νέα  
ηγεσία  του ΠΑΣΟΚ να  ηττηθεί για  
τρ ίτη  φορά από το ν  Κ. Καραμαν
λή, ώ σ τε  να  τεθ ε ί θέμα διαδοχής, 
γ ια  τη ν  ο π ο ία ν  ε κ τό ς  από τ ο ν  
Ευάγγ. Βενιζέλο ετοιμάζετα ι και η 
Α. Διαμαντοποήλου. Μ άλιστα, πε
π ε ιρ α μ ένος  π ερ ί τα  κομματικά 
βουλευτής του  ΠΑΣΟΚ έλεγε  χα
ρ ιτολογώ ντας ό τι « τ ο  βιβλίο του 
Σημίτη ή ταν η ... προίκα του σ τη ν 
Ά ννα ».

Οι ν εο εκ σ υ γχ ρ ο ν ισ τέ ς , σύμ 
φ ω να  πάντα  με τ ις  πληροφορίες, 
εκμεταλλευόμενοι τις  αδυναμ ίες 
τη ς  παπανδρεϊκής ηγετικής ομά
δας, ο ικ οδομ ού ν μ εθοδ ικά  τη ν  
οργανω τική  τους επιρροή, στηρι- 
ζόμ ενο ι και σ τη ν  αδυναμ ία  του 
ΓΑΠ να  πείσει ό τι αυ τός ε ίνα ι το  
μ εγάλο αφ εντικό  σ το  μαγαζί.

Για δύο χρόνια  καλλιέργησαν 
και κέρδισαν τη ν  υποστήριξη  τω ν

Μ έσων Ενημέρωσης, εκτοπίζοντας 
ο τ ιδ ή π ο τε  θα μπ ορούσε να  εκ- 
φράσει το  «ν έ ο  α ίμα» σ το  ΠΑΣΟΚ 
του ΓΑΠ. Μ ε το  επικοινωνιακό δί
κτυο, τ ο ν  οργανω τικό  φ ρα ξιον ι
σμό και τώρα και το  πολιτικό πλαί
σ ιο  που επ ιχ ε ιρ ε ί να  θ έσ ε ι σ το  
ΠΑΣΟΚ ο Κ. Σημίτης, οι δυνάμεις 
του  «παλα ιού  κ α θ εσ τώ το ς » επ ι
διώκουν δυναμική επιστροφή.

Επίδειξη ισχύος
Δ ε ν  ε ίνα ι τυχαίο ό τι η παρου

σίαση του  βιβλίου του  τέω ς  π ρω 
θυπουργού θεωρήθηκε και ω ς ε 
π ίδειξη  οργανω τικής ισχύος έ να 
ν τ ι τη ς ν έα ς  ηγεσίας. Ό λ ο  το  εκ 
συγχρονιστικό και κρατικό ΠΑΣΟΚ 
έδω σε το  «π αρώ ν». Π ολιτικά σ τε 
λέχη, αξιωματούχοι του κράτους, 
υψ ηλόβαθμα σ τελ έχ η  τη ς  δ ιο ί
κησης, καθηγητές πανεπιστημίων, 
συνδ ικαλ ισ τική  γραφ ειοκρα τία , 
δημοσιογράφοι και κρατικοδία ι

το ι δημοσιολογούντες έδωσαν δυ
ναμικό «π αρώ ν».

Ο Γ. Π απανδρέου λ έγε τα ι ότι 
τρόμαξε από το ν  όγκο και τη  σύν
θεση του ακροατηρίου. Π ερ ισσό
τερο, όμως, εκνευρίστηκε από την 
υψηλή ρητορική και το  πείσμα με 
το  οπο ίο  ο Κ. Σημ ίτης προσπα
θούσε να  του υποδείξει το ν  τρ ό 
πο με το ν  οποίο πρέπει να  πολι- 
τευθεί. Β γα ίνοντας από το  Ίδ ρ υ 
μα Μπενάκη, λέγετα ι ότι είχε πά
ρει ήδη τη ν  απόφασή του. Ο Κ. 
Σημίτης, με τη ν  πρώτη  ευκαιρία, 
θα χτυπηθεί. Και το  χτύπημα δεν  
θα ε ίνα ι μάθημα σ το υ ς  εναπο- 
μ ε ίνα ν τες  εκ συ γχ ρ ον ισ τές  του , 
αλλά σ τον  ίδιο. Ό σ ο  για τους φρα
ξιο ν ισ τές  και τους επίδοξους δ ια
δόχους, λέγετα ι ό τι τους δίνει ρα
ντεβού  για  το ν  Γενάρη. Ό τα ν , ε 
κ τός από πολιτικές, θα υπάρξουν 
και οργανω τικ ές αλλαγές. Οι νε- 
οεκσυγχρονιστές πάντως δεν  φαί
ν ε τα ι να  α νη συχούν ιδ ια ίτερα , 
π οντάροντα ς προφανώς σ τη ν  α 
ναβλη τικότη τα  και τη  μαλθακό- 
τη τα  του χαρακτήρα του ΓΑΠ. Μ ά
λιστα, κάποιοι -στις «μαζώ ξεις πο
λ ιτική ς» που κάνουν- λ ένε  με χα
ρακτηριστική άνεση : «Ο  Γιώργος 
ε ίνα ι προγραμμένος. Η αλλαγή  
του  από τη ν  η γεσ ία  θα γ ίν ε ι α 
να ίμακτα , αφού θα επ ιχειρηθεί 
μετά τη ν  ή ττα  σ τις  εκλογές». Την 
οποία προφανώς ορισμένοι, εκτός 
από το  να  τη ν  προβλέπουν, φα ί
ν ε τα ι ότι και τη ν  επιθυμούν...

■ Μία αυτοβιογραφία - απολογία

0 Σημίτης είναι εδώ και «ροκανίζει» τον αρχηγό ίου ΠΑΣΟΚ

Δ εν  το  είπε ακριβώς έτσι, 
αλλά και το  περιεχόμενο 
του βιβλίου «Πολιτική για 

μία δημιουργική Ε λλάδα» και η 
ομιλία σ τη ν  εκδήλω ση  παρου
σίασής του φωνάζουν «ο  Σημίτης 
είναι εδώ »! Ορισμένοι πήγαν πιο 
μακριά, δ ιαβλέποντας τη ν  πρό
θεση του πρώην πρωθυπουργού 
να  εγγράψ ει με κάποιον τρόπο 
υποθήκες γ ια  επ ισ τρ ο φ ή  του  
στη ν ηγεσία  του  ΠΑΣΟΚ. Α κό
μα κι αν ο ίδιος ελπίζει σε μία τέ 
τοια επιστροφή, ο πολιτικός βίος 
σ ’ όλο  το ν  κόσμο δ ιδάσκει ό τι 
α υ τό  ε ίνα ι από ε ξα ιρ ε τ ικ ά  δ ύ 
σκολο έω ς αδύνατο.

ΓΓ αυτό που δεν  υπάρχει καμία 
αμφιβολία ε ίνα ι ό τι ο  Κ. Σημίτης 
επιχειρεί με το  βιβλίο του να  υ
περασπίσει το  κυβερνητικό έργο 
της οκταετίας 1996-2004. Και μά
λιστα μ’ ένα ν  τόσο  επί τη ς ουσίας 
π αθιασμένο  τρόπ ο , που δ ε ν  ά 
φησε χώρο ού τε γ ια  μία υπ οτυ 
πώδη αυτοκριτική. Η απουσία αυ
τοκριτικής είναι τόσο  κραυγαλέα, 
που πραγματικά υπονομεύει καί
ρια τη ν  αξιοπ ιστία  του πολυσέλι
δου απολογισμού. Και κα τ’ α ν τ ι
διαστολή, το ν  κάνει να  φ α ίνετα ι 
ως αγχώδης απολογία.

Ορισμένοι υποστήρ ιξαν ό τι με 
το  β ιβλίο του  ο π ρ ώ η ν  π ρ ω θ υ 
πουργός έσπευσε να  προκαταλά- 
βει τους ιστορικούς. Οι ιστορικοί, 
όμως, δ εν  προκαταλαμβάνονται. 
Είναι αλήθεια ότι οι πολιτικοί γρά-

Γιατί η «Πολιτική για 
μια δημιουργική Ελλά
δα» δεν μπορεί να γίνει 
νέο «πράσινο ευαγγέ
λιο» όπως (ίσως θα) 
επιθυμούσε ο· συγγρα
φέας του

φ ουν τέτο ιου  είδους βιβλία ό τα ν  
έχουν αποσυρθεί από τη ν  ε ν ερ 
γό  δράση κι αφού έχει παρέλθει 
αρκετός χρόνος, ώ σ τε  να  έχει και 
μ έσα του ς  κα ταλαγ ιάσει ο α να 
πόφ ευκτος υποκειμενισμός. Ο Κ. 
Σημ ίτης προτίμ ησε να  παραβεί 
τ ο ν  άγράφο αυτό  κανόνα. Είναι 
δικαίωμά του και σε τελευ τα ία  α 
νάλυση λεπτομέρεια .

Οι αντιδράσεις δ εν  προκλήθη- 
καν τό σο  απ’ αυτή  καθεαυτή  τη ν  
έκδοση  του  βιβλίου όσο  από το  
περιεχόμενό του. Ο πρώην πρω 
θυπουργός εμμέσως πλην σαφώς 
μέμφετα ι το ν  διάδοχό του , επ ει
δή υπ οτίθετα ι ό τι δ εν  υπερασπ ί
ζε ι όσο  πρέπει το  έργο τη ς οκ τα 
ετίας. Έ φ θα σε, μάλιστα , σ το  ση 
μείο να  ισχυρισθεί ού τε λ ίγο  ού
τε  πολύ ό τι η μη προβολή του κυ
βερνητικού έργου ήταν μία από τις 
α ιτ ίε ς  τη ς  εκλογικής ή ττα ς  του

2004! Πρόκειται, βεβαίως, για  αυ
ταπ όδεικ τα  δ ιά τρη το  ισχυρισμό. 
Υπενθυμίζουμε ό τι πριν ακόμα ο 
Κ. Σημίτης ανακο ινώσει τη ν  πρό
θ εσ ή  το υ  να  μ η ν η γ η θ ε ί  το υ  
ΠΑΣΟΚ στις  εκλογές, ό τα ν  δηλα
δή πρόβαλε κατά κόρον το  έργο 
τη ς  κυβέρνησής του , το  προβά
δισμα τη ς Ν .Δ . σ τις  δημοσκοπή
σε ις  ή τα ν  δ ιψ ή φ ιος  αριθμός. Ο 
λόγος που εγκα τέλειψ ε τη ν  προ
εδρία  ή τα ν  για  να  μην πιει το  π ι
κρό ποτήρι τη ς δ ιαφα ινόμενης ε 
κλογικής πανωλεθρίας.

Τόσο το  εν  λόγω  βιβλίο όσο και 
η ομιλία του  τη ν  περασμένη  Τ ε
τά ρ τη  α π οπ νέου ν  τη ν  π ρόθεση  
του  Κ. Σημ ίτη  να  λ ε ιτο υ ρ γή σ ε ι 
σ α ν  ιδ εολογ ικ οπ ολ ιτ ικ ό ς  γκου- 
ρού της Κ εντροαριστεράς και του 
ΠΑΣΟΚ. Μ ’ αυτή  τη ν  έννο ια , ε ί
να ι εμφανής η πρόθεσή  του αφ ε
ν ό ς  να  καθοδηγήσει το ν  Γ. Π α 
πανδρέου . Τον ίδ ιο  σκοπό υπη
ρ ετε ί και με τη ν  πολεμική του ε 
ν α ν τ ίο ν  τη ς  Ν .Δ . Ε ίναι α ξ ιο σ η 
μ είω το  ό τι έφθασε σ το  σημείο να  
δη λώ σε ι δημοσίω ς ό τι με το  βι
βλίο του  προσφ έρει σ τη ν  παρά
τα ξη  εφ όδ ια , επ ιχειρήματα  και 
γνώση ! Κουβέντες που για  λόγους 
στο ιχειώδους σεμνότη τας δ εν  λ έ 
γον τα ι από το ν  ίδ ιο  το ν  συγγρα
φέα.

Απ’ ό ,τι φ α ίνετα ι, πάντως, και 
η η γ ε σ ία  κα ι τα  σ τ ε λ έ χ η  του  
ΠΑΣΟΚ δ εν  έχουν δ ιάθεση  να  α 
να γορεύσουν  το  ε ν  λό γω  βιβλίο

σε πράσινο ευαγγέλ ιο , όπω ς εμ
μέσως πλην σαφ ώ ς τους συσ τή 
νε ι ο Κ. Σημίτης. Είναι ορατή  διά 
γυμνού οφθαλμού, ά λλω στε, και 
μία ενόχληση  για  το ν  μάλλον α- 
λαζονικό τρόπ ο  που ο πρώην αρ
χηγός τους π ροσεγγ ίζε ι τα  γ ε γ ο 
νότα .

Ο Γ. Π απανδρέου απ έφυγε να 
σχολιάσει τα  γραφόμενα, δη λώ 
νο ν τα ς  ό τι δικό του καθήκον ε ί
να ι να  κ ο ιτά ζε ι μπ ροστά . Σύμ
φωνα  με πληροφορίες από το  πε
ρ ιβάλλον του, όμως, δ εν  ε ίνα ι ι
δ ια ιτέρω ς ευτυχής απ’ όλη  αυτή 
τη ν  υπόθεση. Από τη ν  άλλη πλευ
ρά, δ ε ν  είχε και περ ιθώριο  να  το  
εκδηλώσει. ΓΓ αυτό  και προτίμη
σε  τη ν  π ρ ο α ν α φ ερ θ ε ίσ α  α ν τ ί 
δραση, η οποία είναι πιο εύγλωττη 
απ’ όσο  φ α ίνετα ι εκ  πρώτης όψε- 
ως.

Οι σχέσεις  τω ν  δύο, ά λλω στε, 
έχουν εκ τω ν  πραγμ ά τω ν σφρα- 
γ ισ θ ε ί από το ν  τρόπ ο  που έγ ινε  
η διαδοχή. Τα όσα α ναφ έροντα ι 
σ το  βιβλίο γ ι ’ αυ τό  το  θέμα επ ι
βεβα ιώνουν μία μάλλον α να κ το 
ρική αντίληψ η. Δ ε ν  υπάρχει αμ
φ ιβολία  ό τι ο Γ. Π απανδρέου ή
τα ν  με δ ιαφ ορά  το  πιο δημ οφ ι
λ ές  σ τέλ εχος  του  ΠΑΣΟΚ. Α υτός 
δ εν  ή ταν λόγος, όμως, να  του δώ 
σει το  «δα χ τυ λ ίδ ι» με μία σχεδόν 
συνωμοτική  διαδικασία , η οποία 
δ εν  άφησε περιθώριο σε κανέναν 
εσωκομματικό παράγοντα  να  φ έ 
ρει τη ν  οπο ιαδήπ οτε αντίρρηση.

Αντιθέτω ς, ή ταν λόγος η διαδοχή 
να  π ραγμ α τοπ ο ιηθεί με δ ια φ ά 
νε ια  σ ’ ένα  δημοκρατικό  σ υ ν έ 
δριο.

Ο τό τε  πρωθυπουργός α ναφ έ
ρει ό τι ανησυχούσε για  τη ν  ε νό 
τη τα  του  Κ ινήματος. Το μεγάλο 
προβάδ ισμ α , όμως, του  Γ. Π α 
πανδρέου όσον  αφορά τη  δημο
τ ικ ό τη τα  ή τα ν  μία εγγύηση  ό τι 
δεν επρόκειτο να διχασθεί το  κόμ
μα. Μ ε άλλα  λόγ ια , η εξή γη ση  
που δίνει δ εν  είναι πειστική. Ακό
μα και εά ν  δ εν  είχε αναλάβει δ ε 
σμεύσεις, είχε και δικούς του λό 
γου ς να  επ ιδ ιώ ξε ι μία κατευθυ- 
νόμ ενη  διαδοχή.

Ο τό τε  υπουργός Ε ξωτερ ικών 
δ εν  ανήκε σ το ν  σ τενό  κύκλο του 
τό τ ε  πρωθυπουργού . Ή τ α ν  δ ε 
δομένο, λοιπόν, ό τι θα προωθού
σε άλλα πρόσωπα σ τη ν  ηγετική  
ομάδα, εκτοπίζοντας πολλούς «ση- 
μ ιτοφύλακες». Για το ν  Κ. Σημίτη, 
όμως, το  βασικό κριτήριο ή ταν το  
ΠΑΣΟΚ να  μην απομακρυνθεί α 
πό το ν  δρόμο σ το ν  οποίο ο ίδιος 
το  είχε στρέψ ει. Και ο Γ. Π απαν
δρέου ή τα ν  μία εγγύηση  γ ι ’ αυ
τό . Δ ε ν  επρόκειτο να  ανα ζη τήσει 
μία σύγχρονη εκδοχή τη ς ανδρε- 
οπαπανδρεϊκής πολιτικής. Με άλ
λα λόγια, προωθώντας το ν  υιό, έ 
θαβε οριστικά τη ν ιδεολογική κλη
ρονομιά του πατέρα. Η διαδοχή, 
λο ιπόν, ή ταν π ερ ισσότερο  συνέ
χεια  παρά τομή.

Σταύρος Λυγερός
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Πολιτική αγορά
Ο Πέτρος Μαντού βαλος την περασμένη Τρίτη το βρά

δυ βρέθηκε στην Αίγινα και ακολούθησε μαζί με 

άλλους τη λιτανεία του ιερού λείψανου του Άγιου 

Νεκτάριου στους δρόμους της πόλης. Ο σμπίρος μου 

μου είπε ότι ο κόσμος τον χειροκροτούσε και του 

φώναζε: «Καλά έκανες και παραιτήθηκες, είμαστε 

μαζί σου». Ούτε και ο ίδιος πίστευε αυτά που ά- 

κουγε. Πάντως δεν απέδωσε το φαινόμενο σε θαύ

μα του άγιου. Γιατί τότε θα πήγαινε και σε λιτα

νείες αγίων που πιστεύουν οι ...δικαστές.

Τί σχεδιάζει 
ηΓιάννα 
με τον Αννίβα;

« Τ ις ευκαιρίες τις δημιουρ
γώ, δεν ακολουθώ τους 
ήδη υπάρχοντες δρό 

μους». Η Γιάννα Αγγελοπούλου, στην 
Κωνσταντινούπολη, ήταν ιδιαίτερα α
ποκαλυπτική μέσα στη δεδομένη ε
πιθυμία της να είναι κρυψίνους. Εξάλ
λου όσοι την γνωρίζουν ηαλαιόθεν 
δεν ανέμεναν ότι η πρόεδρος της ορ
γανωτικής επιτροπής τω ν Ολυμπια
κών Αγώνων θα αποκάλυπτε τα με
σοπρόθεσμα, έστω, σχέδιά της. Τον 
τελευταίο καιρό μελετά παγκόσμια 
και ευρωπαϊκή πολιτική ιστορία. Από 
Τσώρτσιλ μέχρι Αννίβα και από Βαλ
κανικούς Πολέμους μέχρι και Εμφύ
λιο. «Έχω διαβάσει περισσότερα από 
σαράντα βιβλία όλο αυτό το διάστη
μα», έλεγε. Η εμφάνισή της ήταν τε 
λείως διαφορετική από το παρελθόν. 
Τα ρούχα επιλεγμένα με μεγαλύτερη 
προσοχή, τονίζοντας περισσότερο το

πρόσωπο παρά το σώμα. Πιο ψύχραιμη 
και κυρίως λιγότερο αυθόρμητη. Γνώ
ριζε τον τρόπο που θα απαντούσε και 
φαινόταν ότι δεν υπήρχε «μελέτη και 
προπόνηση». Εξάλλου, ήταν μια φι
λική κουβέντα με έξι δημοσιογράφους 
που την γνώριζαν πολύ καλά. Οι Αμε
ρικανοί σύμβουλοι δεν υπάρχουν πια. 
Δ εν παίζει με τα μίντια στην Ελλάδα, 
γιατί «η  Γιάννα και ο Θόδωρος δεν έ
χουν καμία σχέση με το καθεστώς που 
ισχύει στην Ελλάδα»! Βαθιά επηρεα
σμένη προφανώς από τον Αννίβα, που 
έλεγε πως τον  «δρόμο ή θα τον βρού
με ή θα τον δημιουργήσουμε», η Γιάν
να δεν άφησε κανένα περιθώριο στους 
συνομιλητές της περί επανόδου στα ... 
ίδια. Καμία σχέση με τον αθλητισμό, 
καμία σχέση με τη ΔΟΕ -παρά τις ι
σχυρές σχέσεις που υπάρχουν-, κα
μία όμως σχέση και με τη  Βουλή: 
«Ή μουν στη Βουλή, αποχώρησα και 
δεν επανέρχομαι στα ίδια». Κανείς, 
όμως, δεν μπορεί να διαγράψει την 
επάνοδο στην πολιτική σκηνή. Δεν εί
ναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι θα 
της ταίριαζε το ευρωκοινοβούλιο. Στό
χος που δεν είναι απραγματοποίητος, 
αλλά δύσκολος, αφού θα πρέπει να 
προταθεί στη λίστα κάποιου κόμματος. 
Το «ευχαριστώ» για τους Αγώνες δεν 
ήρθε ποτέ από το Μαξίμου, πόσο μάλ
λον μια θέση στην κομματική ευρω- 
λίστα.

Από την άποψη της υγείας της φαί
νεται ότι δεν υπάρχει κανένα απολύ
τως πρόβλημα. Από τη στιγμή που δεν 
ήρθε «με το φέρετρρ στην Ελλάδα», 
όπως ήθελαν κάποτε τα δημοσιεύμα
τα, όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους...

■ Αθήνα - Τόκιο με τις ελιές του Κώστα Σημίτη

«Λάδωσαν» τον Κόιζούμι
Ο ι ιαπωνικές μέρες και οι νύχτες του Κ. Κα

ραμανλή είχαν πολλά ενδιαφέροντα στοι
χεία και σίγουρα γεύσεις σούσι. Την πρώ

τη βραδιά το  πρωθυπουργικό ζεύγος -παρέα με τον 
Ευρ. Στυλιανίδη, τον Ευάγγ. Αντώναρο και τους 
συμβούλους του- δείπνησε στο παραδοσιακό ια
πωνικό εστιατόριο «Μ εΐτσι», στο Τόκιο, όπου όλοι 
έφαγαν σούσι. Τα γεύματα συνεχίστηκαν και την 
επόμενη μέρα στον Σύνδεσμο Βιο- 
μηχάνων της Ιαπωνίας, εκεί όπου έ
γιναν και οι πρώτες συζητήσεις για 
δουλειές. Οι δύο πλευρές συμφώνη
σαν πως είναι ανάγκη να βρεθεί η ε
ταιρεία που θα κάνει απευθείας το  
δρομολόγιο Αθήνα-Τόκιο. Πάντα με 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Ό σο γι’ 
αυτό το  μενού, ήταν μάλλον δυτικό
τροπο, αφού περιλάμβανε μανιταρό- 
σουπα, πράσινη σαλάτα, φιλέτο και 
παγωτό. Από ευγένεια περισσότερο, και όχι λόγω 
της επιρροής της παγκοσμιοποίησης, μέχρι και οι 
Γιαπωνέζοι συνδαιτυμόνες χρησιμοποίησαν μα
χαιροπίρουνα. Και μια και ο λόγος για δείπνα, το 
τελευταίο επίσημο του κ. Καραμανλή στην Ιαπωνία 
ήταν με τον  ομόλογό του, Γιουνιχίρο Κοϊζούμι. Στο 
δείπνο αυτό παρακάθησε και η κ. Καραμανλή. Σ’ αυ
τή την αποστολή οι Έλληνες... λάδωσαν επαρκώς 
τους Ιάπωνες. Ο πρωθυπουργός σε κάθε επίσημη

συνάντηση που είχε, εκτός του αυτοκράτορα, προ- 
σέφερε ελληνικό λάδι -και μάλιστα απ’ όλες τις ποι
κιλίες που βραβεύτηκαν παγκοσμίως- και ελιές, λέ
γοντας πως πρόκειται για τα καλύτερα προϊόντα 
του κόσμου. Στον αυτοκράτορα ο κ. Καραμανλής 
προσέφερε ένα χρυσό στεφάνι μυρτιάς, με την ε
πωνυμία Μακεδονία. Ό σο  για τις 100 ελιές που εί
χε στείλει στην Ιαπωνία το  2002 ο τό τε  πρωθυ

πουργός Κ. Σημίτης, πληροφορηθή- 
καμε ότι φυτεύτηκαν στη νήσο Ντε- 
σίμα, που τόσο ταλαιπωρήθηκε από 
τη ρύπανση. Επί της ουσίας τώρα, οι 
οικονομικές συζητήσεις φαίνεται πως 
άρχισαν να αποδίδουν αποτελέσμα
τα. Ο Ευρ. Στιιλιανίδης συμφώνησε με 
τον  ομόλογό του, Σι Οζάκι, την απο
φυγή διπλής φορολογίας, ενώ έγινε 
συζήτηση για την επιθετική είσοδο ελ
ληνικών αγροτικών προϊόντων στην 

ιαπωνική αγορά ως μέρος της υγιεινής διατροφής, 
για την οποία ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως οι Ιάπωνες. 
Έ να  άλλο βασικό στοιχείο της ιαπωνικής συνερ
γασίας είναι ότι τα τελευταία 50 χρόνια οι Έλλη
νες εφοπλιστές «έχτισαν» στην Ιαπωνία πάνω από 
1.500 πλοία, ήταν μάλιστα οι πρώτοι που ναυπή
γησαν πλοίο μετά τον Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ντρέπονται, αλλά του έδωσαν «σκονάκια» 
για να γράψει το βιβλίο του...

Ό λοι οι έλληνες πρωθυπουργοί δεν έ
χουν την ίδια αντίληψη για τα απο
μνημονεύματα, τα οποία γράφονται 

περισσότερο για να δικαιολογήσουν το έργο των 
πρώην και να επιβάλουν τη δική 
τους άποψη για την αλήθεια των 
γεγονότων. Τους χωρίζουν σε τρεις 
κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία 
είναι εκείνοι που δεν γράφουν. Σ’ 
αυτή ανήκει ο Ανδρέας Παπαν- 
δρέόυ, που έλεγε «α ς γράψει η 
Ισιορία για μένα και όχι εγώ για την 
Ιστορία».

Στη δεύτερη ανήκει ο Κωνστα
ντίνος Καραμανλής, που έβαζε 
γνωστούς και φίλους να γράφουν 
καλά λόγια για τον ίδιο και το έργο του.

Και στην τρίτη ο Κώστας Σημίτης ο οποίος ως 
κατ’ εξοχήν ευρωπαίος πολιτικός ακολούθησε τα 
όσα συμβαίνουν στην εσπερία.

Πάντως ο Κ. Σημίτης από την αρχή της πρω- 
θυπουργικής του θητείας έλεγε στους στενούς 
του συνεργάτες ότι μετά την αποχώρησή του θα 
έγραφε ένα βιβλίο. Και κρατούσε με τη σχολα

στικότητα που τον διακρίνει σημει
ώσεις. Όμως επειδή είναι δύσκολο 
να θυμηθεί κανείς όλα όσα έγιναν 
μέσα σε μια έντονη οκταετία, ζήτησε 
βοήθεια. Έ τσ ι το καλοκαίρι έγρα
ψε στους πρώην υπουργούς του ε
πιστολές και τους ζήτησε να του 
στείλουν σημειώματα με ό,τι θυ
μούνται από τη  δική τους θητεία, 
για να ολοκληρώσει το βιβλίο του. 
Οι περισσότεροι του έστειλαν. Με
ρικοί από αυτούς που του έστειλαν 

σημειώματα, δεν θέλουν να γραφούν τα ονόμα- 
τά τους.

Μήπως ντρέπονται που μετείχαν στις κυβερ
νήσεις Σημίτη;

1 » Γ

Ενδέχεται να δειπνήσουν 
και πάλι μαζί ο Γ. Πα- 
πανδρέου με τον Κ. Ση 
μίτη, λένε οι φήμες, 
στην ταβέρνα όπου είχαν 
δειπνήσει και πάλι προ 
καιρού μετά των συζύ
γων τους και με τη συ
ντροφιά του Τήλ. Χυτή- 
ρη και της συζύγου του 
Μαρίας Φαραντούρη.
Το όνομα της ταβέρνας 
είναι «Το Μπέρδεμα». 
Κάποιος από τους δύο 
ή ο Χυτήρης έχει πολύ 
χιούμορ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Αποσηάσειε 
στο προφορικό!
Ολοκληρώθηκε αυτή  τη ν  εβδομάδα από 
του ς επ ιτελ ε ίς  του  γ.γ . του υπουργείου 
Υγείας Πασχάλη Μπουχώρη η καταγραφή 
του προσωπικού του ΕΣΥ. Ό π ω ς σας έχω 
ήδη ενημερώσει, η καταγραφή έχει βγά
λει πολλά λαβράκια, καθώς βρέθηκαν υ
πάλληλοι - «φαντάσματα» που πληρώνονταν 
κανονικά μέσω  τραπ έζη ς ή εργαζόμενοι 
που δεν φαίνονταν πώς και πότε είχαν προ- 
σληφθεί, αλλά μ ισθοδοτούνταν κανονικά! 
Το τελευ τα ίο  που έμαθα είναι ότι εντοπ ί
στηκαν περίπου 680 υπάλληλοι, οι οποί
οι ε ίχα ν απ οσπαστεί, χωρίς να  υπάρχει 
σχετικό έγγραφο, αλλά με... προφορική ε
ντολή. Π οιος έδ ινε τέ το ιες  εντολές και ό
λα τα  στοιχεία θα τα  μάθουμε τη ν Τρίτη, ό
τα ν  ο Ν ικήτας Κακλαμάνης θα δώσει όλα 
τα  στοιχεία στη  δημοσιότητα. Να προσθέ
σω  μόνο ό τι το  σύνολο του προσωπικού 
ξεπερνά τα  100.000 άτομα!



Άκης Τσοχατζόπουλος, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Α  Θεσσαλονίκης

«Ο Σημίτης να είναι
ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ
ΣΕ ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΙ»

Ι_ Στον Λάμπρο Καλαρρυτη

■ Με αιρορμή τιε εξελίξει β στη Γαλ- 
Αία, Βλέπετε να βρισκόμαστε προ 
μίαε γενικευμένηε αντίδρασηε σε 
συγκεκριμένεε πολιτικέε;
Είναι λαϊκή αντίδραση τω ν περι
θωριοποιημένων, των κοινωνικά α
ποκλεισμένων, τω ν γκέτο και της 
φτώχειας ενάντια σε μια άκρατη 
νεοσυντηρητική και νεοφιλελεύ
θερη εξουσία, που επί μακράν α- 
σχολείται με τον εαυτό της, πειθή
νιος υπηρέτης του κεφαλαίου, των 
πολυεθνικών, της πλουτοκρατίας. 
Μια εξουσία στην πράξη αναποτε
λεσματική, που δεν λύνει κανένα 
πρόβλημα, που έχει εγκαταλείψει 
τους πολίτες, όπως εξάλλου πράτ
τει η νεοκαραμανλική Δεξιά στην 
Αθήνα. Θα έλεγα, έχουμε τη αυ
θόρμητη και ίσως ακραία αντίδρα
ση τω ν πολιτών, που απηήδησαν 
να υφίστανται από το 2000 σταθε
ρά εις βάρος τους τις συνέπειες της 
κυριαρχίας του παγκοσμιοποιημέ- 
νου νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού 
στην Ευρώπη. Και εμείς στην Ελλά
δα έχουμε αντίδραση της κοινω
νίας, η οποία βέβαια αντιδρά στις 
συνέπειες του καραμανλικού νεο- 
συντηρητισμού και νεοφιλελευθε
ρισμού.
■ Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ επιμένει στο 
επιχείρημα περί ταξικπε πσλιτικπε. 
Μ α γιατί να το κάνει αυτό η κυ
βέρνηση;
Ασφαλώς και επιμένει, αλλά το 
ΠΑΣΟΚ, όταν 
χαρακτηρίζει 
ταξική την πο
λιτική της Νέ
ας Δημοκρα
τίας, πρέπει, 
βέβαια, την ί
δια στιγμή, να 
διατυπώσει ξε
κάθαρα τις δι
κές του πολιτι
κές που είναι υ
πέρ τω ν εργα
ζομένων, υπέρ 
της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, υ
πέρ του α ν
θρώπου και 
τω ν  αναγκών 
του. Τότε μόνο 
είμασιε αξιόπι
στοι. Κατά την 
άποψη μου, 
ζούμε την επο
χή της πλέον ταξικής πολιτικής που 
εφαρμόστηκε ποτέ στην Ελλάδα α
πό τη συντηρητική παράταξη. Για
τί ο σημερινός Καραμανλής επη
ρεάζεται βαθύτατα από τις νεοσυ- 
ντηρητικές πολιτικές του αμερικα
νικού Νότου.
■  Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει διατυ
πώσει με σαφήνεια μια πολιτική που

Σκληρή κριτική στον Κώστα Σημίτη, για την απόφασή του να εγκαταλείψει 
την ηγεσία λίγο πριν από τις εκλογές, ασκεί ο Άκης Τσοχατζόπουλος, εν μέ
σω του θορύβου που έχει προκαλέσει το νέο βιβλίο του τέως πρωθυπουργού. 
Για τον ισχυρισμό του κ. Σημίτη ότι οι εκλογές χάθηκαν προεκλογικά, ο Άκης 

Τσοχατζόπουλος απαντά ότι «οι εκλογές του 2004 ήταν για το ΠΑΣΟΚ χαμέ
νες από αρκετά πιο πριν, ό,τι και να λέει όποιος θέλει». Για ταΊμια είναι α
κόμα πιο καυστικός: «Εγώ στη θέση του θα ήμουν προσεκτικός, αν επέλεγα 

να γράψω την αλήθεια για την υπόθεση των Ιμίων».

θα εκφράζει μια διαφορετική προ
σέγγιση στην οικονομία;
Στο ΠΑΣΟΚ, βρισκόμαστε ακόμη 
στο στάδιο διαμόρφωσης αυτών 
των αναγκαίων νέων εναλλακτικών 
πολιτικών. Βέβαια, ο Γιώργος Πα- 
πανδρέου πρόσφατα τόνισε ότι έ
χουμε ανάγκη και ότι στηρίζει μια 
εναλλακτική πολιτική ενάντια στο 
νεοσυντηρητικό πρότυπο εξουσίας 
του Καραμανλή. Όμως, αυτό δεν 
αρκεί. Χρειάζεται να διαμορφώ
σουμε αυτές τις πολιτικές τώρα, μα
ζί με τον κόσμο, μαζί με τους πολί
τες, μαζί με το κοινωνικό κίνημα. 
Διότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να έχει 
πρωτοστατήσει -μαζί και ο Γιώργος 
Παπανδρέου- για να αναδείξει τη 
συμμετοχή και τη συμμετοχική δη
μοκρατία ως το νέο χαρακτηριστι
κό της λειτουργίας μας και να μη 
διαμορφώνει μαζί με τον λαό αυ
τές τις νέες πολιτικές.
■ Τι πρέπει να κάνει;
Ο λαός ζητά τρία πράγματα σήμε
ρα: Μια αριστερή, προοδευτική

α

πολιτική αντίστασης απέναντι στη 
Δεξιά, συμμετοχή και «συν-επιρ- 
ροή» στις πολιτικές που θα δια
μορφωθούν και, τρίτον, πολιτικές υ
περβάσεις της σημερινής κατά
στασης, εναλλακτικής μορφής α
πέναντι στον καπιταλισμό της σύγ
χρονης εποχής. Και βέβαια πρέπει 
να είναι διαφοροποιημένες από τις 
πολιτικές που ασκήσαμε στο πα
ρελθόν, διότι οι πολιτικές μας τα 
τελευταία χρόνια ως κυβέρνηση ή
ταν διαχειριστικού τύπου, που α- 
νήγαγαν τη διαχείριση του μέσου 
όρου ως πολιτική προτεραιότητα. 
Ασφαλώς, πετύχαμε μεγάλους ε
θνικούς στόχους. Αποτύχαμε, ό
μως, να μειώσουμε τις ανισότητες. 
Και αυτό πληρώσαμε.
■ Μπορεί να καλυφθεί το κενό α
πό άλλεε πρωτοβουλίεε;
Δεν νομίζω και είμαι ξεκάθαρος σε 
αυτό. Μου έγιναν και κάποιες ε
ρωτήσεις στο παρελθόν με αφορμή 
την επίσκεψη του Λαφοντέν, ο ο

ποίος στην Γερμανία πρω
τοστάτησε για να δήμι

ου ργηθεί μια νέα πο
ρεία και εξασφάλισε

Οι εκλογές του 2004 για το 
ΠΑΣΟΚ ήταν χαμένες αρκετά ηιο 

πριν. Το θέμα είναι γιατί φθάνει 
κανείς στο σημείο να ετοιμάσει 

εν κρυητώ μια 
κατάσταση διαδοχής.
Το ΠΑΣΟΚ περίμενε 

από τον 
Κ. Σημίτη να μείνει 

για να προβάλει 
το έργο του

μια μοναδικής ιστορικής και πολι
τικής εμβέλειας επιτυχία. Να κα
τοχυρώσει δηλαδή, μαζί με τον Γκί- 
ζι και το συνδικαλιστικό κομμάτι 
του SPD, μια νέα Αριστερά στον 
γερμανικό λαό.
■ Μεγάλη αλλαγή...
Μόνο όποιος αντιλαμβάνεται τι ση
μαίνει αυτό μπορεί να εκτιμήσει 
αυτή τη μεγάλη πολιτική αλλαγή 
που έγινε. Η ύπαρξη της νέας Αρι
στερός στη Γερμανία με τον Λαφο
ντέν και τον Γκίζι συμβαδίζει μ’ αυ
τά που είπα στην αρχή για τις α
ντιδράσεις της κοινωνίας των ερ
γαζομένων. Αυτές οι αναδράσεις, ό
ποιας μορφής και αν είναι, στις εύ
πορες χώρες, σε τελική ανάλυση, 
θα κατευθυνθούν σε μια νέα πολι
τική έκφραση. Άρα, αναζητείται και 
το πολιτικό υποκείμενο που είναι κα
τάλληλο για να εκφράσει αυτές τις 
πολιτικές. Επομένως, στην Ελλά
δα, ποιος θα εκφράσει αυτή την α
ναγκαιότητα; Η πρότασή μου εί
ναι, ΠΑΣΟΚ, Συνασπισμός και ΚΚΕ, 
από κοινού, σε μια πορεία υπέρ
βασης τω ν δεδομένων της διαίρε
σης σαράντα χρόνων..
■ Ο κ. Σημίτηβ αναφέρει ότι η ήττα 
οφείλεται, κυρία», στο ότι προε
κλογικά το κόμμα 6εν υπερασπί
στηκε το κυβερνητικό έργο. 
Εντάξει, είναι η άποψή του. Ο κα
θένας είναι ελεύθερος να έχει την 
άποψή του, έχω κι εγώ τη δική μου 
και πιστεύω ότι οι εκλογές του 2004 
ήταν για το ΠΑΣΟΚ χαμένες από 
αρκετά τπο πριν, ό,τι και να λέει ό
ποιος θέλει. Ή τα ν  χαμένες και αυ
τό φάνηκε ήδη από το φθινόπωρο 
του 2003, παρά τις μεγάλες επιτυ
χίες που είχε σε μείζονα μέτωπα η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ο Ση
μίτης ο ίδιος.
■  Λέει επίσηε ότι όταν αποφάσισε 
να δρομολογήσει τη διαδοχή m s η- 
γεσίαε, με Βάση και u s  δημοσκο- 
πήσεκ, συνεννοήθηκε επ' αυτού με 
τον Γ. Παπανδρέου...
Προσωτπκά, δεν ασκώ κριπκή στον 
Κ. Σημίτη γιατί συνεννοήθηκε. Οι 
δημοσκοπήσεις, εφόσον του εί
παν -όπως ισχυρίζεται- ότι ο Γ. 
Παπανδρέου ήταν ο τπο κατάλ
ληλος, συγχρόνως θα του είπαν 
και ότι ο ίδιος χάνει. ΓΓ αυτό και 
έφυγε. Το θέμα είναι γιατί φθά
νει κανείς στο σημείο να ετοι-

μασει εν κρύπτω μια κατασταση 
διαδοχής και δεν προχωρεί να ο
λοκληρώσει τη θητεία του; Και υ
πάρχει, πιστέψτε με, έντονη κριτι
κή από ένα  μεγάλο τμήμα του 
ΠΑΣΟΚ, γιατί έφυγε πριν από τις ε
κλογές. Κανείς δεν δέχεται τη δι
καιολογία του, ότι δηλαδή θα ήταν 
καλύτερα για το ΠΑΣΟΚ να πήγαι
νε με τον Γ. Παπανδρέου. Φαίνεται 
οτον καθένα περίεργο, ένας πρω
θυπουργός, έπειτα από οκτώ χρό
νια, να λέει «φεύγω πριν από τις ε
κλογές για να μπει ένας άλλος, που 
θα τα πάει καλύτερα από εμένα». 
Αυτό δεν είναι πιστευτό. Αντίθετα, 
το ΠΑΣΟΚ περίμενε από τον Κ. Ση
μίτη, μια και το έργο του ήταν τό
σο σημαντικό, -και ανεξάρτητα εάν 
ο ίδιος λέει ότι δεν προβλήθηκε- 
να μείνει, να το προβάλει και να 
κερδίσει ή τουλάχιστον να έχει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για
τί αυτός ήταν ο πιο κατάλληλος.
■ Πώ5 είδατε την απάντηση του Γ. 
Παπανδρέου, μετά την ομιλία του 
Κ. Σημίτη;
Ο Γιώργος Παπανδρέου ορθώς δή
λωσε ότι κοιτάζει μπροστά. Είναι η 
ευθύνη και το καθήκον του, που 
του αναθέσαμε όλο το ΠΑΣΟΚ μα
ζί, ομόφωνα, χωρίς καμία εξαίρε
ση, συμπεριλαμβανομένου φυσικά 
και του Κ. Σημίτη. Συγχρόνως, η ε
πιβεβαίωση της πορείας και του ρό
λου του απαντά και στη διαφαινό- 
μενη, μέσα την παρουσίαση των α
πόψεων του Κ. Σημίτη στο βιβλίο 
του, προτροπή του προς το ΠΑΣΟΚ 
να συνεχίσει την πορεία εκσυγ
χρονισμού και το  έργο του. Επι
πλέον, αποτελεί και μια πολιτική 
απάντηση ότι ο Γιώργος Παπαν
δρέου δεν αισθάνεται συνεχιστής 
του εκσυγχρονισμού, ο οποίος -α
πεναντίας- φιλοδοξεί, όπως και η με
γάλη πλειονότητα του ΠΑΣΟΚ, να 
συμβάλει καθοριστικά στη συ
γκρότηση της νέας δημοκρατικής 
και προοδευτικής αντίληψης που 
θα εξασφαλίσει σε όλο τον λαό έ
να προοδευτικό μέλλον με επίκε
ντρο τον άνθρωπο.
■  Ο κ. Σ η μ ίτη  καταλογίζει ευθύ- 
νεε στην ηγεσία των Ενόπλων Δυ
νάμεων για τη νύχτα τω ν Ιμίων. 

Ήταν μόνο στρατιωτικές ευθύνεε; 
Τώρα με προκαλείς βέβαια. Επει
δή έζησα το βράδυ των Ιμίων μα
ζί με τον Κ. Σημίτη και με ορισμέ
να άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, γι’ 
αυτό εγώ θα ήμουν προσεκτικός 
στη θέση του, αν επέλεγα να γρά
ψω την αλήθεια για την υπόθεση 
τω ν Ιμίων. Εν πάση περιπτώσει, 
πολιτικό είναι το θέμα, δεν είναι 
στρατιωτικό. Πράγματι, υπήρξε α
δυναμία συντονισμού και συνεν
νόησης στη στρατιωτική αντιμετώ
πιση της κατάστασης, αλλά δεν εί
ναι εκεί το πρόβλημα. Το πολιτικό



Υπήρχαν πολιτικές
ευθύνες
για τα Ίμια...
Είχε αναπτυχθεί 
ανταγωνιστική 
λογική στο ΠΑΣΟΚ

ποία η Ελλάδα με επιτυχία και 
ασφάλεια αντιμετώπισε και τον 
πόλεμο και τις κρίσεις της Βαλ
κανικής για δέκα χρόνια, αλ
λά με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Και 
, έρχονται τώρα οι ΗΠΑ και μας 
λένε: «Κύριοι, θα αναγνωρί
σετε ότι η αρχή της μη αλλα
γής συνόρων πρέπει να εγκα- 
ταλειφθεί». Ε, όχι, δεν την ε

γκαταλείπουμε, κύριοι. Και θα 
υπάρξει λύση του θέματος του 
Κοσόβου, χωρίς να αλλάξουν τα 
σύνορα, ας το πάρουν χαμπά
ρι και οι Αμερικανοί. Είναι μή
νυμα.
■  ΤΙ πιθανότητά υπάρχουν για 
πραγματική ΒεΑτίωαη των σχέ
σεων με την Τουρκία;
Ας το  πάρει χαμπάρι και η

Τουρκία. Ναι, στηρίζουμε την 
ευρωπαϊκή προοπτική της, αλ
λά πρέπει να καταλάβει ότι 
ήρθε η ώρα που πρέπει να αρ
χίσει να δίνει. Και αναγνώρι
ση του Πατριαρχείου και η 
Σχολή της Χάλκης να ανοίξει. 
Γιατί εμείς, που συμφωνήσα
με την πορεία της Τουρκίας 
προς τη ν Ευρώπη, τώρα α 

παιτούμε να δώσει δείγματα 
γραφής, αλλιώς δηλώνουμε ό
τι δεν θα «περπατήσει» αυτή 
η πορεία. Να βγει, επιτέλους, 
αυτό το μήνυμα. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία, από τη ν άλλη 
πλευρά, έχει ανάγκη να στη- 
ριχθεί. Θέλουμε μια δυνατή 
Κυπριακή Δημοκρατία, για την 
οποία εμείς μοχθήσαμε χρό-

νια, με θυσίες την ενισχήσαμε 
και την υποστηρίξαμε και ε
ντάχθηκε στην Ε.Ε. Επομέ
νως, επανερχόμαστε στην ε
θνική στρατηγική του Ανδρέα 
Παπανδρέου, που έλεγε: Κοι
νή  άμυνα και ασφάλεια για 
την Κάπρο με την Ελλάδα, για 
να αντιμετωπίσουμε την επι
θετικότητα της Τουρκίας.

πρόβλημα κυριαρχεί. Γιατί φθά- 
σαμε μέχρι εκεί; Και φθάσα- 
με, διότι επί αρκετές ημέρες 
πριν το συμβάν, σε συνδυα
σμό με τη διεκδίκηση της πο
λιτικής εξουσίας, είχε ανα
πτυχθεί μια ανταγωνιστική λο
γική στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.
■ Πρώτη φορά το αναφέρετε 
ευθέωε...
Έ γιναν παρεμβάσεις όχι με 
σκοπό το εθνικό συμφέρον, 
αλλά για να δημιουργήσουμε 
γεγονότα, με ενδεχόμενο να 
θέσουν σε κίνδυνο την ασφά
λεια της χώρας, στο όνομα του 
πλέον «κατάλληλου εκφρα
στή» της εθνικής ασφάλειας 
και του πατριωτισμού. Και ο 
Τύπος είχε ευθυνες, διότι πυ
ροδοτούσε, ανάλογα με το που 
είχε ταχθεί, «ηχηρές φωνές».
■ Η ΕΑΑάδα πωε πρέπει να «παί
ξει» στ» δάσκοΑεε σχέσε» Ε.Ε- 
ΗΠΑ;
Έχουμε μπει σε υποβάθμιση 
της αυτόνομης πορείας της Ευ
ρώπης, μια και όλοι τρέχουν 
να προσκυνήσουν τη μοναδι
κή υπερδάναμη, τις ΗΠΑ. Αυ
τό είναι πολά κακό για την πο
ρεία της Ευρώπης. Και ο Κα
ραμανλής παρακαλοάσε να α
ποκτήσει τον ρόλο του «στρα
τηγικού συμμάχου». Δεν οδη
γείται όμως πουθενά η Ελλά
δα, ως χώρα-πυλώνας της Ε.Ε., 
με το να διεκδικεί τη στρατη
γική συμμαχία με τις ΗΠΑ και 
να είναι όψιμος οπαδός του 
ευρωατλαντισμου. Επιτέλους, 
ας καταλάβουν, είναι τελείως 
διαφορετικά τα συμφέροντα 
των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Το 
βλέπουμε εξάλλου καθημερινά, 
με τις καρπαζιές που τρώμε α
πό τις ΗΠΑ...
■ ...Γιατί είναι κακή η «στρα
τηγική συμμαχία» με τ» ΗΠΑ, 
αν Βεθαίωε έχει περιεχόμενο;...
Ο κ. Καραμανλής και η ελλη
νική κυβέρνηση πήγαν και πρό- 
σφεραν την αυθαίρετη αγορά 
αεροπλάνων Ε-16 από πς ΗΠΑ, 
όχι στη βάση τω ν εθνικών α
ναγκών της χώρας, που -όπως 
αποφάσισαν τα συμβούλια των 
Ενόπλων Δυνάμεων- χρειάζο
νται μαχητικό αεροπλάνο νέ
ας, τέταρτης γενιάς, αλλά στη 
βάση της επιθυμίας τους να 
«αργυρώσουν» τη στρατηγική 
τους σχέση με τις ΗΠΑ. Την ί
δια στιγμή που οι ΗΠΑ μάς 
τραβούσαν το χαλί και ανα
γνώριζαν τα Σκόπια ως Μακε
δονία. Μας περνούσαν στα 
Βαλκάνια την αλλαγή συνό
ρων στο Κόσσοβο, μας ζητού
σαν να εγκαταλείψουμε την ε
θνική στρατηγική, με την ο-

Γ
ΛΕΛΤΆ

ΔΕΛΤΑ ΣΥΜ Μ ΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1154/06/Β/86/39
14ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΟ)

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έ ξοδα  ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης
2. Συναλ/κές διαφορές δανείων για 

κτήσεις παγίων στοιχείων
3. Τόκοι Δανείων Κατασκ,
4. Λοιπά έξοδα  εγκατάστασης

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις

1. Έ ξοδα  ερευνών & αναπτύξεων
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας
3. Υπεραξία επιχειρήσεως
5. Λοιπές ασώματες ακιν/σεις 

παραχωρ. & δικαιώμ. βιομ. ιδιοκ.

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις

& λοιπός μηχανολογ. εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

& προκαταβολές

Αξία κτήσεως
4.912.476.63

114.769.21
601.032,79

68.204.550.61
73.832.829.24

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004 
Αποσβέσεις Ανσπ. Αξία
2.169.799,63 2.742.677,00

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003 
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Avon. Αξία

3.406.412,93 1.617.057,20 1.789.355,73

114.769,18
307.584,81

61.214.247.46
63.806.401.08

4.681.436.53 4.585.298,62

3.574.262,69
5.117.640,33

337.265.225.56
350.638.565.11

48.729.430,60
140.463.093,51

365.255.904.71 
46.409.140.62 
46.987.106,56

3.342.597,07
1.190.464,51

0,03
293.447,98

6.990.303.15
10.026.428.16

231.665,62
3.927.175,82

114.769,21
585.090,32

67.199.317.93
71.305.590.39

114,769,18
285.530.58

51.999.262.78
54.016.619.74

4.459.454,53 4.330.146,70

3.801.215.52
5.103.502,40

3.537,030.96
933.87S.60

0,03
299.559,74

15.200.055.15
17.288.970,65

129.307,83

264.184,56
4.169.626,80

20.286.588,10 316.978.637.46 
29.404.948,30 321.233.616,81

329.761.339.42 19.845.381.45 309.915.957,97
343.125.511,87 28.646.434,71 314.479.077,16

0,00 48.729.430,60
62.836.141,88 77.626.951,63

255.003.643,95 110.252.260,76 
32.505.638,23 13.903.502,39
31.138.489,57 15.848.616,99

43.902.747,02
130.473.128.10

0.00
56.309.412,17

43.902.747,02
74.163.715,93

355.345.042,73 235.706.731,09 119.638:311,64
46.205.754,42
42.298.602,96

30.255.870,20
26.584.878.71

15.949.884,22
15.713.724,25

12.065.942.50
659.910.618.50

1.010.549.183.61

0.00 12.065.942,50 8.362.S18.47

Σύνολο ακινητοπσιήσεων (ΓΙ+Π Ι)
III. Συμμετοχές Δ άλλες μσκρ/σμες 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σ ε  λοιπές επιχειρήσεις 

2α. Συμμετοχές σ ε  συγγενείς επιχειρήσεις 
4. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις

Σύνολό Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙέ ΠΙ+ΠΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα
1 . Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 

Υποπροϊόντα και Υπολείμματα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες 

Αναλώσιμα υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσκ.
5. Προκαταβολές για α γορές αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα
3. Γ ραμμάτια σ ε  καθυστέρηση 

3α. Επιταγές εισπρακτ. (μετ/νες)
3β. Επιταγές σ ε  καθυστέρηση
9. Μακρ/σμες απαιτ. εισπρ. στην επόμ. χρήση

10. Επισφαλείς-Επιδικοι πελάτες & χρεώστες
11. Χ ρεώστες διάφοροι
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/Χών 

& πιστώσεων

III. Χρεόγραφα
1. Μετοχές
2. Ομολογίες
3. Λοιπά Χρεόγραφα

381483913,63 278426704.87 
410.888.861.93 599 660.321.68

0.00 8.362.518,47
626.587.793.70 348.856.892.17 277.730.901.53 
969.713.305,57 377.503.326,88 592 209.978.69

17.723.863.00
1.580.296.76

373.365,12
1.578.494.16

21.256.019.04
620.916.340,72

8.793.941,61

29.205.682.24

24.305.177.24

72.814.296.40

92.599.559,22
303.843,71

11.952,51
15.859.907,61

311.350,20
247.233,42

14.577.032,20
35.632.583,99

662.775,32
160.206.238,19,

5.054.862,100,00
4.630.225.47

19.5 
2.204.057,00 

421.269,10 
1836.860,95 

24.041.688.74 
616.251.665.43

8.401.334,98

24.513.740,10

27.026.417,68

76.625.020.62

93.445.530.86
926.862,73
26.755,20

13.144.949,68
137.675.32

0,00
12.468.059,44
35.431.380,61

1.967.147,89
157,548.361.73

6.683.535,11
795.903,70

3.282.169,42

IV. Διαθέσιμα 250.235.233.18 247.788.774.36
1  Ταμείο 1.429.104,28 5.169,884,58 Σύνολο Υποχρεώσεων (Π +Π Ι) 589.342.465,17 587.684 103.03
3. Καταθέσεις όψ εως 8 προθεσμίας 75.441.364,36 54.042.836.02.

76.870.468.64 59.212.720.60 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ-ΗΔΙΙΙ+Δΐν) 319.576.090,79 304.147.711,18 1. Έ ξοδα  επομένων χρήσεων 906.777,56 982 197,68
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5 Έ ξοδα  χρήσεως δουλευμένα 7.834.851,53 3 778.368,72

1 . Έ σοδα επομένων χρήσεων 1.866.644.29 1323.408,78 3. Λοιποί μεταβ. λογ. Παθηηκού 7.348.865.84 7.347,860.63
2. Έ σοδα  χρήσεως εισπρακτέα 3.113.873,60 2.357.559,93 16.090,494,93 12.108.427.03
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού ... i m m s z . m m i p

6.160.042.11 4.562.434.81 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 956.678.901,78 942,250.782,07 (Α+Β+Γ+Δ) 956.678.90178 942.250.782,07
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 7.237.907,26 7.238.744,56 1  Δικαιούχοι αλλότρ. περ. στοιχ. 7.237.907,26 7.238.744,56
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων « 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων

& εμπράγματων ασφαλειών 26.821.866,36 27.182.964,49 & εμπράγματων ασφαλειών 26.821858.36 27.182.964,49
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 93.824,57 104.100.00 3. Απαιτ, από αμφοτεροβαρείς συμβ. 93.824,57 104.100,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τά ξεω ς 758.236.367.53 583.879.163.03 4. Λοιποί λογαριασμοί τά ξεω ς 758-236-367.53 583.879.163.03

792.389.957,72 618.404.972,08 792.389.957,72 618.404.972,08

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

II. Διαφορά από έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο

III. Διαφορές αναπροσαρμογής* 
Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Διαφορές από αναπροσ. αξίας 

συμμετοχών & χρεογράφων
2. Διαφορές από αναπροσ. αξίας 

λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 

πάγιου ενεργητικού

IV. Αποθεμαηκά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Αποθεμαηκά καταστατικού
3. Ειδικά αποθεμαηκά
4. Έκτακτα αποθεμαηκά
5. Αφορολόγητα αποθεμαηκά 

ειδικών διατάξεων νόμων
7. Λοιπά αποθεμαηκά

V. Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο κερδών εις νέον

IX. Δικαιώματα μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
(Ai-f-Aii-rAIH+AIV-fAV+AlX)
X. Μείον: ίδιες Μετοχές

Ιδια Κεφάλαια μετά την αφαίρεση 
Ιδίων μετοχών

Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ. 
χρήσεως 2004 χρήσεως 2003

119.358.907.92 119.358.907.92
119.358.907.92 119.358.907,92

91.452.01172 91.452.011.72
91.452.01172 91.452011.72

3.153.325.94

3.266.402,08

1395.888.91

3.645.234,75

657,03

2.26152129 
7.815.616,93 ___5.907 413,07

13.836.723,82
146,74

12.107.740,46
194,55

10.259.273,48
146,74

11730.947,25
200,80

53.008.386,55 50.747.751,11
1.053.183.87 472.110.04

80.006.375,99 73.210.429,42

8.738.057.04
8.738.057.04

99.223.954.40

5.831937.43 
5.83 1937,43 

97.Θ16.696:06 
97.616.696.06

406.594.924,00 393 377 395.62

55.419.980.00 55.419.980.00
55.419.980.00

351.174.944,00 337.957.415.62

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1. Πρόβλεψη για αποζημ. προσ/κού 

λόγου εξόδου  από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις ____

7.800,48
63.197.20
70.997.6

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Ομολογιακά Δάνεια
2. Δάνεια Τραπεζών
8. Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2. Γ ραμμάτια πληρωτέα

2α. Επιταγές πληρ. μεταχρ/νες
3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσ.
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόμενη χρήση
10. Μερίσματα πληρωτέα

56.473.329,55
275.048.011,22

7.585.89122
.aa&m&iag

68.319.373,70
5.953.502.16

20.383.714,52
78.657.213,44

4.268.376,57
35.040.818,55

4.710.536,03

13.830,091.88
7.507.767,10

7.800.48
4.493.035.91
4-500.836,39

57.043.970,21
282.695.376,85

155.981,61

65.349.973,79 
7.551453.61 

20.621383,78 
88.963 384,73 

7.609.914,88 
23.105.766,02 

4.504.236,03

1887.317,76 
6.233 647,59·

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1.1.04 - 31.12.04)

41.382.580.88
256.538,98

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος Πωλήσεων 
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης 
Πλέον: Άλλα έσοδα  εκμετάλλευσης 
Σύνολο
Μείον: 1. Έ ξοδα  διοικητικής λειτουργίας

2. Έ ξοδα  λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεων
3. Έ ξοδα  λειτουργίας διαθέσεως 

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης 
Πλέον: 1  Έσοδα συμμετοχών

2. Έ σοδα  χρεογράφ ω ν  
2α. Κέρδη από συμμ. σ ε  συγγενείς επιχ.
3. Κέρδη πωλήσεων συμ/χών & χρεωγρ.
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Μείον: 1. Διαφορές αποτ/σεως συμ/φων και χρεογρ.
2. Έ ξοδα  και ζημίες συμ/ων και χρεο/φων 
2α. Ζημιές από συμμ. σ ε  συγγ. επιχειρήσεις
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα  

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης
II. ΠΛΕΟΝ ή (Μείον): Έκτακτο αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα  3.249.880.02
2. Έκτακτα κέρδη 603.429.55
3 . Εσοδα προηγ. χρήσεων 18.989 29
4. Έσοδα από προ8λ.προην,χρήσ, 197.719,25 

Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα  4.139,384.18
2. Έκτακτες ζημιές 1550.027.41
3. Έ ξοδα  προηγ. χρήσεων 290.254,50
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύν. ________ 0.00

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες σ το  λειτ. κόστος 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
Μείον: Αναλογία μετοχών μειοψηφίας
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣ. ΜΕΤΑ ΔΙΚ. ΜΕΙΟΨ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004

691527.059,23
406.886.290.49
284.640.768,74

8.947.644.70
293.588.413,44

224.455.537.31

0,00
1.410.066,79

0,00
476.807,72

16,903,863.64

69.132.876.13

87.923.614,28
' 14.475,01
1325.045,62

231043,82

_aam , m m
67:566.944,92

4.070.018,11

$.979.666,09 -1.909.647,98
65.657.296.94

53.013.498.67
4o.ao7.Q2a.48 12.806,476,19

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003

684,486.915,70
421227.742.25
263.259.173,45

7.449.227,30
270-708.400,75

39.818.500,12 
399.149,25 

169.692.286.43

11.660,38
256.444,86
47.875.65

3.158.389,31

14,087.39
19.20
0,00

209.909.935.80
60-798.464,95

.jMizmjg
75.610.650,87

,··1Θ,2?.1,37§,8.1,
57.339.271,06

52.850.821,75

jiLmmsz
34.926.173.73

3.907.948,65
561.685,71

54,561,94
665.730,01

3.247.779,55
1.018.484,93

928.947,42
5.392,718.28

57.417.287,65
40.070.444.79

-202.79197 
57,136.479,09

39.789.636,23

23.113.122.18

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
i. &  ίτ!ί»ρε£ς που α ιψ  εν«κχηοη m  τη

μέθοδο της oλικής ίνοπ&ηαης των ΗΛδώίων του 
Ενεργητικού. ΠοΘπομμ) Αποηλεομάτων Χρήικως ίων 
Ώαραών του Ομίλου ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧβΝ ΑΕ σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 είναι α  έξης:
I . ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.. 2. ΔΕΛΤΑ 
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.. 3. ΔΕΛΤΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Λ.Ε., 4. ΕΥΡΩΪΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΣ 
Α.8.Ε.Ε.. 5. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ.. 6. ΑΑΕΪΙΣ ABES 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΓΤΚΗΣ, 7. 
CHARALAM310ES DAIRIES LTD, 6. DELTA BULGARIA SA. 
9. DELTA 6 SA. 10. DELTA INTERNATIONAL HOLDINGS 
S A . -1 DELTA ROMANIA SA . 12.0ELYUG SA. 12 
DSLF0R LTD, 14. DELTA FOOD HOLDINGS LTD, 15. DELTA 
FOOD PARTICIPATIONS & INVESTMENTS LTD. 1S. 
GOODY'S AE.. 17. HELLENIC CATERING AE.. 18. 
HELLENIC FOOD SERVICE A.E.. 19. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ.. 20. ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ 
ΑΕ.. 21. BALKAN RESTAURANTS S.A (βουλγαρίοΐ. 22 
ΗΑΥΠΛΙΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α Ε , 23. 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΑΟΙΑ ΑΕ.. 24. 
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΕ, 2S. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.. 26. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Α.Ε., 27. 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 2ΑΧΑΡ0ΠΑΑΣΤΕΙΑ ΔΙΑΣΤΛ6Μ0Σ Α.Ε.. 28. 
ΕΝΔΕΚΑ ΑΕ.. 28 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., 30. 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΩΣ ΑΕ, 31. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΕΥΞΗ ΑΕ, 
32. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΕ, 33. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΕ- 34. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ 
ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ., 35. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΟΝ 
Α.Ε.. 36. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΕ, 37, ΣΑΡΑΝΤΑ Α.Ε.. 38. 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ HOLLYWOOD ΑΕ, 39. 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΕ., 40. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙΑΚ0Υ ΑΕ, 
41. ΚΑΦΕ ΕΣΠΡΕΣΣΟ ΑΕ., 42, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΕ. 43. 
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΕ.. 44. ΑΘΗΝΑΪΚΑ 
ΚΑΦΕΣΠΑΤΟΡΙΑ ΑΕ.8.Ε.. 45. ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ 
ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ ΑΕ., 46. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 80Λ0Υ ΑΕ., 
47. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΑΕ.. 48. ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α.Ε., 49, 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., 
59. ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ., 51. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΩΝ 
Α.Ε.. 52. βΙΓΑΑ AERE.. 53. GREEN FOOD AS , 54, 
ASRCTEAM E.O.O.D. 55 UNCLE STATHIS E.O.O D, 56. 
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ ΑΕ.
Με m¡ μέθοδο υγς καδοοής δέσης «νωιματώνονται <χ

Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ., 5, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤ0ΤΕΑ0ΥΣ 27 
Α Ε., 6. ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑ1ΩΝ 
ΑΕ. 7 ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.. 8. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΚΑΦΕ ΘΗΣΕΙΟ ΑΕ.. 9. ΚΑΦΕ ΑΛΚΥΟΝΗ Α.Ε., 19, VALT0P 
HOLDINGS LTD [Όμιλος Ετουκών ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ.)

». 0ι Sqoí*«: λςγκπικές αρχές που αχολουθή3τΐΦ ν<α την 
κατάρτιση της παρούοος ωκοναμκής κατάστασης είναι οι 
ιδίες ιτσυ τηρούντο* m  την κατάρτιση raw πήδων 
ΕνΟίΐΟίτ̂ νων Οικονομικών ΚίποστΟσεινν

S. Ειτίτων m tfttw  των εταιρειών ίου Ομλου δεν σφίσκινται 
εμσρΔγματα ñ άλλα δφο

IV. Ot επενδύσεις ποο ηραγμαιαποιήθφίαν στο διάστημα 1/1- 
31Π2ί2004 ανέρχονται σε € 51.134,74958.

V. 0  μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού στη διάρκεια 
της περώδου εήα; 6.G33 άτουα.

VI. Δεν υψ«σταντα ενκρεμείς αγωγές, «πτήσεις η προσφυγές 
ενώπιον οποιοιίδήποτε δικαστηρίου. οι σποκς μπορούν να 
εηηρεΔοοον ου&ωδώς την ο*ονομ>α) κοτάσταοη των 
ετοιαειών του Ομίλου ΔΕΜΑ ZYfcWETOXON ΑΕ. εκτός 
α ιό  την περάπωση ττ,ς εταιρείας MASAR D.O.O. στη» οπαία 
επιδ«9οτηκε ηρωτοδκως υπέρ της ποσό €  7 368.764̂ 4 «# 
υπέρ της βυγαιρκής εταιρείας DELVUG S.A ποσό Ε 
7,383.795,49

V». Στο λογαριααμό του Πάγιου Ενεργητικού 'Λοιπές Ασώματες 
Αχ-νητοποφεις» καταχτήθηκαν ο! διαφορές ενοποίησης 
m t τφσέκαφαν «ηα τον εγοη.οιςση των εταιρειών του 
ομίλου. Στην προηγούμενη χρήση ποσό € 180 210.533,58 
εμφανιζόταν ΟφαιρετΛα των Ιδίων Κεςιαλαευν και ποοο € 
187.899,708.26 εμφοννζόταν στα λογαριασμό Π3ο

ΥΙΒ. Εγιναν αναπροσαρμογές {φταμένων κονδυλίωντης 
προηγούμενης χρήσης ώστε να κοτοατοάν ουγκριοιμα με 
την παρούσα χρήση.

ÍX. Οι 8ttWjc*K κατά ΣΤΑΚΟΔ 03 έχουν »ς εξής;
κωδ. 151.1 €335.427,94, κωδ. 151.3 € 1G-657.8H.78, κωδ 
152.0 € 194.G00.39, χαδ. 153.1 € 1.720.581,56. κωδ. 153.2 
€ 33.362.181,06. κιβδ. 1535 € 45271.071.3, κωδ. 155.1 €  
291.519.522,41, κωδ 155,2 € 198.920.488.85. «νδ. 1571 € 
2.919.133,39, κωδ, 158.1 € 9.690581.87, κωδ. 158,2 C 
2.454.559.90. κωδ. 158-5 € 974.727.24. κωδ. 158.7 € 
5.®4.890,51 κωδ, 158.9 Ό 227.222,46. κωδ. 583,9 € 
64.582,25. κωδ. 512.1 Ε 5541.528.64. κωδ. 512.3 € 
68.548.78. κωδ. 513.1 € 2341.837.53. κωδ. 513.2 € 
12.956.997,46. κωδ. 513.3 € 28.337.52S.8C, κωδ. 513.4 € 
656.512,13. κωδ. 513.6 € 13.871.448.69. κωδ. 513.7 € 
190.927.44. κωδ. 513.8 Ε 30.011.568.04. κωδ. 513.9 € 
514.551.60. κωδ. 515.5 € 181.443.07. κωδ. 518.4 € 
66.338,23. κωδ. 518.7 € 224.646,02. κωδ 519.0 €

553.1 ε  57.728.266.60. κωδ. 748.9 €

ΑΘΗΝΑ, 23/02/2005

V

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΔΤ: Μ 289326

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΔΤ: Λ 342296

Ο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΑΡ. ΔΙΑΒ.: C  000668

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ. ΚΑΠΠΑΣ 
ΑΔΤ: Ξ 425851 J



Κόσμος του Επενδυτή

Επειδή το θέμα τω ν  ημερών 
ήταν το βιβλίο του Κ. Σημίτη, λέω  να 
σας διηγηθώ ορισμένα παραπολιτικής 
υφής συμβάντα. Πρώτον, τρεις συνά
δελφοι πήγαν να αγοράσουν το βιβλίο 
του Κ. Σημίτη. Επειδή ο καθένας είχε 

παραγγελία να α- 
γοράσει και για 
δυο τρ ε ις  ά λ 
λους, πήραν συ
νολικά πάνω από 
δέκα  α ντίτυ π α  
και κατευθυνό- 
μενοι προς το τα
μείο άκουσαν μία 
κυρία να τους λέ

ει: «Δ εν  φτάνει που μας έφαγε τα λε
φτά στο Χρηματιστήριο, αγοράζετε 
και δέκα-δέκα τα βιβλία του να τον 
κάνετε πιο πλούσιο απ’ ό,τι ε ίνα ι»! 
Ετοιμόλογος ο ένας γύρισε και της εί
πε: «Κυρία μου, ο Σημίτης μας έβαλε 
για να φαίνεται ότι έχει κίνηση το  βι
βλίο του»!

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ■ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Α ^ ~ Β Χ Λ έ Λ  ΜΑ λ λ Λ / ε ν^ -------- --- [ ΛΜ
M l Jf/M Α Υ Τ σ Κ Ρ /Τ /λ Η  Υ ΓΙΑ Τ « * Ι  °K7A£J/A

-¡"ο 3.0 ° Ι  Βί\Α

ΤΑ Γ £ κ)ΜΕ0Λ/4
χραΤοΑοΥ/ΐ4<τ^,

Σκίτσο: Ανδρεας Πετρουλακης

Τη Μ έκκα του χρήματος,
το  Χ ρηματιστήριο  τη ς Ν έας Υόρκης 
σ τη ν  περίφημη W all Street επισκέ- 

φτηκε χθες ένας «κόκκινος». Ό χ ι κομ

μουνιστής, αλλά ο «κόκκινος Πάνος», 

κατά κόσμον υπουργός Εργασίας Π ό

νο ς  Π αναγ ιω τό - 
πουλος. Ευτυχώς 

το ν  συ νό δ ευ ε  ο 

μονεταρ ισ τή ς υ

πουργός Ο ικονο

μ ία ς Γ ιώ ρ γο ς  

Α λ ο γ ο σ κ ο ύ φ η ς  

και έ τσ ι ο Πανά- 
ρας συγκρατήθη

κε και δ εν  έθεσε 

εκ ποδών τους νεογιάπηδες. Σήμερα 

το  βράδυ ο π ρ ο ϊσ τά μ ενο ς  του  Για- 

κουμάτου θα μ ιλήσει σε εκδήλω ση  
της ομογένειας και «θα  βραβευθεί για  
τη ν  προσφ ορά  του  σ το ν  ελλην ισμ ό 

της διασποράς», μας πληροφορεί δελ

τίο  Τύπου του υπουργείου του.

Δεύτερον, «λ έ τε  να κερδίσει ο 
Παπανδρέου τις εκλογές;» ρώτησαν 
οι δημοσιογράφοι τον Κώστα Σημίτη 
προχθές, που υπέγραφε αντίτυπα του 
βιβλίου του σε κόσμο που ερχόταν στο 
γραφείο του στην Ακαδημίας.
- «Να χτυπήσω ξύλο! Γιατί να τις χά
σει;» απάντησε. Λίγο αργότερα ένας 
βουλευτής που το έμαθε μονολόγησε: 
«Πάντως η λέξη “θα κερδίσει” δεν του 
βγήκε...».

Τρίτον, το  αδιαχώρητο στην πα
ρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Ση
μίτη. Για τους δημοσιογράφους είχαν 
προβλεφθεί οι δύο τελευταίες σειρές 
καθισμάτων στη μία από τις δύο α
σφυκτικά γεμάτες αίθουσες, όπου οι 
όρθιοι ήταν υπερτριπλάσιοι τω ν  κα- 
θήμενων, πέραν όσω ν  βρίσκονταν 
στους διαδρόμους. Μπροστά από τα 
«δημοσιογραφικά» καθίσματα υπήρχε 
σειρά ενωμένων τραπέζιών για να γρά
φουν οι συντάκτες. - «Πού είναι οι υ
πολογιστές;» ρωτάνε οι δημοσιογρά
φοι. - «Δ ε ν  υπάρχουν» ήρθε η απά
ντηση. - «Το φαξ να στείλουμε χειρό
γραφα τα ρεπορτάζ;». - «Δ εν  υπάρχει», 
ξανά η απάντηση. - «Τα τηλέφωνα, του
λάχιστον να υπαγορεύσουμε τα κεί
μενα στις εφημερίδες μας;» ρωτάει άλ
λος. - «Δ εν  υπάρχουν», η ίδια βαριε- 
στημένη απάντηση του συναδέλφου 
που είχε φθάσει πρώτος και είχε ψά
ξει για όλα αυτά. - «Μ α πώς θα δώ 
σουμε το ρεπορτάζ;» αναρωτήθηκε έ
νας. - «Εσύ γιατί νομίζεις ότι απέτυχε 
ο εκσυγχρονισμός;» ήρθε η ατάκα του 
ρεπόρτερ που βολευόταν στο κάθισμα 
για να παρακολουθήσει το μεγάλο πα- 
σοκικό «σόου» που άρχιζε σε λίγο.

Την προηγούμενη εβδομά
δα ο διευθυντής μου με άρθρο του 
στη δεύτερη σελίδα του «ΚτΕ» είχε 
προειδοποιήσει για τον κίνδυνο να  
εκπέσει του βουλευτικού αξιώμα
τος ο Κ. Σημίτης, εάν εισηράξει χρή
ματα από τις πωλήσεις του βιβλίου 
του. Το ασυμβίβαστο βουλευτικής 
ιδιότητας και επαγγελματικής δρα
στηριότητας είναι απόλυτο. Το ε- 
πεσήμανε στη Βουλή προχθές και 
ο τέως πρόεδρός της Απ. Κακλα- 
μάνης.Έσπευσε, όμως, να διευκρι
νίσει ότι δεν εννοούσε τον Κ. Ση
μίτη όταν «νουθετούσε» σχετικά τον 
Βύρ. Πολύδωρα. Η απειλή για τον 
Κ. Σημίτη είναι, όμως, υπαρκτή ε
φόσον υπάρξει ένσταση.

Φ ωτιές έχει ανάψει σε στεριά και θάλασσα ο Μα

νώλης Κεφαλογιάννης. Με προεδρικό διάταγμα 
φέρνει τα πάνω κάτω στις μεταθέσεις των λιμενι

κών, με αποτέλεσμα να έχουν ζώσει τα μαύρα φίδια όχι μό

νο τους λιμενικούς, αλλά και τους αστυνομικούς και τους
β

πυροσβέστες. Οι λιμενικοί καταγγέλλουν τον υπουργό για

τ ί κατάργησε εν κρυπτώ το αντικειμενικό σύστημα μετά-

( (
Ποιος νομίζετε ότι είναι 

ο πλέον φανατικός θεατής 

της σειράς «Η  λίμνη των 

στεναγμών» ηου προβάλλε-
θέσεων και πρέπει να ψάχνουν στο εξής για μπάρμπα στην 

Κορώνη... Οι συνάδελφοί τους στην Αστυνομία και στο Πυ
ροσβεστικό Σώμα, που απαλλάχθηκαν προ πολλού από τον 

φόβο της αυθαίρετης μετάθεσης, προειδοποιούν την κυ

βέρνηση ότι αν επιχειρηθεί κάτι ανάλογο και γι’αυτούς, δεν 

θα μείνει τίποτε όρθιο. Έτσι ακριβώς μου το μετέφεραν, 

Γιώργη Βουλγαράκη. Εσύ τι λες για το φιλαράκι σου;

ται από το ALTER; Ο Πρόε

δρος της Δημοκρατίας. Μά

λιστα ο Κάρολος Παπούλιας 

όταν λείπει δίνει εντολή να 

του το γράφουν στο βίντεο!

ΒΑΣΤΑΤΕ 
ΤΟΥΡΚΟΙ 
Τ' ΑΛΟΓΑ. 
«Στέϋιο Βορίνα, 
σε παρακαϋώ. 
Δεν μπορώ άΛ- 
Αεε αποκαλύ- 
ψειε. Δεν αντέ
χω να μου ζητά
νε κάθε μέρα ο 
Λιάπηε, ο Πάκιιε 
και ο ΣουφΑιάε, 
που δεν ακούει, 
να τουε περιγρά
φω από το τηλέ
φωνο τα κατορ
θώματα του Κα- 
Αούση».

Μ όνο  που δεν  αυτομαστιγώ- 
θηκε ο υφυπουργός Δημόσιας Τάξης 

Χρήστος Μαρκογιαννάκης για να πεί
σει το ακροατήριό του, αξιωματικούς 
της Αστυνομίας δηλαδή, ότι η κυ
βέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να 

δώσει μεγαλύτερες αυξήσεις στους μι
σθούς τους αυτήν την περίοδο. «Πή
γα», τους είπε, «στον Φώλια, τον υ
φυπουργό Οικονομικών, και ζήτησα 

δέκα εκατομμύρια ευρώ για την ε
κλογική μου περιφέρεια, τα Χανιά, 
και ξέρετε τι μου έδωσε; Μόνο 300 
χιλιάδες». Πάλι καλά, Χρήστο μου, 
γιατί σε άλλους, όπως ξέρεις, δεν δί
νει ούτε από τα τρία το ένα. Εννοεί
ται το εκατομμύριο ευρώ, για να μην 
παρεξηγηθούμε.

Μ εγάλο ατόπ ημα  διέπραξε ο

πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ό τα ν προ ημε

ρών, μιλώντας στο Συνέδριο του Ελλη- 

νοαμερικανικού Συνδέσμου αναφ έρ
θηκε κατά κόρον σ τη ν  εσω τερ ική  κα

τάσταση, μεμφόμενος, και μάλιστα σε 
ιδ ια ίτερα  οξύ τό νο , τη ν  κυβέρνηση 

για  τη ν  οικονομική της πολιτική. Ο Γ. 

Π απανδρέου έχασε πόντους συμπά

θειας σ τον  επιχειρηματικό κόσμο, κα

θώς ή ταν αρκετο ί αυτο ί που δυσφό- 
ρησαν με την ομιλία του. Υποστηρίζουν 

ότι θα έπρεπε να συμπεριφερθεί ως οι- 
ονεί πρωθυπουργός και να αναπτύξει 

σ του ς  ξένου ς  π ροσκεκλημ ένους το  

σχέδιό του για  τη ν  οικονομία και τις 
ευκαιρίες που υπάρχουν γ ι ’ αυτούς, 

επ ενδύοντας στη  χώρα μας.

Π ολλά λέγοντα ι και ακού- 
γο ν τα ι γ ια  τη ν  Α νασ τα 

σία Δελή, της οποίας το  όνο 
μα ενεπλάκη σε υπόθεση αγο
ραπωλησίας αυτοκινήτου, τόσο 
από το ν  προφυλακισμένο δ ι
καστή Ευάγγελο Καλούση, ό 
σο και από το ν  νεαρό  δικηγό
ρο του γραφείου του ανεξάρ
τητου πλέον βουλευτή Πέτρου 
Μ αντού βαλου, Χρήστο Χατζη- 
παναγιώτου. Ο τελευ τα ίος κα- 
τη γορείτα ι ότι κατέθεσε στην

□  Η επιλογή Τσίπρα α
ντί του Παπαγιαννάκη 
για τον Δήμο της Αθή
νας έφερε εντάσεις και 
γέννησε το σύνθημα 
«Πλήξη και θλίψη». 
Επειδή στον ΣΥΝ πε
ρισσεύει η φαντασία, 
προβλέπω να ακου
στούν και τα «τσάι και 
συμπάθεια» και «τόλμη 
και γοητεία».

Αγροτική  Τράπεζα 7 εκα τομ 
μύρια δραχμές σε λογαριασμό 
του Καλούση. Ο Μ αντούβαλος 
είχε δηλώσει ό τι συχνά έβλε
πε τη  Δελή και τη ν προστάτευε 
και τη  βοηθούσε. Ω στόσο, πε
ρίοικοι της σ το  Παγκράτι θυ
μούνται τη  Δελή  τα  τελευτα ία  
χρόνια να  ζη τιανεύει σ τη ν  ο 
δό Φωκιανού. Μ άλιστα , ένας 
γε ίτονάς της πήρε πρωτοβου
λία και τη ν έβαλε σε οίκο ευ 
γη ρ ία ς  τη ς  Α θήνας. Ο ευ α ί

σθητος αυτός γε ίτονας δεν  ε ί
να ι ά λλος από τ ο ν  υπουργό  
Υγεία ς και Κοινωνικής Αλλη
λεγγύης Νικήτα Κακλαμάνη, ο 
οποίος περιέργως δεν  έχει μι
λήσει ακόμα για  τη ν περίπ τω 
ση αυτή. Εκτός και α ν  έχει ε 
ν η μ ερ ώ σ ε ι π ρ οσ ω π ικ ά  τ ο ν  
πρωθυπουργό...


