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ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ «Κ»
Ο χάρτης της Καρπάθου

Η περιήγηση στα ελληνικά νησιά 
συνεχίζεται, με τους χάρτες ηου σας 
προσφέρει η «Καθημερινή». Σειρά 
σήμερα έχει η 
Κάρπαθος· οι 
δρόμοι, οι παρα- 

■ λίες, οι ομορφιές 
της (και πώς θα 
φτάσετε σε 
αυτές), εύκολα 
και γρήγορα, με 
μια ματιά!

ΚΑΡΠΑΘΟΣ
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Θετική αντίδραση 
στο Χρηματιστήριο

Η πορεία του Γενικού Δείκτη

Η χρηματιστηριακή αγορά έδειξε να επιδοκιμάζει τιε πρωθυπουργικέε πρωτοβουλίεε στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλιε έγιναν γνωστέε οι εξελίξειε ο Γενικόε Δείκτηε εκτοξεύθηκε στιε 1.945,97 μονάδεε, σημειώνονταε τελικά άνοδο σε ποσοστό 4,19%. Χαρακτηριστικό τηε γενικήε ευ- φορίαε που επικράτησε είναι πωε 332 μετοχέε έκλεισαν με κέρδη, ενώ μόλιε 23 υποχώρησαν. (Σελ. 21)

Ανατροπές με ρίσκο
Πρώτη κίνηση η καθαίρεση ΛαλιώτηΕκπλήξεις από τον κ. Σημίτη και στην κυβέρνηση -  Συγκροτείται πολιτικό διευθυντήριο

Κ. Σημίτης: με συγκρουσιακός αποφά- Κ. Λαλιώτης: η επί της ουσίας καθαιρέ
σεις επιχειρεί να αντιστρέφει το αρνη- σή του σηματοδοτεί ένα τέλος εποχής 
ηκό κλίμα. για το ΠΑΣΟΚ.

Με ριζικές αλλαγέε στο κόμμα και στην κυβέρνηση, οι οποίεε σε πρώτη φάση εκφράσθηκαν με την ισχυρού συμβολισμού απομάκρυνση του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ.Κ. Λαλιώτη και την εκτόε απροόπτου αντικατάστασή του από τον υπουργό Δημόσιαε Τάξηε κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη, ο πρωθυ- πουργόε κ. Κ. Σημίτηε επιχειρεί την ύστατη προσπάθεια αντιστροφήε των αρνητικών διαθέσεων τηε κοινήε γνώμηε.Οι υψηλού ρίσκου συ- γκρουσιακέε αποφάσειε του κ. Σημίτη κατά τα φαινόμενα θα επεκτα- θούν και στην κυβέρνηση, όπου και πάλι θα κυριαρχήσουν οι εκπλήξειε, με την τοποθέτηση σε υψηλέε θέσειε προσώπων τηε απολύτου εμπιστο- σύνηε του, ικανών να υπηρετήσουν την «επιχειρησιακή» λειτουργία τηε νέαε κυβέρνησηε μέχρι τιε εκλογέε.Ο πρώτοε κύκλοε των αλλαγών κυριαρχήθηκε από την επί τηε ουσίαε καθαίρεση του κ. Λα

λιώτη (του πρότεινε να αναλάβει υπουργόε Γεωργίαε!!!) και την χωρίε αντιδράσειε επιβολή του πλήρουε ασυμβίβαστου μεταξύ τηε ιδιότηταε του μέλουε του Εκτελεστικού Γραφείου και του κυβερνητικού στελέχουε.Ομωε η επικράτηση αυτή του κ. Σημίτη οδηγεί σε ένα μάλλον υποβαθμισμένο Εκτελεστικό Γραφείο, καθώε ήδη αρνήθηκαν

την υποψιότητα οι πρώην υπουργοί κ. Αλ. Παπαδόπουλοε και Θ. Πάγκαλοε και ο πρόεδροε τηε ΓΣΕΕ κ. Χρ. Πολυζωγόπου- λοε.Ετσι, στο νέο Ε.Γ. αναμένεται να μετέχουν οι κ. Απ. Κακλαμά- νηε, Κ. Γείτοναε, Πάριε Κουκου- λόπουλοε (δήμαρχοε Κοζάνηε και πρόεδροε τηε ΚΕΔΚΕ), Δημ. Θάνοε, Δημ. Κουτσιούκοε (πρώ

ην πρόεδροε τηε ΑΔΕ- ΔΥ), καθώε και οι κ. Φώ- φη Γεννηματά, Μιλένα Αποστολάκη, Χρύσα Αράπογλου και τρία άλλα πρόσωπα τηε επιρ- ροήε του κ. Τσοχατζό- πουλου.Αυτή η εικόνα αλλοιώνει τιε εντυπώσειε και ενισχύει τιε ανησυχίεε εκείνων που δεν μπορούν να αποδεχθούν το ΠΑΣΟΚ χωρίε τον κ. Κ. Λαλιώτη, ο οποίοε είναι συνδεδεμένοε με όλεε τιε εκλογικέε αναμετρή- σειε από το 1981 μέχρι τώρα.Πάντωε, όλο το εγχείρημα θα κριθεί από την αποδοτικότητα τηε νέαε κυβέρνησηε και του διευθυντηρίου που θα συγκροτηθεί μετά τον ανασχηματισμό, ο οποίοε εκτόε απροόπτου θα ανακοινωθεί την προσεχή Δευτέρα. Αμέσωε μετά, ο κ. Σημίτηε θα ανοίξει τα χαρτιά του σε επίπεδο πολιτικών, αρχήε γενομένηε από τιε μεταρρυθμίσειε στο πολιτικό σύστημα. (Ρεπορτάζ σελ. 3, Σημει
ωματάριο σελ. 2)

Μ ε Χρυσοχοΐδη 
το νέο κόμμα
Ο υπουργός Δημόσιαε Τάξηε κ.Mm. Χρυσοχο- ΐδηε θα είναι, σύμφωνα με όλεε τιε ενδεί- ξειε, μοναδικόε υποψήφιοε για τη θέση του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Χθεε το βράδυ ο πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημίτηε επικοινώνησε μαζί του και τον «έχρισε» υποψήφιο, ενώ από καμία άλλη πλευρά δεν φαινόταν να εκδηλώνεται ενδιαφέρον.Η επιλογή και η σχεδόν βέβαια εκλογή του κ. Χρυσοχοΐδη επιτείνει την ένταση του πολιτικού εγχειρή- ματοε, καθώε έχει εκφρασθεί στο πρόσφατο παρελθόν με ριζοσπαστικό τρόπο για το ΠΑΣΟΚ, το όνομα και τα σύμβολά του και οραματίζεται ένα σύγχρονο νέο κόμμα, πιο κοντά στα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά ή και το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ. (Σελ. 3)

Σ ΤΙΣ  Π Ε Ρ ΙΖ Η Τ Η Τ Ε Σ  Σ ΧΟ Λ Ε Σ

Ανοδος των βάσεων
Καθολική εμφανίζεται η άνοδος των βάσεων στις περι
ζήτητες σχολές όλων των επιστημονικών πεδίων, ύστε
ρα από την ανακοίνωση των συγκεντρωτικών στοιχείων 
για τους βαθμούς πρόσβασης. Η Νομική Αθήνας θα 
αγγίξει τα 18.138 μόρια, η Ιατρική τα 19.180, το Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ τα 19.150. (Σελ. 5)

ΓΙΑ 700.000 ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦυμοΛογία με βάση τις αγορές

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Καθυστερημένη ρήξη
Υστατη προσπάθεια αντιστροφήε των αρνητικών δια

θέσεων ins Koiviis γνώμηε προε την κυβέρνησή του ε
πιχειρεί ο πρωθυπουργόε Κ. Σημίτηε, αρχίζονταε από 
την απόπειρα ανασυγκρότησηε και ριζικήε αναμόρφω-

>· Συνέχεια στη σελ. 12

Ν.Δ.: Επιλογή προς μια έντιμη ήττα
Η Νέα Δημοκρατία αντιμετώπισε με σχετική απόσταση τιε εξελίξειε στο κυβερνών κόμμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι συνεργάτεε του κ. Καραμανλή προσδιόρισαν τιε αλλαγέε ωε «επιλογή προε μια έντιμη ήττα» και «μη ικα- νέε να αναστρέψουν το πολιτικό κλίμα», ενώ ο εκπρόσωπόε τηε κ. Θ. Ρου- ρόποϋλοε επέμεινε πωε «η μόνη λύση

για τη χώρα είναι εκλογέε τώρα». Στο ίδιο μήκοε κύματοε κινήθηκε και ο ε- πίτιμοε πρόεδροε του κόμματοε κ. Κων. Μητσοτάκηε, σχολιάζονταε από τα Χανιά ότι «η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει πλέον τίποτε να προσφέρει στον τόπο» και συμπλήρωσε ότι «δεν υπάρχει τίποτε άλλο που μπορεί να κάνει ο κ. Σημίτηε, διότι δεν μπορεί

να αντιστρέψει την κατάσταση, ούτε προε όφελόε του».Γενικώε πάντωε η Νέα Δημοκρατία θέλει να αποφύγει την εμπλοκή τηε στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ αν και στελέχη τηε πιστεύουν ότι «ο κ. Σημίτηε είναι πολύ πιθανό να συρθεί σε εκλογέε από το ίδιο του το κόμμα». (Σελ. 3)

Με βάση τις αγορές τους θα φορολογούνται 700.000 
μικρές επιχειρήσεις και θα απαλλάσσονται από κάθε 
επιπλέον έλεγχο, αλλά και από τις... ανεπίσημες δια
πραγματεύσεις με τους εφοριακούς. Το σύστημα αυτό 
θα εφαρμοστεί από τη νέα χρονιά και εκτιμάται ότι θα 
οδηγήσει στην απλοποίηση των διαδικασιών που αφο
ρούν επιχειρήσεις με έσοδα έως και 300.000 ευρώ 
τον χρόνο. (Σελ. 21)

■  Μας πνίγει το όζον. Μ εγάλες συγκεντρώσεις 
όζοντος «πνίγουν» την Αθήνα κατά τους μήνες του κα
λοκαιριού, ανακηρύσσοντάς την ευρωπαϊκή πρωτεύ
ουσα των φωτοχημικών ρύπων. (Σελ. 7).

■  Καταθέσεις: Το σύνολο των καταθέσεων στο τέ
λος Απριλίου 2003 εμφανίζεται μειωμένο κατά 0,2%, 
σύμφωνα με στοιχεία της Τραηέζης της Ελλάδος, ενώ 
τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια συνεχίζουν να 
αυξάνονται με ρυθμό πάνω από 30%. (Σελ. 23)

■ Τα νέα μετάλλια των Ολυμπιακών Αγώνων, που 
στη μόνιμη όψη τους απεικονίζουν τη Νίκη του Παιω- 
νίου με φόντο το Καλλιμάρμαρο, παρουσίασε χθες 
στην Πράγα η πρόεδρος της «Αθήνα 2004» κ. Γιάννα 
Αγγελοπούλου. (Σελ. 5)

■ Εισιτήρια: Μόνον στα κέντρα διασκέδασης με 
ζωντανή μουσική από ορχήστρα τουλάχιστον τριών 
οργάνων θα διατηρηθούν τα εισιτήρια. Στα κέντρα 
που χρησιμοποιούν στερεοφωνική ή ηλεκτρονική μου
σική, τα εισιτήρια καταργούνται. (Σελ. 22)

■ Β. Κορέα κατά ΗΠΑ: Για ανάμιξη στις εσωτε
ρικές της υποθέσεις καταγγέλλει τις ΗΠΑ η Β. Κορέα, 
απορρίπτοντας με οργή την αμερικανική κριτική για 
τις εξαγωγές βαλλιστικών πυραύλων. (Σελ. 8)

■ Ολυμπιακή. Η νέα Ο.Α. θα διαθέτει μόνον 1.500 
εργαζόμενους και οι υπόλοιποι στον κρατικό αερομετα
φορέα θα παραμείνουν στην παλαιό Ολυμπιακή ή θα α
ποδεχθούν το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. (Σελ. 21)

■  Διαχείριση απορριμμάτων: Η εφορμογή του 
νόμου για τους ΧΥΤΑ ξεκινάει από τη Νοτιοανατολική 
Αττική, όπου ιδρύεται ο πρώτος φορέας διαχείρισης 
απορριμμάτων. (Σελ. 6)

■  Τη μαγεία των φακού του Ανρί Καρτιέ - Μπρεσόν 
μέσα από 110 φωτογραφίες του από την ενότητα «Ευ
ρωπαίοι» παρουσιάζει η νέα έκθεση του Μ ουσείου 
Μπενάκη, που εγκαινιάζεται τη Δευτέρα. (Σελ. 15)

■  Τα υλικά της μουσικής: Διαχωρίζουμε αξιολο
γικά την κλασική από την ελαφρά μουσική, όμως, κα
θώς αποδεικνύει Αμερικανός μουσικολόγος, τα βασι
κά υλικό τους είναι κοινά, αν και η απήχηση της σύν
θεσής τους στον άνθρωπο, πνευματικά απέχει κό
σμους ολόκληρους. (Σελ. 14)

■  Στην ΑΕΚ ο Οκκάς: «Οταν θέλει η νύφη και ο
γαμπρός...». Τα αμοι
βαία αισθήματα Μπά- 
γεβιτς - Οκκά και οι 
καλύτεροι όροι συνερ
γασίας έφεραν... εις 
γάμου κοινωνίαν την 
ΑΕΚ με τον Κύπριο 
διεθνή. (Σελ. 19)
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Η ηρεμία επανέρχεται στη Μέση Ανατολή
Παλαιστίνιος αξιωματικός των δυνά
μεων ασφαλείας επιθεωρεί συνορια
κό φυλάκιο κοντά στην πόλη Ραφάχ 
στη Λωρίδα της Γάζας. Μετά την απο
χώρηση του ισραηλινού στρατού από 
ένα μεγάλο τμήμα της Λωρίδας της 
Γάζας και τη Βηθλέεμ στη Δυτική 
Οχθη, η Παλαιστινιακή Αρχή αναλαμ
βάνει το δύσκολο έργο της επαναφο
ράς των παλαιστινιακών πόλεων σε 
φυσιολογικούς ρυθμούς και την ευθύ
νη της τήρησης της εκεχερείας, αλλά 
και του περιορισμού των παραστρα- 
τιωτικών. (Σελ. 9)

Σρέντερ κατά Μπερλουσκόνι
Μ ε... ττλακάτ η υποδοχή του στην Ευρωβουλή

Βοήθεια τέλος 
σε 35 χώρες
Αντιδράσεις προκαλεί παγκοσμίωε η απόφαση τηε Ουάσιγκτον να διακό- ψει τη στρατιωτική βοήθεια σε 35 χώρεε οι οποίεε αρνήθηκαν να υπογράψουν συμφωνία για εξαίρεση των Αμερικανών πολιτών από την προσαγωγή στο νεοσυσταθέν Διεθνέε Ποινικό Δικαστήριο. (Σελ. 10)

Την επίσημη αντίδραση τηε γερμα- νικήε καγκελαρίαε, που εκδηλώθηκε με την έκφραση δυσαρέσκειαε στον Ιταλό πρεσβευτή στο Βερολίνο, προκάλεσε η φράση περί ναζισμού του Ιταλού πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι, στην ομιλία του κατά την ανάληψη τηε προε-

δρίαε τηε Ε.Ε. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι απάντησε ειρωνικά και αποφεύγο- νταε να υπεισέλθει στην ουσία των καταγγελιών ειε βάροε του στην υποδοχή με πλακάτ και εκδηλώσειε αμφισβήτησηε πολλών ευρωβουλευτών. (Σελ. 9)
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Χωρίς προϋποθέσεις πάλι «ξεκίνημα»...

Α λλαγές προσώπων στα «ρετιρέ» 
του κυβερνώντος κόμματος, α

νασχηματισμός κυβέρνησης, ανα
κοινώσεις υπουργικών αποφάσεων 
με προεκλογικό «άρωμα». Αυτά, ως 
φαρμακευτικό υλικό αντιμετώπισης 
μιας σοβαρής πολιτικής κρίσης, ε ί
ναι δυνατόν να αποτελέσουν θετικά 
δείγματα πολιτικής φαντασίας;
Τα πολλά, μεγάλα, άλυτα προβλή
ματα που έχουν πέσει στους ώ
μους μ ιας κουρασμένης πολιτικής 
ηγεσ ίας δεν  αντιμετωπίζονται επι
τυχούς με ενέργε ιες , που στόχο έ
χουν πρωτίστους τη δημ ιουργία  νέ
ων «εντυπώσεων» για τις  ικανότη
τες  μιας κυβερνητικής μηχανής. 
Προβλήματα, όπως αυτά που έχει 
σήμερα η Ελλάδα, δεν αντιμετωπί
ζονται με σοβαρότητα από μια η
γεσία, αν αυτή δεν δ ιαθέτε ι ένα 
συγκεκρ ιμένο σχέδιο εθν ικής ανά
πτυξης για την πρώτη μετά Ο ΝΕ 
περίοδο και βεβαίω ς και τον χρόνο

που θα της επέτρεπε να το υλοποι
ήσει.
Και τα δύο αυτά βασικά στοιχεία 
δεν  τα δ ιαθέτει σήμερα ο πρωθυ
πουργός. Ακόμη και αν υπήρχε στο 
κυβερνώ ν κόμμα ένα πολιτικό προ
σωπικό, καλύτερο από αυτό που 
τώρα βρ ίσκεται στη διαχείρ ιση των 
κυβερνητικώ ν πραγμάτων, σε κα
μιά θετική «αλλαγή» δεν  θα μπο
ρούσε να οδηγήσει τα πράγματα 
αυτό το προσωπικό, εφόσον δεν 
θα είχε κληθεί για να εργαστεί επά
νω σε ένα συγκεκρ ιμένο νέο πολιτι
κό σχέδιο, σε μια λογική χρονική 
προοπτική.
Μ η έχοντας, λοιπόν, τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, ο πρωθυπουργός ε ί
ναι από τα πράγματα υποχρεωμέ
νος να αναλάβει «πρωτοβουλίες», 
χωρίς ουσιαστικό πολιτικό περιεχό
μενο, από τη στιγμή που επέλεξε να 
δημιουργήσει ένα σκηνικό «νέου 
ξεκινήματος». Εφόσον αυτό μόνο

βλέπει ο κ. Κ. Σημίτης ως «λύση» 
του προβλήματος της πολιτικής κρί
σης που έχει ενώπιον του, μοιραίως 
δεν θα είνα ι σε θέση να κάνει κάτι 
περισσότερο από μια θορυβώδη ε
πίδειξη ασκήσεων «επικοινωνια- 
κού» τύπου, για μια βελτίωση των 
δημοσκοπήσεων.
Το κυβερνών ΠΑΣΟΚ α σθενεί βαρέ- 
ως. Μ ε τόσα πολλά ανοικτά οικονο
μικά, διοικητικά και κοινωνικά προ
βλήματα, φυσικό είναι να διέρχεται 
περίοδο σοβαρής κρίσης ένα μεγά
λο, πολυσυλλεκτικό κόμμα, που βρί
σκεται στην εξουσία, σε αυτήν την 
Ελλάδα που εισήλθε στην Ευρωζώνη 
με ισχνές εθνικές δυνάμεις, ανέτοι
μη να αντιμετωπίσει τα νέα σκληρά 
δεδομένα της συμμετοχής της στην 
ΟΝΕ. Οταν αυτό είναι το μεγάλο 
πρόβλημα, πόση πολιτική αξία μπο
ρ ε ί να έχουν οι σημερ ινές «πρωτο
βουλίες» του «χάλια» αισθανόμενου 
εντός Ελλάδος, κ. Κ. Σημίτη;

Σαφές προβάδισμα 
η Νέα Δημοκρατία
Οκτώ μονάδες μπροστά, λέει η «Μέτρον»
Το σαφές προβάδισμα τηε Νέαε Δημο- κρατίαε έναντι του ΠΑΣΟΚ έρχεται να καταδείξει και η  νέα πανελλήνια δημοσκόπηση, την οποία διε- νήργησε η εταιρεία METRON ANALYSIS.Σύμφωνα με τα απο- τελέσματά τηε, το κυβερνών κόμμα υπολείπεται τηε Ν.Δ. κατά οκτώ μονάδεε στην πρόθεση ψήφου (30,4% έναντι 38,4%). Ωε καταλληλότεροε πρωθυπουργόε εμφανίζεται ο κ. Σημίτηε, αλλά περισσότεροι δηλώνουν πωε έχουν εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση τηε Ν.Δ. με τον κ. Κ. Καραμανλή. (Σελ. 4)

Πρόθεση ψήφου38,4%
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Επικαιροτητα

Τη δεινή θέσηστην οποία έχει περιέλθει ο τομέαε xns έρευναε στην Ελλάδα, περιέγραψαν κατά τη διάρκεια σχετικήε ημερί- δαε εκπρόσωποι xns Evitions Ελλήνων Ερευνητών.
Σελ.6

Το προφίλτου Σωτήρη Κονδήλη αλλά και του Παύλου Σερίφη σκιαγράφησαν χθεε ενώπιον του δικαστηρίου παλιοί συνερ- γάτεε tous, αλλά και φίλοι.
Σελ.6

Δ ιεθνή

Καθώς η άτυπηπνευμονία αρχίζει πλέον να υποχωρεί, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα ωε ηροε την αντίδραση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείαε και του πανικού που προ- κλήθηκε παγκοσμίου: η ασθένεια έχει προκαλέσει 348 θανάτουε στην Κίνα, αριθ- μόε που σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογεί τη χρήση του όρου «επιδημία», σε μια χώρα 1,2 δισεκατομμυρίων κατοίκων. Σελ. 8

Εντός τριώνετών θα γεννηθούν τα πρώτα βρέφη που θα αναπτυχθούν σε μεταμοσχευμένη μήτρα, σύμφωνα με ανακοίνωση Σουηδών επιστημόνων στη διάρκεια τηε Διεθνούε Διά- σκεψηε Αναπαραγωγήε στη Μαδρίτη. Σελ. 10

Εν μέσω εκκλήσεωνγια εθνική συμφιλίωση και τερματισμό του εμφυλίου στην Αλγερία αποφυλακί- σθηκαν χθεε οι δύο κορυφαίοι ηγέτεε του Ισλαμικού Μετώπου Σωτηρίαε, Αμπασί Μαντανί και Αλί Μπελχάντζ.
Σελ. 10

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Από σήμερακαι μέχρι τιε 10 Ιουλίου θα διαρκέσει η «Εβδομάδα Σύγχρονου Χορού» στο Γκάζι, ενώ από τιε 14 έωε τιε 25 του μήνα, θα παρουσιαστούν τέσσερα θεατρικά δρώμενα, με την υπογραφή γνωστών σκηνοθετών στο πλαίσιο του κύκλου «Νύχτεε με Γκάζι και Θέατρο». Τιε εκδηλώ- σειε διοργανώνει ο Πολιτι- στικόε Οργανισμόε του Δήμου Αθηναίων. Σελ. 15

Πρεμιέραέχει το Σάββατο στουε Δελ- φούε η νέα παραγωγή του

Εθνικού Θεάτρου, «Ιων» του Ευριπίδη. Γη σκηνοθεσία υπογράφει η Λυδία Κονιόρ- δου. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο Χρήστοε Λούληε. Σελ. 15

Εκατόν είκοσιέργα έξι Ευρωπαίων γλυπτών -από τουε σημαντικό- τερουε του 20ού αιώνα- θα παρουσιαστούν από τον Ιούνιο ώε τον Οκτώβριο του 2004 στην Εθνική Πινακοθήκη και στην Εθνική Γλυπτοθήκη, στο πλαίσιο τηε Πολιτιστικήε Ολυμπιάδαε. «Εξι κορυφαίοι γλύπτεε συνομιλούν με τον άνθρωπο» είναι ο τίτλοε τηε και για πρώτη φορά θα συνεργαστούν επιμελητέε έξι ευρωπαϊκών μουσείων. Σελ. 15

Τηλεοραςη-Θεαματα

«Ο βρυκόλακαςτου Μπρούκλιν» θα γίνει απόψε στην ΕΤ1 ο Εντι Μέρφι ενώ στο «Νησί των κουρσάρων» πρωταγωνιστεί η Τζίνα Νχέιβιε στο Star. «Χωρίε διέξοδο» ο Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ στο Mega, ενώ η αμερικανική γλυκόπικρη κωμωδία «Χα- μένοε από χέρι» θα προβληθεί απόψε στην ΕΤ3. Σελ. 17

Αθλητικά

«Είμαι χαρούμενοςπου θα παίζω στο καλύτερο πρωτάθλημα βόλεϊ τηε Ευρώ- πηε», δήλωσε ο Μάριοε Γκι- ούρδαε, που έπειτα από εννέα χρόνια στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του στην ιταλική Πάρμα. Σελ. 18

Απο Αλλη Σκόπια

Ιστοσελίδαστο ΙηΙθΓηεί φιλοξενεί τιε συγγραφικέε απόπειρεε α- πηυδησμένων γονιών, οι οποίοι προφανώε δεν μπορούν να γελοιοποιήσουν τον αγαπημένο ήρωα των παιδιών τουε Χάρι Πότερ ενώπιον τουε και καταφεύγουν στην ανωνυμία του κυβερνοχώρου για να εξασκήσουν τη γνωστή τακτική τηε παραφθοράε γνωστών βιβλίων. σελ. 20

Στηλες-Αποψεις

ΚύριοΑρθρο....................12
Κάθε Μ έ ρ ο ...................... 20
Ενδοσκόπος ....................12
Γνώμη, Σχάσεις, Αντίλογοι .13
Ανεμοδείκτης ..................13
Περίηλους, Ατζέντα.........16
Εικονογράφημβ , , , , , , , , 1 7  
Φωτογραφήματα ........... 20

Ο Φί ΛΙ ΣΤΩΡ
Επιλογή: Μ ι χ α λ η ς  Κ α τ ς ι γ έ ρ α ς

49 χρόνια πριν... 3.V1.1954ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ: Ύπότης Ίερας Συνόδου έξεδόθη χθες τήν πρωίαν τό κάτωθι ανακοινωθέν σχετικώς μέ τά βιβλία τοϋ συγγραφέως κ. Ν. Καζα- ντζάκη:«Ή 'Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, έξ αίτιας τών τελευταίως έκδο- θέντων βιβλίων τοϋ Έλληνος λογοτέχνου κ. Νικολάου Καζαντζάκη “Ό  Καπετάν Μιχάλης” καί ό ‘Τελευταίος Πειρασμός” καί κατόπιν της έκ τούτου προκληθείσης αναταραχής εις τάς συνειδήσεις τών πιστών, εγνω έν τή άρμοδιότητι αυτής, όπως λάβη τά έν τή έαυτής εξουσία πνευματικά μέτρα, πρός διαφώτισιν μέν καί προφύλαξιν τοϋ ευσεβούς ποιμνίου, πρός άνάνηψιν δέ καί διόρθωσιν τοϋ συγγραφέως.»’Επειδή άμφότερα τά βιβλία ταΰτα άποτελοΰσι μυκτηρισμόν πρός τήν δογματικήν καί ηθικήν διδασκαλίαν τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, ιδία δέ τό δεύτερον διαστρέφει καί κακοποιεί τήν θεόπνευ- στον ευαγγελικήν διήγησιν καί θίγει κατά τρόπον άνερυθριάστως ασεβή καί άνίερον τό θεανδρικόν τοϋ Κυρίου πρόσωπον καί δή καί κατά τάς ώρας του επί τοϋ Σταυρού σωτηρίου Πάθους, διά ταΰτα ή 'Ιερά Σύνοδος πρός μέν τά ευσεβή τής ’Εκκλησίας τέκνα άπευθύ- νει τήν πατρικήν παραίνεσιν, ίνα φεύγωσι τά βιβλία ταΰτα, ώς ου μόνον μή συντελοΰντα εις οικοδομήν, άλλα διά τής σαγήνης τής τέχνης άνυπόπτως καί δηλητηριάζοντα τάς ψυχάς.»Ώς πρός δέ τόν συγγραφέα κ. Νικόλαον Καζαντζάκην, ή Ιερά Σύνοδος παραπέμπει τήν ύπόθεσιν εις τήν υπό τοϋ Κανονικού Δικαίου καθοριζομένην διαδικασίαν, ήτοι διαβιβάζει ταύτην εις τήν οίκείαν έκκλησιαστικήν άρχήν, ίνα αϋτη καλέση τούτον εις ανασκευήν καί άναίρεσιν τών έν τοΐς ώς εΐρηται βιβλίοις αϋτοϋ βλασφημιών, επιφυλάσσεται δέ, ίνα κατόπιν τούτου έκδώση καί τήν περί αύτοϋ τούτου τοϋ συγγραφέως έτυμηγορίαν αυτής». Πληροφορούμεθα δτι ό συγγραφεύς κ. Ν. Καζαντζάκης θά κληθή εις άπολογίαν ύπό τής Εκκλησίας τής Κρήτης, καθ’ όσον, ώς γνωστόν, κατάγεται έκ Κρήτης. ’Εάν τοΰτο δέν καταστή δυνατόν, δέν άποκλείεται δ συγγραφεύς νά κληθή νά άπολογηθή ένώπιον Συνοδικής ’Επιτροπής.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Εδρα: Εθνάρχου Μ ακαρίου και Δημητρίου Φ αληρέω ς 2, Ν . Φ άληρο 185 47 Τ η λ : 210-4808.000 FAX: 210-4808.055 
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Εκδότης: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α . ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ 
Διευθυντής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

Διευθυντής συντάξεως: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Σύμβουλος εκδόσεως: ΝΙΚΟΣ ΝΑΟΥΜΗΣ 
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Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2, Τηλ. 210-4808.000 fax: 210-4808.202.
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τη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Εάν δεν βρίσκετε την «Κ» τηλεφωνήστε μας στο 210-4808.000, ή στο Πρακτορείο 
Εφημερίδων στο 210-5199.755.

Αιφνιδιασμοί...
Σε τεντωμένο σχοινί ισορροπεί από 

χθες ο Σημίτης...
Το να παίρνεις, και μάλιστα τόσο δύ

σκολες αποφάσεις...
Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκο

λο να εκδιώκεις τον Λαλιώτη, που 
είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστο
ρίας του ΠΑΣΟΚ...

Πάντως, αυτό που ξέρουμε μέχρι 
στιγμής είναι ότι η αγορά αντέδρα
σε θετικά στον πρωθυπουργικό αιφ
νιδιασμό...

Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες η Σοφο- 
κλέους σημείωσε τη μεγαλύτερη ά
νοδό της μέσα στο έτος...

Κι αυτό καταδεικνύει την ανάγκη, που 
υπήρχε στην κοινωνία να γίνουν και 
σοβαρές αλλαγές προσώπων... 

Απομένει να δούμε αν ανάλογες αλ
λαγές, με σαρωτικό χαρακτήρα, θα 
ισχύσουν και στον ανασχηματισμό... 

Αλλά είναι βέβαιο ότι οι όποιες αλλα
γές, όσο σαρωτικές κι αιφνιδιαστι
κές κι αν είναι...

Δεν θα έχουν μακροπρόθεσμη επί
πτωση στην κοινωνία αν δεν συνο
δεύονται και με ουσιαστικές πολιτι
κές...

Που θα έχουν επίπτωση στη βελτίω
ση του βιοτικού επιπέδου των Ελλή
νων...

Πλήξη...
Πολύ μ' άρεσε η πρόθεση του Σημίτη 

να... ξανασυνδέόει το κόμμα με την 
κοινωνία...

Κι ότι αυτό ηροτίθετρι να το πράξει α- 
ναδεικνύοντας ως μέλη του Εκτελε
στικού Γραφείου...

Τον πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ και δήμαρχο 
Κοζάνης Κουκουλόηουλο...

Και τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Πολυζωγό- 
πουλο... Προφανώς για να δείξει πό
σο πολύ πιστεύει το ΠΑΣΟΚ στον... 
«ακομμάτιστο και ανόθευτο» συνδι
καλισμό... Ομως με τη λογική αυτή 
θα μπορούσε κάποιος ευλόγως να 
υποστηρίξει...

Οτι για να συνδεθεί το... κόμμα με 
την κοινωνία...

Εκτός από τον Κουκουλόηουλο και 
τον Πολυζωγόπουλο...

Θα μπορούσε να εκλέξει και τον... Κυ-

ριακόπουλο... Δηλαδή τον πρόεδρο 
του ΣΕΒ, που έχει κατά καιρούς πα- 
ρέμβει στο οικονομικό γίγνεσθαι...

Γιατί, δηλαδή, δεν είναι και οι βιομή- 
χανοι παράγοντες της κοινωνίας...

Που πρέπει να εκπροσωπούνται στο 
κυβερνών κόμμα;

Ή μήπως με την ίδια λογική θα 'πρε- 
πε να εκλεγεί στο Εκτελεστικό Γρα
φείο του ΠΑΣΟΚ και κάποιο υψηλό
βαθμο στέλεχος της... Ν.Δ...

Μ' όλα αυτά δεν ξέρω αν ο Σημίτης 
θα κατορθώσει να αντιστρέφει το 
αρνητικό κλίμα... Αυτό που ξέρω εί
ναι ότι δεν θα μας αφήσει να πλή- 
ξουμε...

Καθαίρεση...
Sic transit gloria mundi, έλεγαν εύ

γλωττα οι Λατίνοι...
Παλιότερα αυτό ίσχυε για τον άλλοτε 

πανίσχυρο «στρατηγό» του «εκσυγ
χρονιστικού» στρατοπέδου, τον Θό
δωρο Τσουκάτο...

Που θυμάστε πως τον «ξήλωσαν» με

γοργούς ρυθμούς... Ούτε για... φα
ντάρο δεν τον θέλουν πια...

Τη θέση του στο «σημιταίικο» την πή
ρε ο Νεονάκης...

Αλλά κι αυτόν τώρα τον αποφεύ
γουν...

Υπάρχουν πολλοί μέσα στο ΠΑΣΟΚ 
που δεν θέλουν να 'χουν οποιαδή
ποτε σχέση μαζί του...

Οπως συνέβη και με τον Μαλέσιο και 
τον Μανίκα...

Οπως είχε συμβεί προηγουμένως με 
τον Πανταγιά...

Κάποιοι τώρα τους αποφεύγουν ωσάν 
να ήταν... «λεπροί»...

Ολοι αυτοί που επί μια πενταετία τους 
έγλειφαν από πάνω μέχρι κάτω...

Δρυός πεσούσης...
Λέτε το ίδιο να συμβεί τώρα με τον 

Λαλιώτη, μολονότι στην πολιτική πο
τέ δεν μπορείς να είσαι βέβαιος...

Μπούμερανγκ...
Πολύς λόγος γίνεται και πάλι για τη 

συμπεριφορά του Κουρό εναντίον

Σκίτσο του Ανδρέα Π ειρουλάκη.

των στελεχών του ΠΑΣΟΚ...
Με τις βίλες και τις «αποκαλύψεις», 

αληθινές ή μη, θα τις κρίνουν οι 
αρμόδιες αρχές...

Οπως μου προξενεί εύλογη εντύπω
ση όταν μιλάνε στην κυβέρνηση 
περί καταδίκης του... «αυριανι- 
σμού»...

Μα δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ που εξέ
θρεψε τον «αυριανισμό» τόσα χρό
νια;

Δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ, που χαροποιεί
το όταν ως αιχμή του δόρατος η 
συγκεκριμένη εφημερίδα επιχει
ρούσε να στιγματίσει τον Μητσοτά- 
κη;

Με τη δημοσίευση εκείνης της φω
τογραφίας, που τον παρουσίαζε ως 
συνεργάτη των ναζί...

Δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ, που... έτριβε τα 
χέρια του όταν δημοσιευόταν η δή
θεν πληροφορία για το κότερο του 
Φλωράκη;

Για να συκοφαντηθεί η συνεργασία 
της Αριστερός με τη Ν.Δ...

Δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ που δέχθηκε

να δημοσιευθούν οι φωτογραφίες 
με την... πενταώροφη βίλα του 
Τσοβόλα;

Για να μειωθεί η δύναμη του ΔΗΚΚΙ 
στις εκλογές του 1996...

Ή με τη βίλα της Δαμανάκη;
Οταν έχεις παίξει με τη φωτιά, κά

ποια στιγμή θα καείς από αυτήν...
Και τώρα αυτό που πληρώνουν τα 

στελέχη του ΠΑΣΟΚ είτε φταίνε εί
τε όχι γι' αυτά που τους κατηγορεί 
ο Κουρής...

Είναι ότι το παιχνίδι αυτό το έπαιξαν 
ή τουλάχιστον το ανέχθηκαν επί 
σειράν ετών...

Και κάποια στιγμή στράφηκε ως 
μπούμερανγκ εναντίον τους...

Αποκατάσταση...
Οργασμός δραστηριοτήτων επικρατεί 

τις τελευταίες μέρες στα γραφεία 
του Μεϊμαράκη, γραμματέα της 
Ν.Δ...

Του Σταϊκούρα, διευθυντή του πολιτι
κού γραφείου του Καραμανλή...

Και του Αγγέλου, διευθυντή του ιδιαί
τερου γραφείου του προέδρου της 
Ν.Δ...

Μη νομίζετε ότι έχουν αρχίσει να ε
τοιμάζονται για τις εκλογές...

Από την πλευρά της διάδοσης των 
θέσεων και των προγραμμάτων του 
κόμματός τους...

Αλλά γιατί είναι υποχρεωμένοι να δέ
χονται την πληθώρα των κομματι
κών στελεχών...

Κι όχι μόνον, που τους βομβαρδίζουν 
καθημερινά, μπας και εξασφαλί
σουν μια θέση στους συνδυα
σμούς...

Βλέπετε, οι εκλογές, έστω κι αν γί
νουν στο τέλος της τετραετίας...

Δεν είναι πια μακριά...
Κι όλοι έχουν αρχίσει να προετοιμά

ζονται μήπως και εκλεγούν βουλευ
τές...

Ή ακόμα κι αν δεν εκλεγούν, τουλάχι
στον να είναι μέσα στο παιχνίδι, μή
πως και πάρουν κάποια σοβαρή κυ
βερνητική θέση...

Μια και θεωρούν πια ότι είναι λίαν πι
θανή η εκλογή του κόμματός τους...

Κι επιθυμούν την... κυβερνητική τους 
αποκατάσταση...

Ο Εκηβόλος

= = Σ  Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι ΟΚαύσων και αποΛαλιωτοποίηση -  σημειώσατε 1

Ο πιο μικρός Αθηναίος ζητεί να ξεδιψάσει (στο σιντριβάνι του Συντάγματος) (φωτο Το Μάη).

Ισως είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδροε του Π ΑΣΟΚ και πρωθυπουρ- γόε κ. Κώσταε Σημίτηε έσκυψε να  πιάσει τον σφυγμό τηε «καθημερι- νότηταε», αυτό ακριβώε που ζητούσε από τουε υ- πουργοϋε του και τουε ε- πιτελείε του να κάνουν, για να  βρεθούν κοντά στον λαό και στα προ-
Γης Ε λ έ ν η ς  Μ π ισ τ ικ ά

βλήματά του. Μ όνον που έπεσε στην «καθημερινότητα» του καύσωνα, που είναι το υπ1 αριθμόν 1 πρόβλημα αυτόν τον καιρό, και επέτρεψε στιε χα- μηλέε μάζεε θερμού αέρα να μπούνε μέσα από τα παράθυρα τηε Χαριλάου Τρικούπη και να  ωθήσουν -η π ία  έκφ ραση- τον γραμματέα του κόμ- ματοε κ. Κώστα Λαλιώτη ώε την π όρτα .. .  Η «απο- Λαλιωτοποίηση», μαζί με τον καύσωνα, εναλλάσσονταν χθεε στιε πρώτεε ειδήσειε όλων των δελτίων, ραδιοτηλεοπτικών και «ράδιο-Αρβύλαε». Ο μεν Κώσταε Λαλιώτηε, που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο, που τον θυμόμαστε με τα μπουκλωτά μαλλιά του, διοργανωτή και πρώτο στιε ογκώδειε «λαοθάλασσεε» των πα- πανδρεϊκώ ν προεκλογικών συγκεντρώσεων, ο «άρχων» του ΥΠΕΧΩΔΕ

«Εμείς φεύγουμε».

για μακρότατο χρονικό διάστημα, δεν δέχθηκε στη χθεσινή, κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, που διήρ- κεσε μία ώρα (ή μια ζωή!) την πρόταση του κ. Σημίτη να αναλάβει το υπουργείο Γεωργίαε -  «Ανθ’ ημ ώ ν ... Δρυε»! «Σέβομαι την πρότασή σου, αλλά δεν την αποδέχομαι και παραιτούμαι και από γραμματέαε του κόμμα- τοε, αύριο (δηλαδή σήμερα, αγαπητέ αναγνώστη). Θα εξηγήσω τουε λόγουε στην Κεντρική Επιτροπ ή...» .Εάν αυτό δεν είναι χαμηλό βαρομετρικό, με εν- δείξειε επερχόμενηε κα- ταιγίδαε στον ορίζοντα, τι είναι; Ο καύσων δεν υποχωρεί, ούτε και ο κ. Σημίτηε. Ο κ. Λαλιώτηε αποχωρεί, αλλά κανείε δεν πιστεύει ότι, όπωε είπε,

«δεν έχει καμιά δυσκολία να γίνει... αμπελουργόε», κατά το πρότυπον Θεόδωρου Πάγκαλου! Και ενώ οι ε ξε λ ίξε ι τρέχουν, και οι πολιτικοί ρεπόρτερ τρέχουν και δεν τιε προλαβαίνουν, με τον ανασχηματισμό να επισείε- ται πάνω από τιε υπουρ- γικέε κεφαλέε ωε «δαμό- κλειοε σπάθη», οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τιε προθέσειε τουε. Από τον υπουργό Ανάπτυξηε κ. Α κη Τσοχατζόπουλο που είπε «δεν είμαστε, δα, κολλημένοι με τιε καρέ- κλεε μαε!» (που σημαίνει ότι «ευχαρίστωε θα αλλάξω... καρέκλα, αν μου το ζητήσει ο πρωθυπουρ- γόε»), στον πρόεδρο τηε Βουλήε κ. Απόστολο Κα- κλαμάνη (που έχει εργαστεί για το Π ΑΣΟΚ όσο λίγοι και αμείφθηκε με το ηλεκτρικό κουδούνι τηε

«Εγώ μένω».

έδραε τηε Βουλήε των Ελλήνων) και ζητούσε, χθεε, «να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθό- ντοε». Ο κ. Γιάννοε Πα- παντωνίου προτιμάει σα- φώε τον υπουργικό θώκο, αφήνει τη διεκδίκηση τηε υποψηφιότηταε για

«Εμείς στέλνουμε μήνυμα».

το Εκτελεστικό στη Μιλέ- να  και στην Τόνια. Η  κ. Βάσω Παπανδρέου μ ετράει τα λόγια τηε, φρο- νίμωε ποιούσα, ο ΥΠΕΞ κ. Γιώργοε Α . Παπανδρέου είναι προσεκτικά διαλλα- κτικόε, «δεν είναι αυτό μομφή, Κώστα» (Λαλιώ

τη), η  φράση του κάνει τον γύρο των ερτζιανών. Τέλοε, ο κ. Μιχάληε Χρυ- σοχοΐδηε απέχει κάθε δη- λώσεωε, γιατί, ωε γνωστόν, «η σιγή είναι... χρυ- σόε!».«Προτιμώ τον καύσωνα από τη θερμοπληξία τηε κυβέρνησηε και του ΠΑΣΟΚόμματοε. Από αυτόν ξέρει κανείε τι να  περιμένει, και πώε να τον αποφεύγει. Ενώ, με όλα αυτά, τα κρεμάμενα επί των κεφαλών μαε, θα ξε- χάσουμε τα προβλήματά μαε, τα οικονομικά, τα ασφαλιστικά, τα τηε ολυ- μπιακήε προετοιμασίαε (απομένουν ημέρεε 403). Και στη Λαϊκή, το καλάθι τηε νοικοκυράε δεν γεμίζει πια ούτε με 50 ευρώ. «Εξω πάω καλά, μέσα χάλια», είπε σε φάση αυτο- κριτικήε ο κ. Σημίτηε. Μήπωε, όμωε, μαε προετοιμάζει για τη δική του έξοδο, και την αποφυγή τηε δοκιμασίαε των προσεχών εκλογών;«Ποιοε τα λέει αυτά; Ο κόσμοε, η  κοινή γνώμη, εκείνοι που, αε μ ην εισακούονται στα δεδηλωμένα προβλήματά τουε, τα καθημερινά , αρνούνται χθεε και σήμερα, να δεχθούν ότι «η κρίση στο ΠΑΣΟΚ» είναι το μέγα πρόβλημα τηε ημέραε. Προτιμούν τον καύσωνα, και αε προτείνει ο Θοδω- ρήε Ρουσόπουλοε το... ντουε των «εκλογών, τώρα αμέσωε!».
Τη λ εφ ο ς

Ποιοι κατεβαίνουν από το πούλμαν της «Αλλαγής»; Η  
φωτογραφία αρχείου από την ορκωμοσία στις 13 
Απριλίου 2 000 (φωτο Αρχείο).

1 [λΛΑβ
ς
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Ιστορικές αλλαγές με σύγκρουση κορυφήςΜε απόφαση Σημίτη συγκαλείχαι η Κ.Ε. για να εκλέξει νέο γραμματέα και Ε.Γ. -  Τη Δευτέρα πιθανότατα ο ανασχηματισμός
Του Κ. Π. Π α π α δ ιο χ ο υ

Σ ι μια ύστατη προσπάθεια αντιστροφήε του «ζοφερού», όπωε ο ίδιοε το περιέγραψε, κλί- ματοε, ο πρωθυπουργόε άρχισε από χθεε να ξεδιπλώνει τιε πολιτικέε του πρωτοβουλίεε, μέσω μιαε «σύγκρουσηε κορυφήε» που οδήγησε στην εξαναγκαστική παραίτηση του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Λαλιώτη. Ο κ. Σημίτηε συγκάλεσε για σήμερα την Κεντρική Επιτροπή για την εκλογή νέου γραμματέα, θέση για την οποία προτείνει τον νυν υπουργό Δημόσιαε Τάξηε κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Παράλληλα σήμερα θα αναδειχθεί και το νέο Ε.Γ., κα

θώε στη χθεσινή συνεδρίαση του οργάνου ο κ. Σημίτηε, σε μια πρόσθετη επίδειξη δύναμηε, επέβαλε, ωε αναμενόταν, το πλήρεε ασυμβίβαστο μεταξύ τηε συγκεκριμένηε κομματικήε και τηε κυβερνητικήε θέσηε και απέσπασε τιε παραιτήσειε όλων των νυν μελών του.Σύμφωνα με πληροφορίεε, η επιλογή του πρωθυπουργού να ζητήσει την παραίτηση του κ. Λαλιώτη σηματοδοτεί απλώε την αρχή μιαε ευρύτερηε σειράε πρωτοβουλιών που θα εκδηλωθούν μέχρι τον Οκτώβριο, ώστε το ΠΑΣΟΚ να εισέλθει υπό τον κ. Σημίτη με α- ξιώσειε στην τελική ευθεία προε τιε εκλογέε του Μαΐου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σημίτηε θα προχωρήσει άμεσα στον ανασχηματισμό τηε κυβέρνησή. Πιθανότερη ημέρα των αλλαγών είναι η Δευτέρα, αν και ορισμένοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο ανασχηματισμόε να πραγματοποιηθεί τελικώε σήμερα το απόγευμα ή αύριο, ενώ διάχυτη είναι πλέον η αίσθηση πωε αυτόε θα είναι ευρύε. Επίσηε, στιε προθέσειε του κ. Σημίτη λέγεται ότι είναι να συγκροτήσει ένα πολιτικό «Διευθυντήριο» στο οποίο θα μετέχουν ο ίδιοε, ο νέοε γραμματέαε και δύο ή περισσότερα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Το νέο αυτό όργανο θα έχει επί τηε ουσίαε την ευθύνη για τη συνολική παρουσία τηε κυβέρ

νησηε και του κόμματοε σε όλα τα επίπεδα.Παράλληλα, δεδομένη είναι η βούληση του πρωθυπουργού για την αποφασιστική προώθηση τηε ανανέωσηε του ΠΑΣΟΚ σε όλα τα επίπεδα, που παρέμενε ημιτελήε ωε εγχείρημα μέχρι τώρα. Εξάλλου η αποχώρηση του κ. Λαλιώτη από τη Χαριλάου Τρικούπη έχει και έντονα συμβολικό χαρακτήρα, καθώε σηματοδοτεί επί τηε ουσίαε τη ρήξη του κ. Σημίτη με το «ιστορικό ΠΑΣΟΚ». Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η επιλογή του το νέο Ε.Γ. να στελεχωθεί με πρόσωπα με αναφορέε σε κοινω- νικούε χώρουε, όπωε η κ. Φώφη Γεννηματά, ο κ. Κουκουλόπουλοε και ο κ. Πολυζωγόπουλοε.

Τέλοε, το αμέσωε επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται και οι λοιπέε πρωτο- βουλίεε του κ. Σημίτη. Οπωε αναφέρουν πληροφορίεε, ο πρωθυπουργόε στα τέλη τηε ε- βδομάδαε θα παρουσιάσει τιε προτάσειε του για το «πόθεν έσχεε» και τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματοε. Επίσηε, τον Σεπτέμβριο θα εξαγγείλει, μάλλον από τη ΔΕΘ, σειρά μέτρων που θα υπηρετούν την κοινωνική σύγκλιση, ενώ τον Οκτώβριο θα διεξαχθεί Εθνική Συνδιάσκεψη ή Εθνικό Συμβούλιο, που θα εγκρίνει το πρόγραμμα με βάση το οποίο το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη των προσε-' χών εκλογών.
Η απομάκρυνση Λαλιώτη 
αιφνιδίασε τους πάντες
«Παρακάλεσα τον σύντροφο Λαλιώτη να υποβάλει την παραίτησή του και να ενισχύ- σει την κυβέρνηση. Ο σύντροφοε Λαλιώ- τηε μου δήλωσε ότι δεν το επιθυμεί». Με αυτέε τιε λίγεε λέξειε, ο πρωθυπουργόε σφράγισε το τέλοε τηε παρουσίαε του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρι- κούπη. Ο πρωθυπουργόε αιφνιδίασε πλή- ρωε με την επιλογή του όλα τα κορυφαία στελέχη, αλλά και τον ίδιο τον κ. Λαλιώτη. Εξάλλου μόλιε πριν από δύο εβδομάδεε, από τη Χαλκιδική, ο υφυπουργόε Τύπου κ. Τηλ. Χυτήρηε είχε δηλώσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι «δεν υφίσταται θέμα αλ- λαγήε του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ».Οπωε αναφέρουν πληροφορίεε, ο κ.Λαλιώτηε υποδέχθηκε τον κ. Σημίτη μια περίπου ώρα πριν από την έναρξη του Ε.Γ. για την προγραμματισμένη τουε συνάντηση και πλήρωε ανυποψίαστοε για τα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν προ- σφέρθηκε να του δείξει το ανακαινισμένο γραφείο του προέδρου του κόμματοε.Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η μεταξύ τουε συζήτηση ήταν έντονη: Ο πρω- ταν ενιυνχι. 'ψ "θυπουργόε αρχικώειιω;» £ΐιινυμ£.ι ιη θέσπιση τουπλήρουε ασυμβίβαστου μεταξύ του μέλουε του Ε.Γ. και του κυβερνητικού στελέχουε, επιλογή την οποία —παρά τιε σοβαρέε εν- στάσειε του- ήταν έτοιμοε να αποδεχθεί ο κ. Λαλιώτηε. Ομωε, αμέσωε μετά, του ζήτησε να εγκαταλείψει τη Χαριλάου Τρικού- πη και να μετακινηθεί στην κυβέρνηση, α- ναλαμβάνονταε το υπουργείο Γεωργίαε.Ο κ. Λαλιώτηε αντέδρασε έντονα, επισή- μανε ότι το θεωρεί μομφή ειε βάροε του και κατέστησε σαφέε πωε τούτο δεν είναι δυνατόν, ο  γραμματέαε του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πωε εδώ και δύο χρόνια ήταν σε εξέ

λιξη ο σχεδιασμόε του κόμματοε, τον οποίο υλοποιούσε με επιτυχία, και είχε δε- σμευθεί να ολοκληρώσει. Παράλληλα, ο κ. Λαλιώτηε υπενθύμισε ότι πριν από λίγο καιρό είχε δηλώσει δημοσίωε ότι «εάν έφευγε από τη Χαριλάου Τρικούπη θα πήγαινε σπίτι του», αλλά και τη διαβεβαίωση του κ. Χυτήρη από τη Χαλκιδική.Ομωε, ο κ. Σημίτηε είχε λάβει τιε αποφά- σειε του. Ετσι, αφού είχε και μια κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον πρόεδρο τηε Βουλήε, κ. Απ. Κακλαμάνη, προσήλθε στη συνεδρίαση του Ε.Γ. Εκεί, ανέφερε πωε «ενώ είχαμε μια επιτυχημένη προεδρία, η κατάσταση στο εσωτερικό είναι ζοφερή, καθώε κάποια κέντρα ήθελαν να δημιουργήσουν όρουε ήτταε για το ΠΑΣΟΚ». Αντιδρά- σαμε και δεν το πέτυ- χαν, αλλά υπάρχει θέμα ανανέωσηε προσώπων στο κόμμα, ώστε να ετοιμάσουμε την πολιτική αναμέτρηση των εκλογών με όρουε νίκηε» πρό- σθεσε ο πρωθυπουργόε, αιτιολογώνταε την επιλογή του για θέσπιση του ασυμβίβαστου και αλλαγή γραμματέα.Αμέσωε μετά τον λόγο πήρε ο κ. Λαλιώτηε. Ο απερχόμενοε γραμματέαε ανέφερε πωε από τιε εκλογέε του 2000 και μετά «άρχισε να εκτυλίσσεται ένα σχέδιο απαξίω- σηε πολιτικών και προσώπων», υπενθυμί- ζονταε τα περί «κουρασμένων περιστερώ ν τηε μεταπολίτευσηε» που είχε παραθέσει σε άρθρο του, ο πρώην σύμβουλοε Τύπου του πρωθυπουργού κ. Πανταγιάε. Πρόσθεσε πωε «έχει μείνει και άλλη φορά στο περιθώριο» και γνωστοποίησε ότι σήμερα θα παραιτηθεί από μέλοε τηε Κ.Ε., ενώ δεν θα είναι υποψήφιοε στιε προσεχείε εκλογέε, εκτόε εάν ο κ. Σημίτηε επιθυμεί να καταλάβει την τιμητική 12η θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείαε.

Ο  Κ. Λαλιώτης αποχωρεί από τη 
Χαριλάου Τρικούπη, γνωστοποιώντας 
ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις 
προσεχείς εκλογές.

Ο πρωθυπουργός αιφνιδίασε πλήρως με την επιλογή του όλα τα κορυφαία στελέχη, αλλά και τον ίδιο τον Κ. Λαλιώτη.

Βαρύ το κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη
Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα και με έντονο τον προβληματισμό για τιε περαιτέρω εξελίξειε, διεξήχθη η χθεσινή συνεδρίαση του Ε.Γ. καθώε ο εξαναγκασμόε σε παραίτηση του κ. Λαλιώτη επέδρασε «αθροιστικά» στην επιλογή του πρωθυπουργού κ. Σημίτη να θεσπίσει το ασυμβίβαστο μεταξύ του ηέ- λουε του οργάνου και του κυβερνητικού στελέχουε.Από τα κορυφαία στελέχη, πλήρωε υποστηρικτικοί προε τιε επιλο- γέε του κ. Σημίτη ήταν κυρίωε οι κ. Γ. Παπανδρέου, Δ. Ρέππαε. Αντιθέ- τωε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, τα υπόλοιπα μέλη του οργάνου, αν και δεν αντέδρασαν ευθέωε στιε επιλογέε του πρωθυπουργού, επι- σήμαναν πωε ο κ. Σημίτηε αναλαμβάνει σημαντικέε πρωτοβουλίεε ερήμην τουε και ωε εκ τούτου θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη των επιλογών του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Γ. Παπανδρέου -που αν και το περιβάλλον του το δια- ψεύδει, φέρεται να γνώριζε την πρόθεση του κ. Σημίτη να αντικαταστήσει τον κ. Λαλιώτη- ανέφερε πωε «οι τομέε που ε- πιχειρούνται είναι για το καλό τηε ορ- γάνωσηε», ενώ α- πευθυνόμενοε στον απερχόμενο γραμματέα πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να θεωρεί μομφή προε το πρόσωπό του την επιλογή του πρωθυπουργού».0 κ. Τσοχατζόπουλοε σημείωσε ότι «όταν πάμε για εκλογή νέου γραμματέα και Ε.Γ., θα ήταν προτιμότερο να προηγηθεί ένα έκτακτο συνέδριο». Ο υπουργόε Ανά- πτυξηε πρόσθεσε πωε «δεν είμαστε κολλημένοι με τιε καρέκλεε και το πόσο η επιλογή του πρωθυ

πουργού συμβάλλει στην ενδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ, την ενότητα και την προοπτική νίκηε θα κριθεί και ο καθέναε θα έχει την ευθύνη του». Η κ. Βάσω Παπανδρέου ανέφερε πωε ο κ. Σημίτηε έχει το δικαίωμα να κάνει τιε επιλογέε του, που θα κοιθούν στο μέλλον, και ότι η ίδια στο παρελθόν έχει παραμεί- νει τόσο εκτόε κυ- βέρνησηε, όσο και εκτόε Ε.Γ. Η  υπουργόε ΠΕΧΩΔΕ παρατήρησε ότι το κλίμα είναι αρνητικό για το ΠΑΣΟΚ και κυρίωε στον τομέα τηε κοινωνικήε πολι- τικήε. Ο πρόεδροε τηε Βουλήε κ. Απ. Κακλαμάνηε ζήτησε όλοι να κινούνται με ευθύνη και κατά τρόπο που να συμβάλει στην ενότητα και υπενθύμισε την εσωκομματική κρίση του Πεντελικού.

Ο κ. Ευαγγ. Βενιζέλοε παρατήρησε πωε ο πρωθυπουργόε «έχει τη συνολική ευθύνη για να οδηγήσει το Π Α ΣΟ Κ  στη νίκη» και ότι τα μέλη του Ε.Γ. «στηρίζουν τιε επιλογέε του εν λευκώ γιατί δεν τιε γνωρίζουν». Ο υπουργόε Πολιτισμού πρόσθεσε πωε «ο κ. Σημίτηε είναι αντιιιέτωποε πε το “ηε- γάλο πρόβλημα Λαλιώτη” τον οποίο όλοι τιμούμε, αγαπάμε και κατανοούμε». Ο κ. Σκανδαλίδηε παρατήρησε ότι ο κ. Σημίτηε «αναλαμβάνει αυξημένη ευθύνη σε μια κρίσιμη συγκυρία», ενώ πρόσθεσε ότι «κατανοεί απολύτωε τη στάση του κ. Λαλιώτη». Ο κ. Ρέππαε τόνισε ότι «απαιτούνται πρωτοβουλίεε και ανανέωση σε πρόσωπα», ενώ, τέλοε, η κ. Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε πωε «οι πρωτοβουλίεε του κ. Σημίτη στον βαθμό που τιε ξέρουμε δημιουργούν προσδοκίεε».

Οι αντιδράσεις των 
στελεχών στις επι

λογές Σημίτη.

Μ ε Χρυσοχοΐδη το νέο κόμμα
Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνέρχεται σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να αναδείξει ωε νέο γραμματέα του κόμματοε τον κ. Μ. Χρυσο- χόίδη και να εκλέξει νέο Ε.Γ. Πά- ντωε, τα κορυφαία στελέχη -μ ε  ορισμένα εκ των οποίων είχε χθεε ο πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημίτηε και τηλεφωνικέε επαφέε εν όψει του επερχόμενου ανασχηματισμού- δεν προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα, καθώε προτιμούν να παραμείνουν στην κυβέρνηση. Μόνοε εκ των ανωτέρω που θα είναι υποψήφιοε θα είναι ο πρόεδροε τηε Βουλήε κ. Απ. Κακλαμάνηε που δεν έχει εξάλλου κυβερνητική ιδιότητα.

Οι υποψήφιοιΟ κ. Μ. Χρυσοχοΐδηε που προ- τείνεται από τον πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη ωε διάδοχοε του κ. Λαλιώτη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, είχε χθεε κύκλο επαφών με στελέχη που θα μπορούσαν να στελεχώ

σουν το νέο Ε.Γ. Οι κ. Θ. Πάγκαλοε, Αλ. Παπαδόπουλοε, αλλά και ο πρόεδροε τηε ΓΣΕΕ κ. Χρ. Πολυζωγόπουλοε αρνήθηκαν τη σχετική πρόταση. Ετσι, χθεε το βράδυ ορι- στικοποιήθηκε ότι υποψήφιοι για
Δύσκολα θα υπάρξει 

άλλη υποψηφιότητα για 
τη θέση του γραμματέα.

το νέο Ε.Γ. θα είναι οι κ.κ. Φώφη Γεννηματά, Μιλένα Αποστολάκη, Κ. Γείτοναε, Π. Κουκουλόπουλοε, Χρύσα Αράπογλου, Τόνια Αντωνίου, Δ. Θάνοε, Γ. Δασκαλάκηε και Π. Κουτσούκοε.Το ενδιαφέρον των σημερινών ψηφοφοριών εστιάζεται κυρίωε στο εύροε με το οποίο θα υπερψηφιστεί ο κ. Χρυσοχοΐδηε, και στο εάν τελικώε θα υπάρξει αντίπαλη υποψηφιότητα για τη θέση του γραμματέα από τουε «αμφισβη-

τίεε» του πρωθυπουργού. Τα μέλη τηε Κεντρικήε Επιτροπήε που είχαν εκλεγεί στο τελευταίο συνέδριο με τη σημαία του κ. Α. Τσοχα- τζόπουλου, έχουν αποφασίσει να καταψηφίσουν τον κ. Χρυσοχοΐδη. Παράλληλα, εάν υπάρξει κάποια εναλλακτική υποψηφιότητα για τη θέση του γραμματέα -σχετικέε πιέσειε ασκούνταν χθεε σύμφωνα με πληροφορίεε προε τον κ. Πάγκαλο- θα στραφούν προε αυτήν.Την υποψηφιότητα του κ. Χρυ- σοχόΐδη θα καταψηφίσουν επίσηε τα στελέχη που μετέχουν στην «Αριστερή Πρωτοβουλία», που προτίθενται επίσηε να ζητήσουν τη διενέργεια εσωκομματικού δη- μοψηφίσματοε για την αλλαγή τηε πολιτικήε του ΠΑΣΟΚ.Η «Αριστερή Πρωτοβουλία» θα καταθέσει επίσηε κείμενο με το οποίο θα αμφισβητεί τιε επιλογέε του κ. Σημίτη, ενώ θα στηρίξει στην ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Ε.Γ. τον κ. Γ. Παναγιωτακό- πουλο. Σημειώνεται, τέλοε, ότι ο κ.

Ο  Μ. Χρυσοχόίδης είχε χθες κύκλο 
επαφών με στελέχη.Αντ. Κοτσακάε και άλλα τρία στελέχη τηε επιρροήε του κ. Τσοχα- τζόπουλου κατέθεσαν χθεε το πρωί πρόταση για τη διεξαγωγή προγραμματικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο.

Αμήχανοι και με απορίες οι βουλευτές
Κατήφεια επικρατούσε χθες ίο  βράδυ στη Βουλή 
ανάμεσα στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι 
προσήλθαν στη Βουλή μαζικά, παρότι η μόνη συ
νεδρίαση ήτον της επιτροπής κοινωνικών υποθέ
σεων, και μάλιστα επί των άρθρων, για το νομο
σχέδιο του υπουργείου Υγείας. Οπως ήταν λογικό 
οι βουλευτές προτίμησαν το καφενείο της Βουλής, 
με μόνο αντικείμενο συζήτησης την ανοιχτή ρήξη 
Σημίτη - Λαλιώτη στο ΠΑΣΟΚ, καθώς και το μέλ
λον της κυβέρνησης και του κόμματος. Την ίδια ώ
ρα σε «στέκια» των διαφωνούντων στην πλατεία 
Κολωνακίου ήταν σε εξέλιξη συζητήσεις για τη 
στάση των στελεχών σήμερα, εν όψει της Κεντρι
κής Επιτροπής.
Οι βουλευτές ήταν εμφανώς αμήχανοι. Με εξαίρε
ση έναν -και μάλιστα υπουργό- που ανήκει στον 
«σκληρό εκσυγχρονιστικό πυρήνα», όλοι οι υπόλοι
ποι εξέφραζαν απορίες για το χρόνο αλλά και την

ουσία της σύγκρουσης. Το συμπέρασμά τους ήταν 
ότι ο πρωθυπουργός επιλέγει να ελέγξει απολύτως 
το κόμμα για την «επόμενη ημέρα», να διαχειριστεί 
«τη δεδομένη, πλέον, ήττα».
Ανεξαρτήτως στρατοπέδων χθες το βράδυ στη 
Βουλή οι παραδοχές συγκλίνουν στα εξής:
Πρώτον, την ώρα που η κοινωνία περίμενε άμ
βλυνση των εσωκομματικών διενέξεων, με επιλογή 
του κ. Σημίτη, συμβαίνει το αντίθετο ακριβώς. Δεύ
τερον, ο πρωθυπουργός με την επιλογή Χρυσο
χοΐδη δείχνει να εννοεί ότι πλέον το κόμμα είναι α
πολύτως «δικό του», γεγονός που αυξάνει την πι
θανότητα να παραμείνει στην ηγεσία του ακόμη 
και έπειτα από ήττα στις επόμενες εκλογές. Τρίτον, 
ο κ. Σημίτης φαίνεται να είχε καταλήξει στο συμπέ
ρασμα ότι το «άδειασμα» των προσωπικών του συ
νεργατών ήταν «έργο Λαλιώτη», και πήρε την «εκ
δίκησή του». Οπως εύγλωττα σημείωσε βουλευτής

της Β ' Πειραιώς, «η κίνηση αυτή θυμίζει σκάκι, ό
ταν τρως τη βασίλισσα του αντιπάλου ο οποίος μό
λις πριν έφαγε τη δική σου». Τέταρτον, από εδώ 
και πέρα όλες οι πιθανότητες για ραγδαίες πολιτι
κές εξελίξεις είναι ανοιχτές, με αιχμή του δόρατος 
τη Βουλή. Είναι εξαιρετικά πιθανό «όλοι οι απέξω» 
να δημιουργήσουν προβλήματα στην κυβέρνηση 
καταψηφίζοντας νομοσχέδια.
Σημειώνεται ότι μέχρι αργά το βράδυ ήταν σε εξέ
λιξη συσκέψεις των διαφωνούντων, με αντικείμενο 
της συζήτησης το εάν θα υπάρξει σήμερα αποχώ
ρηση μελών της Κεντρικής Επιτροπής, κάνοντας 
λόγο για «πραξικόπημα». Επίσης, πρέπει να σημει
ωθεί ότι ο κ. Σταύρος Σουμάκης αργά το βράδυ 
ξεκίνησε «επαφές» με μέλη της Κ.Ε. προκειμένου 
να τους διαμηνύσει ότι «ο πρωθυπουργός επιθυ
μεί τη θετική τους συμβολή» στη συνεδρίαση.

Ν ικ ο ς  Τ ς ιο υ τ ς ια ς

Η Ρηγίλλης επαναφέρει 
το αίτημα για εκλογές

Του Δ η μ η τ ρ η  Κα π ρ α ν ο υ

Με την επαναδιατύπωση του αιτήματοε περί πρόωρων εκλογών απάντησε η Νέα Δημοκρατία στιε χθεσινέε αποφάσειε του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη. Λίγο μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων του κ. Σημίτη, ο εκπρόσωποε Τύπου τηε Νέαε Δημοκρατίαε κ. Θ. Ρουσόπουλοε σχολίασε λακωνικά: «Ο τόποε δεν αντέχει να πληρώνει άλλο τα αδιέξοδα τηε κυβέρνησηε του ΠΑΣΟΚ. Η μόνη λύση για τη χώρα είναι εκλογέε τώρα».Η ηγεσία τηε Ν.Δ. εκτιμά ότι ο κ. Σημίτηε «απέδειξε για άλλη μία φορά την έφεσή του σε διλημματικού χαρακτήρα εκβιασμούε» καθώε και ότι οι χθεσινέε εξελίξειε επιβεβαιώνουν τη βαθιά κρίση που διέρχεται η κυβέρνηση.Σε ό,τι αφορά την ουσία των επιλογών του πρωθυπουργού, συνεργάτεε του κ. Καραμανλή τιε χαρακτήριζαν «επιλογή προε μία έντιμη ήττα» και υπογράμμιζαν ότι δεν είναι ικανέε να αναστρέψουν το πολιτικό κλίμα, καθώε εκτόε όλων των άλλων, τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ δεν απασχολούν τον κόσμο.Σμμείωναν επίσηε ότι ο κ. Σημίτηε, ύστερα από μία διετία, εγκαταλείπει την «τακτική των Δολιανών» και τον κ. Λαλιώτη για να επιστρέψει στη λογική του «μεσαίου χώρου».Ο κοινοβουλευτικόε εκπρόσωποε κ. Πρ. Παυλόπουλοε σχολίασε ότι η συνεδρίαση του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ «ανέδειξε τη βαθιά κρίση που διατρέχει το κυβερνών κόμμα, αντικατοπτρίζει και την αντίστοιχη βαθιά κρίση τηε κυβέρνησηε και τηε πολιτικήε τηε». Πρόσθεσε ότι «η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχισθεί άλλο», από τη στιγμή που «ο πρωθυπουργόε, η κυβέρνησή του και η πολιτική τουε αμφισβητούνται ακόμη και από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ» και κατέληξε λέγονταε ότι «δικαιώνεται και τεκμηριώνεται πλήρωε η θέση που διετύπωσε ο κ. Καραμανλήε» για την ανάγκη πρόωρηε προσφυγήε στιε κάλ-

πεε. Ο βουλευτήε Επικρατείαε κ. Α. Σπη- λιωτόπουλοε δήλωσε ότι «οι εξελίξειε δεν αφορούν την ελληνική κοινωνία, αλλά αποκλειστικά και μόνο τουε καρεκλοκέ- νταυρουε του κυβερνώντοε κόμματοε».Με τη θέση υπέρ των εκλογών τάχθηκε χθεε και ο επίτιμοε πρόεδροε Κων. Μητσο- τάκηε, με δηλώσειε του από τα Χανιά. Ο πρώην πρωθυπουργόε εξέφρασε και πάλι την άποψη ότι «η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει πλέον τίποτε να προσφέρει στον τόπο» και συμφώνησε απολύτωε με το αίτημα του κ. Καραμανλή για εκλογέε. «Δεν υπάρχει τίποτε άλλο που μπορεί να κάνει ο κ. Σημίτηε διότι δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση ούτε προε όφελόε του. Αλλωστε και η τελευταία δημοσκόπηση επιβεβαιώνει τιε μεγάλεε απο- στάσειε. Η κατάσταση δεν είναι πλέον αναστρέψιμη. Η τελευταία υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει ο κ. Σημίτηε είναι να διευκολύνει τον τόπο και να πάει σε εκλογέε. Και αν μπορεί αε τιε διεκδικήσει» τόνισε ο κ. Μητσοτάκηε, ο ο- ποίοε, σε ερώτηση σχετικά με το αν οι αλ- λαγέε που θα επιχειρήσει ο πρωθυπουργόε θα αλλάξουν το κλίμα για την κυβέρνηση, απάντησε ωε εξήε: «Θα είναι σαν την ασπιρίνη, όταν η κατάσταση είναι απελπιστική. Να δώσει τη λύση ο λαόε. Αν νομίζει το ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να κερδίσει τιε ε- κλογέε, ιδού η Ρόδοε ιδού και το πήδημα».Εκείνο, πάντωε, που φαίνεται καθαρά είναι ότι η Νεα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να μην ασχοληθεί με τα εσωτερικά προβλήματα του ΠΑΣΟΚ, αλλά να εντείνει την προσπάθειά τηε και να παγιώσει τη μεγάλη διαφορά από το κυβερνών κόμμα. «Ο κ. Σημίτηε είναι πολύ πιθανόν να συρθεί σε εκλογέε από το ίδιο του το κόμμα κι ένα τραυματισμένο ΠΑΣΟΚ είναι επικίνδυνο για τον τόπο» τόνιζαν χθεε στην «Κ» κύκλοι προσκείμενοι στη Νέα Δημοκρατία, α- φήνονταε ανοιχτό το ενδεχόμενο για εκλο- γέε μέσα στο ερχόμενο φθινόπωρο.

«Επιλογή προς μία 
έντιμη ήττα», χαρα
κτηρίζουν π ς κινή

σεις Σημίτη.
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Σταθερό προβάδισμα της Ν Α .Στο 8% η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της METRON ANALYSIS
Προβάδισμα in s  Νέαε Δη- μοκρατίαε κατά οκτώ πο- σοστιαίεε μονάδεε έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση τηε εταιρεί- as M ETRON AN ALYSIS, που είδε χθεε το φωε τηε δημοσιότηταε, επιβεβαιώ- νονταε τη δυσμενή για την κυβέρνηση εικόνα, η  οποία έχει ήδη σχηματιστεί απ’ όλεε τιε τελευταίεε μετρήσετε τηε κοινήε γνώ- μηε. Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν είχαμε σήμερα εκλογέε, το 38,4% δηλώνει ότι επιλέγει τη Ν.Δ. και το 30,4% το ΠΑΣΟΚ. Μια διαφορά, ωστόσο, η οποία αυξάνεται κατακόρυφα, όταν το ερώτημα αφορά στη λεγάμενη παράσταση νίκηε (ποιο κόμμα θεωρείτε πιθανότερο να ερχόταν πρώτο, «αν είχαμε σήμερα εκλογέε»): 62,5% απαντά Ν.Δ., ενώ μόλιε το 21,9% προβλέπει πρωτιά του ΠΑΣΟΚ.Ο κ. Κ. Σημίτηε φαίνεται να προηγείται του κ. Κ. Καραμανλή ωε καταλληλότε- ροε πρωθυπουργόε (με ποσοστό 37,5% έναντι 35,7%), αλλά το προβάδισμα αυτό δείχνει να το χάνει στο ερώτημα το οποίο ετέθη προε τουε ερωτώμενουε ψηφοφόρουε και αφορούσε το «ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο για το μέλλον το δικό σαε και τηε οικογένει- άε σαε: Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με τον κ. Σημίτη ή μια κυβέρνηση Ν.Δ. με τον κ. Καραμανλή;». Το 36,9% απάντησε «Ν.Δ. με Καραμανλή», ενώ το 33,6% απάντησε «ΠΑΣΟΚ με Σημίτη».

Πού υπερτερούν 
τα δύο κόμματαΤην ίδια στιγμή, το κυ- βερνών κόμμα θεωρείται καταλληλότερο τηε Ν.Δ. να αντιμετωπίσει καλύτερα μόνο τα θέματα τηε εξωτε- ρικήε πολιτικήε, τον στόχο τηε ολοκλήρωσηε των μεγάλων έργων, τηε τρομο- κρατίαε και τηε διοργάνω- σηε των Ολυμπιακών Αγώνων. Από την άλλη, οι ψηφοφόροι θεωρούν ότι η Ν .Δ. μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα θέματα Παι- δείαε, Υγείαε, Οικονομίαε, Εθνικήε Αμυναε, προστα- σίαε Περιβάλλοντοε, το Ασφαλιστικό, την εγκληματικότητα, θέματα εκσυγχρονισμού τηε Δημόσιαε Διοίκησηε, αξιοποίησηε των πόρων του Γ' ΚΠΣ. Επίσηε, το εκλογικό σώμα φαίνεται να θεωρεί τη Ν.Δ. ικανότερη του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση των μεγάλων θεμάτων τηε ανερ- γίαε και τηε διαφθοράε, ωστόσο ένα μεγάλο τμήμα

Πρόθεση ψήφου
«Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν είχαμε σήμερα εκλογές»
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πρωθυπουργός

«Μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, ποιος 
νομίζετε ότι είναι καταλληλότερος 
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του -μ εγα λύ τερ ο  κα ι ε κ ε ί
νου που «επιλέγει» τη  Ν .Δ - 
δ ε ίχ ν ε ι να  μ η ν  έχε ι εμπ ι
σ τοσ ύνη  σε κανένα  από τα  
δύο μεγάλα κόμματα. Στο 
πλα ίσ ιο  αυτό, αξιοσημείω 
το  ε ίν α ι ό τ ι σ τη ν  πλειοψη- 
φ ία  τουε ο ι ερω τηθέντεε 
δηλώ νουν δυ σ α ρεσ τημ έ- 
ν ο ι τόσο από τη ν  κυβέρνη 
σ η  (55,3%), όσο κ α ι από 
τη ν  αξ ιω μ ατική  α ντιπ ολ ί

τευση (45,7%). Αντιθέτωε, ικανοποιημένοι δηλώνουν σαφώε λιγότεροι (19,2% και 21,2% αντιστοίχωε). Το Π ΑΣΟΚ εξακολουθεί να διακρίνεται από τη χαμηλή (69,6%) συσπείρωση τηε ε- κλογικήε του βάσηε, ενώ η συσπείρωση στη Ν.Δ. αγγίζει την «οροφή» (89,1%). Το ισοζύγιο των μετακινήσεων ψηφοφόρων μεταξύ

των δύο κομμάτων, εξάλλου, είναι σαφώε υπέρ τηε Ν.Δ., μια και φαίνεται να προσελκύει το 9,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και να «χάνει» προε το κύβε ρνών κόμμα μόλιε το 1,9% των δικών τηε.«Και αυτή η δημοσκόπηση, όπωε και όλεε οι έρευ- νεε εδώ και δύο χρόνια, είναι πολύ καλή για τη Ν.Δ.

κ α ι δ ε ίχνε ι ό τ ι έχ ε ι παγιώ
σ ε ι ένα  μεγάλο προβάδι
σμα ένα ντι του ΠΑΣΟΚ, με 
υψηλέε επ ιδόσειε σε όλουε 
το υ ε  δ ε ίκ τεε , π ο ιο τ ικο ύε  
κ α ι ποσοτικούε», σχολίασε 
ο γρ α μμ α τέαε Π ο λ ιτ ικ ο ύ

Σχεδ ιασμού κα ι Προγράμ- 
ματοε τη ε  Ν.Δ. κ. Γ. Σου- 
φλιάε κ α ι μ ετα ξύ  άλλων 
πρόσθεσε: «Οι Ε λληνεε ε
μπ ισ τεύοντα ι περισσότερο

τη Ν.Δ. για να αντιμετωπίσει τα μεγάλα τουε προβλήματα. Επισημαίνω και πάλι, όμωε, ότι οι δημοσκο- πήσειε είναι μόνο χρήσιμα εργαλεία δουλειάε και όχι αποτελέσματα εκλογών».
« ι ι ν  ι . ω ι « . ν / ^  1 «  ς - Λ / ΐυ γ ω ν " .«Σταθερή» είναι, στο με
ταξύ, η εικόνα των άλλων κομμάτων, με το ΚΚΕ να φθάνει το 5,7%, τον ΣΥΝ το 3,7%, το ΔΗΚΚΙ μόλιε το 2% και το ΛΑΟΣ 2,2%. Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 2.166 πολιτών, από τιε 13 έωε τιε 29 Ιουνίου.Τέλοε, ωε οι δέκα δημοφιλέστεροι Ελληνεε πολιτικοί -ανεξαρτήτωε θεσμι- κήε ιδιότηταε ή πολιτικήε ένταξηε- εμφανίζονται οι Κ. Στεφανόπουλοε, Ντάρα Μπακογιάννη, Α . Κακλαμά- νηε, Γ. Παπανδρέου, Φώφη Γεννηματά, Θ. Πάγκαλοε, Γ. Σουφλιάε, Ν. Κωνστα- ντόπουλοε, Μ. Χρυσο- χόΐδηε και Ευ. Βενιζέλοε.

Μόνο το 4,8% των μικροεπενδυτών κέρδισε από το Χ.Α.
Περισσότερα του μισού εκατομμυρί
ου ελληνικά νοικοκυριά, περίπου 660 
χιλιάδες, δηλώνουν ότι έχουν επενδύ
σει στο Χρηματιστήριο. Και η συντρι
πτική πλειοψηφία αυτών αναφέρει ότι 
έχει υποστεί οικονομική ζημιά. Στην 
τελευταία της δημοσκόπηση η εται
ρεία METRON ANALYSIS ζήτησε από 
τους ερωτώμενους να απαντήσουν αν 
οι ίδιοι ή κάποιο μέλος της οικογένει-

άς τους έχουν μετοχές στο Χρηματι
στήριο. Το 77,8% απάντησε αρνητικά. 
Το 20,7% όμως σημείωσε ότι έχουν 
«επαφή» με τη Σοφοκλέους. «Χαμέ
νοι» από τη δραστηριότητά τους αυτή 
δηλώνουν σε ποσοστό 82,8%. Στον α
ντίποδα, μόνο το 4,8% παραδέχεται 
κέρδη, ενώ αυθορμήτως δήλωσαν ότι 
«ούτε έχασαν ούτε κέρδισαν», σε πο
σοστό 9,1%. Ταυτόχρονα, οι «επενδυ

τές» εμφανίζονται μάλλον απαισιόδο
ξοι για το μέλλον του Χ.Α.: Μόνο το 
16,3% βλέπει άνοδο μέσα στην επό
μενη χρονιά. Το 27,9% εκτιμά ότι θα 
παραμείνει στάσιμο στα σημερινά επί
πεδα, και μόνον το 17,2% υποστηρίζει 
ότι ο δείκτης θα ανέβει. Αντιθέτως, σε 
ποσοστό 38,6% είτε δεν απάντησαν 
είτε υποστήριξαν ότι «δεν έχουν γνώ
μη» επ' αυτού.

Διαμαρτυρία ΥΠΕΞ  
προς Ουάσιγκχον
Η ελληνική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε στην Ουάσι- γκτον, αλλά συνιστά «ψυχραιμία» για την απόφαση τηε κυβέρνησηε των ΗΠΑ να υπογράψει συμφωνία με τη «Μακεδονία» μη εκδόσεωε Αμερικανών στο Διεθνέε Δικαστήριο, ενώ ο πρωθυπουργόε τηε κυβερνήσεωε των Σκοπιών, κ. Μπράνκο Τσερβενκόφσκι, χαρακτήρισε το γεγονόε «πολύ σημαντική εξέλιξη». «Η υπογραφή τηε συμφωνίαε με τιε ΗΠΑ, με το όνομα Μακεδονία, αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία προσεγγίζει την επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει», την διεθνή αναγνώριση, δηλαδή, τηε συνταγματικήε ονομασίαε «Δημοκρατία τηε Μακεδο- νίαε», δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ο κ. Τσερβενκόφσκι.Ο εκπρόσωποε Τύπου τηε Νέαε Δημοκρατίαε κ. Θ. Ρου- σόπουλοε με δήλωσή του τόνισε ότι «η αδράνεια τηε κυβερνήσεωε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχει δημιουργήσει τέτοιεε συν- θήκεε, που επιτρέπουν στην κυβέρνηση των Σκοπιών να προωθεί διεθνώε τιε γνω- στέε τηε θέσειε για το θέμα του ονόματοε» και πρόσθεσε ότι «η τωρινή αντίδραση τηε κυβερνήσεωε ήρθε πολύ αργά και γι’ αυτό είναι αναποτελεσματική».Από την πλευρά του ο εκπρόσωποε του υπουργείου Εξωτερικών κ. Παν. Μπεγλίτηε σε συνέντευξή του στον ραδιοσταθμό του «Αντέννα», επεσήμανε ότι «ασφαλώε υπάρχει ένα θέμα» ωε προε την υπογραφή τηε συμφωνίαε των ΗΠΑ με τη «Μακεδονία», όπωε χαρακτηρίζεται η ΠΓΔΜ, αλλά πρόσθεσε ότι «σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε ψύχραιμα το θέμα». Ο κ. Μπεγλίτηε είπε επίσηε ότι ο υπουργόε Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου έστειλε επιστολή προε τον Αμερικανό ομόλογό του κ. Κό- λιν Πάουελ, προε τον οποίο εκθέτει τιε θέσειε των Αθηνών και τηε Ευρωπαϊκήε Ενώσεωε ωε προε το θέμα τηε ονομασίαε τηε ΠΓΔΜ και ζητεί εξηγήσειε σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ, αλλά μέχρι στιγμήε δεν υπήρξε απάντηση τηε αμερικανικήε πλευράε.

Ψυχραιμία συνι- 
στά όμω ς για 

την υπογραφή 
συμφωνίας με 

τη «Μακεδονία».

Παιχνίδια με τον χρόνο από τον ΟΠ ΑΠ
Του Ν ικ ο υ  Τ ς ιο υ τ ς ια

Μεθοδεύσεις που θυμίζουν Νέρωνα (άλλαξε με διάταγμα το χρόνο για να γίνουν στην τριετία οι Ολυμπιακοί Αγώ- νεε ώστε να τουε κερδίσει) λαμβάνουν χώρα στον ΟΠΑΠ, όπωε καταγγέλλει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτήε τηε Ν.Δ. κ. Φάνη Πάλλη-Πε- τραλιά. Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΑΠ συνεδρίασε στιε 22 Μαΐου 2003 με πρώτο θέμα την «έγκριση εκχώρησηε σύμβασηε τηε ΟΠΑΠ Α.Ε., με τη «Φαστ Ελλάε Α.Ε.» στην Τράπεζα Κύπρου για λόγουε χρη- ματοδότησηε». Στο πρακτικό τηε συνε- δρίασηε, το οποίο έχει στη διάθεσή τηε η «Κ», αναφέρεται ότι στα γραφεία του ΟΠΑΠ στιε 3 το μεσημέρι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κ.κ. Κοσκινάε, Γουβάλαε, Ρίζοε, Απανωμεριτάκηε, Πο- λίτηε, Τζιωρτζήε, Μαρία Παπανδρέου, Σπανίδηε, Παυλιάε, Μπάσδραε και Να- ούμ, αφού έλαβαν υπόψη τουε την επι-

συναπτόμενη σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ και Φαστ, ενέκριναν την εν λόγω εκχώρηση τηε σύμβασηε στην Τράπεζα Κύπρου για λόγουε χρηματοδότησηε.Πλην όμωε η σύμβαση μεταξύ των δύο εταιρειών υπογράφηκε... 15 ημέρεε αργότερα και συγκεκριμένα στιε 6 Ιουνίου! Οπωε προκύπτει από το πρακτικό τηε σύμβασηε, ο ΟΠΑΠ ωε «εργοδότηε» και η «Φαστ Ελλάε» ωε «ανάδο- χοε» εκπροσωπούμενοι από τον πρόεδρο και δι- ευθύνοντα σύμβουλο του ΟΠΑΠ κ. Κοσκινά και τον διευθύνοντα σύμβουλο τηε εταιρείαε υπέγραψαν την εν λόγω σύμβαση στιε 6 Ιουνίου. Το αντικείμενο τηε σύμβασηε αυτήε είναι «η προμήθεια και η συντήρηση μονάδων αποκωδικοποίησηε και εμφάνισηε δεδομένων για τιε ανάγκεε υποστήρι- ξηε του παιχνιδιού KINO», όπωε αναφέ-

ρεται στο πρώτο άρθρο τηε. Ετσι, για το παιχνίδι KINO, ο ΟΠΑΠ φέρεται να έχει εγκρίνει μια επισυναπτόμενη σύμβαση στιε 22 Μαΐου, η οποία παραδόξωε υπο- γράφηκε 15 ημέρεε αργότερα. Κι επειδή αυτά δεν γίνονται, η λογική υπόθεση -στην οποία καταλήγει και η βουλευτήε τηε Νέαε Δημοκρατίαε- που μπορεί να γίνει είναι ότι στην Τράπεζα Κύπρου πρέπει να έχει κατατεθεί άλλο κείμενο σύμβασηε, ώστε να ε- γκριθεί η χρηματοδότηση του έργου κι έτσι η α- νάδοχοε εταιρεία να υπογράψει την πραγματική σύμβαση με τον ΟΠΑΠ εκ του ασφα- λούε! Η κ. Πετραλιά ερωτά τον αρμόδιο υπουργό τι συνέβη και με αίτηση κατά- θεσηε εγγράφων ζητεί να τηε χορηγηθεί το κείμενο σύμβασηε που ενεκρίθη στιε 22 Μαΐου. Ασφαλώε έχει ενδιαφέρον η απάντηση του Οργανισμού.. .

Ερώτηση της 
κ. Πετραλιά για τη 

σύμβαση με την 
«Φαστ Ελλάς Α.Ε.».

Δυσαρέσκεια Αγκυρας για τη δίκη Οισαλάν
Την «έκπληξή» τηε εξέφρασε χθεε η Αγκυρα, διά του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, για την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου τηε Αθήναε να αθωώσει όλουε τουε κατηγορούμενουε για την παράνομη είσοδο του ηγέτη του ΡΚΚ Αμπντου- λάχ Οτσαλάν στη χώρα μαε τον Ιανουάριο του 1999. «Οι καταθέσειε των κατηγορουμένων και των μαρτύρων α-

ποκάλυψαν με σαφήνεια ότι ορισμένα μέλη τηε τότε κυ- βέρνησηε, μέλη τηε υπηρε- σίαε πληροφοριών και υψηλόβαθμοι κρατικοί αξιωμα- τούχοι βρίσκονταν σε διασύνδεση με την τρομοκρατική οργάνωση ΡΚΚ», αναφέ- ρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.Υποστηρίζεται ακόμη ότι «η αθώωση των κατηγορουμένων, δεν αλλάζει το ότι ο-

ρισμένοι Ελληνεε αρμόδιοι σε κάποια περίοδο παρείχαν βοήθεια στην τρομοκρατική οργάνωση και συνεργάστηκαν με αυτή. Εν κατακλείδι, καταλήγει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, η απόφαση δεν ικανοποίησε και την τουρκική κοινή γνώμη από την άποψη απονομήε τηε Δικαιοσύνηε», καταλήγει η ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση του δι

καστηρίου αθωώθηκαν (με ψήφουε 4-3) ο Αντώνηε Να- ξάκηε και οι δύο Κούρδοι συ- νεργάτεε του Οτσαλάν, που κατηγορούνταν σε βαθμό κακού ργήματοε ότι με δόλο έθεσαν σε κίνδυνο τα συμφέροντα τηε χώραε. Αθωώθηκε επίσηε ο ίδιοε ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίοε δικαζόταν ερήμην για παράνομη είσοδο στη χώρα, καθώε και οι υπόλοιποι 7 Ελληνεε.

=  Σ Υ Ν Τ Ο  Μ  Α ϊϊ=
ΕΜΜΕΝΕΙ Σ Τ ΙΣ  ΘΕΣΕΙΣ Τ Ο Υ  0 ΡΑΟΥΦ Ν ΤΕ Ν Κ ΤΑ Σ

Κυπριακό: πιέσεις Γκιουλ 
για διαπραγματεύσεις

Σε νέες δηλώσεις που έρχονται σε διάσταση με τις 
θέσεις του κατοχικού ηγέτη κ. Ραούφ Ντενκτάς προέ- 
βη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Αμπντου
λάχ Γκιουλ. Μιλώντας σε αντιπροσωπεία οικογενειών 
Τουρκοκυπρίων πεσόντων και αναπήρων, ο κ. Γκιουλ 
είπε ότι η προσοχή πρέπει να είναι στραμμένη στο 
μέλλον και όχι στο παρελθόν. Σε όλο τον κόσμο, πρό
σθεσε, σημειώθηκαν συγκρούσεις στο παρελθόν και 
υπήρξαν διαφορές, αλλά αυτές έχουν εκλείψει. Επανέ
λαβε ότι η μη λύση του Κυπριακού δεν συνιστά λύση 
και τόνισε ότι το Κυπριακό δεν είναι μόνο υπόθεση 
της Κύπρου, αλλά και της Τουρκίας. Εξέφρασε επίσης 
την ευχή όταν επαναρχίσουν οι συνομιλίες, να επιτευ
χθεί λύση με βάση τις ισότιμες κυριαρχίες, κατά την 
έκφρασή του, αμοιβαία αποδεκτή και η οποία θα στη
ρίζεται σε γερά θεμέλια. Από την πλευρά του ο Ντεν
κτάς επέμεινε εκ νέου στις αδιάλλακτες θέσεις του, 
δηλώνοντας ότι «είμαστε έτοιμοι να κάνουμε προσπά
θειες για να επιτευχθεί μια συμφωνία στη βάση δύο ί
σων και κυρίαρχων εθνών, που θα προστατεύει την α
σφάλεια και την ισορροπία μεταξύ Τουρκίας και Ελλά
δας». Πρόσθεσε ότι «κανένας δεν μπορεί να μας πει 
να καθήσουμε αμέσως στο τραπέζι των διαπραγμα
τεύσεων» και ότι «το Κυπριακό δεν μπορεί να βλάψει 
τις σχέσεις Τουρκίας και ΗΠΑ». Εντω μεταξύ, ο γενι
κός γραμματέας του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού 
Κόμματος στα Κατεχόμενα Σαμπίτ Σόγιε αποκάλυψε 
ότι η Τουρκία θα έθετε σε εφαρμογή το σχέδιο πρσ 
σάρτησης των Κατεχομένων αν ο Μπουλέντ Ετσεβίτ 
κέρδιζε τις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου.

ΕΠΙΘΕΣΗ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ  Κ ΑΤΑ Κ ΥΒ Ε Ρ Ν Η ΣΗ Σ

Σε απαξίωση οδηγείται η ΔΕΗ
«Η Ελλάδα του 2003, η ισχυρή Ελλάδα κατά τον κ. 
Σημίτη, είναι η μόνη χώρα που δεν διαθέτει έναν ε
θνικό σχεδίασμά ενεργειακής πολιτικής. Και όχι μό
νον αυτό, αλλά με ευθύνη της κυβέρνησης οδηγείται 
η ΔΕΗ στην αιχμαλωσία και στην απαξίωση και η οι
κονομία με την κοινωνία στη διαρκή επιβάρυνση», α
νέφ ερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΥΝ κ. Ν. 
Κωνσταντόπουλος μετά τη συνάντηση που είχε χθες 
αντιπροσωπεία του κόμματός του με τη διοίκηση της 
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. «Μετά τρία χρόνια επενδυτικής απρα
ξίας, εκείνο που προωθείται με αυτό το επικίνδυνο 
και επιζήμιο νομοσχέδιο (της απελευθέρωσης της α
γοράς ενέργειας) είναι η κρατική επιδότηση σε ιδιώ
τες, οι οποίοι με τη σειρά τους διεκδικούν σοβαρούς 
τομείς συμφερόντων της ΔΕΗ, διεκδικούν φιλέτα της 
ΔΕΗ και ουσιαστικά πιέζουν τη ΔΕΗ και την εξανα
γκάζουν να πουλήσει συλλογικά αγαθά, να πουλήσει 
περιουσιακά της στοιχεία. Η κυβέρνηση οδηγεί τα 
πράγματα στην επιβάρυνση των καταναλωτών με την 
αύξηση των τελών και με αυτόν τον τρόπο δυσφημεί 
τη ΔΕΗ έναντι της κοινωνίας», επισήμανε ο κ. Κων
σταντόπουλος.

ΓΙΑ ΤΗ Ν  ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η  ΠΡ Ο ΕΔΡ ΙΑ

Συγχαρητήρια και από τις ΗΠΑ

Την εκτίμηση ότι κατά τη διάρκεια της εΛΛηνικην
π ροεδρ ίας υπήρξε στενή σ υνεργασ ία  ανάμεσα στις 
δύο πλευρές του  Α τλαντικού εξέφ ρ α σ ε ο εκπρόσω
πος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Ρίτσαρντ Μπάουτσερ, που 
ευχαρίστησε την Ελλάδα και εξέφρασε την ελπίδα να 
υπάρξει ανάλογο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ 
και Ε.Ε. και κατά τη διάρκεια της ιταλικής προεδρίας. 
Ο κ. Μπάουτσερ χαρακτήρισε επιτυχή την πρόσφατη 
σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε 
στην Ουάσιγκτον, δηλώνοντας ότι «όλοι αισθανόμα
στε πως πετύχαμε αρκετή πρόοδο με την Ε.Ε. στους 
τομείς της συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας, κατά 
του εγκλήματος αλλά και κατά της εξάπλωσης των ό
πλων μαζικής καταστροφής» και ότι στο πλαίσιο αυτό 
υπήρξε και μία «αρκετά σημαντική» δήλωση για τη 
μη διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής. «Η
ταν μια ουσιαστική σύνοδος, με πολύ θετικά αποτελέ
σματα», πρόσθεσε ο κ. Μπάουτσερ και τόνισε: «Συ
νεργαστήκαμε στενά με την Ελλάδα κατά τη διάρκεια 
της προεδρίας της και τώρα προσβλέπουμε σε στενή 
συνεργασία και με τους Ιταλούς».

Μ ΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ Π ΡΟ ΣΩ ΠΙΚΟ  ΚΑΤΑ 38%

Αναδιοργάνωση Γενικών Επιτελείων
Την αναδιοργάνωση της διοικητικής δομής των Γενι
κών Επιτελείων των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνά
μεων αποφάσισε χθες το Συμβούλιο Αμυνας. Σύμφω
να με το νέο σχήμα, το μόνιμο προσωπικό στα Γενικά 
Επιτελεία θα μειωθεί κατά 35% και το ποσοστό αυτό 
θα δ ιατεθεί για την πληρέστερη επάνδρωση των σχη
ματισμών και των μονάδων. Επίσης, θα εφαρμοστεί η 
ομοιογένεια της οργάνωσης μεταξύ των τριών Επιτε
λείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Σύμφωνα 
με την πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ, στόχος της ανα
διοργάνωσης είναι η πλήρης διοικητική αναμόρφωση 
των Ε.Δ. σε μια σύγχρονη και ευέλικτη μορφή, που, ε
πιπλέον, θα οδηγήσει και στην εξοικονόμηση πόρων, 
καθώς και στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπι
νου δυναμικού των Ε.Δ.

Ε Κ ΔΗ ΛΩ ΣΗ  ΤΟ Υ ΙΔ Ρ Υ Μ Α ΤΟ Σ  «Κ. ΚΑ Ρ Α Μ Α Ν Λ Η Σ»

«Οικονομία και Κρατισμός»
«Οικονομία και Κρατισμός: Πού βρισκόμαστε και 
πού πάμε» είναι το θέμα της εκδήλωσης-συζήτησης 
που διοργανώνει την προσεχή Δευτέρα 7 Ιουλίου το 
Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής 
στην αίθουσα «Ολυμπία» της Αίγλης Ζαπηείου 
(19.00). Ομιλητές θα είναι ο υπουργός Ο ικονομίας 
και Ο ικονομικών κ. Ν. Χριστοδουλάκης και ο συντο
νιστής ΟΔΕ Ο ικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δη
μοκρατίας κ. Γ. Αλογοσκούφης. Την εκδήλωση-συζή- 
τηση θα συντονίσει ο διευθυντής της «Κ» κ. Αντ. Κα- 
ρακούσης.

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΟΤΤΟ
Στο ΛΟΤΤΟ, η εξάδα που κληρώθηκε είναι: 9,10, 28, 29, 31 και 47. Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ. Στη 2η κατηγορία βρέθηκαν 44 στήλεε με πέντε επιτυ- χίεε που κερδίζουν από 1.264,84 ευρώ, στην 3η κατηγορία 2.865 στήλεε με τέσσεριε επιτυχίεε που θα ει- σπράξουν από 14,56 ευρώ και στην 4η κατηγορία 59.242 στήλεε με τρειε επιτυχίεε που θα κερδίσουν από 0,56 ευρώ.
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—Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ—Ημερήσιο Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Καθυστερημένη

ρήξη
>  Συνέχεια από τη σελ. 1

σηε του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ.
Πρόκειται όντωε περί σοβαρού εγχειρήμα- 

τοε. Η ουσιαστική καθαίρεση από τη θέση 
του γραμματέα του κόμματοε του Κ. Λαλιώτη 
(υπό το πρόσχημα τηε μετάθεσήε του στην 
κυβέρνηση, την οποία ο τελευταίοε αποποιή
θηκε) εμπεριέχει εντονότατουε συμβολι
σμού ε. Κανένα άλλο στέλεχοε τηε ιστορικήε 
ηγεσίαε του Π ΑΣΟΚ δεν σηματοδοτεί τόσο 
πολύ την τριαντάχρονη πορεία του κόμματοε 
αυτού, οπότε η απομάκρυνσή του μεταδίδει 
με ιδιαίτερη έμφαση το μήνυμα τηε πρωθυ- 
πουργικήε πρόθεσηε να τελειώνει οριστικά 
με το παραδοσιακό ΠΑΣΟΚ. Με δεδομένο, μά
λιστα, ότι ο κ. Σημίτηε θα προτείνει στη ση
μερινή συνεδρίαση τηε Κεντρικήε Επιτροπήε 
τον κ. Μ . Χρυσοχόίδη για νέο γραμματέα του 
ΠΑΣΟΚ, τότε θα επιταθεί η εντύπωση ριζι
κών αλλαγών. Ωε γνωστόν, ο κ. Χρυσοχοΐδηε 
έχει εκφράσει τιε πλέον ριζοσπαστικέε από- 
ψειε περί αλλαγήε ονόματοε και συμβόλων 
του ΠΑΣΟΚ και ουσιαστικήε μετάλλαξήε του 
σε ένα σύγχρονο κόμμα, κατά το πρότυπο 
του Δημοκρατικού Κόμματοε των Η ΠΑ.

Ούτωε ή άλλωε, πρόκειται περί σφοδρότα- 
τηε ρήξηε στον ηγετικό πυρήνα του ΠΑΣΟΚ. 
Αποδεικνύει δε, παρεμπιπτόντωε, την υπο
κρισία τηε κυβερνητικήε και κομματικήε ηγε- 
σίαε του, η οποία έφθασε μέχρι του σημείου 
να κατηγορεί γ ια ... «συνωμοσίεε» την «Κα
θημερινή», όταν αυτή περιέγραφε την κρίση 
που μαστίζει το κυβερνών κόμμα και την ο
ποία περιτράνωε ομολόγησε χθεε ο ίδιοε ο 
πρωθυπουργόε μέσω τηε καθαίρεσηε του 
γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Εμέμφοντο αβάσιμα 
την «Καθημερινή» για «συνωμοσίεε», όταν α- 
πεδείχθη πωε την ίδια ώρα συνωμοτούσαν οι 
ίδιοι για το πώε θα εξοντώσει η μία φατρία 
την άλλη!

Εν πόση περιπτώσει, η σύγκρουση την ο
ποία επιτέλουε απετόλμησε ο πρωθυπουργόε 
δικαιολογημένα προσελκύει το ενδιαφέρον 
τηε κοινήε γνώμηε. Η αποτελεσματικότητά 
τηε φυσικά θα κριθεί εκ των αποτελεσμάτων 
τηε στην πράξη. Το βέβαιο είναι πωε διενερ- 
γείται με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, μερι- 
κούε μόνο μήνεε πριν από τιε εκλογέε, οι ο- 
ποίεε θα αλλάξουν ριζικά εκ νέου τουε όρουε 
τηε εσωκομματικήε διαπάληε στο ΠΑΣΟΚ.

Δεν είναι σίγουρο ότι μέχρι τότε θα έχουν 
παραχθεί τα προσδοκώμενα από τον κ. Σημί
τη αποτελέσματα. Κατεστημένα δεκαετιών 
σπανίωε παραδίδονται αμαχητί ή χωρίε υπο
νομευτική δράση εκ των υστέρων, μετά την 
ήττα τουε.

Ούτωε ή άλλωε, όμωε, οποιαδήποτε απόπει
ρα εκσυγχρονισμού των πολιτικών κομμά
των, ακόμη και αν παραμείνει ημιτελήε, απο
τελεί κέρδοε για το πολιτικό μαε σύστημα και 
την ελληνική κοινωνία.

«Σαμψών και Δαλιδά»

Σ τιε 17-6-2003 παρακολούθησα στο Ηρώ- δειο την όπερα «Σαμψών και Δαλιδά» του Σεν Σανέ, που ανέβασε η Εθνική Λυρική Σκηνή και διαπίστωσα για μιαν ακόμη φορά πόσο μοναδικό και πραγματικά δύσκολο και απαιτητικό εί- δοε είναι η  όπερα, αφού είναι αποτέλεσμα και συνάρτηση πολλών επιμέ- ρουε μορφών τέχνηε (μουσική, τραγούδι, χορόε, θέατρο, σκηνοθεσία, σκηνογραφία, ενδυματολογία κ.λπ.).Οταν όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν την όπερα εναρμονίζονται και δουλεύονται εξίσου δημιουργικά, τότε μόνο ανα- δεικνύεται το έργο και φτάνει η  ψυχή του στον θεατή- ακροατή, με αναγωγή στην εποχή που αυτό αναφέρεται και στουε χαρακτήρεε των προσώπων και πάντοτε σε συνδυασμό με τη γραφή, τη δομή και τη φόρμα τηε μουσικήε που το χαρακτηρίζει.Στη συγκεκριμένη όπερα, όμωε, στην οποία συνδυά ζοντα ι έντονεε καταστάσειε, όπωε η  επι- βλητικότητα, ο σεβασμόε στιε αξίεε και τιε αρχέε, η  ευλάβεια, ο ηρωισμόε, η δύναμη και η  κυριαρχία του Θεού του Ισραήλ πάνω στα δήμιου ργήματά του, μαζί με τον λυρισμό, τον ερωτισμό και την αισθαντικότητα των

πρωταγωνιστών του βιβλικού θέματοε, έλειπε η δη μιου ργική  σύ νθ εσ η και συνεργασία των επι- μ έρουε συντελεστώ ν τηε.Ετσι, η  στατικότητα και η επανάληψη τηε κίνη- σηε, οφειλόμενη στην ελλιπή και στερούμενη φα- ντασίαε και ευρημάτων σκηνοθεσία, δεν επέτρεπε στουε άριστουε (φωνητικά) πρωταγωνιστέε και τουε άξιουε χορωδούε τηε ΕΛΣ να ξεδιπλώσουν ερμηνευτικά στη σκηνή τα αισθήματα και την πνοή του έργου.Και εκείνο, τέλοε, το παράταιρο μοντέρνο τσί- γκινο σκηνικό, σαν ξαπλωτό ικρίωμα στη μέση τηε σκηνήε, δεν είχε καμιά σχέση και συνάφεια με το όλο ύφοε του έργου και το κατά τα λοιπά ακαδημαϊκό ανέβασμά του (κοστούμια εποχήε, κλασική έντεχνη  χορογραφία), σαν να είχε μοναδικό λόγο τηε ύπαρξήε του την απόκρυψη τηε ομορφιάε του Ηρωδείου τονίζονταε με την ασχήμια του ότι η  σκηνή του λαμπρού μαε θεάτρου, στα πόδια του ιερού βράχου τηε Ακρόποληε, δεν χρειάζεται πάντοτε σκηνικά, αφού από μόνη τηε αποτελεί αναμφισβήτητα ένα υπέροχο σκηνικό.
Μ πεςςυ Π απαςωτηριου- 

Μ πενου

Συμβολαιογράφος Λ  θητών

Θερμή παράκληση προς τους επιστολογρά
φους της «Καθημερινής». Τα γράμματά σας να 
είναι δακτυλογραφημένα ή με στρωτό γραφικό 
χαρακτήρα, ώστε να διευκολύνεται η δημοσί

ευση, αλλά και η διόρθωσή τους στο τυπογρα
φείο. Σε διαφορετική περίπτωση βρίσκει πεδίο 

δράσεως ο... δαίμων του τυπογραφείου.

Ε ν δ ο ς κ ο π ο ς / Τ ο υ  Κ .  I .  Α γ γ ε λ ο π ο υ λ ο υ

Καλά τα «τραβήγματα» και τα πλούσια «μέικ-απ», αλλά δεν είναι με αυτά που θα βρει την ομορφιά της η 
κακοπαθημένη, τσιμεντωμένη Αθήνα με τους λακκουβόδρομους και τις κακάσχημες πολυκατοικίες...

κ. Κ. Σημ., ηρ.: Παρντόν, 
αλλά τώρα με αυτά που απο
φασίζετε, παύετε να αισθά- 
νεσθε «χάλια», εντός συνό
ρων; Ευχαριστούμε και καλή 
σας ημέρα.
κ. υπουργό Πολ.: Εντάξει, 
το κράτος χρηματοδότησε 
και το νέο Μέγαρο, αλλά όχι 
και να λέμε ότι «ονήκει στην 
ελληνική κοινωνία». Ας μην 
υπερβάλλουμε! Ξέρουμε ό

λοι σε ποιον «ανήκει». Μερ- 
σί για την προσοχή σας. 
κ. Ν. Χριστοδ. υπ. Οικ.:
Δηλαδή, σερ, τώρα γίναμε 
«Ιρλανδία». Και καλό είναι 
αυτό ή λυπηρό; Νομίζω, ότι 
μας οφείλετε μιαν απάντη
ση.
κ.κ. κυβέρνησης: Μπρά
βο, μπράβο! Σας αξίζει κάθε 
έπαινος!
(Εστω και χωρίς ιδιαίτερο λό

γο, ας τους πετάξουμε μια 
καλή κουβέντα, μια και τόσο 
«χάλια» αισθάνονται και αυ
τοί οι ταλαίπωροι), 
κ.κ. αναγνώστες: Σύμφω
νοι δεν μπορούμε να κάνου
με όλοι διακοπές της προκο
πής, λόγω οικονομικών προ
βλημάτων, αλλά ας μην ξε
χνάμε πόσο επιτυχημένη ή
ταν η ελληνική προεδρία. Ω- 
ρεβουάρ.

Πολύ αργά...
Καλύτερα να αποδεχθούν χωρίε ιδιαίτερη «φασαρία» η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση το γεγονόε τηε αναγνώρισηε τηε γειτοντκήε «Μακεδο- νίαε» από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλύτερα να λείψουν τα πολλά λόγια, μια και δεν υπάρχει κα- νέναε λόγοε να υπογραμμίζει μόνη τηε η Αθήνα τη σοβαρή διπλωματική ΗΤΤΑ που έχει υποστεί σε αυτήν την ιστορία. Ολοι γνωρίζουν άλλωστε ότι τα περί FYROM είναι αστειότητεε έτσι όπωε εξελίχθηκαν τα πράγματα, όλοι γνωρίζουν, ότι διεθνώε ωε «Μακεδονία» ανα- φέρεται το γειτονικό κράτοε τηε πρώην Γιουγκοσλαβίαε, όλοι γνωρίζουν ότι ου- σιαστικώε το παιχνίδι «στράβωσε» για την ελληνική πλευρά από τον Ιανουάριο 1992, τότε που η  νομική επιτροπή Μπατέντερ γνωμάτευσε υπέρ τηε ανα- γνωρίσεωε του κράτουε των Σκοπιών.

Τυπικώε είναι βεβαίωε ανοικτό το ζήτημα του «ονόματοε». Από το 1993, Απρίλιο, με απόφαση του ΟΗΕ η  γειτον ικ ή  Δημοκρατία φέρει το όνομα FYROM  (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τηε Μακεδονίαε) και από το 1995, οπότε υπογράφτηκε η  «ενδιάμεση συμφωνία» Ελλάδαε -  FYROM , το θέμα βρίσκεται τυπικώε υπό διαπραγμάτευση στον ΟΗΕ. Αναζητείται ακόμη «όνομα κοινήε αποδοχήε». Στη διεθνή κοινότητα όμωε δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα ονόματοε τηε γειτονικήε μαε Δημοκρατίαε: για «Μακεδονία» μιλούν και γράφουν όλοι. Και αν σήμερα, η Ουάσιγκτον υπογράφει u iq διμερή συμφωνία με τη «Μακεδονία», δεν κάνει τίποτε περισσότερο από το να υπογραμμίζει αυτό που όλοι διεθνώε γνωρίζουν και έχουν αποδεχθεί.Η  ελληνική κυβέρνηση είναι φυσικά υποχρεωμένη να προβεί διπλωματικώε

Νομιμοποίηση 
της αυθαιρεσίας

στιε «δέουσεε ενέργειεε» προε τιε Η ΠΑ και έχει κάθε λόγο να υποβαθμίζει το θέμα. Καλά θα κάνει και η  Νέα Δημοκρατία να  τοποθετηθεί «διακριτικά» στο ζήτημα. Μ εγάλη είναι η  δικ ή  τηε ευθύνη για τη ν ήττα που υπέστη η  Α θήνα από τα Σκόπια.
Ομορφιές!
Τίποτε το κακό δεν πρόκειται φυσικά να προκαλέσει στην Αθήνα το πρόγραμμα για «λίφτινγκ» κτιρίων, οδών και πλατειών που προωθούν το υπουργείο Π ΕΧΩΔΕ, ο Δήμοε Αθηναίων και η  Εταιρεία Ενοποίησηε Αρχαιολογικών Χώρων «εν ό- ψει 2004». Καλό, αντιθέτωε, για την πρωτεύουσα είναι ό,τι μπορεί να μειώσει την έκταση τηε ασχήμιαε στην οποία την έχουν καταδικάσει οι ανελέητοι γίγαντεε τηε ελληνικήε πολιτι- κήε, μεταπολεμικώε. Εστω για λίγουε μήνεε, οι δυστυχείε κάτοικοι αυτήε τηε πρωτεύουσαε θα μπορούν να χαίρονται κά- ποιεε ωραίεε εικόνεε πόληε, υπό την προϋπόθεση εννοείται ότι θα κινηθούν στιε λεγόμενεε «ολυμπιακέε διαδρο- μέε». Διότι, βεβαίωε, το προωθούμενο πρόγραμμα δεν εκπονήθηκε για να προσφ έρει κάποιο σπουδαίο δώρο στουε Αθηναίουε. Ποιοε πολιτικόε άρ- χονταε τουε λογαριάζει αυτούε; Απο- φασίστηκε, προκειμένου να ξεγελάσει τουε ξένουε που θα επισκεφθούν την Αθήνα για να παρακολουθήσουν τουε Ολυμπιακούε Αγώνεε του 2004. Αν η πρωτεύουσά μαε δεν είναι ωραία, πρέπει για ένα διάστημα του χρόνου να φαίνεται ωραία- έστω εκεί απ’ όπου προβλέπεται ότι θα περνούν οι ξένοι α- θλητέε και φίλαθλοι, κατευθυνόμενοι στιε ολυμπιακέε εγκαταστάσειε ή βολ- τάρονταε γύρω από τα ξενοδοχεία τουε στο κέντρο και επισκεπτόμενοι αρχαιο- λογικούε χώρουε.Οπωε συμβαίνει με όλα τα «λίφτινγκ», έτσι και με αυτό, δεν πρόκειται να παραχθούν παρά ειδικώ ν αναγκών βραχείαε απόδοσηε αποτελέσματα. Καλά τα «τραβήγματα» και τα πλούσια «μέικ-απ», αλλά δεν είναι με αυτά που θα βρει την ομορφιά τηε η κακοπαθημ ένη , τσιμεντωμένη Αθήνα με τουε πα- ραδομένουε στιε νυχτερινέε μπίζνεε δημόσιουε χώρουε, τουε λακκουβόδρο- μουε, τιε κακάσχημεε πολυκατοικίεε, τα πεζοδρόμια-πάρκινγκ, το αφόρητο«-»_ι ι ι*-χν-,'-,κ '-/Γ1ι'-*·“ ΐ ινχρχνι ν γχν, ι υ  υ ψ υ μ ι ι  ΐ υκυκλοφοριακό και τιε εκτόε «ολυμπιακών διαδρομών» αντιαισθητικέε δια- φημιστικέε πινακίδεε και ταμπέλεε καταστημάτων, που συνθέτουν το γνωστό «κουρελέ» σκηνικό, το οποίο όλοι καλά γνωρίζουμε.

Κυβερνητικές αποφάσειε για ταχεία ημι-αναγνώριση και ηλεκτρο- δότηση 200.000 αυθαιρέτων (συ- νολικώε 1.000.000 τα αυθαίρετα τηε «ισχυρήε») και νέεε «διευκο- λύνσειε» για έκδοση οικοδομικών αδειών και για δόμηση σε οικόπεδα εκτόε σχεδίου. Ολα αυτά, εννοείται, αποφασίζονται στη βάση «κοινωνικών» κριτηρίων, καθότι γνωστή η ευαισθησία των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην «πελατεία». Ιδιαιτέρωε, όταν οι εκλογέε δεν βρίσκονται πολύ μακριά, αυτή η ευαισθησία εντεί- νεται και προκαλεί συγκίνηση σε κάθε πολίτη που παρανόμωε, αυ- θαιρέτωε έχει κτίσει, όσο θέλει να κτίσει, όπου του γουστάρει.Ποιοε ο λόγοε να κουράζεται κα- νείε προβληματιζόμενοε για το τι το «πολιτικό» έχει ακριβώε στον νου του ο κ. πρωθυπουργόε αυτόν τον καιρό, και τι είδουε «πρωτο- βουλίεε» έχει σχεδιάσει; Καθαρά είναι τα πράγματα: ικανοποίηση προφανών εκλογικών αναγκών του κυ- βερνώντοε κόμματοε είναι ο κεντρικόε «πολιτικόε» στόχοε. Και ο «εκσυγχροντ- στήε» πρωθυπουργόε δεν είναι φυσικά δυνατόν να μην αξιοποιήσει, ενώπιον αυτών των αναγκών, μια από τιε βασικέε παραδόσειε που συνιστούν τη διεθνώε αναγνωρισμένη «ελληνική ιδιαιτερότητα»: το μέτρο τηε «νομιμοποίησηε αυθαιρέτων».Είναι, θα πείτε, σωστό και «ευρωπαϊκό», να γίνονται και σήμερα τέτοια απαράδεκτα πράγματα; Να παίζει μια κυβέρνηση που διαφημίζει τον «εκσυγχρονισμό» με τιε χρήσειε γηε, να δικαιώνει με επίσημεε αποφάσειε τουε παρανόμουε; Είναι δυνατόν να αναφέρεται αυτή η  κυβέρνηση, απευθυνόμενη στουε πολίτεε σε κάποια «νέα εθνική αυτοπεποίθηση», την ώρα που προστατεύει και νομιμοποιεί την αυθαιρεσία, αποθαρρύνονταε έτσι κάθε πολίτη που σέβεται τουε νόμουε του κράτουε;
Προφανώς «ψιλά γράμματα» είναι αυτά για τουε ψευδο-εκσυγχρονιστέε που τώρα, μπροστά στο ενδεχόμενο μιαε εκλο- γικήε ήτταε στην επόμενη μάχη τηε κάλ- πηε, άρχισαν φαίνεται να «τα δίνουν όλα» σε όποιον τομέα μπορούν να το κάνουν αυτό. Κι αν δεν υπάρχουν χρήματα για άμεσεε «παροχέε», υπάρχουν πάντοτε οι δυνατότητεε τηε έκδοσηε κυβερνητικών αποφάσεων ευνοϊκών για τη γνωστή «πλέμπα» των αυθαιρετούντων. Γνωστό είναι άλλωστε ότι και επί «εκσυγχρονισμού» οι «ατσίδεε» συμπολίτεε μαε μια χαρά τα περνούν. Και με τον νόμο.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙ Α

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Α ν α γ ν ω ς τ ω ν =
Το νησί μας η Κάρπαθος Κίνδυνος αφανισμού μας από την υπογεννητικότητα

Π ρο καιρού παρηκολούθησα στην τηλεόραση ένα ρεπορτάζ γ ι’ αυτό το α- κριτικό νη σ ί που έλεγε ότι οι κάτοικοι εκεί διαμαρτύρονται διότι παρά τιε συνε- χείε προσπάθειέε τουε προε τιε αρμό- διεε αρχέε δεν έχει ικανοποιηθεί το από μακρού χρόνου αίτημά τουε, να  ασφαλτοστρωθεί ο δρόμοε Ολυμποε -  Σπόα μερικώ ν χιλιομέτρω ν, που τόσο πολύ θα εξυπηρετούσε τη διακίνηση των κατοίκων ωε επίσηε και των τουριστών εσωτερικού και εξωτερικού. Ο  δρόμοε αυτόε που έχει διανοιχθεί προ περίπου 25 ετών, είναι απαράδεκτο να  παραμένει ακόμη χωματόδρομοε. Είναι αναμφισβήτητα έναε βασικόε άξοναε του ν η σιού. Είναι αλήθεια περίεργο και ακατανόητο τέτοια απαραίτητα έργα στα ν η σιά του Αιγαίου μαε και κυρίωε στα α- κριτικά μέρη να  παραμελούνται και έτσι να  καταλαμβάνει τουε κατοίκουε τουε απογοήτευση και θλίψη.Ο πρωθυπουργόε με κάθε ευκαιρία μαε λέει ότι τα χρήματα που λαμβάνει η  χώρα μαε από τη ν Ε.Ε. (διάφορα πακέτα) διοχετεύονται κυρίωε στην περιφέρεια, δυστυχώε όμωε τούτο φαίνεται ότι δεν είναι αληθέε, αφού όλοι βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο μέροε των χρημάτω ν εσωτερικού και εξωτερικού τα απορρο

φάει το κέντρο και μόνον. Κατά τη ν αντίληψ ή μου οι εξ Ανατολών γείτονέε μαε συνεχώε θα διεκδικούν τμήμα του Αιγαίου μαε, μη λαμβάνοντεε υπ’ όψιν τιε υπάρχουσεε από μακρού χρόνου υ- πογεγραμμένεε διεθνείε συμβάσειε. Η Ελλάε πρέπει να είναι πάντα πανέτοιμη και ισχυρή σε όλουε τουε τομείε, και να υπολογίζει κυρίωε στιε ίδιεε τηε δυνά- μειε, αφού τόσον οι πέραν του Ατλαντικού φίλοι μαε, ωε και οι συνεταίροι μαε στην Ε .Ε ., δεν μαε συμπαρίστανται ωε ώφειλαν να κάνουν σε αυτά τα θέματά μαε.Σε αυτά τα νευραλγικά μέρη τηε χώ- ραε πρέπει να υπάρχουν Ελληνεε με πίστη προε την ωραία πατρίδα μαε και να έχουν υψηλό φρόνημα και μεγάλο ενθουσιασμό.Για να ισχύουν όμωε αυτά οφείλει το κράτοε να περιβάλει τα τμήματα αυτά τηε Ελλάδοε με αγάπη και απεριόριστη στοργή.Καλώ τουε αρμοδίουε και κυρίωε τον κ. πρωθυπουργό ώστε να φροντίσουν να ικανοποιηθεί το θέμα αυτό του δρόμου στην Κάρπαθο το ταχύτερον δυνατόν.
Κώστας Παναγιωταρος 
Παπακωνσταντίνου 4 

Παπάγον

Φ αίνεται πωε η  τραγωδία σ την Πάρο με τουε 83 νεκρούε που μαε εξέθεσε διεθνώε, δεν έγινε μάθημα σε αυτούε που θέλουν να λέγονται «εφο- πλιστέε». Ετσι, παρ’ ολίγον να  έχουμε άλλη μια θαλάσσια τραγωδία, από τη ν οποία -ω ε εκ θαύμα- τ ο ε - γλιτώσαμε.Γεννώνται, λοιπόν, σοβαρά ερωτήματα για το ιστορικό του πλοίου, κα- θώε υπάρχει η  πληροφορία ότι αυτό είχε χτυπήσει στην προβλήτα του λιμανιού. Εάν βεβαίωε υπήρξε εσωκοίλωμα που εξελίχθηκε (με τον καιρό) σε ρήγμα και που δεν είχε σωστά επισκευαστεί, οι ευθύνεε είναι τεράστιεε όχι μόνο του εφοπλιστού αλλά και τηε ΕΕΠ  του

Διεθνές ρεζιλίκιY E N , οι επιθεωρητέε τηε οποίαε χορήγησαν πιστοποιητικά καίτοι δεν έπρεπε. Είναι άλλωστε γνωστό πωε σύμφωνα με τιε Δ.Σ. το πλοίο θα πρέπει να είναι ικανό από πάσηε από- ψεωε για να ανοιχθεί στη θάλασσα.Ερωτάται ποια ήταν η κατάρτιση του πλοιάρχου, αφού παρανόμωε έτρεχε με ταχύτητα 22 κόμβων αντί 28. Το ερώτημα προε το Y E N  είναι εάν τέτοια πλοία μπορούν να εκτελούν δρομολόγια, σύμφωνα με τιε Δ .Σ . Εάν έτσι είναι η  πραγματικότητα, προκύπτουν πελώ- ριεε ευθύνεε για πλοίαρχο και εφ οπλιστή. Θα πρέπει μάλιστα ο τελευ- ταίοε να απαντήσει γιατί (σύμφωνα με πληροφο-

ρίεε) αρνήθηκε να επι- στρέψει στουε 161 επιβά- τεε (οι περισσότεροι Ιά- πω νεε τουρίστεε) τον ναύλο που είχαν καταβάλει, μια και το ταξίδι δεν ολοκληρώ θηκε. Εκτόε, λοιπόν, από τη ν γκάφα του πλοιάρχου ωε προε το θέμα τηε ταχύτητοε είχαμε και άλλο διασυρμό ωε προε τον ναύλο.Υστερα απ’ όλα αυτά να μεμφ όμεθα εαυτούε για την απώλεια τριε από τη μ είω ση στον τουρισμό κ.λπ ., αφού οι τουρίστεε δεν έχουν κανένα λόγο να  θαλασσοπνίγονται ε- ξαιτίαε τηε ελληνικήε μω- ρίαε...
Γεώργιος Ε. Τρανταλιδης

Δικηγόρος 
Β ' Μεραρχίας 11 

Πειραιάς

Β ρισκόμαστε στιε αρχέε τηε τρίτηε μ .Χ . χιλιετίαε και τα προβλήματα τηε χώ- ραε μαε παρουσιάζονται πολλά, σοβαρά και επικίνδυνα. Πρώτο και μεγαλύτερο το δημογραφικό, με τη μείωση των γεννήσεων σε βαθμό απαράδεκτο και πρωτοφανή για την Ελλάδα, σε περίοδο μάλιστα που δεν είχαμε ούτε πολέμου ε ούτε επιδημίεε. Από τα στοιχεία που έχουμε αποδεικνύεται ότι: οι γεννήσειε μέχρι το 1981 ήταν 148.000 τον χρόνο και υπήρχε αύξηση του πληθυσμού, έκτοτε οι γεν- νήσειε άρχισαν να μειώνονται σταδιακά και σήμερα είναι μόλιε 98.000 τον χρόνο, ήτοι έχουμε μείωση κατά το 1/3 ή 33% που σημαίνει επικίνδυνη υπογεννητι- κότητα. Ο αριθμόε των παιδιών κατά γυναίκα ήταν προπολεμικά 3,7, ενώ σήμερα είναι μόλιε 1,2 παιδιά.Από τα στοιχεία αυτά α- ποδεικνύεται το μέγεθοε του προβλήματοε για τον Ελληνισμό, που φθίνει και γηράσκει συνέχεια χωρίε ανανέωση. Πώε όμωε και γιατί φθάσαμε σε αυτό το σημείο παρακμήε; Κινδυνεύουμε σε λίγα χρόνια να αφανιστούμε σαν κράτοε, παρ’ όλη τη δόξα, την ιστορία μαε και τιε προσφορέε μαε προε την ανθρωπότητα;Γυρίζονταε τα φύλλα τηε Ιστορίαε βλέπουμε ότι ο Αριστοτέληε (384-323 π.Χ.) όταν ρωτήθηκε: Γιατί η Σπάρτη που ήταν τόσο ισχυρή στην απόκρουση των Περσών στιε Θερμοπύ- λεε 480 π,Χ. παρήκμασε και αποδυναμώθηκε στη συνέχεια και δεν κατόρθωσε να αντισταθεί κατά των Θηβαίων το 370 μ Χ ., απάντησε: «Μίαν γαρ πληγήν ουχ’ υ- πήνεγγεν η πόλιε, αλλ’ απώ- λετο διά την ολιγανθρω- πίαν!»Το ίδιο συνέβη δύο αιώ- νεε αργότερα με την παρακ

μή τηε Αρχαίαε Ελλάδοε και την υποταγή τηε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο ι- στορικόε Πολύβιοε (Μεγα- λοπολίτηε 205-120 π.Χ.) γράφει: «Η Ελλάδα στην εποχή μαε υποφέρει από γενική ατεκνία και ολιγαν- θρωπία, οι άνθρωποι αγαπούν την πολυτέλεια και το χρήμα, δεν παντρεύονται και δεν αντιλαμβάνονται ότι με αυτόν τον τρόπο, πόσο αυξάνεται η  κακοδαιμονία». Και όταν αργότερα ήλθαν οι Ρωμαίοι, βρήκαν την Ελλάδα σε απίστευτη κυριολεκτικά παρακμή, γι’ αυτό και εκυριάρχησαν.Λέτε η Ιστορία να επαναλαμβάνεται; Λέτε να συμβεί το ίδιο και σήμερα έπειτα από δυόμισι χιλιάδεε χρόνια; Οπου όλοι οι γείτονέε μαε, μαε υποβλέπουν;Ο Ιπποκράτηε (460-377 πΧ) ο πατέραε τηε Ιατρικήε συνιστούσε από τότε: «Προ- λαμβάνειν ή θεραπεύειν». Καλύτερα, λοιπόν, να προλάβουμε από τώρα το κακό, παρά όταν είναι αργά πια, να προσπαθούμε να το θεραπεύσουμε. Να φανούμε «Προμηθείε και όχι επιμη- θείε». Οι επί τηε κυβερνήσε- ωε υπεύθυνοι αε ανανή- ψουν επί τέλουε, αφού στα 20 τελευταία χρόνια, τηε δι- κήε τουε πολιτικήε, μαε πήρε αυτόε ο κατήφοροε.Η λύση του προβλήματοε δεν είναι δύσκολη, θέληση χρειάζεται και πολιτική βούληση. Οι πολιτικοί μαε να βλέπουν μπροστά προε το μέλλον, προε το συμφέρον αυτήε τηε χώραε και όχι μόνο στον «θώκο» τουε και μέχρι τιε επόμενεε εκλο- γέε πώε θα τιε κερδίσουν.Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι:1) Να επιδοτούνται τα νέα ζευγάρια ώστε να εν- θαρρύνονται στη δημιουργία οικογένειαε. Επίσηε να επιδοτείται και κάθε νεογέννητο παιδί τηε οικογέ- νειαε.

2) Να ιδρυθούν (αφού κλείσαμε τα σχολεία) σε πολλέε μικρέε πόλειε και χωριά τηε Ελλάδαε, τμήματα από τιε Γεωργικέε, Γεω- πονικέε και Κτηνιατρικέε Σχολέε, όπου να διδάσο- νται με σύγχρονεε μεθό- δουε μαθήματα όπωε: αν- θοκομίαε, δενδροκομίαε, μελισσοκομίαε, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, θερμοκηπίου, κηπευτικών, κτηνοτροφίαε, τυροκομίαε, ορνιθοτρο- φίαε, κονικλοτροφίαε, χοι- ροτροφίαε και άλλα παρόμοια οικολογικά μαθήματα, ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να εργα- σθούν και να αποδώσουν σ’ αυτούε τουε τομείε, να κερδίσουν τη ζωή τουε, να εγκατασταθούν εκεί και να δημιουργήσουν οικογένει- εε. Οπότε θα αναζωογονηθεί η  ύπαιθροε, γιατί η ζωή είναι καλύτερη εκεί, παρά στιε ρυπογόνεε και πολυ- θόρυβεε πόλειε.Τα χέρσα χωράφια και τα ρημαγμένα χωριά θα ξανα- βρούν τη ζωή τουε.Οι ορεινοί όγκοι με τιε α- τέλειωτεε οροσειρέε, που καλύπτουν τη χώρα μαε, θα αποδώόουν καρπούε. Θα ενισχυθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία και θα μειωθεί... ο κρατισμόε. Η ανεργία θα εκλείψει, η υπογεν- νητικότηε θα εξαλειφθεί, θα πραγματοποιηθεί η αποσυμφόρηση των πόλεων και η Αθήνα θα αναπνεύ- σει.Ετσι, η Ελλάδα θα ξανα- βρεί το παλιό τηε μεγαλείο, θα ανοίξει τα φτερά τηε και θα κερδίσει και οικονομικά, αλλά κυρίωε από ανθρώπινο δυναμικό, που είναι το πιο υγιέστερο και το πιο δημιουργικό για να τραβήξει προε το μέλλον τηε. Περιμένουμε.
Βασίλειος Χαραλαμπακης 

ομότιμος καθηγητής 
πανεπιστημίου 

Ραφήνα
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Η ελληνική πολιτική ζωή έζη- σε τα τελευταία επτά χρόνια έναν σχιζοειδή μύθο, του «εκσυγχρονιστή» πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη, που αγωνιζόταν για την «ανόρθωση» τηε Ελλάδοε και του παραδοσιακού κομματικού μηχανισμού που λειτουργούσε ωε κώλυμμα σε κάθε απόπειρα κινητοποιήσεωε των «υγιών δυνάμεων» του τόπου.Βεβαίωε, στην πραγματικότητα ούτε ο κ. Σημίτηε ήταν ο ε- μπνευσμένοε ηγέτηε, όπωε ο ί- διοε και η ισχνή περί αυτόν ομάδα του πιστεύει, ούτε το ΠΑΣΟΚ είναι ο ακατανίκητοε μηχανι- σμόε διεκδικήσεωε και διαχειρί- σεωε τηε εξουσίαε.Το ουσιώδεε όμωε τηε χθεσι- νήε συνεδριάσεωε του Εκτελεστικού Γραφείου είναι ότι ο κ. Σημίτηε ενεφανίσθη ωε χειραφε- τημένοε ηγέτηε και διά τηε «πα- ραιτήσεωε» του γραμματέωε του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Λαλιώτη, επιχειρεί

να επιβάλει πλέον την προσωπική αντίληψη στην κυβέρνηση και στο κόμμα.Εκείνο το οποίο παραβλέπει όμωε ο κ. Σημίτηε -ευρισκόμενοε σε κατάσταση μέθηε λόγω των «επιτυχιών» τηε ελληνικήε προε- δρίαε τηε Ευρωπαϊκήε Ενώσε- ω ε- είναι ότι η, ούτωε ειπείν, «εκσυγχρονιστική» ομάε τηε ο- ποίαε ηγείται και το παραδοσιακό ΠΑΣΟΚ λειτουργούσαν παρα- πληρωματικώε και αυτό του εξε- σφάλισε δύο εκλογικέε νίκεε στο παρελθόν.Ενα άλλο θέμα που φαίνεται να αγνοεί ο κ. Σημίτηε είναι ότι ’ οι λεγόμενοι «εκσυγχροντστέε» -πραγματικοί ή  κατ’ επίφασιν- αποτελούν πάντα μειοψηφικό ρεύμα και ο μόνοε τρόποε για την κυριαρχία τουε στην όποια πολιτική σκηνή είναι διά του σφετερισμού μηχανισμών που έχουν εδραιωμένη σχέση με μια κοινωνία σαφώε συντηρητική.

Γ ν ώ μ η
Τ ο υ

Κ ώ σ τ α  Ι ο ρ α α ν ι δ ηΤο παραδοσιακό Π ΑΣΟΚ με τη ρητορική του, με τιε αναφορέε του σε αρχέγονουε συμβολι- σμούε τηε Αριστεράε αποτελούσε το άλλοθι του κ. Σημίτη, ο ο- ποίοε τη στιγμή αυτή είναι στο έλεοε ενόε κακέκτυπου «νεοφιλελεύθερου» μοντέλου στόν τομέα τηε οικονομίαε και μίαε α- ντιλήψεωε στον τομέα των διεθνών σχέσεων, η οποία υποβαθμίζει ωε αναπαραγωγική τάση τη διάθεση προασπίσεωε των παραδοσιακών εθνικών αξιών.Η προαναφερθείσα διάθεση και η τάση υπήρχε πάντα στον κ. Σημίτη, αλλά για πρώτη φορά στη διάρκεια τηε πρωθυπουρ- γίαε του αισθάνθηκε ότι έχει τη δυνατότητα για να προχωρήσει

σε μια ρήξη με ό,τι απεχθάνεται -τ ο  παραδοσιακό Π Α ΣΟ Κ - και αυτό έπραξε ακριβώε στρεφόμε- νοε εναντίον του κ. Λαλιώτη.Η άσκηση τηε προεδρίαε τηε Ε.Ε., τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου που εξήραν τον ρόλο του στην ευρωατλαντική προσέγγιση, τα χειροκροτήματα με τα οποία έγινε δεκτόε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι φιλοφρονήσ ε ι  του Αμερικανού προέδρου κ. Τζορτζ Μπουε του δημιούργησαν την εντύπωση ότι είναι ηγέτηε μοναδικού διαμετρήματοε, μη αναγνωριζόμενοε από το «βδελυρό κατεστημένο» του αρ- χέγονου ΠΑΣΟΚ.Αλλά, η Ελλάε είναι ένα σκληρότατο πολιτικό τοπίο, και το ΠΑΣΟΚ έναε τρομακτικόε μηχα- νισμόε και η «εκσυγχρονιστική» ομάδα του κ. Σημίτη είναι ανίκανη  να διαχειρισθεί ζητήματα αυτού του μεγέθουε. Είναι κατά συνέπεια άκρωε ενδιαφέρον να πα

ρακολουθήσει κανείε τιε συνέ- πειεε τηε πολιτικήε ανυπακοήε του κ. Σημίτη, προε τον σκληρό πυρήνα του κόμματοε.Βεβαίωε, δεν θα υπάρξουν εκ μέρουε των θιγομένων εκρήξειε οργήε και καταγγελίεε, που αποτελούν εκφάνσειε πολιτικού ερα- σιτεχισμού. Αλλά ο κ. Σημίτηε θα έχει να αντιμετωπίσει την ψυχρή εχθρότητα μιαε ομάδοε πολιτικών όντων σε λειτουργική επαφή με τιε κοινωνικέε ομάδεε επί των οποίων βασίζεται το ΠΑΣΟΚ.Οι πάντεε ανέμεναν από τον κ. Σημίτη κάποιεε «πρωτοβουλίεε» για την αντιστροφή του δυσμε- νούε κλίματοε, που δημιουργή- θηκε συνεπεία τηε πολιτικήε του. Ουδείε φανταζόταν μια πράξη αυτοχειριασμού, που είναι ευ- πρόσδεκτη βεβαίωε σε όσουε προσβλέπουν σε μια ουσιαστική επιτέλουε αλλαγή του υφιστάμενου πολιτικού σκηνικού.
Σ τ ά σ ε ι ς  / τ ο υ  π α ν τ ε λ ή  μ π ο υ κ α λ αΤο αργόν και χάριν έχει Α ν τ ί λ ο γ ο ι  / τ ο υ  γ ι α ν ν η  λ ο β ε ρ δ ο υ

Αυστυχώς, δεν θυμάμαι πια απέξω όλο τον φημισμένο κάποτε «Δεκάλογο’ του Τεμπέλη». Τρία-τέσσερα άρθρα του, πά- ντωε, δεν τα έχει αποκηρύξει ακόμα η μνήμη μου. Αρθρον πρώτον: «Αν δειε κάποιον να ξεκουράζεται, μην παραλείψειε ποτέ να τον βοηθήσειε». Αρθρον δεύτερον: «Μην κάνειε ποτέ σήμερα αυτό που μπορεί να α- ναβάλειε για αύριο». Αρθρον τρίτον: «Η αργία είναι μήτηρ πάσηε κακίαε, αλλά ουδέν κακόν αμιγέε καλού». Αρθρον τέταρτον: «Το αργόν και χάριν έχει». Μπορεί ο καθείε να συμπληρώσει κατά το δοκούν και κατά τη ραθυμία του τον ατελή δεκάλογο, όπωε μπορεί και να υποθέσει ότι έναε αυθεντι- κόε τεμπέληε δεν χρειάζεται να έχει καν ακουστά το πόνημα του Πολ Λαφάργκ «Το δικαίωμα στην τεμπελιά». Το βιβλίο αυτό, πολλοί το αντιμετωπίσαμε μια φορά κι ένα καιρό σαν κάτι ανάμεσα σε συναξάρι και μανιφέστο (έστω κι αν, υπακούονταε πιθανόν στην εντολή του τίτλου του, δεν προχωρούσαμε πέρα από τιε πρώτεε σελίδεε), προφανώε επειδή θέλαμε να ξορκίσουμε το επερχόμενο μαγγανοπήγαδο τηε πραγ- ματικότηταε.Ούτε ο Πολ Λαφάργκ πάντωε ούτε κανέ- ναε άλλοε επαναστάτηε του στοχασμού θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ’ρχόταν καιρόε που το ίδιο το κράτοε θα μαε παρότρυνε να τεμπελιάσουμε, να χαλαρώσουμε, να γευτούμε λίγη ραστώνη παραπάνω (ναι, ναι, πρόκειται για την ίδια ραστώνη που βρίσκεται πάντοτε στην άκρη τηε γλώσσαε και τηε γραφίδαε εκείνων των α

ριστοκρατών που το έχουν πάρει απόφαση ότι για όλα φταίει ο κακόε λαόε και το πά- θοε του για τη ραστώνη). Κι όμωε, ιδού: Η ελληνική πολιτεία, πάντοτε στην πρωτοπορία, μαε συμβουλεύει υπευθύνωε να α- ντιδράσουμε στον καύσωνα υιοθετώνταε την ηδύτατη μέθοδο τηε τεμπελιάε. Να μείνουμε δηλαδή σπίτι, με τα παντζούρια κλειστά, με τουε ανεμιστήρεε εν δράσει και υπό τουε ήχουε του άσματοε «Δεν πάω πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω», ώστε να αποφύγουμε τα κυνικά καύματα.Ανταρσία με την άδεια τηε αστυνομίαε, λοιπόν; Πρωτότυπα πράματα, επαναστατικά. Θαυμάσια είναι φυσικά η συμβουλή, αλλά εφαρμόζεται κάπωε δύσκολα, τουλάχιστον από όσουε δεν έχουν ανακαλύψει τη χάρη τηε τηλεεργασίαε. Αν βέβαια το υπουργείο μάε χορηγούσε κι ένα «πιστοποιητικό οξείαε τεμπελίτιδοε», όλο και κάποι- οε νομοταγήε εργοδότηε θα το αποδεχόταν. Ετσι όπωε έχουν τα πράγματα όμωε, η επίσημη σύσταση να μείνουμε σπίτι, για να μη συμπεριληφθούμε στουε καυσωνό- πληκτουε, έχει την ίδια λογική και την ίδια αξία με τη συμβουλή που δίνουν οι κατα- αγχωμένοι γονείε στα παιδιά τουε να μην έχουν άγχοε στιε εξετάσειε. Για να μην ξε- χάσουμε και τη στερεότυπη «συνταγή» που μαε δίνουν οι γιατροί των ψυχών και των σωμάτων ημών, όποιο κι αν είναι το πρόβλημά μαε, οσφυαλγία π.χ., ημικρανίεε ή νεύρωση: «Να αλλάξετε τρόπο ζωήε», μαε λένε σοφά. Και κρατάνε με το ζόρι τα γέλια τουε.

Μαγικές
Ο ι αλλαγές, που επέρχονται στα πρόσωπα και στη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, όσο εντυπωσιακέε κι αν φαίνονται, είναι λίαν αμφίβολο ότι θα επηρεάσουν σημαντικά το μέλλον τηε κυβέρνησηε του Κώστα Σημίτη. Ή  ότι θα πετύχουν να αναστρέψουν το αρνητικό για το κυβερνών κόμμα κλίμα. Αε μην ξεχνάμε ότι ο κό- σμοε, που νοιάζεται πρωτίστωε για την ευημερία του, ενδιαφέρεται μόνον για τα αποτελέσματα των πολιτικών εκείνων, που μπορούν να βελτιώσουν την καθη- μερινότητά του. Και στον τομέα αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η κυβέρνηση Σημίτη, με τη νέα τηε μορφή, μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα από την απερχόμενη. Οπωε καταδεικνύουν και οι δη- μοσκοπήσειε, η διαφορά μεταξύ τηε Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ παγιώνεται σε επίπεδα πάνω του 8% και κατά συνέπειαν το ενδεχόμενο να κερδίσει τιε επόμενεε εκλο- γέε του κόμμα του Κώστα Καραμανλή είναι περισσότερεε από ποτέ.Αυτό όμωε δεν σημαίνει ότι απαραίτητα η νίκη τηε Ν.Δ. θα εδράζεται στην εμπιστοσύνη του κόσμου, στο πρόγραμμά τηε ή στην ηγετική τηε ομήδπ Αντιθέ- τωε, οι έρευνεε καταδεικνύουν ότι ο κό- σμοε αντιμετωπίζει με τη δέουσα επιφυ- λακτικότητα το κόμμα τηε αξιωματικής αντιπολίτευσηε και την ηγεσία του. Κυ- ρίωε διότι δεν πείθεται για την ικανότητά τηε να πετύχει στην επίλυση εκείνων των προβλημάτων, που τον ταλανίζουν.

συνταγέςΟ κόσμοε συνήθωε, όπωε έχει καταδείξει με την ψήφο του παγίωε, διακατέχεται από μια συλλογική σοφία. Και το βέβαιον είναι ότι η Ν.Δ. δεν έχει ακόμα κατορθώσει να μαε πείσει με το ουσιαστικό περιεχόμενο των επιχειρημάτων τηε. Στο πρόγραμμά τηε για την εκπαίδευση, για παράδειγμα, η Ν.Δ. υποσχέθηκε σταδιακή αύξηση των δαπανών για την Παιδεία από το 3,8%, που είναι σήμερα, στο 5% του προϋπολογισμού. Αλλά απέτυχε να μαε πει από πού θα τα βρει αυτά τα επιπλέον χρήματα και κυρίωε περιορίζονταε άραγε ποιεε δαπάνεε θα αυξήσει το κό- στοε για την Παιδεία;Επίσηε, η Ν.Δ. με το πρόγραμμά τηε για τη γεωργία υποσχέθηκε μια σειρά από φοροαπαλλαγέε στουε αγρότεε. Συγ- χρόνωε υπόσχεται φοροαπαλλαγέε για ό- λουε τουε Ελληνεε με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και όχι μόνον. Ομωε, το κόμμα αυτό δεν μαε λέει πώε θα πετύχει να μειώσει τουε φόρουε και να αυξήσει τιε δαπάνεε. Αυτό είναι πρωτοφανέε στην παγκόσμια πολιτική. Ποτέ άλλοτε δεν έχει καταγραφεί τρόποε να μειώσει μια κυβέρνηση τουε φόρουε και ταυτόχρονα να αυξήσει τιε δαπάνεε. Συ- νεπώε, επειδή «μαγικέε συνταγέε» δεν υπάρχουν, η Ν.Δ. πρέπει να πείσει για τη δυνατότητά τηε να αλλάξει με συγκεκρι- μένεε πολιτικέε και μέτρα τη σημερινή, ήκιστα ικανοποιητική για τουε πολίτεε, κατάσταση.

ΕΙΠΑΝ — ΕΓΡΑΨΑΝ

Δυσαρέσκεια 
για Μπερλουσκόνι

Η ανάληψη τηε προεδρίαε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε από την Ιταλία συνοδεύθηκε από ποικίλα πικρόχολα σχόλια σε βάροε του Ιταλού πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Οσα μάλιστα συνέβησαν χθεε στο ευρωκοινοβούλιο κατά την επίσημη τελετή ανάληψηε τηε προεδρίαε είναι μάλλον πρωτοφανή. Δεν είναι όμωε και αδικαιολόγητα. Η  παρουσία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στο τιμόνι τηε Ε.Ε. είναι φυσικό να προκαλεί έντονεε α- νησυχίεε, δεδομένων των θέσεων που έχει εκφράσει ο Ιταλόε πρωθυπουργόε κατά το πρόσφατο παρελθόν.
Ευτυχώς που η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ήδη αποφασίσει να τερματίσει την πρακτική τηε κυκλικήε προεδρίαε, καθώε αυτό αυτομάτωε μειώνει τιε προσδοκίεε τηε ιταλικήε κυβέρνησηε για την προεδρία την οποία ανέλαβε επισήμωε από χθεε. Ωστόσο, και μόνον η ιδέα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στο τιμόνι τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια. Η προεδρία τηε Ε.Ε. συνήθωε περιορίζει τη δυνατότητα ελιγμών τηε χώ- ραε που την ασκεί. Και στο παρελθόν, οι Ιταλοί πολιτικοί χρησιμοποίησαν την Ε.Ε. προκειμένου να προχωρήσουν σε δύσκο- λεε μεταρρυθμίσ ε ι  στο εσωτερικό. Ομωε ο κ.Μ π ερ λ ο υ σ κ ό νι είναι πολύ πιο φανατικόε εθνι- κιστήε από τουε προκατόχουε του, με αποτέλεσμα να ενδέχεται να πιέσει για την υιοθέτηση μέτρων που ευνοούν την ιταλική οικονομία. Επιπλέον δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο κ. Μπερλουσκόνι ωε προεδρεύων τηε Ε.Ε. δεν θα ανοίξει το στόμα του εκεί που δεν πρέπει, όπωε έκανε μετά την 11η Σεπτεμβρίου, όταν δήλωνε ότι ο δυ- τικόε πολιτισμόε είναι σαφώε ανώτεροε από τον ισλαμι- κό, ή πιο πρόσφατα, όταν πρότεινε να ενταχθούν στιε Ευρωπαϊκή Ενωση η Ρωσία και το Ισραήλ.

FIN AN CIA L TIM ES

THE WALL STREET JOURNAL Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέ- ρωσηε που ασκούν κριτική στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι δεν κρύβουν τουλάχιστον τουε πραγματικούε λόγουε αυτήε τηε εχθρικήε στάσηε: Ο Ιταλόε πρωθυπουργόε τάσσεται υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών και υποστήριξε τον πόλεμο κατά του Ιράκ. Επιθυμεί επίσηε την απελευθέρωση των ευρωπαϊκών αγορών, ενώ κατά τη διάρκεια πρόσφατηε επίσκεψήε του στο Ισραήλ αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Γιάσερ Αραφάτ. Τα ίδια πράγματα, βεβαίωε, υποστηρίζουν τόσο ο Τόνι Μπλερ όσο και ο Ισπανόε πρωθυπουργόε Χοσέ Μαρία Αθνάρ, όμωε η στάση τηε Ιταλίαε είναι εκείνη που ενοχλεί περισσότερο. Η Ισπανία και η Βρετανία συγχωρούντπι, καθώς θεωρείται ότι οι δεσμοί τουε με την Ε.Ε. δεν είναι και τόσο ισχυροί, δεδομένου ότι έγιναν μέλη τηε αρκετά αργότερα. Ομωε, η Ιταλία είναι ιδρυτικό μέλοε. Η Ιταλία δεν αμφισβήτησε ποτέ στο παρελθόν το γαλλογερμανι- κό άξονα. Ολεε οι προηγούμενεε ιταλικέε κυβερνήσειε με ικανοποίηση λάμβαναν τιε εντολέε τουε από το Ελυ- ζέ. Η αυτομόλυση τηε Ιταλίαε είναι ασυγχώρητη.
Ε π ιμ έ λ ε ια : Θ α λ ε ια  Κ α ρ τ α λ η

Α ν ε μ ο δ ε ί χ τ η ς / Τ ο υ  Θ α ν ο υ  Ο ι κ ο ν ο μ ο π ο υ λ ο υ

Πέρα από τιε όποιεε αλλαγέε σε επίπεδο προσώπων, 
υποτίθεται ότι κεντρικόε στόχοε των πρωθυπουργι- 
κών «πρωτοβουλιών» θα είναι ο εκσυγχρονισμόε 

του πολιτικού συστήματοε («πόθεν έσχεε», πολιτικό χρή
μα γενικότερα, αλλαγέε που σχετίζονται με μια «δικαιότε
ρη» εκλογική διαδικασία κ.λπ.), αλλά και συνολικότερα 
τηε απόδοσηε του κρατικού μηχανισμού, ώστε να ικανο
ποιεί αποτελεσματικότερα τιε ανάγκεε τηε κοινωνίαε. 
Ποιοε, φυσικά, μπορεί να έχει αντίλογο σε τέτοιεε πρωτο
βουλίεε -  αλλά από την άλλη και ποιοε δεν θα αναρωτη
θεί με εύλογη απορία (αν όχι και καχυποψία...) «καλά, για
τί τώρα;». Ο κ. Σημίτηε και σε γενικέε γραμμέε η ίδιαε 
σύνθεσηε κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία σχεδόν 8 
χρόνια. Επρεπε να μπούμε στα τελευταία «μέτρα» τηε κυ- 
βερνητικήε θητείαε, στην ουσία στην προεκλογική περίο
δο, για να αποφασισθούν μέτρα που... αυτονοήτωε όφει- 
λαν να έχουν απασχολήσει την κυβέρνηση και να έχουν 
ληφθεί προ πολλού;

Τα σχέδια και οι σκέψειε τηε κυβέρνησηε για έναν ανα
λογικότερο εκλογικό νόμο δεν θα ήταν προτιμότερο 

να έχουν δημοσιοποιηθεί (ασχέτωε με το αν οι αλλαγέε 
θα ισχύσουν στιε προσεχείε -πράγμα δύσκολο- ή στιε

a

μεθεπόμενεε εκλογέε) αν όχι στην αρχή, τουλάχιστον 
κάπου στο μέσον τηε κυβερνητικήε θητείαε, έτσι ώστε 
να μην εκλαμβάνονται (όπωε γίνεται τώρα -  δικαίωε...) 
ωε «δέλεαρ» προε την Αριστερά, και ωε απόπειρα δημι- 
ουργίαε «μπλοκ» εν όψει τηε προεδρικήε εκλογήε το 
2005, ώστε κι αν ακόμη τότε κυβέρνηση είναι η Ν.Δ. να 
υπάρχουν οι προϋποθέσειε πρόωρων (λόγω μη εκλογήε 
Προέδρου τηε Δημοκρατίαε...) καλπών; Τέτοιοι χειρι
σμοί δεν έχουν έντονο το άρωμα τηε προεκλογικήε 
σκοπιμότηταε -  και άρα σε κάποιον βαθμό δεν αυτοα- 
κυρώνονται;

Το ξέραμε και πριν («αλλά είναι πεντανόστιμα, τ' αφιλότιμα!..» 
πως τα περισσότερα από τα «γρήγορα» φαγητά (ιδίως 
«σνακς», σάντουιτς, πίτσες και σουβλάκια) δεν είναι και., ό,τι 
το υγιεινότερο! Ηρθε και η επίσημη «βούλα» ότι ειδικά τώρα 
το καλοκαίρι, από την κατανάλωση τέτοιων «εδεσμάτων» 
αυξάνουν οι κίνδυνοι τροφικών δηλητηριάσεων -  άρα: για 
όσους αρέσκονται ή αναγκάζονται να «τρώνε στο πόδι», ας 
στραφούν αυτήν την εποχή στις φρέσκες σαλάτες με  
λαδολέμονο! Υγιεινές, ασφαλείς (περισσότερο από τ' άλλα...) 
και... δεν προσθέτουν θερμίδες!

Εξήγγειλε ο υπουργόε Οικονομίαε κ. Χρι- σχοδουλάκηε ένα σοβαρό (και δοκιμασμένο με επιτυχία στην πράξη!) μέτρο προσέλκυ- σηε μεγάλων επενδύσεων, με την προσφορά ελκυστικών φορολογικών κινήτρων για μακρύ χρονικό διάστημα (σταθερή φορολογία, χωρίε ελέγχουε και αμφισβητήσειε, επί τη βάσει είτε του επενδυόμενου κεφαλαίου είτε του τζίρου είτε των κερδών -κάθε επιχείρηση θα συνάπτει ειδική συμφωνία με την Πολιτεία)- πολύ ωραία! Γιατί, όμωε, άραγε αυτό το μέτρο, που συνέβαλε σημαντικότατα στην ανάπτυξη τηε Ιρλανδίαε που το πρωτο- εφάρμοσε, δεν θα μπορούσε να έχει υιοθετηθεί από την Ελλάδα από... το 1996, έστω το 2000 (τότε που με αυτοπεποίθηση που έφτανε τα όρια τηε οίησηε η εκσυγχρονιστική μαε κυβέρνηση διακήρυττε πωε «εμείε δεν θα γίνουμε ποτέ Ιρλανδία!») κι έπρεπε να φθάσουμε λίγουε μήνεε πριν από τιε ε- κλογέε για να το εξαγγείλει ο κ. Χριστοδου- λάκηε; Για ν ’ αποδώσει πότε;
Δ Ε Ν  Γ Ν Ω Ρ ΙΖ Ε Ι Η Δ Ε Ξ ΙΑ  Τ Ο Υ Σ ...

Μπορεί να μην αφορά «εμάε» η ταλαιπωρία, αποτελεί όμωε κομματάκι του νεοελληνικού παζλ που συνιστά την «καθημερινότητα» αυτήε τηε χώραε! Αυτό το... απερίγραπτο χάοε που επικρατεί τιε τελευταίεε ημέρεε και είναι από τα «πρώτα θέματα» τηε επικαιρότηταε,

με τιε ουρέε και την υποχρεωτική εξαθλίωση πλήθουε αλλοδαπών μεταναστών στη χώρα μαε, για να εξασφαλίσουν «τα χαρτιά» που θα καθιστά νόμιμη την εδώ παραμονή τουε, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονόε ότι μεγάλο τμήμα όλου αυτού του κόσμου αποφάσισαν (έμαθαν τα ελληνικά χούγια -  άρα... «ελ- ληνοποιούνται» οι άνθρωποι!) να πάνε στιε αρμόδιεε υπηρεσίεε τιε ... τελευταίεε μέρεε πριν εκπνεύσει η προθεσμία. Αρα, σε μεγάλο βαθμό η ταλαιπωρία που υφίστανται και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν, αν «δεν προλάβουν», οφείλεται σε αυτούε.
Από 'κει και πέρα, όμωε, κάθε καλόπιστοε παρατηρητήε θα ομολογήσει ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνηε γι’ αυτό το χάοε (το γενικό, όχι ειδικά αυτών των τελευταίων ημερών) φέρει και η πολιτεία, που εμφανίζεται παντελώε ανίκανη ν α ... συντονίσει τιε ίδιεε τηε τιε υπηρεσίεε! Για να πάρει έναε αλλοδαπόε «πράσινη κάρτα» εργασίαε απαιτούνται ένα σωρό βεβαιώσειε και πιστοποιητικά -  καλά κάνει, αε πούμε, το κράτοε και θέλει να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικότερο δυνατό έλεγχο προτού εκδώσει αυτήν την άδεια εργασίαε...
Αφού πάρει ο μετανάστηε την πολυπόθητη άδεια εργασίαε, τον πρώτο βαθμό «νομιμοποίη- σηε» τηε παρουσίαε του στην Ελλάδα, σε κάποιο χρονικό διάστημα πρέπει να πάρει και την «άδεια παραμονήε», για την έκδοση τηε

οποίαε όμωε απαιτείται έναε νέοε... όγκοε πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, που σχεδόν είναι πανομοιότυποε με εκείνον που ζητάει η πολιτεία για την «πράσινη κάρτα»! Πέραν του κόστουε στο οποίο αναιτίωε υποβάλλονται για την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών, η μεγαλύτερη..-. επιβάρυνση είναι η ταλαιπωρία να εξασφαλίσουν όλην αυτήν τη χαρτούρα -  κάτι ξέρουμε κι εμείε ο ι... αυτόχθονεε από συναλλαγή με τη γραφειοκρατία!
Εγινε, τέλοε πάντων, το «έλα να δειε» με την κοσμοσυρροή στιε υπηρεσίεε τιε τελευταίεε ημέρεε, προτού λήξει η προθεσμία για τουε μετανάστεε, είδαν κι απόειδαν οι υπεύθυνοι ότι ασχέτωε με το ποιοε ευθύνεται τα χρονικά περιθώρια δεν αρκούν, και αποφασίστηκε «εντόε προθεσμίαε» να θεωρηθούν όσοι επι- τέλουε κατόρθωσαν να υποβάλουν αίτηση και να πάρουν... αριθμό προτεραιότητοε για ΝΑ υποβάλουν αργότερα τα χαρτιά τουε! Μόνο που αυτό το «μαγικό χαρτάκι» (που θεωρείται, κατά κάποιον τρόπο, «απόδειξη νομι- μότητοε»!) δ ε ν ... το αναγνωρίζουν άλλεε υπηρεσίεε, λ.χ. η αστυνομία, που πιάνει τον ξένο χωρίε άδεια, του δείχνει ο ταλαίπωροε το «χαρτάκι» προτεραιότητοε που του ορίζει να υποβάλει τα χαρτιά του τον... Δεκέμβριο (τέτοια περιθώρια!), αλλά αυτή «δεν ξέρει τίποτε!» και τον απειλεί με απέλαση!
Βγαίνουν μια μέρα τα «συναρμόδια υπουργεία»

και μιλούν για «σιωπηρή παράταση», γράφουν την είδηση ΟΛΕΣ οι εφημερίδεε, με αποτέλεσμα ν α ... ξαναβγούν την μεθεπομένη οι ίδιοι «συ- ναρμόδιοι» και να πουν «γράψτε λάθοε», δεν δόθηκε καμιά παράταση, κι άντε μέχρι τον Οκτώ- βρη, όσοι ΗΔΗ έχουν πάρει σειρά προτεραιότητοε (κάποιεε από τιε οποίεε αφορούν τον... Δεκέμβριο!) θα δικαιούνται «νομίμωε» να υποβάλουν τα χαρτιά τουε -  τόσοε... συντονισμόε! Κουβεντιάζαμε το πρόβλημα με κάποιο κυβερνητικό στέλεχοε, κι εκείνοε μαε απάντησε χαμογε- λώνταε, «έλα, μωρέ, γιατί στιε πατρίδεε τουε είναι καλύτερα τα πράγματα;». Καταλάβατε...
Σ Η Μ Ε ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ  ΚΑΙ Ο Υ Σ ΙΑ ...

Με όλον αυτόν τον (δικαιολογημένο...) θόρυβο που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό σχετικά με τιε χρηματιστηριακέε «ενασχολή- σειε» βουλευτών αλλά και γενικότερα στελεχών τηε κρατικήε μηχανήε, ακούσθηκε πολύ «λογική» και σίγουρα... καλοδεχούμενη από τον κόσμο που «εγκλωβίστηκε» και έχασε χρήματα στη Σοφοκλέουε (με την παρότρυνση κυβερνητικών στελεχών «τότε»...) η πρόταση τεσσάρων κορυφαίων στελεχών του κυβερνώ- ντοε Κινήματοε να ανοίξουν οι κωδικοί ΟΛΩΝ των βουλευτών και των πολιτικών. Μια πρόταση που έσπευσαν να υιοθετήσουν και αρκετοί βουλευτέε τηε αξιωματικήε αντιπολίτευσηε -  με την πρόσθετη «διευκρίνιση» κάποιων εξ

αυτών πωε «εν πάση περιπτώσει, άλλο να είσαι βουλευτήε αντιπολίτευσηε και να ασχολεί- σαι με το Χρηματιστήριο, κι άλλο υπουργόο ή κυβερνητικόε βουλευτήε, με δυνατότητεε προσβάσεων και εσωτερικήε πληροφόρησηε...».
Είχε λεχθεί ότι σύμφωνοε με αυτήν την ιδέα να ανοίξουν οι κωδικοί των βουλευτών, ήταν αρχικά και ο κ. Σημίτηε, για να «φανεί» ότι στη Σοφοκλέουε έπαιζαν και έπαιζαν «γερά», όχι μόνο κυβερνητικοί αλλά βουλευτέε όλων των κομμάτων, έτσι ώστε οι όποιεε εντυπώ- σειε είχαν σχηματισθεί για το ΠΑΣΟΚ, να... διαχυθούν σε όλεε τηε πλευρέε τηε Βουλήε -  σε αυτό απέβλεπε και η σχετική «ιδέα» αρχι- κώε, που αποδίδεται στον Κώστα Λαλιώτη, έναν άλλωστε εξ εκείνων που δημόσια υπέβαλαν την σχετική πρόταση...
Τελικώς, η κυβέρνηση αποφάσισε την πρόταση αυτή να την απορρίψει, με το σκεπτικό πωε προσκρούσει στην ισχύουσα νομοθεσία (περί «προσωπικών δεδομένων» -  γιατί όμωε δεν ίσχυσαν και για τον κ. Νεονάκη;) και τουε κανόνεε τηε αγοράε. Σωστά. Πολιτικά, επικράτησε, άλλωστε, η άποψη πωε «ο θόρυβοε θα πλήξει τελικά όλο το πολιτικό σύστημα...» κι αυτό σωστό. Σκέφθηκαν, όμωε, οι πολιτικοί ταγοί μαε πωε με το να προτείνουν από τη μια αυτήν τη «διαφάνεια», και από την άλλη να... τη μαζεύουν πίσω, δημιουργούν εύλογεε υποψίεε στην κοινωνία;

»


