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ΣΤΡΟΦΗ: Δεν πίεσε για διάλογο με Τουρκία
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Προς Ν21
τρόπαιο

1 Στη Χάγη για

Ιμια

Οχι χρήση βίας

3 Σεβασμός στις
διεθνείς συνθήκες
ε σαφή και ανοικτή δήλω
σή τσυ ο Αμερικανός πρό
εδρος κάλεσε την Αγκυρα
χθες ν α λύσει τη διαφ ορά της με
την Ελλάδα για την Ιμια με π ρ ο 
σφυγή στη Χάγη. Ζήτησε ακόμη
να εγκαταλειφθεί η χρήση ή απει
λή βίας και να υπάρξει σεβασμός
στις διεθνείς συνθήκες. Είναι σημα
ντική ελληνική επιτυχία η α π ο δο 
χή α π ό τον ίδιο τον Κλίντον των
ελληνικών θέσεων για την επίλυ
ση των ελληνοτουρκικών δια φ ο
ρώ ν κ α ι α π έφ υ γε ν α π ιέσ ει την
Ελλάδα γ ια έναρξη άμεσου δια
λόγου με την Αγκυρα και ουσιαστικά
δέχθηκε ότι προϋπόθεσή τσυ είναι
η επίλυση της δια φ ο ρ ά ς για την
Ιμια από το Διεθνές Δικαστήριο.

IN TIME

Μ

Δύο ευρωπαϊκά τρόπαια ονειρεύεται από χθες Βράδυ
ο ΠΑΟ. Αύριο με Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ. Και σε
λίγες μέρες, μετά τον Αγιαξ, το κύπελλο στο
ποδόσφαιρο. Ξέφρενο πανηγύρι, μετά το θρίαμβο χθες
οτο Παρίσι επί της ΤΣΣΚΑ. Μεταδίδουν: Φ. Συρίγος,
Ηλ. Δρυμώνας, Ν. Παπαδογιάννης ΣΠ Ο Ρ ΣΟ Λ. 5 5 -6 3
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Αινείτε τον Κύριον με
βιβϋία και μουσική
Ευτυχώς που υπάρχουν και οι γιορτές! Και θυμόμαστε τη Βυζαντινή μας
μουσική, τα δημοτικά μας τραγούδια, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας,
τους λαογράφους μας, την υμνογραφία μας. Αλλά και τα ορατόρια του
Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Τις άλλες μέρες η ελληνική κουλτούρα
«φαλτσάρει»... αμερικανικά. Ενα αφιέρωμα σε πασχαλινά Βιβλία, δίσκους
ελληνικής και κλασικής μουσικής Σ Ε Λ . 36,37

Ποίηση και σοφία
στα Ευαγγέλια
Ιερότητα και ωραιότητα στους ύμνους
της Μεγάλης Εβδομάδας. Τέσσερις
πνευματικοί άνθρωποι τις αναζητούν
στα Ευαγγέλια. Γράφουν οι: Μ. Μουντές,
Χρ. ΜαλεΒίτσης, Σ. Γουνελάς και Μ.
Μπέγζος Σ Ε Λ . 2 6 ,2 7

ΣΕΑ. 3-5

Οι άνθρωποι
τωνάΒΒων
προέδρων
Στο 3ο μέρος της έρευνας
της “Ε”: Ποιοι είναι και τι
κάνουν οι άνθρωποι γύρω
από τον Σαμαρά, τον
Κωνσταντόπουλο και την
Παπαρήγα ς ε λ . 24,25

Ιάκωβος: Μιλόσεβιτς
είσαι αχάριστος

!I
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Τη δυσαρέσκειά του για την αναγνώριση των
Σκοπιών με την ονομασία Μακεδονία εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος
Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβος, σε τηλεγράφημα προς τον
Σέρβο πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, χαρακτηρίζοντας
μάλιστα την ενέργειά του «ένδειξη αχαριστίας». Στο τηλεγράφημά
του ο Ιάκωβος αναφέρει τα εξής: «Η βεβιασμένη σας ενέργεια να
αναγνωρίσετε το κρατίδιο των Σκοπιών ως “ Μακεδονία” αποτελεί
ένδειξη αχαριστίας και πλήγμα στη συμμαχία των δύο λαών, της
Ελλάδας και τη ς Σερβίας. Ουδείς άλλος συμπαραστάθηκε στο
λαό της χώρας σας όσο η Ελλάδα και η Ορθόδοξη Εκκλησία της
Αμερικής».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΣΗΜΙΤΗΣ δήλωσε ικανοποιημένος από τη συνομιλία του
με τον Αμερικανό πρόεδρο και κυρίως από την υιοθέτηση των
ελληνικών θέσεων στο θέμα με την Ιμια

nècuxt 1 οιόχους ein
ουνανιηοιι με Κλίνην

.

ια μέρα που
■ » I οι
Αμερικανοί ήταν με
τους Ελληνες χθες,
με όποιο τρόπο κι αν
δει κανείς τα
πράγματα. Ο Μπιλ
Κλίντον έλεγε τρία
«γιες» στον Κ. Σημίτη
και μάλιστα δημόσια
στο οβάλ γραφείο
του Λευκού Οίκου.
Και ο Ντομινίκ
Γουΐλκινς οδηγούσε,
στο Παρίσι, αυτός
ουσιαστικά τον
Παναθηναϊκό στον τελικό
του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Ποιος θα μπορούσε να
διανοηθεί να φωνάξει
«φονιάδες των λαών
Αμερικάνοι»; (Τι θυμάται
κανείς!) Ηταν ωραία η
σκηνή που έφθασε στα
σπίτια μας με την
τηλεόραση. Στις κίτρινες
πολυθρόνες του οβάλ
γραφείου, ο δυο ηγέτες, με
συγκρατημένο ή αμήχανο
χαμόγελο ο Κ. Σημίτης, με
το απαραίτητο πλατύ
χαμόγελο ο Μπιλ Κλίντον.
Λίγο αργότερα η τηλεόραση
πάλι μας έστελνε τον ιδρώτα
του Ντομινίκ Γουΐλκινς.
(Πόσο να στοιχίζει άραγε
κάθε σταγόνα;) Τηλεοπτικά,
πάντως, δεν πρέπει να
ευτύχησε ο Ελληνας
πρωθυπουργός έναντι του
Παναθηναϊκού. Συμβαίνουν
αυτά. Στην Ελλάδα, τώρα,
τα σφαγμένα αμνοερίφια
παίζουν. Στην Κεντρική
Αγορά βλέπεις τις πινακίδες
με τις τιμές ντουμπλ φας,
2.000 δρχ. το κιλό από τη
μια, 2.200 από την άλλη.
Στα σουπερμάρκετ ήταν στις
1.700 με πέντε 0 .0 . (ούτε
εφημερίδες να ήταν) και
στα κρεοπωλεία, στις
γειτονιές, ώς και 2.250.
Επισήμως είναι όλα
ελληνικά, ψάξε όμως να
βρεις ποια είναι ελληνικά,
ποια βουλγαρικά (άλλωστε
έχει καμιά σημασία;). Την
ίδια ώρα στα Σκόπια, που
πανηγύριζαν για την
αναγνώριση από το
Βελιγράδι, ο Κ. Γκλιγκόροφ
κινδυνολογούσε για το
όνομα και η Ουάσιγκτον
συνιστούσε απευθείας
συνομιλίες με την Αθήνα.
Είπαμε όμως, χθες ήταν
ημέρα ελληνική...

—Αποκόμισε μια ικανοποιητι
κή δημόσια δήλωση τον προέ
δρου Κλίντον για την Ιμια.
—Πέτυχε να τεθούν οι βάσεις
για μια από κοινού (με τις
ΗΠΑ) οικονομική διείσδυση
στα Βαλκάνια.
—Αποκόμισε τη διαβεβαίωση
ότι πριν από την επίσκεψη
Στεφανόπουλου στις ΗΠΑ (9
Μαΐου) θα έχει αρθεί η ταξι
διωτική οδηγία.

ΝΙ. Κ.

Από τα άλλα εθνικά θέμα-

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Του απεσταλμένου μας
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
κανοποιημένος από τη
συνάντησή του με τον
Αμερικανό πρόεδρο
Μπ. Κλίντον εμφανίστηκε
αμέσως μετά ο Κ.
Σημίτης. Και η
ικανοποίηση αυτή πηγάζει
κυρίως από τη δήλωση
του Αμερικανού προέδρου
λίγο πριν από τη
συνάντηση, μια δήλωση με
την οποία η αμερικανική
πλευρά υιοθετεί την
ελληνική θέση για
παραπομπή του θέματος
της Ιμιας στο Δ ιεθνές
Δικαστήριο της Χάγης.

Ι

«Ηταν μια επιτυχής συνά
ντηση», ήταν τα πρώτα λόγια
του πρωθυπουργού στη συνέ
ντευξη Τύπου που παραχώ 
ρησε στους Ελληνες δημοσιο
γράφους. Και πρόσθεσε ο κ.
Σημίτης: «Ο πρόεδρος Κλί
ντον στο ένα θέμα που μας
απαχόλησε, τις ελληνοτουρ
κικές σχέσεις, αποδέχτηκε τις
βασικές αρχές της δικής μας
πολιτικής».

Τρεις στόχοι
Ο πω ς έγινε σαφές από τη
συνέντευξη του Κ. Σημίτη,
αλλά και του Θ. Πάγκαλου, η
ελληνική πλευρά πέτυχε τρεις
στόχους από αυτή τη συνά
ντηση:

τα, ενδιαφέρον συγκεντρώνει
η διαβεβαίωση του Μπ. Κλί
ντον ότι θα πάρει πρωτοβου
λία για την επίλυση του Κυ
πριακού, ενώ στο θέμα των
Σκοπιών, όπως είπε ο πρω θυ
πουργός, δεν υπήρξε εξέλιξη
και απλά προχω ρεί η ενδιά
μεση συμφωνία.

Ιμια και σύνδεση
Τουρκίας - ε . ε .
Δεν ανέμενε θεαματικά
αποτελέσματα από τη συνά
ντηση αυτή ο πρωθυπουργός.
Είχε προϊδεάσει για το θέμα
αυτό πριν ακόμη πατήσει το
πόδι του στην αμερικανική
πρωτεύουσα. Εν τούτοις, όσα
προαναφέρθηκαν τον ικανο
ποίησαν πλήρως, αφού, όπως
και ο ίδιος είπε, η επίσκεψη
εκτός των άλλων θα συμβάλει
στην ακόμη μεγαλύτερη βελ
τίωση των σχέσεων Ελλάδας
-Η Π Α .
Ο κ. Σημίτης διευκρίνισε
ότι σε περίπτωση αποδοχής
από την Τουρκία του θέματος
της Ιμιας στο Διεθνές. Δ ικα
στήριο της Χάγης, «εμείς δεν
θα προβάλουμε ενστάσεις
για την υλοποίηση της τελωνειακής σύνδεσης της Τουρ
κίας με την ΕΕ, ενώ πρόσθε
σε ότι στο ενδεχόμενο παρα
πομπής στο ίδιο δικαστήριο
και του θέματος της υφαλο
κρηπίδας, τότε μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε την επίλυση
άλλων προβλημάτων όπως
του FIR, του εναέριου χώρου
κ.ά.

ΠρωτοβουΑία
για Κυπριακό
Ο πρωθυπουργός είπε ότι ο
πρόεδρος Κλίντον σκέφτεται
να πάρει πρωτοβουλία για το
Κυπριακό, εντούτοις ο Α με
ρικανός πρόεδρος δεν τον
προϊδέασε για το πλαίσιο της
πρωτοβουλίας αυτής. Π αρ’
όλα αυτά, ο κ. Π άγκαλος

ανακοίνωσε ότι στο τέλος του
μήνα θα υπάρξουν για το θέ
μα αυτό επισκέψεις στην
Αθήνα, Α γκυρα και Λευκω
σία του Αμερικανού βοηθού
υπουργού Εξωτερικών κ.
Κόρλμπλουμ (που αντικατέ
στησε τον Χόλμπρουκ).
Για το θέμα των Σκοπιών, ο
κ. Σημίτης μίλησε για ενημέ
ρωση που έκανε στον κ. Κλί
ντον, χωρίς όμως κάτι περισ
σότερο, ενώ αρκέστηκε να
πει ότι προχω ρεί η ενδιάμεση
συμφωνία.

Οικονομικές
πρωτοβουΑίες
Το θέμα πάντως στο οποίο
επέμεινε ιδιαίτερα ο κ. Σημί
της, είναι αυτό του ρόλου
που μπορεί να παίξει η χώ 
ρα μας στην περιοχή των
Βαλκανίων. Στο πλαίσιο
αυτό εντάσσονται και οι
κατ’ αρχήν συμφωνίες με
τον κ. Κλίντον για δύο θέ
ματα: 1) Κοινή εμπορική
αποστολή από Ελληνες και
Α μερικανούς επιχειρημα
τίες στα Βαλκάνια για
επενδύσεις και 2) Ανάλη
ψη πρωτοβουλίας για με
ταφορά τεχνολογίας στις
βαλκανικές χώρες με τη
δημιουργία ενός Ινστιτού
του στη Θεσσαλονίκη που
θα μεταφέρει την τεχνολο
γία και θα χρηματοδοτηθεί
κατά 50% από τη χώρα μας
και 50% από τις ΗΠΑ.
«Στόχος μας, είναι, πρό
σθεσε ο πρωθυπουργός, να
δείξουμε ότι η Ελλάδα έχει
ρόλο να παίξει στην περιο
χή και μπορούμε να είμα
στε συμμέτοχοι στις εξελί
ξεις».

Και διμερείς
συναντήσεις
Ο πρω θυπουργός βέ
βαια, αναφέρθηκε και
στον πολιτικό ρόλο που

μπορεί να παίξει η χώρα μας
στα Βαλκάνια και στο θέμα
αυτό αναφέρθηκε επί μακράν
στη συζήτησή του με τον Μ.
Κλίντον.
Κατά τα άλλα, ο πρω θυ
πουργός, επανέλαβε
ότι
έχουμε το δικαίωμα επέκτα
σης των 12 μιλίων και «θα το
κάνουμε όταν κρίνουμε σω
στό», δεν συσχέτισε το θέμα
των 12 μιλίων με αυτό των
Ιμια, ενώ είπε πως ο κ. Κλί
ντον σκέφτεται την ανάληψη
πρωτοβουλίας για το Κυπρια
κό, χωρίς όμως να διευκρινί
σει το πλαίσιο της πρωτοβου
λίας αυτής.
Ο πρωθυπουργός, πάντως
διευκρίνισε ότι οι δύο υπουρ

γο ί Εξωτερικών (Ελλάδας Τουρκίας) μπορούν να συνα
ντιούνται με διάφορες ευκαι
ρίες και να συζητούν διάφο
ρες εκκρεμότητες.

Η ταξιδιωτική
οδηγία
Τέλος, σύμφωνα με πληρο
φορίες, ο υπουργός Εξωτερι
κών Θ. Πάγκαλος κατά τη συ
νάντησή του με τον Α μερικα
νό σύμβουλο Ασφαλείας κ.
Λέικ, αποκόμισε τη διαβεβαί
ωση ότι η ταξιδιωτική οδηγία
των ΗΠΑ θα έχει αρθεί πριν
από την επίσκεψη του π ρ ο έ
δρου της Δημοκρατίας Κ.
Στεφανόπουλου στις ΗΠΑ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

PRINCE O L IV E R

Κ Λ Ε ΙΝ Ο Υ Μ Ε

Ο Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Α

To Gruppo PRINCE OLIVER αποφάσισε την οριστική διακοπή
λειτουργίας του καταστήματος HAPPENINGστην Καλλιθέα , Θησέως 118.
Στην ίδια διεύθυνση θα δημιουργηθεί ένα νέο πρότυπο κατάστημα
PRINCE OLIVER, έτοιμο ν’ ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες για
ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο εκφράζοντας τις διεθνείς τάσεις της μόδας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ HAPPENING
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ! ! !
Μέχρι τις 30 Απριλίου δίνεται η μοναδική ευκαιρία
ν’ αποκτήσετε καλοκαιρινά - χειμωνιάτικα & demi saison
ανδρικά και γυναικεία ρούχα σε

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ I

&12ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

PRINCE OLIVER S.A.

Και ο Κϋηρίδης ρ ίχνετα ι
στη μάχη τω ν εκ η ο γώ ν

Σαφής ΥΠΟΔΕΙΞΗ του Αμερικανού προέδρου στην Αγκ

upa να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο για την Ιμια. Ο Σημίτης αποκατέστησε
εικόνα αξιοπιστίας της χώρας μας στις ΗΠΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιαννάκης
Κασουλίδης επανέλαβε ότι ο πρόεδρος Κληρίδης έχει κάθε
δικαίωμα να πάρει μέρος στην προεκλογική εκστρατεία εν όψει
των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου. Ανέφερε ότι πολιτικά και
ηθικά δεν είναι η πρώτη φορά στη Δημοκρατία που ο πρόεδρος
δικαιούται, χωρίς να χρησιμοποιεί την κρατική μηχανή, να πάρει
μέρος στην προεκλογική εκστρατεία, όπως οποιοσδήποτε
άλλος πολίτης. Ο κ. Κασουλίδης επεσήμανε ότι ο πρόεδρος
Κληρίδης είναι επίτιμος πρόεδρος του ΔΗΣΥ και δικαιούται να
πάρει μέρος στην εκστρατεία του κόμματος από το οποίο
προέρχεται. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι το
μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη
συμμετοχή του στην προεκλογική εκστρατεία είναι ότι επιθυμεί
ο Δημοκρατικός Συναγερμός να πάρει περισσότερες ψήφους.

κλίνην: Πρώτα
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Κι ΑΠΟ 2\Q
Η ΠΕΡΙΛΑΛΗΤΟΣ
A l l TQN ΙΜ ΙΑ!

Του Δ.Π. ΔΗΜΑ

Π ροτομή το υ Γεννήματα
στο Γενικό Κρατικό
Τα αποκαλυπτήρια προτομής του Γιώργου Γεννηματά, που
φιλοτέχνησε ο γλύπτης καθηγητής Παλαιολόγος, έκανε χθες το
μεσημέρι στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ!» ο υπουργός Υγείας Αναστάσης Πεπονής. Ο
υπουργός απέστειλε χαιρετισμό στην οικογένεια Γεννηματά και
ευχήθηκε να συνεχίσουν όλοι το έργο του. Στη συνέχεια, ο κ.
Πεπονής εγκαινίασε την καινούργια πτέρυγα του νοσοκομείου,
όπου στεγάστηκε Νευρολογική Κλινική.

Δικαιώθηκε από το
Β 'ΤριμείΙές η κ . Κω Πέταη
Σε φυλάκιση 8 μηνών ο καθένας, καταδικάστηκαν ερήμην από
το Β 'Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, οι υπεύθυνοι της
εφημερίδας «Αυριανή» για συκοφαντικό δημοσίευμα σε βάρος
της δημοσιογράφου της «Ε», Κατερίνας Κωλέτση. Μάλιστα, το
δικαστήριο επέβαλε στους κατηγορουμένους να καταβάλουν
στη μηνύτρια το ποσόν των 15 εκατομμυρίων δραχμών για την
αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από το
δημοσίευμα της «Αυριανής», στο οποίο αναφερόταν ότι το
όνομα της Κατερίνας Κωλέτση περιείχετο σε λίστα «μυστικών
κονδυλίων» του υπουργείου Εξωτερικών. Ειδικότερα στην
προαναφερόμενη ποινή, αλλά και στη χρηματική αποζημίωση
καταδικάστηκαν ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας «Αυριανή», Γ.
Κουρής, και οι συνεργάτες του, Κ. Κοντοπάνος, Γ. Μαύρος και
Γ. Τσιρογιάννης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα «το όνομα της κ.
Κωλέτση περιείχετο σε λίστα, την οποία είχε ο πρώην υπουργός
Εξωτερικών, Μιχ. Παπακωνσταντίνου, από την οποία
αποδεικνυόταν ποιοι δημοσιογράφοι είχαν χρηματιστεί από το
υπουργείο». Στο δικαστήριο κατέθεσε ως μάρτυρας και ο
επίτιμος εισαγγελέας εφετών, Γ. Κουβέλης, ο οποίος είχε
διενεργήσει έρευνα για τα «μυστικά κονδύλια» και είχε θέσει την
υπόθεση στο αρχείο. Οπως υποστήριξε στο δικαστήριο ο κ.
Κουβέλης, «το όνομα της κ. Κωλέτση δεν ενεπλάκη ποτέ σ’ αυτή
την υπόθεση».

ΚΚΕ: Α να γόρ ευσ α ν
το ν ΚΑίντον επ ιδια ιτητή
«Δηλώσεις υποκρισίας», θεωρεί το ΚΚΕ τις δηλώσεις Κλίντον,
ενώ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι αναγόρευσε επίσημα
επιδιαιτητή των ελληνοτουρκινών σχέσεων τις ΗΠΑ και
υποθήκευσε για μια ακόμη φορά το μέλλον της χώρας στο
όνομα της ελληνοαμερικάνικης συνεργασίας. Η ανακοίνωση του
γραφείου Τύπου του ΚΚΕ έχει ως εξής: «Ο ελληνικός λαός δεν
πρέπει να κοιμάται καθόλου ήσυχος ύστερα από τις
παραινέσεις των ΗΠΑ για "τη μη χρήση βίας και για την ειρηνική
επίλύση των διαφορών". Πρόκειται για δηλώσεις υποκρισίας
από μια δύναμη που είναι πασίγνωστο ότι και σήμερα οργώνει
τη γη με στρατεύματα και κεφάλαια, οργανώνει εγκληματικές
επεμβάσεις, καταδικάζει με τα εμπάργκο λαούς σε πείνα και
δυστυχία. Ο Ελληνας πρωθυπουργός αναγόρευσε επίσημα
επιδιαιτητή των ελληνοτουρκικών σχέσεων τον αμερικανικό
παράγοντα, ο οποίος το μόνο που ενδιαφέρεται είναι να
κατοχυρώσει ένα ακόμα πιο ευρύτερο και επικίνδυνο ρόλο στην
περιοχή. Υποθήκευσε για μια ακόμα φορά το παρόν και το
μέλλον της χώρας στο όνομα της ελληνοαμερικανικής
συνεργασίας, υποσχόμενος για τη χώρα μας τόσο του αγωγού
και του οχήματος της «νέας τάξης πραγμάτων» στην περιοχή. Η
ειρήνη, η φιλία και η συνεργασία των λαών είναι δύσκολη και
αβέβαιη όταν αυτή δεν εμπεδώνεται στην κοινή πάλη εναντίον
της δράσης και των στρατηγικών σχεδίων των ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων, που σήμερα είναι ακόμα περισσότερο επικίνδυνες.

ΣΥΝ: Τίπ ο τα ουσιαστικό
«Τίποτε το ουσιαστικό για την προώθηση των θέσεων της χώρας
δεν φαίνεται να προκύπτει από τη συνάντηση Κλίντον-Σημίτη»,
θεωρεί ο Συνασπισμός και προσθέτει: «Αναμένουμε από την
κυβέρνηση αναλυτική πληροφόρηση όταν ολοκληρωθεί η
επίσκεψη. Η Ελλάδα χρειάζεται σαφή γραμμή πλεύσης και ένα
σχέδιο πρωτοβουλιών για την προώθηση των ελληνικών θέσεων
στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας και την αναβάθμιση της
θέσης της χώρας στην περιοχή. Η σημερινή εικόνα αμηχανίας,
έλλειψης συντονισμού και εκνευρισμού στη συνέντευξη Τύπου
του Πρωθυπουργού, δεν υπηρετεί αυτή την ανάγκη».

0XIM UTHI
I T U ΗΠΑ

ε αντίθεση με όποιο
αισιόδοξο ή
απαισιόδοξο κλίμα
καλλιεργήθηκε πριν από
την επίσκεψη Σημίτη στην
Ουάσιγκτον, η συνάντηση
Κλίντον - Σημίτη, χθες το
μεσημέρι στο Λευκό Οίκο,
έδωσε την ευκαιρία για
τοποθέτηση θέσεωναιτημάτων εκατέρωθεν με
«ήπιο και συγκρατημένο»
τρόπο, που σύμφωνα με
συγκλίνουσες εκτιμήσεις
σηματοδοτεί μία νέα εποχή
συνεργασίας και
περαιτέρω σύσφιγξης των
σχέσεων των δύο χωρών
με «κοινές» πρωτοβουλίες
οικονομικής και πολιτικής
συνεργασίας στα Βαλκάνια.

Σ

Η «νέα εικόνα» που παρου
σίασε ο κ. Σημίτης για την απο
κατάσταση της «αξιοπιστίας»
της χώρας έγινε προφανώς θε
τικά αποδεκτή από την αμερι
κανική πολιτική ηγεσία, και ο κ.
Κλίντον με τις δηλώσεις του,
στη διάρκεια της φωτογραφι
κής ευκαιρίας που είχαν οι δύο
άνδρες στο οβάλ γραφείο, κα
τέγραψε το γεγονός αυτό με τη
μάλλον ασυνήθιστα θερμή υπο
δοχή του επισκέπτη του, αντα
νακλώντας την επιθυμία της
Ουάσιγκτον για πολιτική στήρι
ξη του κ. Σημίτη.

Προβοϋή του ρόΑου
της ΕΑΑάΔας
Η ελληνική πλευρά, εξ όσων
συνάγονται, δεν φάνηκε διατε
θειμένη να «διακινδυνεύσει»
συζήτηση επί εθνικών προτε
ραιοτήτων και αντ’ αυτού πρό
βαλε ένα νέο πολιτικό και οικο
νομικό ρόλο για την Ελλάδα,
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
και στα Βαλκάνια, ιδιαίτερα δε
στις γειτονικές χώρες, με έμφα
ση στην Αλβανία, όπως προκύ
πτει από σειρά ενδείξεων.
Μετά τη 45λεπτη συνάντησή
του με τον πρόεδρο Κλίντον, ο
κ. Σημίτης σε σύντομες δηλώ
σεις του, έξω από το οβάλ γρα
φείο, όπου στην έξοδο σημειωτέον τον συνοδέυσε ο Αμερικα
νός πρόεδρος, είπε πως είχε μία
πολύ αποδοτική και πολύ εν
διαφέρουσα συνάντηση με τον
πρόεδρο Κλίντον για «καλύτε
ρες σχέσεις και συνεργασία με
τις Ηνωμένες Πολιτείες... για το
πώς μπορούμε να συνεργα
στούμε στα Βαλκάνια και να α 
ναπτύξουμε κοινές πρωτοβου
λίες».
Ουσιαστικά, όπως εκτιμάται
από έγκυρους παρατηρητές της
παρουσίας και των δηλώσεων
του κ. Σημίτη εδώ στην Ουάσιγκτον, η ελληνική πλευρά επεδίωξε και φαίνεται να πήρε,
κατ’ αρχήν, αλλά αυτό θα φανεί
περισσότερο στην πορεία, μια
«αναγνώριση» του ρόλου της
στα Βαλκάνια, με «αντάλλαγ
μα» να μην δημιουργήσει «α
γκάθια» με τα εθνικά της αιτή
ματα στα αμερικανικά συμφέ

ΑΠΟ ΧΑΙΡΕΐδΡΕΣ,
ΟΣΕΣ ΘΕΛΕΤΕ/.

Αριστερό: «Ησυχα και με το μαλακό, άλα θα λυθούν», ήταν το ζουμί
όσων είπε ο Κ λίντον χθες στην ελληνική αντιπροσωπεία. Τη ν ίδια
ώρα οι κυρίες (επάνω) Κ λίντον και Σημίτη ασχολούνταν με πιο
ειρηνικά θέματα

Πρόσκληση στον Κλίντον
να έρθει στην Ελλάδα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για επίσκεψη στη χώρα μας έκανε ο
πρωθυπουργός Κ. Σημίτης στον Αμερικανό πρόεδρο
κατά τη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός
πρόεδρος φέρεται να αποδέχτηκε την πρόσκληση,
λέγοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι αυτή μπορεί να
πραγματοποιηθεί κατά το Νοέμβριο, μετά τις
αμερικανικές εκλογές, τις οποίες ελπίζει ότι θα κερδίσει.

ροντα που εξυπηρετούνται από
την Τουρκία, στον περίγυρο της
χώρας αυτής από τη Μέση Ανα
τολή, ώς τα πετρέλαια της Κασπίας.
Από τη σκοπιά αυτή η ελληνι
κή πλευρά άμεσα ή έμμεσα έ
κανε σαφές ότι δεν προτίθεται

να ακολουθήσει «επιθετική»
πολιτική έναντι της Τουρκίας,
ενώ παράλληλα δεν πέρασε α
παρατήρητο το γεγονός ότι ο
πρωθυπουργός Σημίτης ουδεμία αναφορά έκανε στα 12 μι
λιά, κατά την παραμονή του
στην Ουάσιγκτον, ένα ζήτημα

για το οποίο, τόσο πριν όσο και
μετά την κρίση της Ιμιας, είχε επισημάνει ότι «η επέκταση των
χωρικών υδάτων στα 12 μίλια α 
ποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα
της Ελλάδας και θα το ασκήσει
όποτε αυτή κρίνει κατάλληλα».
Αναφέρθηκε μόνο στη συνέ-

Τρεις αναφορές της Ουάσιγκτον με
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Του Δ.Π. ΔΗΜΑ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ είναι έτοιμη και πρό
θυμη να παράσχει τη βοήθεια της
στην «επίλυση μερικών εκ των δυ
σκολιών στο Αιγαίο», είπε ο πρόεδρος Κλί
ντον στη διάρκεια της φωτογραφικής ευ
καιρίας με τον πρόεδρο Σημίτη, ενισχύοντας έτσι την ευρέως κρατούσα πεποίθηση
ότι, εφόσον τελικά το θελήσουν οι δύο
πλευρές, όπως φαίνεται να συμβαίνει, η α
μερικανική πλευρά θα διαδραματίσει ένα
σοβαρό ρόλο στην αποκλιμάκωση της ελλη
νοτουρκικής έντησης και, τελικώς, στο διά
λογο Αθηνών-Αγκυρας.
Οπως έχει υπογραμμίσει η «Ε», σε πρώ
το στάδιο, βραχυπρόθεσμα, φαίνεται πως
το «αγκάθι» της Ιμιας βαίνει προς διευθέ
τηση μέσω διεθνούς διαιτησίας, όπως εξάλ
λου φέρεται να ζήτησε ο κ. Σημίτης από τον
κ. Κλίντον να «ασκήσει την επιρροή» του
στην τουρκική πλευρά, κατά τις ενημερωτι
κές πηγές, για να προχωρήσει στη Χάγη,
γεγονός που και πάλι ο Αμερικανός πρόε
δρος επανέβαλε στο οβάλ γραφείο, λίγο
πριν αρχίσει η 45λεπτη συνάντησή του με
τον Ελληνα πρωθυπουργό.

Η

Η ΔιίΑωση κηίντον
«Αναφορικά με το ζήτημα της Ιμιας», εί
πε ο κ. Κλίντον, «οι Ηνωμένες Πολιτείες έ
χουν ήδη πει ότι πιστεύουμε πως θα πρέ-

πει να γίνει προσφυγή στο Διεθνές Δικα
στήριο της Χάγης ή κάποιο άλλο φόρουμ
διεθνούς διαιτησίας».
Η ελληνική πλευρά έχει καταστήσει σα
φές ότι για να προχωρήσει σε πολιτικό διά
λογο με την Τουρκία, θα πρέπει να λυθούν
εκείνα τα ζητήματα που χρήζουν νομικής
λύσης.
Για τη Χάγη, επίσης, έχει προταθεί και
προσφυγή για το θέμα της υφαλοκρηπίδας.

Κατά της βίας
Εξάλλου, ο κ. Κλίντον υπήρξε κατηγορη
ματικός πως «όλα αυτά τα ζητήματα θα
πρέπει να επιλυθούν χωρίς τη χρήση ή την
απειλή βίας, με τη σύμφωνη γνώμη των δύο
πλευρών, ότι θα δεσμευθούν από διεθνείς
συμφωνίες και με αμοιβαίο σεβασμό για ε
δαφική ακεραιότητα».
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο
πρόεδρος Κλίντον συνοδέυσε τον πρωθυ
πουργό Σημίτη στην έξοδο, όπου περίπου
είκοσι πέντε μέτρα από τους δημοσιογρά
φους αντάλλαξαν θερμή χειραψία και «πόζαραν» για τις τηλεοπτικές κάμερες και
τους φωτογράφους.
Ο πρωθυπουργός Σημίτης ήταν έτοιμος
να μπει στη λιμουζίνα που ήταν έτοιμη να
ξεκινήσει μπροστά ακριβώς στην έξοδο,
αλλά ύστερα από παρότρυνση του προέ
δρου Κλίντον προχώρησε προς το σημείο ό
που βρίσκονταν οι δημοσιογράφοι -του

ντευξή του και ύστερα από ερώ
τηση δημοσιογράφων.
Η απουσία τέτοιας δήλωσης
εκ μέρους του, ωστόσο, δεν α 
ποτελεί δέσμευση εκ μέρους
του με οποιοδήποτε συγκεκρι
μένο αντάλλαγμα, παρά φέρε
ται να τοποθετείται στο ευρύτε

ρο κλίμα βελτίωσης και προ
σέγγισης των δύο χωρών.

Και συνάντηση
τύπου Καμπ Ντέιβιντ
Ετσι, εφ’ όσον όπως αναμέ
νεται και το δήλωσε εξάλλου ο

πρόεδρος Κλίντον, προχωρήσει
με κάποια μορφή διεθνούς διαι
τησίας ή πιο συγκεκριμένα με
τη Χάγη, το θέμα της Ιμιας, αυ
τό θα επιτρέψει σε μακροπρό
θεσμο πλαίσιο την επανέναρξη
του ελληνοτουρκικού διαλόγου.
Μάλιστα, σύμφωνα με ενδεί

ξεις και πληροφορίες που έχει
η «Ε», όλα συγκλίνουν προς ελ
ληνοτουρκική συνάντηση κορυ
φής, μάλλον νωρίς το φθινόπω
ρο, μεταξύ των πρωθυπουργών
Σημίτη και Γιλμάζ και πάντα,
κατά τις ίδιες πληροφορίες, α
νάλογα βέβαια και με τις εν τω

βασικό αποδέκτη την Αγκυρα
Λευκού Οίκου, Ελληνες και Τούρκοι- αι
προέβη σε σύντομες δηλώσεις, εκφράζο
ντας την ικανοποίησή του για την «πολύ α
ποδοτική και πολύ ενδιαφέρουσα» συνομι
λία του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Ιμια
Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κ.
Μάικ ΜακΚέρι, λίγο αργότερα, ενημέρω
σε τους εκπροσώπους του Τύπου για τις συ
νομιλίες Κλίντον-Σημίτη.
Οι δύο άνδρες «έκαναν μια ανασκόπηση
των διμερών σχέσεων και μίλησαν για λίγο
για τη διαφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρ
κίας, που αφορά τη βραχονησίδα ΙμιαΚαρντάκ», είπε ο κ. ΜακΚέρι, και πρόσθεσε πως ο πρόεδρος Κλίντον είπε στον κ. Ση
μίτη πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βα
θιά ανήσυχες για την κατάσταση στο Α ι
γαίο γενικά και πως θέλαμε να βοηθήσου
με στην εξεύρεση λύσης».
«Ο πρόεδρος», συνέχισε ο κ. ΜακΚέρι,
«είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εννοούν
την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης ή κάποια άλλα αρμόδια διεθνή φο
ρά για το θέμα της ιδιοκτησίας της Ιμιας».

Δέσμευση από
τις Διεθνείς συμφωνίες
«Επίσης, έκανε ξεκάθαρο ότι οι Ηνωμέ
νες Πολιτείες πιστεύουν πως οι διαφωνίες
μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας θα πρέπει

να διευθετηθούν χωρίς βία ή την απειλή
βίας και ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να
δεσμευτούν από τις σχετικές διεθνείς συμ
φωνίες, που σέβονται την εδαφική ακεραι
ότητα της οποιοσδήποτε εκ των δύο πλευ
ρών», είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οί
κου. Στη συνέχεια, είπε ο κ. ΜακΚέρι, «ο
πρωθυπουργός έκανε μια παρουσίαση που
ο πρόεδρος Κλίντον βρήκε υπερβολικά εν
θαρρυντική».
Ο κ. ΜακΚέρι είπε επίσης ότι συζητήθη
κε το Κυπριακό και ο πρόεδρος υπέδειξε
πως ο εκτελών χρέη βοηθού υπουργού
Εξωτερικών Τζον Κόρνμπλουμ «θα ’ναι
διαθέσιμος κατά τους προσεχείς μήνες να
επισκεφθεί την περιοχή και να συζητήσει
με τις πλευρές τρόπους για μια νέα κινητι
κότητα στις συνομιλίες και ελπίζουμε πως
αν αυτή η αποστολή πραγματοποιηθεί αρ
γότερα, το καλοκαίρι, θα μπορούσε να ο
δηγήσει σε επανάληψη του διαλόγου για το
Κυπριακό».
Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέ
φερε ότι έγινε συζήτηση για τις σχέσεις της
Ελλάδας με τους γείτονές της και «ο πρόε
δρος είναι ενθαρρυμένος από τη βελτίωση
των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και της Πρώ
ην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μα
κεδονίας... και έγινε συζήτηση για άλλες δι
μερείς σχέσεις που έχει στα Βαλκάνια η
Ελλάδα και φυσικά συνομίλησαν για την ει
ρηνευτική αποστολή στη Βοσνία».
Από την πλευρά του, ο κ. Ντέιβιντ Τζόν-

σον, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για ε
ξωτερικά ζητήματα, είπε πως «υπήρξε μια
λεπτομερής συζήτηση για τις ιδέες που έχει
η Ελλάδα αναφορικά με τη σχέση της με
την Τουρκία ...μεταξύ των οποίων ήταν και
η τελωνειακή σύνδεση της Τουρκίας με την
Ευρωπαϊκή Ενωση...».

ΑεροΔρόμιο
και τρομοκρατία
Ο κ. Τζόνσον είπε πως το θέμα της α
σφάλειας του αεροδρομίου των Αθηνών
δεν ηγέρθη, αλλά πρόσθεσε πως «εργαζό
μαστε με την κυβέρνηση της Ελλάδας και
τις αρχές του αεροδρομίου των Αθηνών,
για να προχωρήσουμε μπροστά στο θέμα
αυτό», είπε ο κ. Τζόνσον εννοώντας την
άρση της «μίνι-οδηγίας».
Ωστόσο, «ζητήματα τρομοκρατίας ηγέρθησαν», είπε ο κ. Τζόνσον και ανέφερε ότι
«υπήρξε σύντομη συζήτηση για την τρομο
κρατία και για την επιθυμία μας για περαι
τέρω συνεργασία στην τρομοκρατία και για
να προχωρήσουν κάποιες διώξεις» («some
prosecutions to move forward»).
Σε ερώτηση αν πρόκειται για τη «17 Νο
έμβρη», ο κ. Τζόνσον απάντησε ότι «επρόκειτο περί γενικής συζήτησης, δεν αφορού
σε συγκεκριμένες ομάδες», αλλά πρόσθεσε
πως έγινε συγκεκριμένη αναφορά στο πρό
σφατο επεισόδιο κατά της αμερικανικής
πρεσβείας στην Αθήνα.

μεταξύ εξελίξεις. Κατά το προ
σεχές δίμηνο θα πρέπει να ορι
στεί η τοποθεσία και κατ’ αρ
χήν, η περίοδος πραγματοποίησήςτηςς.
Οπως εκτιμάται, θα πρόκει
ται για συνάντηση κορυφής τύ
που Καμπ Ντέιβιντ, με αμερι
κανική μεσολάβηση, που προ
φανώς αποδέχονται τώρα και
οι δύο πλευρές.
Εξυπακούεται ότι η διά διε
θνούς διαιτησίας επίλυση του
προβλήματος της κυριαρχίας
της Ιμιας που έχει εγερθεί από
την Τουρκία, θα πρέπει να ’χει
επιλυθεί, και προς αυτή την κα
τεύθυνση θα στραφούν βραχυ
πρόθεσμα οι αμερικανικές προ
σπάθειες.
Αυτό, εξάλλου, είχε κάνει
σαφές ο κ. Νίκολας Μπερνς, ο
εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τις δηλώσεις του στην
«Ε», όπου είχε επισημάνει ότι
βραχυπρόθεσμα αποτελεί στό
χο η επίλυση της διαφοράς της
Ιμιας με διεθνή διαιτησία ή ό
ποιο τρόπο επιλέξουν οι δύο
πλευρές, και μακροπρόθεσμα
είχε πει ο κ. Μπερνς δεν υπάρ
χει υποκατάστατο του διαλό
γου.

Ενημέρωση
για ΝτεμιρέΑ
Ας σημειωθεί, ότι έμμεσα ο κ.
Μακ Μάκερι, ο εκπρόσωπος
του Λευκού Οίκου, έκανε υπαι
νιγμό για τη διαγραφόμενη
προοπτική
ελληνοτουρκικής
συνάντησης κορυφής.
Οταν ρωτήθηκε από Τούρκο
δημοσιογράφο, στη διάρκεια ε
νημέρωσης λίγο μετά τη συνά

ντηση Κλίντον - Σημίτη, αν συ
ζητήθηκε συνάντηση των δύο
πρωθυπουργών Ελλάδας και
Τουρκίας, ο κ. Μακ Κέρι είπε:
«Φυσικά ο πρόεδρος Κλίντον
έκανε ανασκόπηση της πρό
σφατης συνάντησής του με τον
πρόεδρο Ντεμιρέλ, και υπέδει
ξε (ο πρόεδρος Κλίντον) ότι
πρέπει να υπάρχουν τρόποι, για
δύο στενούς συμμάχους των
Ηνωμένων Πολιτειών να μπο
ρέσουν να φθάσουν σε αμοι
βαία ικανοποιητικά μέσα για
την αντιμετώπιση των διαφω
νιών που υφίστανται μεταξύ
τους». Ενας σαφής υπαινιγμός
εκ μέρους του κ. Μακ Κέρι για
την προοπτική συνάντησης Ση
μίτη - Γιλμάζ.
Ο κ. Μακ Κέρι πρόσθεσε μά
λιστα πως ο κ. Κλίντον έδωσε
στον κ. Σημίτη «κάποια από
χρωση των συζητήσεων ηου εί
χε με τον κ. Ντεμιρέλ και ότι ελ
πίζουμε να βοηθήσουμε τις δύο
πλευρές να μπορέσουν να φθά
σουν σε αμοιβαία ικανοποιητι
κές διαδικασίες για την αντιμε
τώπιση των διαφωνιών τους».
Προηγουμένως, ο κ. Μακ Κέ
ρι, απαντώντας σε ερώτηση αν
μετά τη συνάντηση Κλίντον Σημίτη βλέπει ότι μπορεί να υ
πάρξει κίνηση στα ελληνοτουρ
κικά, είπε πως «ελπίζουμε οι
δύο πλευρές θα μπορέσουν, με
τά από τα όσα έχουν πει δημό
σια, να προωθήσουν το διάλογό
τους... και είμαστε έτοιμοι να
βοηθήσουμε... αλλά, βασικά, οι
δύο πλευρές χρειάζεται να α
πευθύνουν τα προβλήματά τους
κατάλληλα, για αναζήτηση λύ
σεων που αφορούν σύνορα και
εδαφικές διαφωνίες...».
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Οχι Λόγια μόνο
ΑΥΤΑ που ακούσαμε να λέει δημόσια ο πρόε
δρος Μπιλ Κλίντον κατά τη συνάντηση του με
τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη αναμφισβήτη
τα ικανοποιούν την Ελλάδα ως τοποθετήσεις.
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ο Αμερικανός πρόεδρος δεν
συνέστησε διάλογο με την Τουρκία, αλλά δή
λωσε ότι το θέμα των βραχονησίδων Ιμια πρέ
πει να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης ή σε άλλο όργανο διεθνούς διαιτη
σίας.
ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ, είπε ο Μπιλ Κλίντον ότι οι ελλη
νοτουρκικές διαφορές πρέπει να λυθούν χωρίς
χρήση ή απειλή χρήσης βίας και με τη σύμφωνη
γνώμη των δύο πλευρών να μείνουν προσηλω
μένες στις διεθνείς συνθήκες και τον αμοιβαίο
σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας.
ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ότι όλα αυτά, που αποτελούν
πάγιες ελληνικές θέσεις, είναι εκδήλωση ειλι
κρινούς ενδιαφέροντος και όχι προεκλογικά
λόγια χωρίς αντίκρισμα. Η Ελλάδα έχει πικρή
πείρα από τις συναντήσεις στο παρελθόν Ελλή
νων πρωθυπουργών με Αμερικανούς προέ
δρους, καθώς και από προεκλογικές υποσχέ
σεις προς άγραν των ψήφων των ομογενών.
ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ και ρεαλιστική αντιμετώπιση των
θεμάτων της εξωτερικής μας πολιτικής μπορεί
να φέρει αποτέλεσμα, πείθοντας τις ΗΠΑ για
την εκδήλωση ειλικρινούς ενδιαφέροντος για
τις δίκαιες θέσεις της χώρας, οι οποίες είναι
σύμφωνες με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου.
ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΑ η Τουρκία δημιούργησε το
θέμα των βραχονησίδων Ιμια, αμφισβητώντας
την ελληνική κυριαρχία. Η σταθερή άρνηση της
Ελλάδας να αποδεχτεί διμερή διάλογο και η
εμμονή της για προσφυγή στο Διεθνές Δικα
στήριο της Χάγης τελικά τη δικαίωσαν.
Η ΤΟΥΡΚΙΑ έχει τώρα δύο επιλογές: Ή να απο
δεχτεί την προσφυγή στη Χάγη ή να δηλώσει
ότι δεν έχει καμία διεκδίκηση στις βραχονησί
δες, δηλαδή να αποδείξει την προσήλωσή της
στις διεθνείς συνθήκες και το σεβασμό της εδα
φικής ακεραιότητας της Ελλάδας.
ΤΑ ΟΣΑ είπε ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον απευθύ
νονται προς την Τουρκία. Η Ελλάδα και τις διε
θνείς συνθήκες σέβεται και τηρεί και δεν πρό
βαλε εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος της
Τουρκίας ή όποιας άλλης γειτονικής της χώρας.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, λοιπόν, είναι στην Τουρκία.
Προς τα εκεί πρέπει να στραφούν οι ΗΠΑ, αν
θέλουν να βοηθήσουν και να φανούν χρήσιμες,
όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για τη διασφά
λιση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή μας.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Εωστή στάση!

ΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Στην ομάδα των
δημοσιογράφων, που βρέθηκαν
μ α ζί μ ε το κυβερνητικό κλιμάκιο
στις σεισμόπληκτες περιοχές της
Κοζάνης και των Γρεβενών,
συμμετείχε και η Τατιάνα,
μαθήτρια της Ε 'τάξης του
Αμερικανικού Κολλεγίου.
Μίλησε με παιδιά στους
καταυλισμούς των λυομένων
κατοικιών και ενδιαφέρθηκε
ιδιαίτερα για τα σχολεία που
αχρηστεύτηκαν από τον
Εγκέλαδο.
Σ τη σύσκεψη, που έγινε στην
έδρα της περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, η ΙΟχρονη επίδοξη
«δημοσιογράφος» διάβαζε
αμέριμνη Μίκι Μάους όταν
μιλούσε ο Κώστας Λαλιώτης,
ενώ, όταν πήρε τον λόγο ο
υφυπουργός Χρ. Πάχτας,
κουλουριάστήκε στο κάθισμά της
και πήρε έναν υπνάκο.
Ποιος είπε ότι τα παιδιά δεν
έχουν πολιτικό κριτήριο;

πάϋ· χοντράδες...

Μεγάλη φόρα πήρε ο Θ. Π άγκαλος, παρασυρμένος, καθώς φαίνε
ται, από το κλίμα ευφορίας, που δημιούργησε η επίσκεψη του πρωθυ
πουργού στο Λευκό Οίκο, και τα ’κάνε πάλι μούσκεμα. Θύματα του
παρορμητισμού του, αυτή τη φορά, ορισμένοι δημοσιογράφοι, οι οποί
οι δεν διατύπωσαν και τόσο εύστοχα τις ερωτήσεις τους.
Αντί, λοιπόν, ο κ. Θόδωρος να θέσει το θέμα στο σωστό πλαίσιό του,
όπως εύστοχα έκανε ο Κ. Σ η μ ί
τη ς ...όρμησε εναντίον των δημο
σιογράφων αποκαλώντας τους...
οθωμανικότερους των Οθωμα
νών.
Πέντε χρόνια εισοδηματικής πολιτικής
Αυτός ο έμπειρος πολιτικός και
λιτότητας «απέδωσαν» πληθωρισμό 8.1%
χειριστής τόσο κρίσιμων θεμά
στα τέλη του περασμένου χρόνου. Μη
των, δεν μπορεί ν’- αντιληφθεί ότι
μπορώντας να στύψουν άλλο τους
μεγαλύτερη ζημιά από την άγνοια
μισθωτούς, ο πληθωρισμός το Μάρτιο
και τις άστοχες ερωτήσεις ενός«σκαρφάλωσε» στο 9,1%.
δύο δημοσιογράφων, κάνει η κα
Ακολουθώντας την πεπατημένη των
τηγορία που τους απευθύνει ο
τελευταίων χρόνων, διάστημα κατά το
ίδιος για φιλοτουρκισμό;
οποίο τα υπερκέρδη των μεσαζόντων
Το καλύτερο θα ήταν, να ζητή
θεωρούνται... ανελαστικά, οι αρμόδιοι
Χ .ΤΖ .
σει σύντομα συγγνώμη, και μάλι
υπουργοί ανακοίνωσαν «τιμή στόχου» για
στα δημοσίως. Οπως δημοσίως
το αρνί τις 2.000 δρχ. -για να
προσέβαλε αυτούς τους ανθρώ ρα την αποσαφηνίσαμε.
«προστατεύσουν» περισσότερο τον
πους, για την πατριωτική ακεραι
πληθωρισμό και δευτερευόντως τον
Μη χαριζόμαστε και μεταξύ μας!
ότητα των οποίων υποτίθεται ότι
καταναλωτή- και παράλληλα αφέθηκαν οι
Κ.Κ.
δεν αμφιβάλλει η κυβέρνηση, γι’
έμποροι να μετακυλήσουν τη «διατίμηση»
αυτό και τους συμπεριέλαβε στην
στον κτηνοτρόφο. Ετσι, τα αρνιά
κατά c n n
τόσο σπουδαία αυτή αποστολή.
αγοράστηκαν από τον παραγωγό γύρω

Σαν κόκκινα αβγά

στις 1.200 δρχ.
Λαμπρά! Τώρα τη μικρή υποχώρηση του
πληθωρισμού, που προσδοκά για τον
Απρίλιο η κυβέρνηση, θα την πληρώσουν
οι κτηνοτρόφοι.
Αλλά αυτές οι επιδόσεις είναι σαν τα αβγά
της Πασχαλιάς. Είναι κόκκινα,
προσφέρουν τη χαρά του τσουγκρίσματος,
αλλά διαρκούν μόνο μια μέρα...
Μ ΓΣ

Σήμερον ο... Σ ημ ίτης «παραγίνεται εν τη
οικία τον Φαρισαίου...» κα ι τι να τον πουν
9 οι Γραμματείς; Ποιος ασχολείται στην
πρ ά ξη μ ε συνθήκες διεθνείς; Μ ε το διεθνές
δίκαιο; Μ ε τη διεθνή νομιμότητα;
Ουδείς.
«Διάσωσον α π ό κινδύνω ν τους δούλους σου,
Θεοτόκε...».
BAR
^

ΓΡ.Ρ

πάντως... αηαϋούμ
Περιμέναμε λοιπόν άπαντες να
πληροφορηθούμε τι συνέβη κατά τη
συνάντηση Σημίτη-Κλίντον. Π ερι
μέναμε, όπως καταλαβαίνετε, από
τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων
να βγουν οι απαντήσεις από τον
πρωθυπουργό και τον πανταχού πα
ρόντα υπουργό των Εξωτερικών.
Δυστυχώς, όμως, η πλειονότητα
των ερωτήσεων μόνο για το συγκε
κριμένο ζήτημα δεν ήταν. Αλλ’ αντ’
άλλων ρωτούσαν κάποιοι και μείνα
με με την απορία. Τελικά, όλα αυτά
τα αόριστα χρειαζόταν να ερωτηθούν στην Ουάσιγκτον; Δεν έκανε η
Α θήνα για τέτοιου είδους ερωτή
σεις; Γιατί, μεταξύ μας μάλλον επιτείναμε τη σύγχυση στον κόσμο, πα-

Διακριτικά, αλλά επίμονα οι
υπεύθυνοι του γραφείου του καλω
διακού τηλεοπτικού δικτύου CNN
στην Αθήνα προσπαθούν να διερευνήσουν τις προθέσεις των ελληνικών
αρχών για το αν θα κινηθούν δικα
στικά κατά των παραγωγών της ται
νίας «Εξέκιουτιβ Ντισίζιον» της κι
νηματογραφικής εταιρείας «Γουόρνερ», που ανήκει επίσης στον Τεντ
Τέρνερ.
Η ταινία εμφανίζει, μεταξύ άλλων
-όπως αποκάλυψε το «Εθνος της Κυ
ριακής» - την Ελλάδα ως άντρο
Αράβων τρομοκρατών και το αερο
δρόμιο του Ελληνικού «σουρωτήρι»,
από το οποίο μπορούν να περάσουν
όπλα και μια φοβερή βόμβα που
χρησιμοποιούν οι αεροπειρατές για
να απειλήσουν τη ζωή των κατοίκων
της Ουάσιγκτον ζητώντας την απε
λευθέρωση συντρόφου τους.

Ανάλυση στα γεγονότα

Ο νόστος του Νότου
Ελύθη ο γρίφος: «Ο νόστος του Νότον» (ή αν προτιμάτε «Η
νοσταλγία του Νότου») είναι ποίημα του Κονσταντίν Μιλαντίνοφ,
εθνικού ποιητή της FYROM. Ο Μιλαντίνοφ, που γεννήθηκε το 1860
στη Στρούγκα, μια πόλη στις όχθες της Αχρίδας, και απέκτησε
ελληνική παιδεία, έζησε για πολλά χρόνια σε πόλεις της Βόρειας
Ευρώπης - στις ομίχλες της Μεσενρώ:της και την καταχνιά τον
Βορρά. Στα στερνά τον, νοστάλγησε τον ήλιο της γενέτειρας- την
ευκρασία τον Νότου. Κι έγραφε ένα θαυμάσιο ποίημα... Αργότερα,
ο «Νόστος» έγινε κρασί - για ευνόητους λόγους λένε οι καχύποπτοι,
εμπορικούς και «εθνικούς». Ομως, ο Κονσταντίν Μιλαντίνοφ ήξερε
πολύ καλά τι τον ώθησε να γράφει το «ηλιόλουστο τροπάρι». Και
δεν ευθύνεται για τις ανορθογραφίες των κατοπινών...
__

Οι τρομοκράτες φθάνουν μάλιστα
στην αμερικανική πρωτεύουσα με
αεροσκάφος που θυμίζει Τζάμπο της
«Ολυμπιακής». Γι’ αυτό και οι νομι
κοί σύμβουλοι της «Ο.Α.» στις Η ΠΑ
μελετούν αν υπάρχουν περιθώ ρια
μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμηση. Τι θα κάνει άραγε η Υπηρεσία
Πολιτικής Α εροπορίας;
Α .Χ .

Τίνος cniRoyh;
Να τος πάλι, φάντης μπαστούνι
(και) στη νέα διοίκηση της δύσμοι
ρης «Ολυμπιακής» ο κύριος Σταύ
ρος Ψυχάρης, δεξί χέρι του κυρίου
Χρ. Λαμπράκη, ως εκδότης - διευθυ
ντής του «Βήματος», κουμπάρος του
κυρίου Σωκρ. Κόκκαλη, επίλεκτος
βλάμης χουνταίων και μη αρχηγών
και υπουργών και, βεβαίως, επιτυχέ
στατος «μπίζνεσμαν» στο χώρο της
ασύδοτης δημοσιογραφίας...
Μετείχε, βεβαίως (ως ...ειδήμων!)
επί εξαετία και στις διοικήσεις της
«Ολυμπιακής» που έχουν κατηγορηθεί τουλάχιστον για ατασθαλίες αλλ’ αυτό είναι το λιγότερο.
Προσωπική σας η προκλητική επι
λογή, κ. υπουργέ Μ εταφορών X.
Καστανίδη, ή άλλων (και ποιων;)
συναδέλφων σας στην «εκσυγχρονι
στική» κυβέρνηση;
Ετσι, λοιπόν, προσωποποιείται το
«νέο ήθος και ύφος» των κυβερνώντων; Ούτε τα προσχήματα, επί τέλους;
Γ.Β.

Μετακομίζει
Πυρετωδώς ετοιμάζονται στην
Πολιτική Ανοιξη για τη μετακόμισή
τους. Αφήνουν την Πανδρόσου και
τη Σίνα και σμίγουν όλοι μαζί στη
γωνία Μητροπόλεως και Αιόλου.
Ενα τριώροφο νεοκλασικό έχει ήδη
ετοιμαστεί και το αργότερο ώς τις
15-20 Απριλίου θα στεγάσει όλο το
κόμμα.
Μήπως αυτό θα είναι και μια ευ
καιρία καλύτερης προς τα έξω εμ
φάνισης της ΠΟΑ.ΑΝ.;
Κ .Κ .

εερ Εκοπίων...
Απροσδόκητη ερώτηση από ανα
γνώστες της «Ε» στις Βρυξέλλες:
—Είναι αλήθεια ότι οι Σ κοπιανοί
απένειμαν στο διευθυντή της «Ε»
τον βρετανικό τίτλο ευγένειας
«Σερ»;
—Δεν είναι δυνατό...
- Ι δ ο ύ : «Ο ΣΕΡ. ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ
πήγε εκεί, μίλησε με πολιτικούς
και... Εγινε “Σ ερ”»...
—Μα έχει τελεία. Δεν τη βλέπετε;
Είναι τ’ όνομά του: Σεραφείμ.
—Μη μας πεις τώρα ότι έκοψε 5
γράμματα - ακριβώς στο «Σερ»» για... λόγους οικονομίας;
Οχι, δεν λέω. Στο κάτω κάτω να
έχεις διευθυντή «Σερ» είναι «κάτι
τι»...
Και... «εις ανώτερα»!
Π.Π.

Ν ερό ο το κρασί
Αναταραχή έχει προκαλέσει στο
Π Α Σ 0 Κ Ηλείας, η απόφαση της
πλειοψηφίας των μελών της Νομαρ
χιακής Επιτροπής, να αποκλείσει
από τις διαδικασίες του συνεδρίου
όλα τα μέλη και τα στελέχη του Κι
νήματος που ψήφισαν στις νομαρ
χιακές εκλογές τον Θανάση Ράλλη,
σημερινό νομάρχη Η λείας και όχι
τον προταθέντα από το ΠΑΣΟΚ,
Λάμπρο Τζίκα.
Εκατόν εννιά μέλη όμως της τοπικής οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Αμαλιάδας
με κονή ανακοίνωσή τους επιτέθη
καν κατά της πλειοψηφίας της Νο
μαρχιακής, αφού, όπως ισχυρίζο
νται, η απόφαση αυτή οδηγεί με μα
θηματική ακρίβεια στην αποδυνάμωση του Κινήματος στην Ηλεία, τη
στιγμή που σε ολόκληρη την Ελλάδα
καταβάλλεται έντονη προσπάθεια
για την ανασυγκρότησή του.
Αντε βρε παιδιά της Ν ομαρχια
κής... ρίξτε λίγο νερό στο κρασί
σας... Ο ι κόντρες και οι διαμάχες μό
νο καλό δεν κάνουν...
μ υοΔ

Προϋάβαμε...
Πάλι στο παρά πέντε γλιτώσαμε
το κάζο... Οι φίλοι μας οι Βούλγαροι
σε συνδιάσκεψη όλων των εταιρειών
κρατικών τυχερών παιχνιδιών των
βαλκανικών χωρών, που θα πραγμα
τοποιηθεί στη Σόφια στο τέλος
Μ αΐου, είχαν δεχτεί τη συμμετοχή
των Σκοπιών με το όνομα «Μ ακεδο
νία». Το... εγχείρημα αποκαλύφθηκε
γρήγορα από τον διευθυντή του
ΟΠΑΠ Χρηστό Σαλαλέ και η αντί
δραση υπήρξε άμεση. Υστερα από
εντολή του υφυπουργού Ανδρεα
Φούρα, ο ΟΠΑΠ διαμήνυσε ότι αν
δεν δεχτούν τη γειτονική χώρα ως
FYROM , είναι αυτονόητο ότι δεν
θα συμμετάσχει η Ελλάδα.
Ευτυχώς, η αντίδραση από τη Σό
φια ήταν άμεση. «Μέα κούλπα» πα
ραδέχτηκε εγγράφως η διευθύντρια
της διοργάνωσης σε τηλεγράφημά
της προς τον ΟΠΑΠ και αποκατέ
στησε τα πράγματα. Οταν δείχνουμε
αποφασιστικότητα και λέμε τα
πράγματα με το όνομά τους -κυρίως
αυτό- κερδίζουμε. Ας μας γίνει μά
θημα...
Ε Λ .Δ Ε Λ .

ια όνομα του Θεού! Είναι δυνατόν να συμβαίνει κά
τι τέτοιο σε ευρωπαϊκή χώρα; Η ανάμικτη εκδήλω
ση κατάπληξης και αποστροφής ήταν αυθόρμητη.
Βρισκόμασταν στο Νίκου της Ιαπωνίας, μια συντρο
φιά Ευρωπαίων πανεπιστημιακών δασκάλων της πολι
τικής δικονομίας, καλεσμένοι από το Πανεπιστήμιο της
\Vaseda. Ηταν η ώρα της μεσημβρινής ανάπαυλας. Η
καλύτερη ώρα σε τέτοιες περιπτώσεις για άνετη ανταλ
λαγή πληροφόρησης και εκτιμήσεων στο χώρο του συ
γκριτικού δικαίου. Είχα ρωτήσει, λοιπόν, αν στη Γερμα
νία συνηθίζεται οι μεγάλες διοικητικές συμβάσεις, ιδίως
για την εκτέλεση δημόσιων έργων, μετά την υπογραφή
τους από τον αρμόδιο υπουργό, να φέρονται από τον
ίδιο στη Βουλή για νομοθετική κύρωση.
Η αντίδραση ήταν ακαριαία. Πέρα από
τις συναισθηματικές εκρήξεις, σαν κι αυτή
που σημειώθηκε εισαγωγικά, καθώς και
άλλες ανάλογες, όπως λ.χ. πως «νιώθω τα
πόδια μου να παγώνουν, όταν σκέπτομαι
μια τέτοιου είδους νομοθετική κάθαρση δι
οικητικών συμβάσεων, με ενδεχόμενες
ύποπτες ψκαι απροκάλυπτα σκανδαλώδεις
χαριστικές διατάξεις», άλλοι συνάδελφοι
περιορίστηκαν φλεγματικά να θυμίσουν ότι
κάτι τέτοιο συνιστά σύγχυση των χωριστών
Του
λειτουργιών της κρατικής εξουσίας. Οτι δη
ΚΩΣΤΑ
λαδή η κατάρτιση οποιοσδήποτε διοικητι
Ε. ΜΠΕΗ
κής σύμβασης εντάσσεται στο χώρο της
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16ου, γυμνή
η ανεύθυνη
Μ α
εκτελεστικής λειτουργίας - με την αντίστοιχη πολιτική,
αστική και ποινική ευθύνη του υπουργού που την υπέ
γραψε, αν τυχόν ζημίωσε το Δημόσιο.
Αντίθετα, το νομοθετικό έργο της Βουλής περιορίζε
ται στη θέσπιση γενικών και αφηρημένων κανόνων δι
καίου, δηλαδή διατάξεων που, όχι μόνο κατά το γράμμα
τους, αλλά και κατά το πνεύμα που οφείλουν να εκφρά
ζουν, θα ισχύουν στο μέλλον για καθέναν και οποιονδήπστε που θα εμπίπτει στις απροσωπόληπτες προϋποθέ
σεις της εκάστοτε κρίσιμης νομοθετικής ρύθμισης. Και
ακριβώς επειδή οι βουλευτές εκφράζουν γνώμη και ψη
φίζουν για γενικές και αφηρημένες νομοθετικές ρυθμί
σεις, είναι κατοχυρωμένο συνταγματικώς το ακαταδίω
κτο της γνώμης και ψήφου που έδωσαν κατά την άσκη
ση του αφηρημένα οριοθετούμενου νομοθετικού έργου
τους (κάτι που μόνο στην πρακτική της ελληνικής Βου
λής συγχέεται με την ασυλία των βουλευτών, δηλαδή με
την οφειλόμενη ενεργοποίηση της ποινικής τους δίωξης,
μόνον αφού προηγουμένως η Βουλή βεβαιωθεί ότι αυτή
η δίωξη για μη πολιτικό αδίκημα δεν ενέχει πολιτική
δίωξη)*. Οταν όμως οι βουλευτές της εκάστοτε πλειο
ψηφίας επιψηφίζουν συγκεκριμένες διοικητικές συμβά
σεις, με την ανορθόδοξη μέθοδο της δήθεν νομοθετικής
κύρωσής τους, τότε, ακριβώς επειδή με αυτόν τον τρόπο
ασκούν γνήσιο διοικητικό (εκτελεστικό) έργο, ούτε του
ακαταδιώκτου μπορούν να απολαύουν ούτε πολύ πε
ρισσότερο ασκούν νόμιμη εξουσία και αρμοδιότητα.
Ετσι καταλήγουμε η Βουλή να εμφανίζεται ότι λει
τουργεί, όχι μόνο δίχως εξουσία, αλλ’ ακόμη ενδεχομέ
νως και ως πλυντήριο, που μπορεί να «λευκαίνει και να
νοικοκυρεύει», καθαρίζοντας στην ανάγκη κάθε ύποπτη
διοικητική σύμβαση και απαλλάσσοντας, διαμέσου της
αντισυνταγματικής νομοθετικής κύρωσής της, τον αρμό
διο υπουργό από την ενδεχόμενη ευθύνη, που διαφορε
τικά θα μπορούσε να έχει.
Αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβαίνουν μόνο στη
χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας...
ατά την, κάθε άλλο παρά απονήρευτη, γραμματική
διατύπωση του άρθρου 93§4 του Συντάγματος, τα
δικαστήρια (κάθε δικαστήριο) έχουν εξουσία και
υπηρεσιακό καθήκον, κάθε φορά που, δικάζοντας,
εφαρμόζουν κάποιο νόμο, να ελέγχουν μήπως το περιε
χόμενό του είναι αντίθετο με συνταγματικές διατάξεις
και, σε καταφατική περίπτωση, να μην τον εφαρμόζουν.
Από αυτήν την προδήλως προσεγμένη διατύπωση, η κυ
ρίαρχη ερμηνευτική γνώμη συνάγει κατ’ αντιδιαστολή
πως τα δικαστήρια δεν έχουν εξουσία να μην εφαρμό
ζουν νόμο, όταν η αντίθεσή του προς το Σύνταγμα δεν
εντοπίζεται στο περιεχόμενό του, αλλά στη διαδικασία
ψήφισής του! Αναφορικά προς τη διαδικασία ψήφισης
των νόμων, οι πολιτικοί μας φρόντισαν να εξασφαλί
σουν εις εαυτούς το ανεξέλεγκτο, οσοδήποτε χονδροειδώς και αν έχουν παραβιαστεί οι σχετικές συνταγματι
κές διατάξεις. Αμφίβολο ωστόσο εξακολουθεί να μένει
αν έχουν ή δεν έχουν εξουσία τα δικαστήρια να ελέγ-
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Απορία αγανακτισμένου
«γάβρου»: «Καλά, αυτοί οι
Παναθηναϊκοί τι έπαθαν
και μαζεύονται, κάθε τόσο,
μεσάνυχτα στην Ομόνοια;
Δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν
οικογένειες, δεν έχουν δουλειές;»
Είπε -και τράβηξε κατά το
Σύνταγμα...

Β

9
ξουν και να μην εφαρμόσουν νομοθετική πράξη της
Βουλής, όταν αυτή εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση εξουσίας,
όπως ακριβώς συμβαίνει με τη λεγάμενη νομοθετική κύ
ρωση διοικητικών συμβάσεων.
Αν λειτουργούσε στη χώρα συνταγματικό δικαστήριο,
αρμόδιο να δικάζει συνταγματικές διαφορές, αυτή η λε
γάμενη νομοθετική κύρωση διοικητικών συμβάσεων θα
αναγνωριζόταν δικαστικώς ως άκυρη και ανίσχυρη. Και
φυσικά δεν θα ίσχυε το ακαταδίωκτο των βουλευτών της
εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας, που αδαώς αφή
νονται να παρασυρθούν από το δέος της κομματικής
πειθαρχίας, ακόμη και σε υπέρβαση εξουσίας.
Βεβαίως αρκετοί πολιτικοί μας καλοβλέπουν, στο
πλαίσιο της ενδεχόμενης αναθεώρησης του Συντάγμα
τος, τη μελλοντική ίδρυση και λειτουργία και στον τόπο
μας συνταγματικού δικαστηρίου. Αλλά φυσικά αυτή τη
συνταγματική μεταβολή δεν τη θέλουν για να μπορούν
επιτέλους να δικάζονται και στο δικό μας τόπο οι συ
νταγματικές διαφορές, δηλαδή οι παραβιάσεις της συ
νταγματικής τάξης από τα κορυφαία όργανα της πολι
τείας, όπως ενδεικτικά είναι η Βουλή και ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας. Στη μελλοντική σύσταση συνταγματι
κού δικαστηρίου αποβλέπουν πολλοί πολιτικοί μας με
την υστερόβουλη προσδοκία να απαλλαγούν από την
ενόχληση του ελέγχου της αντισυνταγματικότητας των
νόμων από κάθε δικαστήριο - ακόμη και από το πιο
ακραίο Ειρηνοδικείο Παρακαμπυλίων, του οποίου ο δι
καστής δεν μπορεί πάντοτε να ελέγχεται με τις γνωστές
ποικίλες αντιπαροχές (διαιτησίες, θέσεις
αθλητικών δικαστών, θέσεις σε υπηρεσιακά
συμβούλια, αποστολές στο εξωτερικό και προ παντός - προαγωγές στις κορυφαίες θέ
σεις της ιεραρχίας). Ενα ολιγομελές συ
νταγματικό δικαστήριο, του οποίου τα μέλη
ευγνωμόνως θα θυμούνται ότι οφείλουν την
επιλογή και το διορισμό τους στην εύνοια
συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, θα εί
ναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα απαλλαγής
της κομματικής εξουσίας από ενοχλητικούς
ελέγχους. Κάτι πολύ περισσότερο: ένα ακό
μη βήμα εδραίωσης και παγίωσης της κομ
ματικής εξουσίας και στο χώρο της έσχατης
εστίας θεμιτής εναντίωσης.
ίχαν γραφτεί αυτές οι γραμμές, όταν
ανακοινώθηκε ότι το υπουργικό συμ
βούλιο ενέκρινε την κατάθεση στη
Βουλή σχεδίου νόμου, με το οποίο η κίνηση
της διαδικασίας ευθύνης υπουργών πρακτικώς καθίσταται πλέον αδύνατη, ενώ εξάλm
λου η βουλευτική ασυλία εκτείνεται κατά
πλάσμα και τους εξωκοινοβουλευτικούς
υπουργούς.
Φυσικά επώνυμοι πολίτες με ευαισθησία και γνω
στούς αγώνες για το κράτος-δικαίου εκδήλωσαν αμέ
σως τον αποτροπιασμό τους.
Αλλά γιατί τάχα;
Προσδοκούσαν άραγε πως, δίχως τη νέα τούτη αναί
δεια της αδίστακτης εξουσίας, θα ήταν δυνατό να ενερ
γοποιηθεί κάποτε η ευθύνη αληθινά ένοχων υπουργών;
Ή μήπως πιστεύουν κάποιοι στα σοβαρά πως, πέρα από
τα αφελή πλήθη, που κατά τις προεκλογικές συγκε
ντρώσεις ανεμίζσυν τα πλαστικά σημαιάκια τους, σεληνιαζόμενα υπό την επήρεια της δημαγωγίας του μπαλ
κονιού, οι άλλοι - οι φρόνιμοι νοικοκυραίοι - περιμέ
νουν τάχα από δικαστικές διαδικασίες να πληροφορηθούν αν οι μίζες και τα λαδώματα περιορίζονται μόνο
στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ιαπωνία, και οπουδήποτε
αλλού, εκτός από την ευλογημένη χώρα της φαιδράς
πορτοκαλέας;
Θυμάμαι εκλιπόντα πολιτικό, που ελεεινολογούσε
εκείνους τους συναδέλφους του, οι οποίοι, κατά την έκ
φρασή του, όχι μόνο «τα πιάνουν», αλλά και είναι τόσο
αδέξιοι, ώστε να αφήνουν ορατά ίχνη. Είναι δυνατό κά
ποιους απρόσεχτους από αυτήν την τελευταία κατηγο
ρία να θέλει να συγκαλύψει το περίεργο τούτο σχέδιο
νόμου;
Βέβαια, υπό άλλες συνθήκες, θα συνιστούσε οδυνη
ρή κατάπληξη το πώς πρωθυπουργός, με το ήθος και το
αγωνιστικό φρόνημα του μονομάχου στο λάκκο με τα
φίδια, που διαθέτει ο καθηγητής Κώστας Σημίτης, έδω
σε τη δική του συγκατάθεση να προωθηθεί ένα τόσο
προκλητικό σχέδιο νόμου. Ο ψύχραιμος όμως και αποστασιοποιημένος παρατηρητής της ελληνικής πολιτικής
παλαίστρας μπορεί να έχει αποθέματα κατανόησης.
Ισως εναντίωση του πρωθυπουργού και σ’ αυτό το «αί
τημα» ή έστω το «ενδιαφέρον» να όξυνε ακόμη περισ
σότερο τις αφόρητες ενδοκομματικές πιέσεις, των οποί
ων όλοι είμαστε σχεδόν καθημερινά θεατές, ενώ πα
ράλληλα πέφτουν και κατακρημνίζονται παλαιότερα
φανταχτερά είδωλα...
υτή η αυτοκατακρήμνιση των ειδώλων είναι και η
μόνη παρήγορη προοπτική μέσα στην τόση οδύνη
που μας συνθλίβει για το κατάντημα του τόπου
μας. Το σύστημα δεν είναι απλώς αναποτελεσματικό.
Είναι σάπιο. Και αργοπεθαίνει. Γι’ αυτό και δεν είναι
σε θέση ούτε την ασχήμια της γύμνιας του να συγκαλύψει. Και ασφαλώς κάτι πιο ρωμαλέο και ανθεκτικό στις
εγγενείς φθορές της εξουσίας θα το διαδεχτεί κάποια
μέρα.
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* Με την επί δεκαετίες σταθερή εναντίωση αποκλει
στικά και μόνο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, η Βουλή των
Ελλήνων αρνείται συλλήβδην την άρση της βουλευ
τικής ασυλίας για την ποινική δίωξη μελών της, αντί
θετα προς το σκοπό των σχετικών συνταγματικών
ρυθμίσεων, λειτουργώντας ως κολυμβήθρα του Σιλωαμ ακόμη και για ενεχόμενους στη διακίνηση ναρ
κωτικών.

Δεν αποκλείεται
η διαπόμπευση
του ψώνιου να
λειτουργεί ως ένα
είδος εξορκιομού

Ε ν - Σ ταςεις
ΚΑΛΟ MEN,
ΑΛΛΑ...
Αν έχει δίκιο σ’ ένα πράγμα
ο Κ. Σημίτης, είναι ότι οι
διεθνείς σχέσεις δεν
προσφέρονται για μεγάλες
ανατροπές. Πολύ
περισσότερο, όταν έχεις να
κάνεις με τη μια και μόνη
πλέον υπερδύναμη. Οι
όποιες αλλαγές, οι όποιες
ανακατατάξεις χρειάζονται
χρόνο και επιμονή και
κυρίως συνέπεια και
σταθερότητα στις
επιλογές. Είναι αυτονόητο,
λοιπόν, με βάση αυτή τη
λογική, ότι το ταξίδι στις
ΗΠΑ δεν πρόκειται να
φέρει κάποια
κοσμόίστορική αλλαγή στις
ελληνοαμερικανικές
σχέσεις αλλά και στις
ιεραρχήσεις της
υπερδύναμης.
• · · Δεν έχουμε, λοιπόν,
κανένα λόγο, ούτε να
καταστροφολογούμε ούτε
και να πανηγυρίζουμε.
Είναι σίγουρα θετική
ένδειξη ότι ο Κλίντον
αποδέχτηκε για πρώτη
φορά τις βασικές επιλογές
της πολιτικής μας στην
αντιπαράθεση με την
Τουρκία. Είναι ένα βήμα
που μπορεί ν’ αξιοποιηθεί,
βοηθούσης και της
συγκυρίας των
αμερικανικών εκλογών.
Είναι επίσης ένα βήμα που
δείχνει ότι όταν επιμένουμε
με ρεαλισμό, επιμονή και
συνέπεια σε κάποιους
στόχους, κάτι μπορούμε να
καταφέρουμε.
• · · Αλλά από 'κεί και
πέρα πολλά πράγματα

πρέπει ν’ αλλάξουν
και στην Αθήνα και
στην Ουάσιγκτον, για
να μπορέσουμε να
μιλήσουμε με σιγουριά
ότι θα υπάρξει κάποια
ουσιαστική αλλαγή
στους συσχετισμούς
και τις ισορροπίες της
περιοχής. Για την ώρα,
και νομίζω για πολύ καιρό
ακόμα, η Τουρκία θα
παραμένει ακρογωνιαίος
λίθος της αμερικανικής
πολιτικής στην Ανατ.
Μεσόγειο και όχι μόνο. Κι
αυτό οφείλουμε να το
έχουμε πάντα κατά νου και
να σχεδιάζουμε ανάλογα
τις κινήσεις και την τακτική
μας. Κι αν αυτή τη στιγμή
μοιάζει να έχουμε κερδίσει
κάποιο πόντο, πείθοντας
την αμερικανική ηγεσία ότι
δεν έχει τίποτε να κερδίσει,
αλλά μόνο να χάσει από
μια ελληνοτουρκική
σύγκρουση ή από μια
ανατροπή του στάτους κβο
στο Αιγαίο, ας μην
επαναπαυθούμε στις
«δόξες» μας. Τα 22

χρόνια αναμονής για
μια κάποια λύση στο
Κυπριακό είναι νομίζω
αρκετά για να
κατανοήσουμε την
αξία και τα όρια των
όποιων διακηρύξεων...
ΣΗ Φ Η Σ Π Ο Λ ΥΜ ΙΛΗ Σ

Μία ελληνική συμβολή
στη θεματολογία της τηλεόρασης
θεματική ποικιλία αποτελεί
αναπόφευκτο χαρακτηριστι
κό της τηλεόρασης. Η ανάγκη
να ικανοποιηθούν όλα τα γούστα επι
βάλλει μια χωρίς προηγούμενο πολυσυλλεκτικότητα και ευνοεί την καινο
τομία και τη συνε
χή ανανέωση του
προγράμματος.
Κάτω όμως από
την επιφάνεια της
πολλαπλής επιλο
γής, αυτό που μας
προσφέρει η μικρή
οθόνη είναι, σε τε
λική ανάλυση, πα
ραλλαγές σε θέμα
τα ήδη οικεία. Δεν
Του ΓΙΩΡΓΟΥ
θα μπορούσε να
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ γίνει διαφορετικά.
Ιστορίες
υπάρ
χουν άπειρες, αφηγηματικά πρότυπα
λίγα. Η περιπέτεια, η αναγνώριση, το
ερώτημα που καλείται ο ήρωας να α
παντήσει ή το εμπόδιο που θα πρέπει
να ξεπεράσει, όλα αυτά ανήκουν στον
αρχέτυπο κόσμο του μύθου. Είναι ε
πίσης δοκιμασμένες συνταγές που
μας έρχονται από το εξωτερικό, κα
τάλληλα προσαρμοσμένες για την τη
λεόραση. Χαρακτηριστικά παραδείγ

Η

ματα, η αναζήτηση κάποιου που χά 
θηκε, ο τροχός της τύχης, το κουίζ, το
ραντεβού στα τυφλά. Συνεπώς οι υ
πεύθυνοι για το πρόγραμμα στα ελλη
νικά κανάλια δεν θα πρέπει να αι
σθάνονται μειονεκτικά επειδή, όπως
και τόσοι άλλοι, χρησιμοποιούν τα ί
δια πρότυπα. Πόσο μάλλον όταν στο
ενεργητικό τους έχουν μια θεματολογική πρωτοτυπία που αποτελεί, εξ ό
σων γνωρίζω, διεθνή αποκλειστικότη
τα: την τηλεοπτική διαπόμπευση των
τρελών.
τρέλα είναι έννοια πολύπλοκη
που έχει πίσω της μια μακριά
ιστορία. Αλλο σήμαινε στην αρ
χαιότητα, διαφορετικά την είδε ο Μ ε
σαίωνας και η Αναγέννηση, ο 17ος
αιώ νας την ποινικοποίησε, η εποχή
μας τη θεω ρεί ασθένεια. Παράλληλα
ο τρελός, ο παλιάτσος ο κατεργάρης
είναι τρεις βασικοί τύποι που η δια
χρονική τους παρουσία διατρέχει
ολόκληρη την ιστορική εξέλιξη της
αφήγησης. Ολα αυτά όμως δεν φαί
νεται να έχουν σχέση με το πώς αντι
μετωπίζει η ελληνική τηλεόραση τούς
τρελούς, διότι κι εδώ το δαιμόνιο της
φυλής κατάφερε να πρωτοτυπήσει: ο
μόνος τύπος τρελού που προκαλεί εν-

Η

διαφέρον είναι το «ψώνιο». Και η
αντιμετώπισή του το «δούλεμα».
Είναι και αυτός ένας τρόπος να
εξασφαλιστεί το βασικό συστατικό
της επιτυχίας σ’ ένα κατ’ αρχήν απρό
σωπο μέσο μαζικής επικοινωνίας, δη
λαδή η ψευδαίσθηση μιας προσωπι
κής επαφής με τον τηλεθεατή.
Παρουσιαστής και κοινό γνω ρί
ζουν καλά ότι ο διαπομπευόμενος
δεν είναι ο σωτήρας της πατρίδας ή
μεγάλος καλλιτέχνης. Εφόσον όμως
εκείνος δεν το γνω ρίζει (εξ ου και
ψώνιο), ο πραγματικός αστέρας και ο
συνένοχος θεατής μπορούν να χτί
σουν τη σχέση τους σε βάρος του. Αυ
τό το κλείσιμο του ματιού -εσύ κι εγώ
ξέρουμε ότι ο καλεσμένος μας είναι
ψώνιο, αυτός φυσικά δεν το ξέρειγεννάει μια αίσθηση ταύτισης και
ταυτόχρονα ανωτερότητας που οφεί
λεται στην παρουσία του υποδεέστε
ρου, δηλαδή του τρελού. Π ρόκειται
για ένα βασικό τέχνασμα που δένει
έμμεσα αλλά αποτελεσματικά το θε
ατή με την τηλεόραση.
Η συμμετοχή και η επιδοκιμασία
του εξασφαλίζονται μέσα από την
αρνητική παρουσία κάποιου δακτυλοδεικτούμενου τρίτου. Ο παρουσιαστής τού προσφέρει όχι μόνο τον τρε
λό αλλά και τον απατεώνα, τον κακό,
τον ψεύτη. Κι αυτό αρκεί για να πει
στεί ο θεατής ότι ο επώνυμος τηλεαστέρας δεν είναι τίποτα απ’ όλα αυτά,

αλλιώς δεν θα τα καυτηρίαζε. Και
φυσικά τίποτα α π ’ όλα αυτά δεν είναι
ούτε ο θεατής εφόσον συμμερίζεται
το δούλεμα ή την αποδοκιμασία τους.
Το σχήμα μπορεί να στηρίζεται σε
μια λογική λαθροχειρία αλλά είναι
απλό: η καταγγελία του κλέφτη μάς
κάνει όλους τίμιους και η παρουσία
του τρελού ισοδύναμε ί με πιστοποιη
τικό υγείας για εμάς που ξέρουμε ότι
είναι τρελός.
εν αποκλείεται όμως η διαπό
μπευση του ψώνιου να λειτουρ
γεί και ως ένα είδος εξορκισμού. Ψώνιο είναι αυτός που δεν βλέ
πει την τεράστια απόσταση ανάμεσα
σε εκείνο που όντως είναι και σε
εκείνο που νομίζει ότι είναι. Μήπως
έτσι λοιπόν ο παρουσιαστής διασκε
δάζει τις δικές του αμφιβολίες; Δεδο
μένου ότι στην Ελλάδα μερικοί γίνο
νται επώνυμοι τηλεοπτικοί αστέρες
από τη μια μέρα στην άλλη με μι
σθούς αστρονομικούς και αντιστρόφως ανάλογους με τα προσόντα τους,
το δούλεμα του ψώνιου μπορεί να εί
ναι μια τελετουργική πράξη η οποία
αμβλύνει τους μύχιους φόβους για το
αν θα κρατήσει αυτή η επιτυχία που
συχνά δεν στηρίζεται πουθενά. Ετσι
η διαπόμπευση του τρελού γίνεται
θυσία, αρχέτυπη όσο και ο τρελός,
που στην ηλεκτρονική εποχή μας
προσφέρουμε στους θεούς επειδή κα
τά βάθος γνωρίζουμε ότι στην Ελλά
δα, όχι μόνο οι παρουσιαστές της τη
λεόρασης αλλά και εμείς οι υπόλοι
ποι είμαστε ό,τι δηλώσουμε. Το ψώ
νιο είναι χρήσιμο επειδή μας βοηθάει
να ξεχάσουμε ότι ζούμε σε μια κοι
νωνία που την έχει ψωνίσει.

Δ

οι Α ναγνώστες Γ ράφουν στην « Ε μ

Γράμμα από τα ξένα

Οχι ατο «Μάαστριχτ»

, Τους Ελληνες της Ελλάδας συμ
βουλεύει, ως Ελληνίδα του εξω 
τερικού, η κ. Αγγελική Ρ. Μπουριέλ,
ΗΠΑ, που σημειώνει μεταξύ άλλων σε
μακροσκελή επιστολή της:
«Το αύριο αγαπητοί συμπατριώτες
δεν πρόκειται να είναι καλύτερο από
το σήμερα, και εάν εξακολουθήσουμε
να είμαστε ατομιστές, ίσως να μην
έχουμε τίποτα σε λίγα χρόνια που να
μας συνδέει με το παρελθόν.
Μην αγχώ νεσθε με τους Τούρκους,
δεν πρόκειται να μας καταστρέψουν
πριν αυτοκαταστραφούμε από την έλ
λειψη κοινωνικής π αιδεία ς και τον
ασπασμό πλήρους αδιαφορίας. Δεν εί
ναι οι κυβερνήσεις που κάνουν τους
σωστούς πολίτες, αλλά το αντίθετο. Ας
ψάξουμε μέσα μας να βρούμε τους
εχθρούς που μας απειλούν!
Κάπου-κάπου αισθάνομαι ότι τα
εμπόδια που βρίσκουν πολλοί Ελληνες
του εξωτερικού να έλθουν πίσω, είναι
για το καλό της Ελλάδας. Α υτί μόνοι
τους κρατούν ζωντανή τη σημασία της
λέξης πατρίδα και χω ρίς κανένα συμ
φέρον και ας τους εχθρεύονται οι του
εσωτερικού.
Οσο για σας τις εφημερίδες, να μη
θυμόσαστε τους Ελληνες του εξω τερι
κού, μόνο όταν διαπρέπουν με τη βοή
θεια των ξένων, διότι τότε αυτοί που
δίνουν τις δυνατότητες απολαμβάνουν
τα α γα θά ικανών ανθρώπων! Εχετε
όμως και εσείς τα συμφέροντά σας.
Ασχοληθείτε μόνο με μικροπολιτική,
πουλάει φύλλα!».

ί?ρ=Κ Την αντίθεσή του στη συνθήκη
χου Μ άαστριχτ εκφράζει ο κ.
Ιωάννης Ζογλοπίτης, δικηγόρος, Κομνηνών 14, Θεσσαλονίκη, που παρατη
ρεί μεταξύ άλλων:
«Το Διευθυντήριο των Βρυξελλών,
για να πραγματω θεί η τρίτη φάση της
συνθήκης του Μάαστριχτ: “Οικονομική
και νομισματική ένωση” ανάμεσα στις
άλλες προϋποθέσεις για κράτη-μέλη
(δι)-έταξε και την... πλήρωση των εξής
όρων: α) το ποσοστό του πληθωρισμού
θα πρέπει να μην υπερβαίνει κατά
1,5% το μέσο όρο του ποσοστού πληθω
ρισμού των τριών κρατών-μελών (δηλα
δή αυτών του διευθυντηρίου που σήμε
ρα είναι 3,5%!!) β) ο λόγος του δημο
σιονομικού ελλείμματος προς το Ακα
θάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) να μην
υπερβαίνει το 3% και γ) ο λόγος μετα
ξύ του δημόσιου χρέους και του ΑΕΠ
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60%.
Πιστεύει, στ’ αλήθεια, οποιοσδήποτε
κυβερνητικός παράγοντας και ιδιαίτε
ρα μεγαλοστέλεχος του ΠΑΣΟΚ -συ
μπεριλαμβανομένου του πρωθυπουρ
γού- ότι μπορούν να επιτευχθούν αυτές
οι... επιδόσεις στην ελληνική οικονο
μία; Ο απλός πολίτης όχι μόνο δεν το
πιστεύει, αλλά είναι αυτονόητο ότι ούτε
και το εύχεται, αφού επιτυχία αυτών
των στόχων και μάλιστα σε προκαθορι
σμένες ημερομηνίες θα σήμαινε κυριο
λεκτικά την οικονομική (και συνακό
λουθα την κοινωνική του) εξαθλίωση.
Αντίθετα, το οικονομικό (και κοινω
νικό που είναι άρρηκτα δεμένο μ’ αυτό)
κατεστημένο σφόδρα επιθυμεί και...
αγωνίζεται με πάθος για την πραγμά
τωση των στόχων του Μάαστριχτ!! Κι
αυτό γιατί, μόνο έτσι μπορεί να διατη
ρήσει τα “κεκτημένα”, αφού είναι στα
τιστικά δεδομένο: 1) Πάνω από το 1/3
του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος
έχει πηγή του την τρομακτικών διαστά
σεων παραοικονομία και 2) Το 101%
του ενεργού πληθυσμού νέμεται το 4050 του εθνικού πλούτου!!!»

Φέτας νοθεία
, Στο δημοσίευμα της «Ε» «Ιδού
οιοι νοθεύουν τη φέτα»
(22.2.96) απαντά ο κ. Βαρσαμάης Βαρσαμακίδης, τυροκόμος, Ο ρεστιάδα,
που παρατηρεί μεταξύ άλλων:
«Ασφαλώς το δημοσίευμά σας έχει
ως πηγή το υπουργείο Γεωργίας, που
έδωσε στον Τύπο μια λίστα “Εθνικών”

0 αγωνιστής στρατηγός
Με συγκίνηση η «Ε» δημοσιεύει την τελευταία επιστολή που έγραψε ο αναγνώστης και τακτικός επιστολογράφος της στρατηγός Δημήτριος Κ. Παραλίκας:
«Η απεγνωσμένη κραυγή ενός αγρότη, δημοσία στην Αθήνα: “Θ α γδάρω
ζωντανό τον βουλευτή που...”, οι αναρχικές εκδηλώσεις, η εγκληματικότη
τα και ο ξεπεσμός των ηθικών αξιών και παραδόσεω ν θα πρέπει όχι μόνο
ν ’ ανησυχήσουν τους πολιτικούς, αλλά και να τους συνταράξουν.
Α ποτελούν ευθεία βολή κατά του κύρους του Κοινοβουλίου, το οποίο,
όπως λειτουργεί, θυμίζει περίοδο των δεκαετιώ ν 1870-80 (όταν κάποιος
βουλευτής τότε αποκάλεσε Θεσσαλό βουλευτή αγράμματο, εκείνος α π ά 
ντησε: “Πάντως γνωρίζω να κλίνω το ρήμα: Κλιέβω, κλιέβεις, κλιέβει...”).
Τώρα τι γίνεται;
Εζησα από κοντά και πλήρωσα ακριβά, με διώξεις, φιυλακίσεις, στέρηση
εξόδου κ.λπ. (1966-74) όταν τόλμησα, το 1964-66, να πω στους βουλευτάς
“Θ α σας δέσουν οι χουντικοί” και όλοι εκώφευον, απολαμβάνοντες μακά
ρια και αλαζονικά το βουλευτιλίκι, με αποτέλεσμα τη δικτατορία, την οποία
άλλοι, και σημερινοί πολιτικοί, εστήριζαν, συμβιβάστηκαν ή αλληθώριζαν
ή έκανον τουρισμό στο εξωτερικό (μάρτυρες Γ. Σεριτάνος, Β. Ιντζές κ.ά.).
Κι αυτά συμβαίνουν και τώρα που η χώ ρα μας περνά την πιο κρίσιμη π ε 
ρίοδο της ιστορίας της με ανοιχτά μέτωπα και απρόβλεπτες συνέπειες».

^ ^

παραβατώ ν. Ομως, η ανάγνωση του
σχετικού άρθρου δημιουργεί σε ένα
καλοπροαίρετο αναγνώστη ορισμένα
ερωτήματα:
1. Ε χει άραγε εφαρμογή στην ελληνική
επικράτεια το άρθρο 20 του Συντάγμα
τος;
2. Μ πορεί το κράτος να παραβαίνει
τους κανόνες δειγματοληψιών που το
ίδιο έχει θεσπίσει για την ασφάλεια
του δικαίου και την προστασία των πο
λιτών του;
3. Ε χει άραγε το κράτος το δικαίωμα
πριν ενημερώσει εγγράφω ς τον ενδια
φερόμενο πολίτη για μια διοικητική σε
βάρος του ενέργεια, ώστε να ασκήσει
αυτός τα παρεχόμενα από το νόμο δικαιώματά του και πριν κριθεί τελεσίδι
κα η υπόθεσή του να τον δίνει βορά

στο άπληστο τέρας της ενημέρωσης;
4. Είναι δυνατόν σε ένα κράτος δικαί
ου που αποτελεί εταίρο της Ευρώπης
και οδεύει προς το 2000 να δημοσιεύε
ται άρθρο με τον πηχυαίο τίτλο “Ιδού
ποιοι νοθεύουν τη φ έτα ” και να μην
α ναφ έρεται η διαπιστω θείσα νοθεία
(είδος, ποσοστά, περιεκτικότητα κ.λπ.)
αλλά να εμφανίζονται όλες οι παραβά
σεις κάτω από το λάίκίστικο τίτλο “φέτα-μαϊμού”;
5. Πώς αποκαθίσταται η τιμή και η
υπόληψη του πολίτη που έχει διασυρθεί, σε περίπτωση δικαίωσής του;
Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ενωση
να προστατέψει την ελληνική φέτα, αλ
λά ποιος θα προστατέψει τον Ελληνα
πολίτη από την κρατική προχειρότητα
και ανευθυνότητα;».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑ Ν Ν Η Σ Τ Ρ ΙΑ Ν Τ Η Ε

Εκ των Ε σω
ΤΥΠΟΣ (1 )...

Για λαϊκισμό και προχειρότητα
κατήγγειλαν την ίδια το υς την εφ ημερίδα οι συ
ντάκτες τη ς ιταλικής «Κοριέρε» (με ψήφους 149
προς 39). Οι καταγγέλλοντες, ηου δεν κατηγο
ρούν τον διευθυντή της εφ ημερίδας, «καλούν
όλους τους δημοσιογράφους σε μεγάλη ανοιχτή
συζήτηση για την άσκηση του λειτουργήματος
τους»... Α ς δούμε, όμως, και τις αντιδράσεις (από
τη στήλη του Κώστα Γαλανόπουλου, στα
«Νέα»):
• «Ο Εντζο Μπιάτζι, ο πρύτανις της ιταλικής δημο
σιογραφίας, και ο Ιντρο Μοντανέλλι - και οι δύο
της “ Κ ορριέρε” - αγανάκτησαν. “Τι είναι τούτο
πάλι; - γράφει ο Μπιάτζι πλάι ακριβώς στο μανι
φέστο των ανταρτών. - Δημοψήφισμα κιόλας; Εν
τη ενώσει η ισχύς, συμφωνώ, όχι όμως και η φρό
νηση. Δημοκρατία είναι αυτό ή ευ ή θ εια ;” . Και τι
τους φταίει ο Μιέλι; Υπάρχουν τρ εις δικτάτορες
που οφείλεις να τους δέχεσαι. “Ο χειρουργός, ο
μαέστρος και ο διευθυντής εφημερίδας. Οι εφ η 
μερίδες δεν είναι κολχόζ”. Αλλά τα ξέρ ει αυτά ο
γερο-Μπιάτζι. “ Η δουλειά μας το ’χει. Ανταγωνι
σμός, ματαιοδοξία, ναρκισσισμός... Το όνειρο να
γίνεις “όνομα” στο χαρτί, “ πρόσωπο” στην ο θό 
νη.. Οι πικρίες μπορεί να σε κάνουν αντάρτη. Ο
Ερενμπουργκ, όμως έλεγε: “ Η ρωσική επανάστα
ση εγγυήθηκε ισότητα, όχι ευ φ υ ΐα ”. Εκτός, αγα
πητοί 149, αν πήγατε πράγματι στον Μιέλι και του
το είπατε ευθέω ς: “Ξ έρ εις ντρέπομαι που δ ου
λεύω εδώ. Φεύγω” . Αντε, μην κάθεστε, οι “Νιου
Γ ιο ρ κΤ ά ιμ ς” σάς περιμένουν”».

ΤΥΠΟΣ (2 )...

Από το σημείωμα του

Βαγγέ

λη Μπιστικά, στην «Καθημερινή»:
• «“Υπάρχουν όρια; Πρέπει να υπάρχουν όρια στην
πληροφόρηση και συνεπώς στην αποκάλυψη;”.
Αυτά συζητούσα ένα βράδυ - πάνε είκοσι χρόνια
τώρα - με τον Αλαν Πρόθροου, τότε διευθυντή ει
δήσεων του ΒΒΟ-1. Καμιά φορά, όταν η συζήτη
ση δεν προχωρεί, προσφεύγω σε υπεραπλου
στεύσεις. “Εάν είχες
τα στοιχεία, τον είχα
ρωτήσει, θα απεκάλυητες, εν καιρώ πο
λέμου, ότι ο αρχι
στράτηγος της πα
τρίδας σου είναι κλέ
φτης;” . Δεν μου είχε
απαντήσει. Εάν σή
μερα τον είχα μπρο
στά μου, θα απα
ντούσα ο ίδιος στο
ερώτημά μου: «Ναι,
θα τον απεκάλυπτα
ΓΙΩ Ρ ΓΟ Σ
τον αρχιστράτηγο” .
Μ ΠΑΛΑΦΑΖ
Γιατί οι αρχιστράτη
γοι και οι πολιτικοί
«Οταν βρίσκεσαι
και οι χασάπηδες
μέσα στη φυλακή η
πρέπει να φοβούνται
την αποκάλυψη. Από
επίσκεψη δεν είναι
την προοπτική της
μια κοινωνική
να
συγκροτούνται
εκδήλωση. Είναι ένα
και να συνετίζονται.
Εάν δε στη συζήτησή
μήνυμα ελευθερίας.
της και εν ονόματι
Είναι ένα μήνυμα ότι της ενημερώ σεω ς
υπάρχουν άνθρωποι
διαπράττονται έως
και εγκλήματα, ο
που ακόμη
φόβος
της αποκάλυ
αντιστέκονται».
ψης πιο πολλά απο(«Α Υ ΓΗ »)
τρ έη ει από όσα προκαλεί η υπερβολή».

Τάδε

ΤΥΠΟΣ (3)...

έφ

Το ομολογεί ο Δημητρης Δα
νικός («Νέα») στην έρευνά του για το «τέρας της
τηλεόρασης»: «Τα νούμερα δεν είναι τόσο εφιαλ
τικά»... Και Βεβαίως: Το κοινό έχει συνείδηση του
ευτελούς...
• Α ς δούμε, όμως, τι λέει ο Παύλος Τσίμας, ερωτηθ είς από τον κ. Δανίκα: «Ο Τσίμας “δανείζεται”
την άποψη του μεγαλύτερου, κατά τη γνώμη του,
Α μερικανού κριτικού τηλεόρασης, του Νιλ Πόστμαν. Ο οποίος, συνοπτικά, πιστεύει πως “η τη
λεόραση είναι ακίνδυνη όταν παράγει σκουπίδια
και αντιθέτω ς γίνεται επικίνδυνη όταν ασχολείται
με σ οβαρότερα θ έμ α τα ” . Γιατί; “Επειδή έχει την
ικανότητα να ευτελίζει τα σοβαρά ζητήματα. Η τη
λεόραση τη ς Ρούλας Κορόμηλά, λόγου χάρη, εί
ναι ακίνδυνη, ενώ κατά μία έννοια οι ειδήσεις του
ΒΒΟ είναι πιο επικίνδυνες”».

...Εσύ τι ηες,
Γιόχαν Σεμπάστιαν;
Τ

ο Μεγαλοβδόμαδο της πόλης μ' απελπίζει, ψιθύρισε ο υποβολέας,
απλώνοντας το χέρι στην ομορφιά του Γιόχαν Σεμπάστιαν. «Δεν έχει χώμα,
δεν έχει ανοίγματα στον ουρανό. Δεν υποβάλλει, δεν καταυγάζει. Δεν
αναβλύζουν μελωδίες από τις εκκλησιές» · · · Ακουγε προσεκτικά ο κάντορας, αλλά πριν
προλάβει να πει κάτι για την ομορφιά και την κατάνυξη, παρενεβλήθη -αγενέστατος,
προκλητικός και κακοήθης- ο Πάγκαλος: με ύφος ξυνό και με αναίτια επιθετικότητα εναντίον
των δημοσιογράφων,
έσπερνε υπαινιγμούς
και εξυπνακισμούς (...ο
ευπρεπής Σημίτης,
που υπέμενε αμίλητος
την αυθάδεια του
υπουργού του, έμοιαζε
δίπλα του σαν
«αγιορείτης στον
ασφαλτόδρομο») · · · CUT :
κι όμως, αυτός ο
προπετής, ο
Πάγκαλος, ήταν
έξοχος -μια μέρα πρινμιλώντας στο CNN.
Φαίνεται πως ο
χαρακτήρας αυτού του
ανθρώπου πάσχει από
ζάχαρο...· · · Ο

Γιόχαν Σεμπάστιαν
δεν είχε ακούσει για
τον Πάγκαλο, κι έτσι
δεν μπορούσε να εξηγήσει την οργή του υποβολέα. Και όπως τόν έβλεπε να απολαμβάνει
ηδέώς τα «Κατά Μάρκον», έσπευσε να προλάβει τον οίστρο του: «Ακόμη κι αυτή η ομορφιά
είναι επικίνδυνη»· · · Ο υποβολέας, με τη σειρά του, δεν κατάλαβε τον υπαινιγμό (...δεν
είχε διαβάσει την «Ουτοπία» του Μπλοχ) και κάτι ψιθύρισε για καθαρτήριες νότες και για την
υπεροχή του καλού. Ο Γιόχαν Σεμπάστιαν δεν έδωσε συνέχεια. Ούτε βέβαια μπήκε στον
κόπο να σχολιάσει τον εμβόλιμο αφορισμό του παρατυχόντος Βερσάτσε, ότι «η ομορφιά
θα σώσει τον κόσμο» (...συμβαίνουν αυτά στις εφημερίδες και στα σούπερ μάρκετ: Εκεί
φιλοξενούνται ετερόκλητα προϊόντα, πάσης χρήσεως) · · · Οταν ήρθε η κουβέντα στην
«ελληνοσερβική φιλία», ο Μπαχ είπε διακριτικά ότι αυτός, ως προτεστάντης, δεν θέλει να
κρίνει το κοινόν των Ορθοδόξων. «Απλώς φρονώ -είπε- ότι σε κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι ο
πόλεμος, με άλλα κριτήρια πρέπει να διαμορφώνονται οι επιλογές και όχι με την επισφαλή
εγγύτητα» (...ο υποβολέας συμφώνησε, και διευκρίνισε στο συνομιλητή του ότι ο ίδιος
υποστήριξε με σθένος φιλοσερβικές θέσεις, αγνοώντας ορθόδοξες φιλίες και
ανορθόδοξες προσεγγίσεις) · · · Αργότερα, ήρθε η κουβέντα στον Ντομινίκ και στα MME,
στο υπέροχο τίποτε του θεάματος και την υπερτιμημένη απειλή της ευτέλειας. Αλλά κάποια
στιγμή, ο υποβολέας κατάλαβε ότι μιλούσε μόνος του...

Τ ίτλοι Χ θες
Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ ΤΟ Σ ΤΥ Π Ο Σ : Τρελά
χάπια αδυνατίσματος σκότωσαν
15.
α π ο γ ε υ μ α τ ι ν ή : Χαράτσι στο
ρεύμα.
α υ ρ ι α ν ή : Σέρβική αλητεία.
ΕΘ ΝΟΣ: Βόμβα 9,1%.
ε λ ε ύ θ ε ρ η O P A : «Πόσο πάει
το κατσίκι στην Ελλάδα;».
ΕΛ ΕΥΘ ΕΡ Ο Σ: Εσπειραν
ανέμους.
ΕΛΕΥΘ ΕΡ Ο Σ Τ Υ Π Ο Σ : Συνέδριο
σατανιστών στην Καλαμάτα.
Ε Σ Τ ΙΑ : Το Βελιγράδιον
ανεγνώρισε τα Σκόπια ως
«Μακεδονίαν».
Η Α Υ ΓΗ : Η εν πολλαίς
αμαρτίαις περιπεσούσα
εξωτερική πολιτική μας.
Η Κ Α Θ Η Μ ΕΡ ΙΝ Η : Δυσμενείς
οικονομικές εξελίξεις.
Ν ΙΚ Η : Ο Ακης μπροστά.
Ο Λ Ο ΓΟ Σ: Πισώηλατη
Μιλόσεβιτς.
ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς : Μ έρες παθών
για τον «Ευαγγελισμό».
S TA R : Σήμερον ξαπλώνει
Ελλάδα στο κρεβάτι.
Τ Α Ν ΕΑ : Στα ύψη οι τιμές σε
ψάρια-λαχανικά.
Τ Ο Ο Ν Ο Μ Α : Θρίλερ με τη
Βάσια.
ΕΛ Ε Υ Θ ΕΡ Ο ΤΥ Π ΙΑ : Μας
χόρεψαν σέρβικο.

Ξ ένος Τ ύπος

ΤΟ Υ ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΠΟ Τ Α «ΕΘ Ν Ο Σ»

Ε πωνυμως

Τ

Η ταν τόσ ο έκδ η λ ο ς ο (πικρόχολα ή μνησίκακα)
πολιτικός χ α ρ α κτή ρ α ς του εγ χ ειρ ή μ α το ς (“ ιδού
ποιοι είναι οι ιδ ιο κτή τες το υ κλειδ ιο ύ, ιδού τι θα
μπ ορούσ αμε να κά νο υμ ε αν η Κόκα Κόλα δ εν μας
είχε αρ π άξει τη ν Ο λυμ π ιάδ α...”), ώστε ακόμη και
τα χειρ οκρ οτήμ τα μ οιρ ά ζο ντα ν μεροληπ τικά, με
κριτήριο την εθν ικό τη τα το υ νικητή.
Γιορτή, όχι, δ εν υπ ήρ ξε, γιατί τη ν “ανα π α ρ ά 
σ τασ η” τη σ κη ν ο θέτη σ ε η ιδεολογία και όχι η σ υ
γκίνηση. Κι ίσως οι πιο κοντινοί στο θρυλικό “ο λυ

Ζ ΙΝ Τ Ν Τ . Τ Σ Α ΪΤ Ο Υ Ν Γ Κ : Ο
Σάρπινγκ προειδοποιεί το
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα από
«φήμες σχετικά με
συνασπισμούς» - Αίτημα για
πορεία αντιπαραθέσεων κατά
της κυβέρνησης.

Π έρυσι
• Επιμονή του Στέλιου Παπαθεμελή να επιδώσει προσωπικά
στον πρωθυπουργό έκθεσή του
για την τρομοκρατία, με εκτιμή
σεις του που, όπως υποστηρίζει,
στηρίζονται σε διασταυρωμένα
στοιχεία, ανάβει φωτιές στην κυ
βέρνηση.

Π ριν

Αναπαραστάσεις και αναβιώσεις
ο π ερασ μένο Σ άβ βατο, στο Καλλι
μάρμ αρ ο, ετελ έσ θ η η “ανα π α ρ ά 
σ τα σ η ” μ ιας “α να βίω σ η ς“ · ήδη
αυτή η εις διπλούν π ρόθεση (το “α ν ά ”) λ ειτο υ ρ 
γού σ ε εξα ρ χ ή ς υπ ονομευτικά για το όλο θ έα μ α , η
αίγλη του οπ οίου δ εν έφ τα σ ε ποτέ το μ έγ ε θ ο ς
εκ είν η ς που είχαν ο ν ε ιρ ε υ τ εί οι σ χ εδ ια σ τές του,
παρά τα βεγγαλικά και τις α κτίνες λ έιζε ρ που δ ο 
κίμασαν να δανείσ ουν τη ν πρόσκαιρη λάμψη το υς
στο ποτ πουρί “ελλη νικ ό τη τα ς” που είχ ε προηγηθεί.

ΓΚ Α Ρ Ν Τ ΙΑ Ν : Η Βρετανία
αντιμετωπίζει απειλή από το
Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Σύστημα.

μπιακό π νεύμα” να ’τα ν οι Α μ ερ ικα ν ο ί και οι Ιά 
πωνες το υρ ίσ τες: φ ο ρτω μ ένοι ελληνικά σ ημ αιάκια και κασκόλ, χ ειρ ο κρ ο το ύ σ α ν γενναιόδω ρα
ό λο υς το υ ς α θ λ η τές , που μ ε τις επ ιδό σ εις τού σή
μ ερ α “αναβίω να ν” τα αθλήμ ατα τού χ θες- αυτοί,
λοιπόν, που βεβαίω ς δ εν έχ ο υ ν καταναλώ σει παιδ ιό θ εν τόσ ην (και τόσ ο εξιδ α ν ικευ τική ) ιδεολογία

30

χρονιά

• Παραιτείται ο υπουργός Εξωτε
ρικών Ηλ. Τσιριμώκος με αφορμή
το Κυπριακό. Φήμες ότι θα τον α
κολουθήσουν άλλοι δύο υπουρ
γοί και πως επίκειται ανατροπή
της κυβέρνησης αποστατών του
Στέφ. Στεφανόπουλου.
• Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ό
τι επιδιώκουν απαγκίστρωση των
δυνάμεών τους από το Βιετνάμ,
αλλά την ίδια στιγμή κλιμακώνουν
τους Βομβαρδισμούς με ναπάλμ.

ολυμπισμού, βλέπ ουν τα πάντα σ αν θ έα μ α , ε ι
σ π ράττουν τα πάντα δ ια μ έσ ο υ τη ς β ιν τεο κ ά μ ε
ρας- τα βλέπ ουν δηλαδή σ τις α λ η θ είς δ ιασ τάσ εις
το υ ς, όσο πράγματι φ τενά και μονοσήμαντα είναι.
Κατά τα λοιπά, μάλλον δ εν είναι ιδ ιαιτέρ ω ς ευ χ ά 
ριστο το γ εγ ο ν ό ς ότι το τελ ετο υ ρ γ ικ ό τω ν Ο λ υ 
μπιακών τείν ει να τα υτισ τεί μ ε τη ν αφ ή και περι
φ ορά μιας φ λόγας η οποία εισ ή χθη το 1936, στην
Ο λυμπ ιάδα του Βερολίνου που “ απ ο τέφ ρ ω σ ε”
όποιο μήνυμα συμφιλίω σης και ευ γ εν ο ύ ς άμιλλας
κι α ν π ροσπαθούσαν να κομίσουν οι αγώνες».

Π Α Ν ΤΕΛ Η Σ Μ ΠΟΥΚΑΛΑΖ - «Κ ΑΘ Η Μ ΕΡΙΝ Η »

Π ριν

60

χρονιά

• Ο αρχηγός των Λαϊκών Π. Τσαλδάρης αντιδρά στην προοπτική
περαιτέρω παραμονής στην αρ
χή της υπηρεσιακής κυβέρνησης
Δεμερτζή, ο οποίος παραπέμπει
στην εμπιστοσύνη της Βουλής.
• Οι εκπρόσωποι των χωρών που
υπέγραψαν τη συμφωνία του Λοκάρνο εξετάζουν στη Γενεύη το
υπόμνημα του Χίτλερ για τις ευ
ρωπαϊκές συνθήκες.

