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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ, ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ Κ Α Ι . . .  ΛΟΙΔΟΡΕΙ
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Μα μ ιλά τε  σοβαρά; Ο τι υ
πάρχει έσ τω  κα ι ένας  άν- 

•  θρωπος από το ΠΑΣΟΚ που
να π ιστεύει το παραμύθι του Καρ- 
χιμάκη; Οτι του “ έκλεψαν δύο 
τσάντες με απόρρητα χαρτιά” ;

(Απλώς χαμογελούν μ ε κατανόη
ση ο ι σ υνά δελφ ο ί το υ  σ το  ΠΑ

ΣΟΚ...)

? Το μεταφέρω από την (φιλοπα- 
σοκική) “ Ελευθεροτυπία” :

•  “Π αρ’ 6 ,τ ι θ έλ ε ις  π αλια
τ ζή”, είχε τραγουδήσει ο Στρατός 
Διονυσίου. “Πάρ1 ό.τι θέλεις “ντο- 
βατζή” από ένα νόμο που δεν ζει” 
μπορεί να είναι σήμερα το  άσμα 
τη ς διαπλοκής. Υπάρχει και πιο 
προχωρημένο, του Στρατού πά
λι: “Το πήρες όλα κι έφ υγες”... 

(“Τα πήρε όλα...” , αλλά έφυγε;) Του ΒΑΣ. Μ Η ΤΡΟ Π Ο ΥΛΟ Υ

Πάγκαλος: «Υπάλληλος m ΗΠΑ ο Σημίτης»!!!
Π ΟΛΥΣ λόγος γίνεται τις 

τελευταίες μέρες για 
τον... “κ α τα λλ η λό τε

ρο” Σημ ίτη , με αφορμή το β ι
βλίο του.

Ολίγος πανικός στο περιβάλ
λον του Αρχηγού Γιωργάκη, α
νησυχία στους πρωτοκλασάτους 

του ΠΑΣΟΚ, κ α θ ’ ότι όλα δ ε ί
χνουν προσπάθεια επ ιστρο
φής του.

Βέβαια , ο Σημίτης στο β ιβλίο  
του άλλοτε είνα ι εξόχως απο

καλυπτικός -ό π ω ς  όταν “τα ρί

χνει” στον Γιωργάκη ως “υπαί
τ ιο ” της ήττας του κόμματός 
τους στις εκλογές!- και άλλοτε... 
εξόχως “κουκουλω τικός”, ό

που δεν τον συμφέρει!..
Με αφορμή, λοιπόν, τη σημιτι

κή φιλολογία, παρατηρητικός α
ναγνώστης “ ξέθαψε” και μου έ

στειλε σκληρές δηλώσεις κα
τά του Σημίτη και κατά της κυ
βέρνησής του, τ ίνος νομίζετε; 
Του Θόδωρου Πάγκαλου, τον

Αύγουστο του 2003 στον “ ΠΛΑ- 
ΝΕΤ” . Απολαύστε τες:

Θόδ. Πάγκαλος: “Το ΠΑΣΟΚ 
μοιάζει με μπαλόνι, που χω
ρίς αέρα... ξεφουσκώνει!..

...Αδυνατώ να κάνω ψυχανά
λυση σ τον π ρω θυπουργό  
(Σημίτη)...

...Ο  οποίος κύριος Σημίτης  
είναι υπάλληλος των ΗΠΑ... 
Θα φάει πολλές καρπαζιές”!!!

(Απίστευτα; Και όμως, ο Θό
δωρος είναι ο π ιο  απρόβλεπτος 
πολιτικός...).

★ ★ ★

ΚΑΙ κάτι ακόμη, πρόσφατο:
Τους πείραξε μερικούς... ευαί

σθητους και “ευγενείς” “προ

οδευτικούς” η φράση του Μα
νώλη Κεφαλογιάννη σε α π α 

ντητική (για λασπολόγημα) δή
λωσή του:

-  “Αυτό το κείμενο δεν το έγρα
ψε χειρ τις, αλλά πους τ ις”!..

Χειροκρότησαν όμως την... κομ

ψή δήλωση του Πάγκαλου για τις 
σχέσεις Τύπου -  Πολιτικής:

-  “Μπορούμε να διαπιστώ
σ ουμε ό τι π ράγματι ε ίνα ι 
μπουρδέλο”!..

Αυτά για να μην ξεχνάμε!..

150 ΔΙΣ. ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ!..
Το αποκάλυψε ο Μ. Εβερτ -  σχεδόν ο μόνος που επιμένει να ξεκαθαρίσει 

το φοβερό σκάνδαλο του ΠΑΣΟΚ με τη λεηλασία στο Χρηματιστήριο, με α

διάσειστα ντοκουμέντα.
Σε επιστολή της Διοίκησης της αμαρτωλής ΔΕΚΑ, γίνεται γνωστό ότι:

Μόλις επτά 171 μέρες πριν από τ ις εκλογές του Μαρτίου 2004, η 
ΔΕΚΑ κατέθεσε 250 δισεκατομμύρια δραχμές στο Χρηματιστήριο. 
Με κυβερνητική εντολή φυσικά, για να ανέβει κατά 7 μονάδες η Σο- 
φοκλέους και να παραπλανηθούν οι ψηφοφόροι υπέρ του ΠΑΣΟΚ.

Λίγες μέρες αργότερα, βέβαια, χάθηκαν και τα 250 δισ. στις μετοχές 
“φούσκες”!

(Το ζητούμενο σήμερα είναι: Πόσοι από τους υπευθύνους πήγαν φυ
λακή; Ούτε ένας βέβαια!..)

Μ ΚΗΔΕΙΑ ...ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ 
ΕΓΙΝΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ του ΤΑΤΌΥ

(Του ΚΥΡ, από την “ Ελευθεροτυπία” )

? Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση με εισήγη
ση του Ευάγγ. Βενιζέλου ψήφισε το 

•  άρθρο 14 παράγρ. 9 του Συντάγματος 
για το ασυμβίβαστο ιδιοκτησίας MME και ερ
γολαβιών του Δημοσίου κ,λπ.

Να όμως που ο Αρχηγός Γιωργάκης λά
βρος προχθές από τη Βουλή είπε ότι φταίει 
η... Ν.Δ.!!! Διότι “άσκησε πίεση” είπε, και ό
λοι εκάγχασαν -  ακόμα και οι δ ικοί του...

Σκέτο καραγκιοζιλίκι πια η πολιτική σή
μερα!..

ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΣ πλάκωσε στις αγωγές ε

κείνη η δικαστίνα της Θεσσαλο
νίκης ονόματι Κελαδίδου...

...Και με το παραδικαστικό κύ
κλωμα που δρα στη Θεσσαλο
νίκη, θα μας είχε γονατίσει με 
αποφάσεις να της πληρώσου
με... εκατοντάδες εκατ. 
δρχ.!

Ευτυχώς που ξέσπασε το

σκάνδαλο και αποκαλύφθηκε τι 
“λουλούδι” είναι αυτή η κυρία, 
την οποία τελικά απέβαλαν α
πό το Δικαστικό Σώμα!

Ετσι, εμείς όχι μόνο αθωω
θήκαμε πανηγυρικά, αλλά η 
εν λόγω κυρία υποχρεώνεται 
με δικαστικές αποφάσεις να 
μας πληρώσει και... 20 χιλιά
δες ευρώ για ηθική βλάβη

και ψευδή καταμήνυση!..
(Σκεφθείτε, όμως, τι μας περί- 

μενε έτσι και δεν είχε αποκαλυ
φθεί το κύκλωμα...)
Υ.Γ.: Αλήθεια, γιατί δεν άρχισε 

η κάθαρση και στα Δικαστή
ρια της Θεσσαλονίκης; Γνω
ρίζουμε από πρώτο χέρι 
(“στο πετσί μας” ) πόση δια
φθορά υπάρχει και εκεί!..

«  Το ΠΑΣΟΚ μάς ά

φησε εντελώς άδεια 

ταμεία... Αν υπήρχαν 

χρήματα, η κυβέρνη

ση δεν θα έδινε μόνο 

επίδομα θέρμανσης 

τον χειμώνα, αλλά και 

επίδομα ψύξης το κα

λοκαίρι!..

Σταύρος Δαϊλάκης
(Βουλευτής Δράμας)

Σημ. “Αδέσμευτου”:
Με τέτοια οικονομική 

κατάσταση, η κυβερ

νητική απάντηση εί

ναι: Ούτε κρύο, ού
τε ζέστη!..



ΛΔΕΣΥ,ΕΥΤΟί τύπος

Βιβλία και πρωθυπουργοί
Από όλους τους πρωθυπουργούς της με

ταπολεμικής Ελλάδας μόνο δύο τελικά έγρα
ψαν ειδικά βιβλία για την κυβερνητική τους 
δραστηριότητα. Είναι ο Γεώργιος Ράλλης και 
ο Κώστας Σημίτης (μάλλον πρέπει να συμπε- 
ριλάβουμε και τον Σπύρο Μαρκεζίνη). Ου- 
δείς άλλος. Οι υπόλοιποι προτίμησαν είτε 
τους επίσημους και ημιεπίσημους βιογρά
φους όσο ζούσαν (Σ. Βενιζέλος, Ν. Πλαστή- 
ρας, Κ. Καραμανλής, Κ. Τσαλδάρης, Κ. Μη- 
τσοτάκης) είτε τη δημιουργία αρχείων για ό
λη την πολιτική τους σταδιοδρομία (άλλοτε 

αποκλειστικά όπως 
στην περίπτωση του 
Α. Παπανδρέου και 
άλλοτε σε συνδυασμό 
με τις βιογραφίες 
τους εν ζωή). Εντυ
πωσιάζει το γεγονός 
γιατί τόσο λίγοι πρω
θυπουργοί, κάτι που 
χαρακτηρίζει σχεδόν 
όλους τους Ελληνες 
πρωθυπουργούς και 

οπωσδήποτε τους επιφανείς από την εποχή 
του Αλεξ. Κουμουνδούρου και Χαρ. Τρικού- 
πη, επέλεξα ν τη μέθοδο της πολιτικής αυτο
βιογραφίας. Ισως γιατί κατά βάθος γνωρί
ζουν πόσο λίγο όχι απλώς ενδιαφέρει η δική 
τους προσωπική - ιστορική αλήθεια, η τόσο 
σκορπισμένη σε διάφορα κείμενα, ομιλίες, 
έγγραφα κ.λπ., αλλά και πόσο λίγο συμβάλ
λει στην αλήθεια της Ιστορίας. Γνωρίζουν δη
λαδή οι πολιτικοί από την εποχή του Περικλή 
έως την εποχή του Γουίνστον Τσόρτσιλ, ότι 
άλλοι θα γράψουν την πολιτική τους αυτο
βιογραφία και ότι ο χρόνος θα αξιολογήσει 
την πολιτική τους δράση. Ποτέ οι ίδιοι.

Tou Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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«Κάτω η χούντα του Καραμανλή» είναι το  νέο σύνθημα με 
το οποίο τον υποδέχθηκαν οι «ανανεωτές πασόκοι» και το 
οποίο δεν αποδοκίμασε ο εκσυγχρονιστής Γ. Παπανδρέου. 
Αντάμα με το σύνθημα «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει 
Δεξιά». Πράγματι, το ΠΑΣΟΚ δεν ξεχνά τον παλαιό εαυτό 
του και ο Γιώργος Παπανδρέου αντί να αλλάξει το ΠΑΣΟΚ 

όπως έλεγε, αλλάζει ο ίδιος προς το χειρότερο, προς τον 
πρωτόγονο πασοκισμό.

Η Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Α  Τ Η Σ

Ο καιαπέλτης Γ ιώργος Κουρής
ετά τον Μιλτιάδη Εβερτ, 
ήταν απ οκαλυπ τική  η 
κατάθεσ η του γενικού  
γραμματέα του υπουρ

γείο υ  Ο ικονομικώ ν κ. Γιώ ργου  
Κουρή για την υπόθεση των χρη
μάτων του Δημοσίου της ετα ιρεί
ας ΔΕΚΑ τα οποία χάθηκαν κατά 
τη ν  π ροεκλογική  π ερ ίοδο  του  
2000 στο Χρηματιστήριο.

Καταπέλτης και απτόητος από 
ορισμένα δημοσιεύματα και από 
τις αιχμές κάποιων συνηγόρων υ
περάσπισης, ο σημερινός πρόε
δρος της ΔΕΚΑ αποκάλυψε:

«Σε τρεις συνεδριάσεις το Διοι
κητικό Συμβούλιο της ΔΕΚΑ απο
φάσισε για επ ενδύσ εις 22 δισ., 
100 δισ. και 250 δισ. δραχμών α
ντίστοιχα. Τα 250  δισ. δραχμές  
δεν υπήρχαν στη διάθεση της ΔΕ-

ΚΑ και τα δα νείσ τη κε για να τα  
βάλει στο Χρηματιστήριο».

Μέσα σε 21 ημέρες της προε
κλογικής περιόδου του 2004, δη
λαδή από 10 Μαρτίου έως 7 Απρι
λίου, η κρατική ΔΕΚΑ έπαιξε στο 
Χρηματιστήριο τις 18 ημέρες «ε
πενδύοντας» συνολικά το τρομα
κτικό ποσό των 790 δισ. δραχμών. 
Το ποσό αυτό κατά τον Γιώργο

Κουρή εάν είχε χρησιμοποιηθεί 
διαφορετικά θα μπορούσε να είχε 
μειώσει το δημόσιο χρέος του έ
τους κατά 50%.

Οσο για  το υ ς  κ α τη γ ο ρ ο ύ μ ε
νους του Δ.Σ. με επ ικεφαλής τον 
τότε πρόεδρο, ο γενικός γραμμα
τέα ς  τόνισε πως «ασφαλώς γνώ
ρ ιζαν  τα  π άντα, όπως και εγώ  
γνωρίζω σήμερα τις  δραστηριό
τητες της εταιρείας. Και τότε και 
σήμερα τέτο ιες  μεγάλες αποφά
σ εις τη ς  ΔΕΚΑ λαμβάνονται σε 
σ υνεργασ ία  με το ν  αρμόδ ιο  υ 
πουργό και υφυπουργό».

Αυτούς οι οποίοι επί διακυβερ- 
νήσεως ΠΑΣΟΚ δεν είναι ανάμεσα 
στους κατηγορούμενους και ξέ- 
φυγαν λόγω παραγραφής κάθε ευ
θύνη και δίωξη.

Μ.Δ.

Μερικοί αυστηροί ζηλωτές της 

ηθικής τελειότητας μοιάζουν με 

τον εκκλησιαζόμενο που σπεύδει 

από ζήλο να σβήσει ένα κερί που 

στάζει.

Και με την αδεξιότητά του 

γκρεμίζει ολόκληρο το μανουάλι.

Ά

Ενα καλό μυθιστόρημα διηγείται 

την ιστορία του ήρωά του. Ενα 

κακό την ατζαμοσύνη του 

συγγραφέα του.

Υπάλληλοι με περιουσίες «Ωνάσηδων»

□
 άποτε, στην πρώτη μεταπολεμική δεκαεπα και λίγο ακό

μη, ο δημόσιος υπάλληλος σπς αθηναϊκές επιθεωρήσεις 
σατιριζόταν ως «μοντέλο» εξαθλιωμένου ανθρώπου που 
κλαιγόταν έμμετρα, τραγουδιστά ή τραγικά. Και καυτη

ριαζόταν η ανίκανη Πολιτεία που δεν είχε τους πόρους να ικανο
ποιήσει ούτε πς στοιχειώδεις ανάγκες των λειτουργών της.

Οι καιροί αυτοί πέρασαν, ευτυχώς, αποκαταστάθηκε κάπως η 
κατηγορία αυτή των υπαλλήλων και αργότερα με νέες και νέες βελ
τιώσεις της οικονομικής τους θέσης, το «μοντέλο» άλλαξε τόσο ώ
στε όνειρο κάθε νέου και κυρίως κάθε οικογένειας στην περιφέ
ρεια και στην πρωτεύουσα να είναι μια θέση στο Δημόσιο, μια κα
ρέκλα στον κρατικό τομέα, έτσι που η ύπαιθρος ερημώθηκε (ά
γνωστη χαρά πια οι γεννήσεις παιδιών σε

Tou ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 
ΜΑΡΚΑΚΗ

φτωχές αλλά και ευημερούσες περιοχές).
Δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι πλούτι

σαν; Καλοί οι μισθοί και οι διάφορες παρο
χές; Οχι. Πώς να πς πεις καλές όταν στη γει
τονική Ιταλία ο μισθός του δασκάλου είναι 
2.000 ευρώ, στη Γερμανία 2.500 και στην 
Ελλάδα 1.200; Τεράστιες διαφορές, άνοιγ
μα ψαλίδας που τρομάζει, πώς θα κλείσει;

Επομένως εντάξει, να ρυθμισθούν ό
πως συζητείται και σχεδιάζεται οι μισθοί, 
να εξαλειφθούν οι ανισότητες να αρχίσει 
να κλείνει σταδιακά η ψαλίδα.

Παράλληλα όμως, για το κύρος των μυ
ριάδων τιμίων υπαλλήλων να ελεγχθεί ένα 
όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό για τις περι
ουσίες -λογαριασμοί και ακίνητα- που πα
ράξενα απέκτησε.

Ναι, δεν πρόκειται εδώ για υπερβολές 
(αυτές είναι... αποκλεισπκότητα μερικών 
καναλιών και κάποιων φωνακλάδων, που 
το έτοιμο «εμπόρευμα» που τους στέλνει 
το ΠΑΣΟΚ το διαλαλούν απ’ τα παράθυρα 
ως «ρεπορτάζ»...). Είναι λοιπόν, ναι, οδυ
νηρή πραγμαπκότητα. Φυσικά οι ελεγκτι
κές υπηρεσίες ξέρουν σε ποιους κλάδους 
έχει γίνει το μεγάλο γλένπ, πού και πως άν
θισε η διαφθορά η οποία ακόμη υπάρχει.

Μήπως ωστόσο υπάρχουν και μερικά υ
πουργεία που δεν τα βάζει ο νους; Δεν 
πρόκειται για επισήμανση της δεκάρας,

κουβέντα να γίνεται.
Ψάξιμο θέλει το πράγμα κα θα βγουν σε 
κοινή θέα απίστευτα μεγαλεία. Λόγου χά
ρη ζεύγη τεχνικο-επιστημόνων, υπουργεί
ων, που αλήθεια δεν τα βάζει ο νους, έ 
χουν χτίσει κάτι ακίνητα, όχι σπς φημισμέ
νες πλουτογειτονιές, αλλά σε άλλες, πιο α
θέατες, που μόνο αν είσαι αφελής δεν θα 
ρωτήσεις «μα πώς έγιναν»; Με μισθούς; 
Και από τους μισθούς διάγουν ζωή μεγι
στάνων; Πώς, πώς αλήθεια; Πώς γίνεται 
να τα πετούν από τα παράθυρα, να συντη
ρούν προσωπικό, να αγοράζουν και να αλ
λάζουν τρία και τέσσερα αυτοκίνητα; Αν 
δεν παρουσιάσουν γνήσιες αποδείξεις ό,π 
κέρδισαν λαχεία, «τζακ ποτ» και ό,τι κλη
ρονόμησαν «πλούσιους θείους», πρέπει 
να ερωτηθούν όχι τυπικά, αλλά από τον ει
σαγγελέα, πώς τους... συνέβη.

Πριν από χρόνια στην Ιταλία έγινε εκεί
νη η επιχείρηση «καθαρά χέρια» με τον 
γνωστό εισαγγελέα που έβαλε το μαχαίρι 
ώς το κόκαλο. Ετσι που πρόσωπα υπερά- 
νω υποψίας και υψηλότατοι του δημοσίου 
βίου να βρεθούν στην τσιμπίδα του νόμου 
ή να διαφύγουν (Κράξι) σε χώρες ασφα
λείας. Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε: κά
θαρση και μηδενική ανοχή. Μήπως αυτό 
πρέπει να σχηματοποιηθεί με ένα όργανο 
«ελληνικά καθαρά χέρια»;

ο 58%  των Α μερ ικα
νών αμφ ισ βητεί την  
εντιμότητα του προέ
δρου των ΗΠΑ  

G eorge Bush. Είναι η πρώτη 
φ ο ρ ά ,δ η λ α δ ή  τον  Ν οέμβ ρ ιο  
του 2005, που μια στατιστική α
πό τις συνηθισμένες και αξιό 
πιστες φέρνει στη δημοσιότη
τα μια πραγματικότητα για την 
οποία «όλοι το ’χουν τύμπανο κι 
εμ ε ίς  κρυφ ό καμάρι». Τι να 
φταίει όμως σ’ αυτήν την καθυ
στερημένη, υποτιμητική και α- 
παξιωτική διαπίστωση; Μήπως 
η αποκοπή της Αμερικής από 
τις άλλες ηπείρους, λόγω των 
Ωκεανών που τις χωρίζουν από 
α υ τές , λόγω του απολύτου ε 
λέγχου των MME ή μήπως λόγω 
της μαζικής φ άτα μοργκάνα, 
που διακατέχει εκεί μορφωμέ
νους και αμόρφωτους, η οποία 
τους εμποδίζει να βλέπουν κα
θαρά και όχι με τα μάτια σκηνο
θετών το παγκόσμιο γίγνεσθαι;

Δ εν  είνα ι λίγων οι μνήμες  
που καταγράφουν και αποθη
κεύουν ειδήσεις για να τις αξιο
λογήσουν και να τις  ερμηνεύ
σουν σε δ εδ ο μ ένες  σ τιγμ ές . 
Και επειδή η αναξιοπιστία του 
προέδρου των ΗΠΑ σχετίζεται 
με την υπόθεση Ιράκ, τα πλα
στά ή γνήσια σ το ιχεία  στα ο 
ποία στήριξε μια ολόκληρη εκ
στρατεία με όλες τις συνέπειες, 
ας θυμηθούμε και εμ ε ίς  μερι
κ ές  από α υ τές , μ ιας και δεν  
βοηθούμε τον αμερικανικό λαό 
μόνο στις Ορλεάνες με τις Κα- 
τρ ίνες τους, αλλά και σε κάθε  
άλλον προβληματισμό του.

Τους θυμ ίζο υμ ε λοιπόν ότι

Κύριε Πρόεδρε tt·
Του ΔΗΜ. ΑΓ. 
ΘΕ0Δ0ΣΙΑΔΗ

σ κ η ν ο θέτες  και σ ενάρ ια  στο  
Χόλιγουντ φρόντισαν εγκαίρως 
να π ροετο ιμάσ ουν την κοινή  
το υ ς  γνώμη για το υς  κακούς  
Σέρβους, που όπως μας «γνω
στοποιούσε» το φιλμ «Ο βρά
χος» έστελναν ταχυδρομικούς 
στις ΗΠΑ το δηλητηριώδες αέ
ριο σορίν, για να εξοντώσουν ό
λους τους Αμερικανούς. Εκεί
νον τον καιρό είχαν βγει από 
τους σκηνοθέτες του Χόλιγου
ντ άλλα τρία φιλμ που προπα
γάνδιζαν για τους κακούς Σέρ
βους, τις σφαγές, κ.λπ. και όταν 
οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι 
τα κελεύσματα αυτά «έκατσαν» 
καλά στο μυαλό των Α μερ ικα
νών, οργανώθηκε η εκστρατεία 
στα Βαλκάνια και ο βομβαρδι
σμός της Γιουγκοσλαβίας. Τους 
θυ μ ίζο υ μ ε τον απ εσταλμένο  
στο Ιράκ και σήμερα βραβευμέ
νο με το Νόμπελ της ειρήνης  
Mohamed elBaradei, ο οποίος 
διέψευσε όλες τις δοξασίες πε
ρί όπλων μαζικής καταστροφής 
του Σαντάμ Χουσεϊν και όπως 
φαίνεται θα επ ιβεβαιώ σει τον 
Λίμπι που κάθεται τις μέρες αυ
τές  στο σκαμνί στις ΗΠΑ αντί 
για το ή τα αφεντικά του.

Ο χώρος δεν επ ιτρέπ ει πε
ρισσότερες αναφορές ούτε και

κρίσεις για το πώς σκέπτονται 
εκεί, κάτω από την αστερόεσ- 
σα. Ευτυχής λαός, όπως και ο 
κερατάς σύζυγος, που πληρο
φορείται την ιδιότητά του αυτή 
στο τέλος.

Να λοιπόν γιατί απαιτεί η Α
μερική τον παγκόσμιο έλεγχο  
προσωπικών δεδομένω ν και 
γιατί στην Αγγλία έγινε σάλος 
για το νέο  τρομονόμο που θα 
κάψει και τον μόνο με σφραγί
δα πιστό σύμμαχο του Bush, 
Tony Bier. Αυτόν που έκανε το 
παν για να μην αφήσει παρα- 
πονούμενο τον υπερατλαντικό 
του φίλο στο θέμα της ένταξης  
των κοινών του φίλων και γει
τόνων μας από την Ασία στην 
Ευρώπη.

Και αν αυτό το θέμα πρέπει 
να μας κρατά σε συνεχή εγρή
γορση, πόσο περισσότερο πρέ
πει να μας κρατούν ξύπνιους ό
σα μας έρχονται από τον σύμ
μαχό μας κ. Bush, που μας λένε 
ότι στην χώρα μας έχουμε μειο
νότητες, αλβανικές, τουρκικές, 
μακεδονικές υπό ελληνική κα
τοχή, βλάχικες... και μήπως και 
ελληνικές, κύριε πρόεδρε; Πώς 
και δεν ε ίδ α μ ε μέχρι σήμερα  
και κανένα χολιγουντιανό δημι
ούργημα με την καταπίεση των 
σκλάβων εκ  μειονοτήτω ν στη 
χώρα μας; Μήπως κύριε πρόε
δρε έχ ετε  κατά νουν να βομ
βαρδίσετε και την Ελλάδα;
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ΣΥΝ: Ο Αλέξης 
Τσίπρας για τον 
Δήμο Αθηναίων

Με την επικράτηση της υπο
ψηφιότητας του Αλέξη Τσίπρα 
για τον Δήμο της Α θήνας έ 
κλεισε χθες η αυλαία της διή
μερης συνεδρίασης της Κε
ντρικής Πολιτικής Επιτροπής 
του ΣΥΝ που διεξήχθη σε ιδιαί
τερα φορτισμένη ατμόσφαιρα. 
Η πρόταση για την υποψηφιό
τητα του κ. Τσίπρα συγκέντρω
σε 68 ψήφους υπέρ και 7 απο
χές, ενώ καταψηφίσθηκε, με
τά από πρόταση Αλαβάνου, η 
απόφαση της Νομαρχιακής Ε
πιτροπής Α’ Αθήνας που ήταν 
υπέρ της υποψηφιότητας του 
Μ. Παπαγιαννάκη.

Επίσης, εγκρ ίθηκε κατά  
πλειοψηφία η πρόταση για την 
υποψηφιότητα του Τ. Κουρά- 
κη, επικεφαλής της κίνησης 
«Θεσσαλονίκη των πολιτών και 
της Οικολογίας», για τον Δήμο 
της Θεσσαλονίκης, καθώς και 
η πρόταση για τον Θ. Δρίτσα, 
επικεφαλής του «Λιμανιού της 
Αγωνίας», για τον Δήμο Πει
ραιά.

Αμέσως μετά την ψηφοφο
ρία για τη μη επικύρωση της α
πόφασης της Ν.Ε. Α ’ Αθήνας 
με ψ ήφους 66 
κατά, 33 υπέρ  
και δύο λευκά, α
νέβηκε στο βήμα 
ο κ. Παπαγιαννά- 
κης, ο οποίος 
δήλωσε ότι με 
την απόφαση 
αυτή η ΚΠΕ ολο
κλήρωσε τις εργασίες της και 
ζήτησε να μη συνεχιστεί η δια
δικασία για τον Δήμο της Αθή
νας, δηλώνοντας ταυτόχρονα 
ότι πλέον δεν είναι υποψή
φιος. Ο κ. Παπαγιαννάκης διέ- 
ψευσε κατηγορηματικά πλη
ροφορία που μεταδιδόταν, όπ 
προτίθεται να αποχωρήσει α
πό την ΚΠΕ, ενώ σχολιάζοντας 
την απόφαση του οργάνου εί
πε «σώσαμε τη σοβαρότητα  
του κόμματος», καθώς, όπως 
υπογράμμισε, οι διαδικασίες 
κινήθηκαν στα όρια της νομι
μότητας. Επίσης, κατήγγειλε 
διάφορους ομιλητές που κατά 
τη διάρκεια της διήμερης συ
νεδρίασης υπ οστήριζαν ότι 
δεν συμμετείχε σε διάφορα κι
νήματα και ανακοίνωσε ότι θα 
δώσει στη δημοσιότητα πλήρη 
κατάλογο με τα κινήματα στα 
οποία συμμετείχε, πολλές φο
ρές χωρίς να εκπροσωπεί τον 
ΣΥΝ. Παράλληλα αποκάλυψε 
ότι δική του πρόταση ήταν 
πριν από δέκα χρόνια η ιδέα  
για τη συγκρότηση του κόμμα
τος της Ευρωπαϊκής Αριστε
ρός, η οποία τότε είχε απορρι- 
φθεί από το κόμμα του.

Από την πλευρά του, ο πρό
εδρος του κόμματος Α. Αλαβά- 
νος υπερασπίστηκε την πρό
τασή του για την υποψηφιότη
τα του Α. Τσίπρα παρατηρώ
ντας ότι ο ρόλος τού π ροέ
δρου δεν είναι μόνο να εκφρά
ζει την πλειοψηφία αλλά και να 
ρίχνει σπόρους, ενώ παράλλη
λα πρότεινε δημόσιο διάλογο 
για τον υποψήφιο του κόμμα
τος στην Υπερνομαρχία.

Και με την τελευταία δημοσκόπηση κυβέρνηση και κόμμα αντέχουν

2.4 ΜΠΡΟΣΤΑ
Η Ν.Δ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΕΟΚ!
f

• ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑΥΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ 
ΑΞ. ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Κ . Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ Η Σ ......................... 4 6 %

Γ. Π ΑΠΑΝ ΔΡΕΟ Υ ..................................27,1 ° ο

Γ. Κ Α Ρ Δ Τ Ζ Α Φ Ε Ρ Η Σ ............... 5 ,8 %

Α Λ . Π Α Π Α Ρ Η Γ Α ..................... 3 %

Δ Α . Α Λ Α Β Δ Ν Ο Σ .................. 2 ,2 %

Ν .Δ .: ................... ...............3 2 ,9 %

Π Α Σ Ο Κ : ............ ............... 3 0 ,5 %

Κ Κ Ε : .................... ...............6 ,1 %

Λ Δ .Ο .Σ .: ............ ............... 4 ,2 %

Σ Υ Ν : ..................... ................ 2 ,9 %

Επιστροφή επιδιώκει με 
το διδλίο του ο Σημίτης

Αναστάτω ση π ροκαλεί, ήδη, στο εσ ω τερ ικό  Π ΑΣΟ Κ το  βιβλίο του Κ. Σ η 
μίτη, που θα π αρουσ ιαστεί επ ισήμω ς την Τετά ρτη  από τον ίδιο τον  πρώην 
πρω θυπουργό στο Μ ουσείο  Μ π ενάκη της οδού Π ειρα ιώ ς, σ τις 7 .30  το  α 
πόγευμα.

Σ τελ έχ η  που π ρ όσ κειντα ι στη ν έα  ηγεσ ία  υπ οσ τηρ ίζουν ότι ο πρώην 
πρωθυπουργός επ ιχειρεί με την παρέμβαση αυτή ένα  δυναμικό com e back  
στα πολιτικά δρώ μενα και θεω ρούν ότι στο εξή ς  θα τον βρίσκουν μπρο
στά το υς . Ιδ ια ίτερη  δυσφ ορία το υς  π ροκαλεί, δε, το  γεγονός ότι ο Κ. Σημί
της ουσ ιαστικά «χρεώ νει» την ήττα στις εθ ν ικ ές  εκλο γές  στον Γ. Παπαν- 
δρέου, αφού υπ οστηρίζει ότι «το παιχνίδι δεν  είχε οριστικά κ ρ ιθε ί πριν την  
προεκλογική περίοδο». Ο ίδ ιος υπ οστηρίζει στο βιβλίο του ότι είχε στα χ έ
ρια του δημοσκοπ ήσεις, στην α ρ 
χή τη ς  π ρ ο εκ λ ο γ ικ ή ς  π ερ ιό δ ο υ , 
που έδ ε ιχνα ν  ότι το  ΠΑΣΟ Κ ε ίτε  υ- 
π ερίσχυε με μ ικρό ποσοστό ε ίτε  α
κο λο υθο ύσ ε με αντίσ το ιχο  ποσο
στό τη Ν έα  Δ ημοκρατία .

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

«Αμφιβολίες»

Ωστόσο, σύμφω να με τον  κ. Σ η 
μίτη, ο δ ιάδοχός του δεν  υπ οστή
ρ ιξε  επ αρκώ ς το  κυβ ερ νητικό  έρ 
γο του ΠΑΣΟ Κ καθώ ς ο ίδιος και τα  
M M E  που τον σ τή ρ ιζα ν  «θέλησ αν  
να μεταδώ σ ουν ένα  μήνυμα α σ υ
ν έχ ε ια ς . Γ έν ν η σ α ν  μ ε το ν  τρόπ ο  
α υ τό  α μ φ ιβ ο λ ίες  για το  έρ γ ο  του  
ΠΑΣΟΚ».

Οι απ όψ εις α υ τές  του Κ. Σημίτη  
προκάλεσαν έντονη  ενόχληση και 
λόγω σ υγκυρίας, καθώ ς θεω ρείτα ι 
ότι πάει πίσω το  Π Α ΣΟ Κ  και προ
κα λεί π ροβλήματα στο εγχείρ ημα  
του Γ. Παπ ανδρέου να απεμπ λακεί 
από τα πεπ ραγμένα του  π αρελθό
ντος.

Τ ους π ροβληματισ μούς α υτο ύς  
ο υ σ ια σ τ ικ ά  κ α τ έ δ ε ιξ ε  ο Μ . Α ν- 
δρουλάκης, ο οποίος χθες  δήλωσε

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδου
λος αρνήθηκε να σχολιάσει από το 
Μεσολόγγι τις εκτιμήσεις του πρώ
ην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη 
για το θέμα των ταυτοτήτων που 
παρουσιάζονται στο νέο βιβλίο του. 
Ο κ. Χριστόδουλος στην ενθρόνιση 
του νέου μητροπολίτη Αιτωλοα
καρνανίας τόνισε ότι η Εκκλησία ο
φείλει να διαδραματίζει πρωταγω
νιστικό ρόλο στους εθνικούς και

πνευματικούς αγώνες και να λέει 
την αλήθεια στον λαό.

Αν και αυτές οι δηλώσεις εκτιμή- 
θηκαν ως αιχμή για τον κ. Σημίτη, 
εκκλησιαστικοί κύκλοι που ρωτή
θηκαν για το θέμα τονίζουν: «Οι θέ
σεις της Εκκλησίας είναι θέσεις 
αρχών, γνωστές και δεδομένες. Α
πό εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί 
να εκφέρει τις προσωπικές του ε
κτιμήσεις».

στο M EG A  ότι το  βιβλίο του πρώην 
πρωθυπουργού σηματοδοτεί την ε 
πιστροφή του στις π ολιτικές ε ξ ελ ί
ξε ις . Την ίδια στιγμή το  βιβλίο προ
κ α λ εί π ολλές α ν τ ιδ ρ ά σ ε ις  σ τελ ε 
χών και για άλλα ζη τή μ α τα , όπως 
α υτό  τη ς  δ ια δ οχής, κα θώ ς πολλά 
στελέχη άρχισαν να επ ικρίνουν την  
απ όφ ασ η το υ  π ρω θυπ ουργού να  
παραδώσει την κομματική εξουσ ία , 
π αρακάμπτοντας τα κομματικά όρ
γανα. Χ αρακτηρ ιστικά , ο Γ. Παπα-

ντω νίου  σ χο λ ία σ ε ό τι οι δ ια δ ικ α 
σ ίες  που ακο λουθή θη κα ν  στο ΠΑ
ΣΟ Κ  δ εν  α π ο τελούν  το  κα λύτερ ο  
π αράδειγμα για το  μέλλον.

Π ά ντω ς, επ ισ ήμω ς η Χ α ρ ιλά ου  
Τρικούπη αρκέσ τηκε να απαντήσει 
στον πρώην π ρω θυπουργό με ένα  
διφ ορούμενο σχόλιο της Μ αριλίζας  
Ξενογιαννακοπούλου, σύμφωνα με 
την οποία “το  κυβερνητικό  έργο  ε 
πί Σημίτη  είνα ι καλύτερο  από αυτό  
της Ν έα ς  Δ ημ οκρ α τία ς”.

Ο
 πρωθυπουργός Κώστας Καρα

μανλής και η Ν.Δ. κερδίζουν την 
προτίμηση του ελληνικού λαού, 
παρά το κλίμα σκανδαλολογίας 

που επ ιχειρείται από διάφορα κέντρα ε
ξουσίας το τελευταίο διάστημα σε βάρος 
της κυβέρνησης, αφού το ΠΑΣΟΚ θεωρεί
ται ταυτισμένο με τη διαφθορά και τα δια- 
πλεκόμενα συμφέροντα.

Συγκεκριμένα, υπεροχή της Νέας Δημο
κρατίας (32,9%) έναντι του ΠΑΣΟΚ (30,5%) 
κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες αποκαλύ
πτουν τα στοιχεία πανελλαδικής δημοσκό
πησης της εταιρείας ΡΑ38 που διενεργήθη- 
κε για λογαριασμό της εφημερίδας «ΤΟ ΠΑ

ΡΟΝ» από 31 Οκτωβρίου έως 2 
Νοεμβρίου.

Σύμφω να με τα απ οτελέ
σματα της δημοσκόπησης, το 
ΠΑΣΟΚ θεω ρείται υπεύθυνο  
για τη διαφθορά και την κακή 
κατάσταση της οικονομίας και 
η Ν έα  Δημοκρατία για τις  ό
ποιες αρνητικές εξελίξεις στα 
εθν ικά  θέμ α τα , ενώ για τα 
Μ ΜΕ προκύπτει ότι στηρίζουν 
περισσότερο την αξιωματική 
αντιπολίτευση παρά την κυ
βέρνηση.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα 
Δημοκρατίαπροηγείταιτου ΠΑ
ΣΟΚ με 32,9% έναντι 30,5%, α
κολουθούν το ΚΚΕ με 6,1%, ο 
Συνασπισμός με 2,9%, ο ΛΑΟΣ 
με 4,2% , ενώ η αδιευκρίνιστη 
ψήφος και το άκυρο ή λευκό 
συγκεντρώνουντο 21,5%.

Με διαφορά
Ως καταλληλότερος πρωθυ

πουργός θεωρείται και πάλι ο 
πρωθυπουργός Κώστας Κα
ραμανλής, ο οποίος προηγεί
ται του Γιώργου Παπανδρέου 
κατά 18,9 ποσοστιαίες μονά
δες (46% έναντι 27,1%) και α
κολουθούν ο Γιώργος Καρα- 
τζα φ έρ η ς  με 5,8% , η Αλέκα  
Παπαρήγα με 3%, ο Αλέκος Α- 
λαβάνος με 2 ,2  % ενώ το  
15,9% δεν απάντησε.

Οσον αφορά την κακή κατά
σταση της οικονομίας, το 49,8% 
πιστεύει ότι ευθύνεται το ΠΑ
ΣΟΚ και το 40,9% η Νέα Δημο
κρατία.

Στην ερώτηση ποιο κόμμα 
έχει καλύτερες σχέσεις με τα 
λεγάμενα «διαπλεκόμενα συμ
φέροντα», το 38,1%  δηλώνει 
το ΠΑΣΟΚ, το 37,9% η Νέα Δη
μοκρατία, το 0,7% το ΚΚΕ, το 
0,2% ο Συνασπισμός, το 1,3% 
άλλο κόμμα, ενώ δεν γνωρίζει 
δήλωσε το 19,6%.

Το 97,2% πιστεύει ότι υπήρ
χαν σκάνδαλα κατά την περίο
δο που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ 
εκ των οποίων το 71,6% ότι η 
κυβέρνηση δεν ήθελε να τους 
παραπέμψει στη Δικαιοσύνη και 
το 21,5% διότι δεν υπήρχαν αρ
κετές ενδείξεις.


