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^ΕΛΕΥΘ ΕΡΟΤΥΠΙΑ ιύναμη
μένετε
θεατές

στα γεγονότα
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Π ρόθεση ψ ήφ ου Στη οκιά νέου γκάλοπ: ΠΑΣΟΚ -8%
Νέα δημοσκόπηση (της Metron Analysis) 
επιβεβαιώ νει το προβάδισμα της Ν.Δ. 
έναντι του ΠΑΣΟΚ, αλλά πάλι καταλ
ληλότερος πρωθυπουργός ο Κ. Σημίτης. 
Οι ψηφοφόροι, ωστόσο, σε ποσοστό 57,7% 
θέλουν εκλογές με τη λήξη της 4ετίας. 
ΤΟ  Α  Μ ΕΡΟ Σ ΤΟ Υ  ΓΚ ΑΛΟ Π  ΣΕΛ. 14-18

g  / V - P  /  ΕΠΑ ΓΓΕΛΊΕΣ ΓΕΩΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

m i /  '  2 J » 2 6 ,3 % 3 4 ,3 % 1 9 ,3 % 3 1 ,9 %

a - t a r  ~  3 3 ,8 % 4 6 ,2 % 3 0 ,6 % 3 7 ,4 % 4 1 ,7 %

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ 

0  ΣΗΜΙΤΗΣ 

ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: 

37,5 ΕΝΑΝΤΙ 35,7%

ΣΗ Μ ΙΤΗ Σ άρχισε ανατροπές με πρώτο «θύμα» τον Λαλιώτπ

Ο Μιχ. Χρυσοχοΐδης με τις δάφνες της εξάρθρωσης 
της 17Ν οδεύει, μ ε  επιλογή Σημίτη, προς το κόμμα

ΙΔΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Μ ε μια θεαματική κίνηση, ο Κ  Σημίτης εγκαι
νίασε τον κύκλο των ανατροπών του, με 

τις οποίες προσδοκά να μεταβάλει το πολιτικό 
σκηνικό. Ζήτησε τις παραιτήσεις του γραμμα
τέα του ΠΑΣΟΚ Κ. Λαλιώτη και των μελών του 
Εκτελεστικού Γραφείου και όρισε ασυμβίβα
στη την ιδιότητα του μέλους της κυβέρνησης και 
του Ε.Γ. Στην ίδια γραμμή θα κινηθούν και οι 
αλλαγές στην κυβέρνηση. Ο Κ. Λαλιώτης εξέ- 
φρασε την πικρία του, αλλά εμφανίστηκε ενω- 
τικός. Τα μέλη του Ε.Γ. έπλεξαν το εγκώμιό του, 
αλλά τάχθηκαν στο πλευρό του Κ. Σημίτη, ση
μειώνοντας, όμως, ότι η ευθύνη είναι δική του.

Ο Κώστας Λαλιώτης αποχω ρεί από τη Χαρ. Τρικούπη κάτω από  
το χαμόγελο του Σημίτη: «Θυσιάζομαι ως άλλη Ιφιγένεια», δήλωσε

/ Ολοι σύμφωνοι με τον Σημίτη, 
αλλά «η ευθύνη δική σου» 

/Χρυσοχοΐδης, για γραμματέας 
/Π οιο ι πάνε στο Εκτελεστικό 
/Σ τη  Χαλκιδική άρχισαν όλα
ΟΛΑ ΣΕ  7 ΣΕΛΙΔΕΣ 4-8,11-12  ·  a p o p o  « ε »  ΣΕΛ. 8

ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ

Ορθοδοξία 
και εθνικισμοί 
στα Βαλκάνια

τουήάχιστοντουλάχιστον

€ 1.200.000 € 1.150.000

Κι αν σου κάτσει; Παίξε σε διπλό ταμπλό
ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙΣ ΠΡΟΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡ0Π0 & ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ

Κάθε Κυριακή 
όλη η Ελλάδα
ένα αστικό τηλεφώνημα.

Μιλήστε με 2,6 λεπ τά
το  λ ε π τό  ο μ ιλ ία ς

(OTG)Φ έ ρ τ ε  το υ ς  ό λ ο υ ς  κοντά  σας!



ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003

★ Σ' ένα νησί, orras η Υδρα, 
όπου η φύση από μόνη ins 

δημιουργεί έργα τέχνης πάνω 
orous βράχους, εγκαινιάζεται η 
έκθεση Ελλήνων χαρακτών του 
20ού αιώνα. Σε συνεργασία με τη 
Νομαρχία Πειραιά, τα επίσημα 
εγκαίνια ins έκθεσή στο Ιστορικό 
Αρχείο-Μουσείο Υδρας θα 
γίνουν μεθαύριο, ans 8 το βράδυ 
και θα διαρκέσει ώς us 31 
Αυγούσιου. Το Μορφωτικό 
Ιδρυμα Εθνικής Tpanézns και η 
Αλφα Μπανκ έχουν 
παραχωρήσει έργα από us 
καλλιτεχνικές συλλογές rous ενώ 
θα γίνει και η επίσημη 
παρουσίαση ins «Ορχήστρας 
Σαξοφώνων Nopapxias 
Πειραιά». Χαρακτική δηλαδή, 
μετά... μουσικής.

Α.ΣΤ.

Οι α ρ ιθ μ ο ί π ου 
κ λ η ρ ώ θ η κ α ν :

9,10, 28, 29, 31, 47
Τζακ π οι σ η μ ε ιώ θ η κε  σ ιη  χθεσ ινή κ λ ή 
ρωση ιο υ  Λ όχ ιο . Β ρ έθ η κα ν α κό μ η  44  
δελ τία  με 5 ε π ιτυ χ ία  που κ ερ δ ίζο υ ν  
από 1 .264,84  ευ ρ ώ , 2 .865  δ ελ τία  με 4 
επιιυχίε5 από 14,56 ευ ρ ώ  και 59.242  
δελτία  με 3 επ ιτυ χ ία  από 0 ,56  ευρώ .

Ο tuxepós φ ιψ ήφ ιθ5  αριθμόν 
tns  npcbtns Kñiípcuans είναι ο: 926  
Tns óeútEpns Kñiípcoons είναι ο: 346  
Tns tp ítn s  κ λ ή ρ ω σ ή  είναι ο : 491

Οι τυ χ ερ ο ί 
α ρ ιθ μ ο ί είνα ι:

28,34,4 ,24,6

Και θηρ ιοδα μα στής  
και προπονητής. Χαρά  

στο κουράγιο  κα ι τη ν  τόλμη  
του Ερομπέρτο, στην Π λάγια  

Λ ίντα  στο Μ ε ξ ικ ό . Οχι μόνο  
εξη μ έρ ω σ ε 4 7  κρ ο κ ό δ ειλο υ ς  

αλλά το υ ς  έ μ α θ ε  κα ι μπάλα.
« Τ ερ μ α το φ ύ λ α κ ες ...

τ ρ έ μ ε τ ε » !!

isfr |Ί—Ι
Μαρκ Σπιτς

(πολυολυμπιονίκης κολύμβησης)

MF J ·$-«Σιους Ολυμπιακούς
m  % Μ Αγώνες,τα κριτήρια για τις

αποφάσειε είναι: χρήματα, 
περισσότερα χρήματα, όσο 
το δυνατόν περισσότερα 
χρήματα».

Νάσος Αλευράς

•$■«0 Καλαιράβα και το 
έργο του στο νέο 
Ολυμπιακό Στάδιο είναι μια 
ξεχωριστή περίπτωση. Ο 
μεγαλύτερο5 μαγνήτης για 
t o u s  θεατές cnous αγώνες».

Ημερίδα με θέμα  «Κ οινω νική ένταξη γυνα ικώ ν  
π ροσφύγω ν και μεταναστριώ ν», στο πλαίσιο του  
προγράμματος «Εύα», δ ιοργανώ νεται α ύρ ιο  από τΐ5 9 το 
πρωί στο υπ ουργείο  Εξω τερικώ ν, Α καδημίας 1, υπό την  
αιγίδα της Υπατης Αρμοστείας τόυ ΟΗΕ, και την  ευγενία 
χορηγία  του υπ ουργείου Εξω τερικώ ν. Το πρόγραμμα  
«Εύα» στοχεύει στην καταπολέμηση του κοινω νικού

απ οκλεισμού και στη δ ιευ κό λυνσ η
Ο Χ Ι OTOV tns σ υ ΜΜε ϊο χ ή ΐ  τω ν γυνα ικώ ν  

Λ  , π ροσφύγω ν και μεταναστριώ ν στηναποκλεισμό αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης
και του εμπ λουτισμού τω ν γνώ σεω ν  

και των δ εξιοτήτω ν τους. Π α ρ ά λλη λα , αποσκοπεί στη 
δημ ιουργία  ενός υπ οστηρικτικού δ ικτύου , 
α π οτελούμενου από μη κυβερνητικούς και 
κυβ ερνητικούς οργανισμούς, καθώ ς και τοπικές αρχές 
(Ο.Τ.Α.), με κύρ ιο  στόχο την περαιτέρω συνεργασία και 
δικτύω ση του προγράμματος, καθώ ς και την  
ευαισθητοπ οίηση του  ευ ρ ύτερ ο υ  κο ινω νικού σ υνό λο υ  σε 
θέματα  κο ινω νικού απ οκλεισμού και ένταξης προσφύγω ν  
- μεταναστών, θ α  α κο λο υθή σ ει έκθεση μπατίκ και 
δερμάτινω ν ειδώ ν με έργα τω ν γυνα ικ ώ ν  του  
προγράμματος «Εύα». Π ληροφ ορ ίες, τηλ. 210-8210917.

Σ τ α  Π ε τ α χ τ α

Το πρώτο π ολιτικό ελ ικοδ ρόμ ιο  αποκτά στο άμεσο  
μ έλ λ ο ν  ο  Πειραιάς, όπως εξήγγειλε σε χθεσινή  
σ υνέντευξη  Τύπου ο υπουργός Εμπορικής Ν αυτιλ ίας  
Γιώργος Α νω μερίτης. Η ιδέα π ροω θήθηκε από τη 
διο ίκηση του Ο Λ Π  Α.Ε., που, όπως α νακο ινώ θηκε, 
έχει ήδη καταθέσει πλήρη τεχνικό φ ά κ ελ ο  στην  
Υπηρεσία Π ολιτικής Αεροπορίας.

Οπως τόνισαν ο  YEN και ο 
πρόεδρος του Ο Λ Π  Α.Ε.,
Σωτήρης Θ εοφάνης, η 
δημιουργία  του ελ ικο δ ρ ο μ ίο υ  
στη νέα είσοδο του  λ ιμ α ν ιο ύ  

(Κόκκινο Φ ανάρι-Π αλατάκι), κάτω από τη Σχολή  
Δ οκίμω ν, κρ ίθηκε αναγκαία τόσο για  τη σύνδεση  
του λ ιμ α ν ιο ύ  με το αεροδ ρόμ ιο  και τα πλοία όσο και 
για την εξυπ ηρέτηση τω ν να υτιλ ια κώ ν εταιρειώ ν της 
Ελλάδας και του εξω τερ ικού . Μ ε το ελ ικο δ ρ ό μ ιο  οι 
αρμόδιο ι φορείς αποβλέπουν στη σύνδεση της 
ευρύτερης περιοχής του Πειραιά με τον  
Α ργοσ αρω νικό  και το α εροδρόμιο  «Ελ. Βενιζέλος», 
καθώ ς και στην εξυπ ηρέτηση κοινω νικώ ν α ναγκώ ν  
(λ .χ . μεταφορά ασθενώ ν).

Α.ΣΤ.

Ελικόπτερα 
στο λιμάνι

Σ ε ρ ίφ -ισ σ α ...
Αγγελική Συνοδινού, δήμαρχε« 

Σερίφου, πολιτικέ« μηχανικός στο 
επάγγελμα. Από το 1999-2001 ήταν 
υπεύθυνη επικοινωνίας στην 
WINPEACE ΜΚΟ, ins onoías 
προεδρεύει η Μαργαρίτα Παπανδρέου. 
Πριν από έναν χρόνο αποφάσισε ν' 
ασχοληθεί με τα κοινά στη Σέριφο

(παλαιότερα διετέλεσε 
νομάρχης). Εξελέγπ 
δήμαρχος του νησιού, 
-η πρώτη γυναίκα- 
δήμαρχος σε αυτό. 
Τώρα έχει 
δρομολογήσει την 
ανάδειξη και την 
ανάπτυξή του. Ηδη 

μέσα σε σύντομο διάστημα 
αποκατέστησε ns ζημιές από ns 
πλημμύρες του χειμώνα. Από ns 27-29 
Ιουνίου διοργάνωσε μαζί με το 
Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Σπορ 
Αυτοκινήτων (ΣΙΣΑ) το Ράλι Αντίκα.
Το ίδιο διάστημα ο Θεόδωρος και η 
Γιάννα Αγγελοπούλου, κατά την 
επίσκεψή rous στη Σέριφο, 
παραχώρησαν στο Δήμο το 
Διοικητήριο -κτίριο του 19ου αιώνα- 
ανενεργών ορυχείων, στο Μέγα Λιβάδι, 
που ανήκει στην ιδιοκτησία raus.

Μ.ΠΙΝ.

Αλβανοί ποιητές
ta t  Φεστιβάλ ποιητικής βραδιάς που 
διοργανώθηκε από την Αδελφότητα 
Μεταναστών Αλβανών στην Ελλάδα 
υπό την αιγίδα του Ομίλου Unesco 
Πειραιά και Νήσων πραγματοποιήθηκε 
πριν από λίγες ημέρες στο θέατρο 
«Πλειάδες» με την υποστήριξη του 
Δήμου Κορυδαλλού.
Στο διαγωνισμό πήραν μέρος δεκάδες 
νέοι ποιητές, αλλά και μικρά παιδιά 
καθώς και νέοι ζωγράφοι, παιδιά 
Αλβανών μεταναστών και 
τραγούδησαν οι γνωστοί στη χώρα 
τους Αλβανοί τραγουδιστές Βόγλη 
Αντελίνα και Ρόκο Σπύρο.
Στην εκδήλωση ο πρόεδρος του 
Ομίλου Unesco Νομού Πειραιώς & 
Νήσων Γιάννης Μαρωνίτης τόνισε ότι: 
«Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του 
Διαλόγου των Πολιτισμών των Λαών 
και έχουμε σκοπό να δώσουμε την 
ευκαιρία στους νέους δημιουργούς- 
παιδιά Αλβανών μεταναστών να 
παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να 
αναδείξουν το ταλέντο raus».
Οι νικητές του φεστιβάλ ήταν οι: Μάξι 
Κλίτι Ρόσι, Μίρα Κόντι, Εβα 
Μπιτράκου, Αμπεν Μπεϊλέρι.

Η κινητή μας μελαγχολία.
Μοιάζει με ανέκδοτο. Αν δεν είναι και άλυτο μαθηματικό 

πρόβλημα. Καθώς, προσέγγισε τον πληθυσμό της χώρας 
-και μάλιστα με τάσεις αυξητικές- ο αριθμός των συνδρομη
τών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που μας κατατάσσει 
στις πρώτες ευρωπαϊκές θέσεις («ΒΗΜΑ» 22/6). Να και μια 
«πρωτιά». Για την οποία δεν ξέρω, κατά πόσον πρέπει να αι
σθανόμαστε υπερήφανοι. Είναι όμως μια ευκαιρία να επι
στρέφουμε στους Πυθαγόρειους και τον Αρχύτα, καθώς ως 
άλλο δήλιον πρόβλημα διπλασιασμού του κύβου, είναι α
δύνατον και αυτό να λυθεί με κανόνα και διαβήτη, και απαι
τεί πολλαπλές καμπύλες και τομές. Με την πρόσθετη δε δυ
σκολία, ότι, ενώ ο διπλασιασμός του κύβου ήταν πρόβλημα 
σταθερό, που έτσι και το έλυνες τελείωνες, το εξεταζόμενο 
είναι πρόβλημα κινητό, που όσο και αν θέλεις να το σταθε
ροποιήσεις για να το λύσεις, δεν σε αφήνουν οι εταιρείες με 
τις προσφορές τους...

Ετσι, από λαός επικοινωνιακός κάι ομιλητικός, κατέστημεν

λαός τηλ-επικοινωνιακός και παροξυσμικός. Οπου αφθονούν 
και πολλαπλασιάζονται τα δείγματα ανθρώπων που, εκ πρώ
της όψεως, δίνουν την εντύπωση ότι έχουν σαλτάρει, ενώ, εκ 
δευτέρας (έως και... Κυριακής) απλώς τηλε-παραληρούν και 
τηλε-καβγαδίζουν. Συχνά και τηλε-πλήττουν. Αλλιώς δεν εξη
γείται, πώς, στο καφενείο λόγου χάριν ή στην ταβέρνα, ενώ τα 
κουβεντιάζετε ωραία και καλά (νομίζεις), θυμούνται, ξαφνικά, 
κάποιον γνωστό τους και του τηλεφωνούν «για πλάκα», αφή- 
νοντάς σε σύξυλο, πώς... ανεπαισθήτως σ' έκλεισαν από τον 
(τηλε)κόσμο έξω. Κι άντε μετά να θυμηθείς, πού κόπηκε η κου
βέντα, για να τη συνεχίσεις...

Το πιο παράδοξο όλων είναι ότι, ενώ π κινητοτηλεφωνία εί
ναι, κατά γενική αίσθηση, η άλλη όψη της μοναξιάς, το φαινό
μενο είναι τόσο γενικευμένο, ώστε σήμερα η μοναξιά να χαρα
κτηρίζει τους ελάχιστους που δεν έχουν κινητό. Οι οποίοι φτά
σαμε να ντρεπόμαστε να το ομολογήσουμε...

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΙΟΣ

★ Περίπου πριν από δύο δεκαετίες 
το φεστιβάλ «Ηλιος και Πέτρα», 

που οργανώνει η Στέγη Πολιτισμού 
Νέας Καρβάλης Καβάλας, ξεκινούσε 
δειλά δειλά τα πρώτα του βήματα. 
Σήμερα έχει γίνει θεσμός, που δίνει τη 
δυνατότητα στους Καβαλιώτες και τους 
επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τη 
χορευτική κουλτούρα γειτονικών και 
μη λαών. Φέτος, το φεστιβάλ 
διεξάγεται από τις 5 ώς τις 8 Ιουλίου 
στο Ακόντισμα Ν. Καρβάλης και το 
Φρούριο Καβάλας και συμμετέχουν 
συγκροτήματα από Βουλγαρία, Σερβία, 
Ρουμανία, Ουζμπεκιστάν, Σέρρες και 
Εδεσσα. Κορωνίδα βέβαια το 
συγκρότημα της Στέγης Πολιτισμού 
Νέας Καρβάλης, που έχει αναλάβει το 
δύσκολο εγχείρημα να διαδώσει τον 
πολιτισμό των Καππαδοκών...

Π.Κ.

:  ΠΕΜΠΤΗ Ανατολή: 6.07’ Δύση: 20.51’
Σελήνη 4 ημερών

Υακίνθου, Ανατολίου,
W B L ^^á lÉ É é Θεοδότης, Γερασίμου,
1  ΙΟΥΛΙΟΥ Διομήδους μαρτύρων

Σή μερ α  
κυκλοφορούν 

ό σα  λήγουν σε m ie
Α π ο θ έ μ α τα  νερ ού σε εκατ. κυβικά

ΧΘΕΣ ΠΕΡΥΣΙ 1985
1.228,49 620,92 1.143,16

Μ ε τ η ν  « Ε »  o n  lin e  σ τ ο  In te r n e t .
Συνδεθείτε με την ηλεκτρονική διεύθυνση (www.enet.gr), 
για να είστε συνδεδεμένοι πάντα με τα γεγονότα

http://www.enet.gr


Ο υ δ έ ν  σ χ ό λ ιο  
α π ό  τ ο ν  Σ Υ Ν

Ο υδέν (επίσημο) σχόλιο  
από τον ΣΥ Ν  για τ ις  
δ ρ αμα τικές χθεσ ινές  
εξελ ίξε ις  στο κυβερνώ ν  
κόμμα. Απλώς ηγετικά  
στελέχη του  
παρατηρούσαν ότι 
πρόκειται για σοβαρή  
κρίση, τ η ς  οποίας τα  
αποτελέσματα θα  φανούν  
κατά τη  σημερινή σύνοδο  
τη ς  Κεντρικής Επιτροπής.

ΕΛΛΑΔΑ_ _ _ _ _ _ _ _ _ 46-50
► Ανακοινώθηκαν οι γενικοί βαθμοί 
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► Διακόπτουν οι ΗΠΑ τη βοήθεια σε 35 χώρεε με 

αφορμή το Διεθνέε Ποινικό Δικαστήριο ςελ. ςο, 45
► Στα χέρια των Παλαιστινίων η Βηθλεέμ,

αποχώρησαν οι Ισραηλινοί. ςελ. 45
► Ο πόλεμοε συνεχίζεται, αε μην περιμένουν ότι θα 

φύγουμε από το Ιράκ, λέει η Ουάσιγκτον.
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► Τα συνδικάτα επαναστατούν κατά του Μπλερ.
ΣΕΛ. 20,45

É
ο ι κ ο ν ο μ ί α  21-24,41-44 
Α Θ ΛΗ ΤΙΚ Α _ _ _ _ _ _ 5Μ1 ί

ς α ρ ω τ ι κ ε ς  αδδαγές του πρωδνπονργού οτο Εκτεδεοτικό Γραφείο ακόμα και με ρήξη με τον

Κόμμα, κυΒέρνηοη, εκλο

Στα  χ έρ ια  του κρ α τά ει πια τη ν  τύχη  του ΠΑΣΟ Κ ο π ρω θυπ ουργός μετά  τη σ υμφ ω νία  τω ν  
κο ρ υ φ α ίω ν σ τελ εχ ώ ν  να π α ίξε ι μ ε  το υ ς  όρους του

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ 

Ι Η Ι  α παίρνει óña

Σημίτης και, όπως 
έδειξε η χθεσινή κίνησή 
του, για να το επιτύχει 
αυτό δεν διστάζει να 
συγκρουστεί ακόμη και 
με στελέχη της 
εμβέλειας του Κώστα 
Λαλιώτη, τον οποίο 
υποχρέωσε να 
αποχωρήσει από τη 
θέση του γραμματέα του 
ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Σημίτης προχώρησε 
χθες σε σαρωτική αλλαγή 
στην κομματική ηγεσία, δεί
χνοντας αποφασισμένος να 
διεξαγάγει το πολιτικό και ε
κλογικό παιχνίδι με απολύτως 
δικούς του όρους και με πρό
σωπα της απόλυτης εμπιστο
σύνης του. Στελέχη όλων των 
πλευρών χαρακτήριζαν την κί
νησή του «επίδειξη δύναμης», 
εξέφραζαν όμως και προβλη
ματισμό «αν αυτή τη φορά θα 
του βγει».

Παρά τον αιφνιδιασμό τους, 
όλα τα κορυφαία στελέχη (τα 
οποία δεν θα μετέχουν στο 
Ε.Γ., αν θέλουν να μείνουν υ

πουργοί), δεν ανατάχθηκαν 
στην επιλογή του πρωθυπουρ
γού. Είπαν μεν καλά λόγια για 
τον Κ. Λαλιώτη, εκφράζοντας 
θλίψη για την παραίτησή του, 
αλλά επί της ουσίας συντάχθη
καν με τον κ. Σημίτη, ο καθέ

νας με το δικό του τρόπο και 
για διαφορετικούς λόγους.

Πιο θερμός 
ο Γιώργος

Πιο θερμός υποστηρικτής 
του πρωθυπουργού ήταν ο

Γιώργος Παπανδρέου, το μο
ναδικό στέλεχος που δέχτηκε 
να μιλήσει δημόσια μετά τη 
δραματική συνεδρίαση. «Εί
ναι μια νέα αφετηρία», είπε 
χαρακτηριστικά. «Στηρίζου
με εξ ορισμού τις πρωτοβου

λίες του πρωθυπουργού», εί
πε ο Ευάγγ. Βενιζέλος. «Ολη 
η ευθύνη ανήκει στον πρόε
δρο», είπε η Βάσω Παπαν
δρέου. Υποστηρικτικές της 
πρωτοβουλίας Σημίτη ήταν οι 
τοποθετήσεις των Δ. Ρέππα, 
Κ. Σκανδαλίδη και Χρ. Πα
πουτσή.

Ολα αυτά τα στελέχη, πά
ντως, θεωρούν ότι όλα θα ε- 
ξαρτηθούν από τη συνέχεια. 
Δηλαδή, τόσο από το κυβερ
νητικό σχήμα που θα παρου
σιάσει σήμερα ή αύριο ο 
πρωθυπουργός όσο και από 
τις άλλες πρωτοβουλίες που 
θα αναληφθούν στο κυβερνη
τικό έργο.

Πληροφορίες για τα ονόμα
τα των νέων υπουργών δεν υ
πάρχουν, ωστόσο κυβερνητι
κά στελέχη μιλούσαν για «γε
ρό ανασχηματισμό», ως συνέ
χεια των αλλαγών στο Ε.Γ.

Η ιδέα της συνολικής «ανα
τροπής» στο κόμμα είχε ριχτεί 
από καιρό στο επιτελείο του 
πρωθυπουργού. Ο συνεργά
της του Σωκράτης Κοσμίδης 
είχε προτείνει δημόσια να ι- 
σχύσει ασυμβίβαστο μεταξύ 
της θέσης του υπουργού και 
του μέλους του Ε.Γ. Η υιοθέ
τησή της από τον κ. Σημίτη ή
ταν βέβαιη, όπως έγραψε ε
πανειλημμένα η «Ε» τις τε-
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Μια σχέση με σκαμπανεβάσματαΣημίτης και Λαλιώτης είναι μαζί στο ΠΑΣΟΚ 
από την ίδρυσή του στο πλευρό του Ανδρέα 

Παπανδρέου. Πιο μακριά ο πρώτος, πιο κοντά ο 
δεύτερος. Οι σχέσεις τους πέρασαν από διάφο
ρες φάσεις. Ουσιαστικά απέκτησαν ενδιαφέρον 
από το 1995 και μετά, όταν είχαν αρχίσει να δρο
μολογούνται οι διαδικασίες διαδοχής του ιδρυτή 
του.

Ο κ. Λαλιώτης ήταν προσκεκλημένος στο γνω
στό «δείπνο των τεσσάρων» (Σημίτης, Βάσω Πα- 
πανδρέσυ, Θ. Πάγκαλος και Π. Αυγερινός), αλλά 
την τελευταία στιγμή δεν προσήλθε.

Ο ρόλος του στη διαδοχή του Α. Παπανδρέου 
και στην εκλογή του Κ. Σημίτη έχει συζητηθεί. 
Οπως γράφει στο βιβλίο της η Δήμητρα Λιάνη, ο 
Ανδρέας Παπανδρέου τού είχε ζητήσει «να βοη
θήσει ώστε να μην εκλεγεί πρωθυπουργός ο Ση
μίτης». Η απάντησή του, κατά τη συγγραφέα, ή
ταν «εντάξει, πρόεδρε, θα το δω». Ομως, ο κ. Λα
λιώτης στην αναμέτρηση για την πρωθυπουργία 
τον Ιανουάριο του 1996 ψήφισε τον κ. Σημίτη, ό

πως ο ίδιος έχει δηλώσει.
Ομως, έξι μήνες αργότερα, στο συνέδριο του 

ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τη δυαρχία, δηλαδή ζήτησε 
να εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος ο Α. Τσοχα- 
τζόπουλος.

Παρά την κόντρα αυτή, οι σχέσεις Σημίτη - Λα
λιώτη ήταν καλές. Ο κ. Λαλιώτης διατήρησε το υ
πουργείο Περιβάλλοντος και είχε σημαντικό ρό
λο στην οργάνωση της προεκλογικής εκστρατεί

ας και το 1996 και το 2000. Ο κ. Σημίτης υιοθέτη
σε, μάλιστα, πριν από ενάμιση χρόνο την πολιτι
κή τού «σκληρού ροκ» που του εισηγήθηκε. Με 
τη σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού, έγινε 
γραμματέας του ΠΑΣΟΚ.

Οι σχέσεις τους πέρασαν μεγάλη δοκιμασία τις 
μέρες της συνόδου κορυφής της Χαλκιδικής, όταν 
ο κ. Λαλιώτης ουσιαστικά αμφισβήτησε το δικαί
ωμα του κ. Σημίτη να αντικαταστήσει τα μέλη του 
Εκτελεστικού Γραφείου. Η έντονη αντίδραση του 
γραμματέα ήταν η τελική αφορμή για την απόφα
ση του κ. Σημίτη να τον αντικαταστήσει.

παραιτηδέντα γραμματέα Κ. Λαδιώτη. Ακοδουδεί ανάδογος αναοχηματιομός
* ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΜΕ ΡΗΕΗ

Ytc με ιούς ορούς Σημίτη
λευταίες μέρες.

Εκπληξη ήταν μόνο η απο
χώρηση του κ. Λαλιώτη. Ου
σιαστικά ο κ. Σημίτης τον υπο
χρέωσε να παραιτηθεί, αφού 
γνώριζε ότι δεν θα αποδεχό
ταν την πρότασή του να επα- 
νέλθει στην κυβέρνηση. Για 
την εξέλιξη αυτή υπάρχουν 
δύο σενάρια:
•  Σύμφωνα με το πρώτο, ο κ. 
Σημίτης το είχε αποφασίσει α
πό καιρό και το κράτησε μέ
χρι το τέλος επτασφράγιστο 
μυστικό και σαν απόλυτο ό
πλο αιφνιδιασμού. Με την αλ
λαγή αυτή ήθελε να δείξει την 
αμετακίνητη απόφασή του να 
επιβάλει συνολική ανανέωση 
στο ανώτατο κομματικό όργα
νο, αφού εκ των πραγμάτων 
δεν μπορεί να κάνει κάτι αντί
στοιχο στην κυβέρνηση. Σύμ
φωνα με αυτό το σενάριο, οι 
υπουργοί που αποχωρούν α
πό το Ε.Γ. (Γ. Παπανδρέου, 
Α. Τσοχατζόπουλος, Κ. Σκαν- 
δαλίδης, Βάσω Παπανδρέου, 
Ευάγγ. Βενιζέλος και Δ. Ρέπ- 
πας) θα παραμείνουν στην κυ
βέρνηση.
•  Σύμφωνα με το δεύτερο σε
νάριο, η τύχη του κ. Λαλιώτη 
δεν ήταν προδιαγεγραμμένη, 
αλλά καθοριστικό ρόλο για 
την απομάκρυνσή του έπαι
ξαν ορισμένα γεγονότα του 
τελευταίου διαστήματος.

Τι προηγιίθηκε  
της ρήξης

Αρμόδιες πηγές υπενθύμι
ζαν όσα έγιναν πριν από δύο 
βδομάδες, ενώ βρισκόταν σε 
εξέλιξη η σύνοδος κορυφής 
της Χαλκιδικής:

ΙΟι κ.κ. Πρωτόπαπας και 
Χυτήρης δημόσια επιβε
βαίωσαν ότι επίκεινται αλλα

γές στην κυβέρνηση και στο 
Εκτελεστικό Γραφείο. Ο κ. 
Λαλιώτης αντέδρασε, αμφι
σβητώντας ότι είναι αποκλει
στικό προνόμιο του προέδρου 
του κόμματος να αλλάξει τα 
μέλη του Ε.Γ.

2 Σε μια ερώτηση δημοσιο
γράφου αν ο κ. Σημίτης 

σκόπευε να αντικαταστήσει 
τον κ. Λαλιώτη, ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπος Χρ. Πρωτό-

«Ελα βρε  
Μ ιχά λη , 

μη φοβάσαι, 
θα τα  

κ α τα φ έρ ε ις » .
Μ όνο  που 

η φ ω το γρ αφ ία  
ε ίν α ι α ρ χείου  

και η φράση  
φ α ντα στική

παπας είχε απαντήσει: «Δεν 
νομίζω». Στην απάντηση αυ
τή, η οποία ήταν μάλλον αυ
θόρμητη και χωρίς προηγού
μενη συνεννόηση με τον πρω
θυπουργό, δόθηκε η ερμηνεία 
ότι επίκειται και αλλαγή του 
γραμματέα. Ο κ. Λαλιώτης α
ντέδρασε περισσότερο έντο
να, διαμηνύοντας ότι δεν πρό
κειται να παραιτηθεί.

3 Κατ’ εντολή του πρωθυ
πουργού, ο στενός συνερ

γάτης του Τηλ. Χυτήρης δια
βεβαίωσε ότι «δεν τίθεται θέ
μα γραμματέα», προφανώς 
για να καθησυχάσει τον κ. 
Λαλιώτη.

4 Κι ενώ θεωρήθηκε ότι αυ
τή η διαβεβαίωση εκτονώ

νει την κρίση, την επόμενη μέ
ρα εμφανίστηκαν πανομοιό
τυπα δημοσιεύματα, σύμφωνα 
με τα οποία ο κ. Λαλιώτης ή
ταν επικεφαλής «αντισυσπεί- 
ρωσης» των λοιπών ηγετικών 
στελεχών, με στόχο να παρε
μποδιστούν οι αλλαγές που ε
πιδίωκε ο κ. Σημίτης. Ο κ. Λα-

Οι 3 «έξοδοι» 
του κ. 
Λαλιώτη

Η χ θεσ ινή  είνα ι η 3 η  « έξο δ ο ς»  Λ αλ ιώ τη  α η ό  
κ υ β ερ νη τικά  και κο μ μ α τικά  ό ρ γα να . Η 

πρώτη έγ ιν ε  τ ο  1985 , ό τα ν  απ οχώ ρησ ε από 
κ ά θ ε  πολιτική και κο μ μ α τική  δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα , 
μ ε α φ ο ρ μ ή  τ η ν  πολιτική τ η ς  τ ό τ ε  
κυ β έρ ν η σ η ς  σ το  χώ ρο τω ν μέσω ν  
εν η μ έρ ω σ η ς , μ ε  τ η ν  οπ οία δ ια φ ω νο ύσ ε. Μ ε  

μ α κ ρ ο σ κ ελ έσ τα τη  
επ ισ τολή το υ  
π ρος το ν  Α νδ ρ έα  
Π α π α νδ ρ έο υ  
ε ξ η γ ο ύ σ ε  τ ο υ ς  
λ ό γ ο υ ς  το υ  
«α ναχω ρητισ μού»  
το υ . Ε π α νήλθε

σ τη ν Κ εντρ ική  Επιτροπ ή ύ σ τερ α  από 
περίπου δ ύ ο  χ ρ ό ν ια . Ο  κ. Λ α λ ιώ τη ς  
π α ρ α ιτή θη κ ε από τη ν  κυβ έρ νη σ η  και το  
1989 , ό τα ν  τ ο  σ κά νδ α λο  Κ οσκω τά π λησίαζε  
σ τη ν κορύφ ω σ ή το υ . Μ ε  επ ισ τολή  τ ο υ  προς  
τ ο ν  Α νδ ρ έα  Π α π α νδ ρ έο υ  ε ξ η γ ο ύ σ ε  τ ο υ ς  
λ ό γ ο υ ς . Οπ ω ς, μ ά λ ισ τα , γ ρ ά φ ει σ το  β ιβλίο  
τ η ς  η Δ ή μ η τρ α  Λ ιά νη , ο  Α ν δ ρ έ α ς  ε ίχ ε  
εκλά β ει α υ τή  τη ν  επ ισ τολή  ω ς π ροτροπ ή  
π ρος το ν  ίδ ιο  να π α ρ α ιτη θεί. Η  χ θεσ ινή  
π αραίτησ η δ εν  ήτα ν  ο ικ ε ιο θ ελ ή ς , αλλά  
υπ οχρεω τική , από τη  σ τιγμή  που ο  Κ.
Σ η μ ίτη ς  τ ο ύ  ζή τη σ ε  να φ ύ γ ει από  
γ ρ α μ μ α τέ α ς  τ ο υ  κ ό μ μ α το ς  και να επ α νέλθε ι 
σ τη ν κυβ έρ νη σ η . (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΛ. 6)

λιώτης διέψευσε τα δημοσιεύ
ματα, αλλά η εντύπωση είχε 
μείνει. Σύμφωνα με την εκτί
μηση ορισμένων στελεχών, το 
γεγονός αυτό εξόργισε τον 
πρωθυπουργό και συνέβαλε 
καθοριστικά στην απόφασή 
του να ζητήσει την παραίτηση 
του κ. Λαλιώτη.

5 Λίγες μέρες μετά μια εφη
μερίδα («Πριν») απέδιδε 

στον κ. Λαλιώτη μια απαξιω- 
τική για τον κ. Χρυσοχοΐδη 
φράση («όχι και ο... Μίλερ 
γραμματέας του ΠΑΣΟΚ»). 
Ο κ. Λαλιώτης διέψευσε κι 
αυτό το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με μια άλλη εκτί
μηση, στον κ. Λαλιώτη κατα
λογίζεται ότι γνώριζε, αν δεν 
ενθάρρυνε κιόλας, τα δημοσι
εύματα της «Αυριανής» ενα
ντίον στελεχών του ΠΑΣΟΚ 
που κινούνται στο πυρήνα 
των υποστηρικτών του κ. Ση
μίτη. Ομως, άλλα στελέχη α
ποκλείουν αυτήν την εκδοχή 
και υπενθυμίζουν ότι ο ίδιος ο 
κ. Σημίτης ουσιαστικά απέ-

πεμψε αυτά τα στελέχη.

Σήμερα  
στην Κ.Ε.

Ο κ. Λαλιώτης αναμένεται 
να μιλήσει σήμερα στο «Κά- 
ραβελ» στη συνεδρίαση της 
Κεντρικής Επιτροπής, που συ
νέρχεται από τις 11.30 το πρωί 
και να εξηγήσει τους λόγους 
που τον οδήγησαν στην από
φαση να παραιτηθεί από 
γραμματέας και να μη δεχθεί 
την πρόταση του πρωθυπουρ
γού να επανέλθει στην κυβέρ
νηση. Πολιτικοί του φίλοι έλε
γαν ότι «δεν είναι αυτός που 
θα εμποδίσει τις πρωτοβου
λίες του πρωθυπουργού» και 
ότι «θα κινηθεί ενωτικά όπως 
σε ανάλογες περιπτώσεις στο 
παρελθόν». Αν ήθελε να κο
ντράρει τον Σημίτη -πρόσθε
τον- δεν θα δεχόταν να πα
ραιτηθεί και θα ήταν σήμερα 
ξανά υποψήφιος απέναντι 
στον κ. Χρυσοχοΐδη.

Μετά τη συνεδρίαση του

Εκτελεστικού Γραφείου εξή
γησε γιατί ζήτησε την αλλαγή 
στο Ε.Γ. «Τα μέλη του Ε.Γ. 
-ε ίπ ε -  πρέπει να έχουν ελευ
θερία χρόνου και λυμένα τα 
χέρια για την προετοιμασία 
των εκλογών. Οπως και οι υ
πουργοί, να μην έχουν άλλα 
βάρη για να προατθήσουν απο
τελεσματικά το κυβερνητικό 
έργο. Ετσι -κατέληξε- με πε
ρισσότερα στελέχη στην πρώ
τη γραμμή, μπορούμε να πετύ- 
χουμε την εκλογική νίκη».

Ο κ. Σημίτης μίλησε με θερ
μά λόγια για τον κ. Λαλιώτη 
(«τιμώ τη δουλειά του ως 
γραμματέα, τιμώ τη φιλία 
του») και ζήτησε από τους συ
νεργάτες του να αποφευ
χθούν οποιεσδήποτε δηλώ
σεις εναντίον του.

Υπέρ της πρωτοβουλίας Ση
μίτη τάχθηκε ό Γ ιάννος Παπα- 
ντωνίου («είναι πολύ σωστή»), 
αλλά εξήρε και την προσφορά 
του Κ. Λαλιώτη στο ΠΑΣΟΚ.

ΑΛΛΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΚΡΙΣΕΙΣ,
ΡΗΞΕΙΣ 
ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
0  Κ. Σημίτης το συνηθίζει. 
Στις δύσκολες στιγμές 
δεν επιλέγει την 
ισορροπία, αλλά τη ρήξη. 
Και ρήξη πρώτου 
μεγέθους ήταν η χθεσινή 
με τον Κ. Λαλιώτη. Και, 
ως γνωστόν, στις ρήξεις  
κερδίζει συνηθέστατα ο 
αρχηγός και όχι ο 
«υπαρχηγός». Αυτό

συνέβη και

15  χ0ες’καθώς όλα 
τα κορυφαία 
στελέχη 
επαίνεσαν 
μεν τον 
Λαλιώτη, 
στήριξαν δε 

Γ  τον Σημίτη. 
Είναι
ολοφάνερο 

ότι ο πρωθυπουργός 
παίρνει όλο το παιχνίδι 
πάνω του. Και θέλει να 
οδεύσει προς τις εκλογές  
με ανανεωμένο 
κομματικό τοπίο της 
απόλυτης εμπιστοσύνης 
του και με πρόσωπα που 
θα έχουν «αποκλειστική 
απασχόληση» στο κόμμα. 
Αν το κόμμα είναι μέρος 
της κρίσης, με τη χθεσινή 
κίνησή του ο κ. Σημίτης 
επιδιώκει να το υπερβεί ή 
έστω να το προσαρμόσει 
στο δικό του συνολικό 
σχεδίασμά. Αρκούν αυτό 
για να αλλάξουν το κλίμα; 
Προφανώς όχι. 
Σηματοδοτούν, όμως, μια 
κατεύθυνση προς την 
οποία θέλει να κινηθεί ο 
πρωθυπουργός. Τα 
υπόλοιπα θα ’ρθουν το 
φθινόπωρο, αν 
υλοποιηθεί το δεύτερο  
μέρος του σχεδιασμοϋ, 
που θα έχ ει οικονομικό 
και κοινωνικό χαρακτήρα 
και θα αφορά μεγάλες, 
αριθμητικά, κοινωνικές 
ομάδες. Και σ’ αυτό, 
κυρίως, στηρίζονται οι 
ελπίδες για πολιτική και 
εκλογική ανάκαμψη του 
κυβερνώντος κόμματος.
Οι χθεσινές και σημερινές 
αλλαγές προσώπων 
έχουν τη σημασία τους. 
Δ εν είναι η λύση. Είναι 
μέρος αυτής. Η συνολική 
λύση προϋποθέτει πολλά 
ακόμη. Αλλιώς, θα είναι 
λειψή και, προφανώς, 
ατελέσφορη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΛΙΑΣ 
Karelias@ enet.gr

mailto:Karelias@enet.gr
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Οι τρεις συγκρούσεις 
Λαλιώτη από το 1985
Δ εν είναι η πρώτη φορά που ο Κώστας Λαλιώτης 

αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Δεκαοκτώ χρόνια έ
χουν περάσει από το 1985 όταν δήλωνε την παραίτηση 
του στον Ανδρε'α Παπανδρέου. Εκτοτε, οι πολιτικές ε
ξελίξεις έχουν πολλές φορές συνδεθεί με τις συγκρού
σεις μεταξύ του Κ. Λαλιώτη και στελεχών του ΠΑΣΟΚ 
σε όλα τα επίπεδα.

Ο ισχυρός δεσμός του Κ. Λαλιώτη με τον Ανδρέα 
Παπανδρέου, που έκανε τον έως χθες γραμματέα του 
ΠΑΣΟΚ να θεωρείται αγαπημένο πνευματικό παιδί 
του ιδρυτή του κόμματος, δέχθηκε σοβαρό πλήγμα με
τά την ολοκλήρωση της πρώτης τετραετίας στην κυ
βέρνηση. «Εγώ φεύγω», είπε ο 34χρονος τότε Λαλιώ
της στον Ανδρέα ύστερα από τη σύγκρουσή του με τον 
Μένιο Κουτσόγιωργα που έδειχνε να επικρατεί.

Είχε προηγηθεί κόντρα ακόμη και για την προεκλο
γική αφίσα με κυρίαρχη την εικόνα του Ανδρέα συνο- 
δευόμενη από το σύνθημα «Η ήρεμη δύναμη» (κατά τα 
πρότυπα του Φρ. Μιτεράν), ενώ ο Μένιος προτιμούσε 
κάτι που να αναδεικνύει τη σύγκρουση του φωτός με 
το σκοτάδι.

Ακολούθησαν δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια των ο
ποίων ο Κ. Λαλιώτης συνεργάστηκε στις εκδόσεις με 
τον παλαιό του φίλο Πέτρο Κωστόπουλο.

Το 1987 ο Κ. Λαλιώτης επιστρέφει στην πολιτική 
σκηνή και αναδεικνύεται ως μέλος της «τρόικας» μαζί 
με τους Ακη Τσοχατζόπουλο και Γιώργο Γεννηματά.

Με το ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση πλέον, ο Κ. Λα
λιώτης συγκρούεται το 1990 στο «Πεντελικόν» με τον 
Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος επιθυμεί την τοποθέ
τηση του Ακη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. 
Ομάδα αποτελούμενη από τους μετέπειτα εκσυγχρο
νιστές και τους εν γένει ανησυχούντες αμφισβητούν τις 
επιθυμίες του προέδρου και προβάλλουν τον Κ. Λα
λιώτη ως αντίπαλο υποψήφιο γραμματέα. Από τότε μέ
νει μία πικρή γεύση στον Α. Τσοχατζόπουλο που θα α
νασυρθεί στη μνήμη του σημερινού υπουργού Ανάπτυ
ξης και το 1996, όταν ο Κ. Λαλιώτης θα λειτουργήσει 
τελικώς ως ρυθμιστής υπέρ του Κ. Σημίτη ως πρωθυ
πουργού και προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Αλλη μία φορά παραιτήθηκε από την κυβέρνηση ο 
Κ. Λαλιώτης το 1989 διαμαρτυρόμενος κατά του Φάνη 
Τόμπρα και των πρακτικών του. Παρέμεινε όμως στο 
Εκτελεστικό Γραφείο και επέλεξε -όπως και σήμερα- 
να είναι υποψήφιος στη δωδέκατη και μη εκλόγιμη θέ
ση του ψηφοδελτίου Επικράτειας στις εκλογές. Τα πα
ραπάνω θύμιζε ο ίδιος ο Κ. Λαλιώτης σε όσους μέσα 
από το ΠΑΣΟΚ δήλωσαν τη διαφωνία τους στην πολι
τική του «σκληρού ροκ» κατά της Νέας Δημοκρατίας 
που εκείνος εισηγήθηκε αναλαμβάνοντας γραμματέ
ας του κόμματος το 2001.

Στον μακρύ κατάλογο των στελεχών ΠΑΣΟΚ που έ
χουν συγκρουστεί -δημοσίως είτε στο παρασκήνιο- με 
τον Κ. Λαλιώτη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η 
Βάσω Παπανδρέου, ο Θόδωρος Πάγκαλος, ο Γιάννος 
Παπαντωνίου, ο Χρήστος Πάχτας, ο Χρίστος Βερελής 
κι ο Γιώργος Πασχαλίδης.

ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Του ΣΤΑΘΗ

μ ε τ α  από ένα έντονο ωριαίο ιετ α τει με τον Σημίτη, ο ΛαΆιώτης έφυγε από

Η Οιιοία ιικ ιφιγένειας

Ε ξα ιρ ετ ικ ά  χ αμογελασ τός φ ε ύ γ ε ι από τη  συνεδρίαση  
ο Γ ιώ ργος...

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Σε ένα καυτό ιετ α 
τετ διάρκειας μίας 
ώρας ο Κώστας 

Σημίτης και ο Κώστας 
Λαλιώτης έπαιξαν χθες 
το πρωί στη Χαριλάου 
Τρικοόπη «σκληρό 
ροκ» και διέλυσαν τις 
ειδυλλιακές μέρες των 
Δολιανών.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε την 
παραίτηση του γραμματέα και 
την είσοδό του στην κυβέρνηση. 
Εκείνος δέχτηκε να παραιτη
θεί, αρνήθηκε όμως να γίνει υ
πουργός λέγοντας στον πρωθυ
πουργό ότι η πρότασή του είναι 
«μομφή εναντίον του».

Αργότερα ενώπιον όλων των 
μελών του Ε.Γ. και μέσα σε βαρύ 
αλλά φορτισμένο συγκινησιακά 
κλίμα είπε ότι αφού αυτός είναι 
το «πρόβλημα καιτο βαρίδι» του 
Σημίτη και του ΠΑΣΟΚ δέχεται 
να θυσιαστεί «ως άλλη Ιφιγέ
νεια» και να πάει σπίτι του πα
ραιτούμενος απ’ όλα.

Χθες, εκείνες τις κρίσιμες 
για το ΠΑΣΟΚ ώρες, ο Κ. Λα
λιώτης αισθάνθηκε μάλλον πο
λύ μόνος στην αίθουσα, κι αυτό 
γιατί κανένα μέλος του Ε.Γ. δεν 
έδειξε διάθεση να «θυσιαστεί» 
για χάρη του, δηλαδή να τον υ
ποστηρίξει, έστω για τα μάτια 
του κόσμου, και να ζητήσει να 
διατηρηθεί στη θέση του. Μίλη
σαν κάποιοι με καλά λόγια γι’ 
αυτόν, στήριξαν όμως όλοι «εν 
λευκώ» τις επιλογές του προέ

δρου. Ορισμένοι μόνο είπαν ότι 
η ευθύνη είναι δική του.
Η πρόταση  
και η άρνηση

Ο πρωθυπουργός έφτασε στη 
Χαριλάου Τρικούπη λίγο μετά 
τις 10.30 χθες το πρωί και στις 
10.50 συναντήθηκε με τον Κ. 
Λαλιώτη.

Το κλίμα ήταν από την αρχή 
βαρύ και καθόλου ευχάριστο, 
ενώ η ουσία της κουβέντας των 
δύο, παρά την ωριαία διάρκειά 
της, ρποτυπώνεται σε λίγες μό
νο φράσεις.

Ο πρωθυπουργός αφού μίλη
σε από την αρχή για την ανάγκη 
ανανέωσης, ανατροπών, τομών 
στο κόμμα και ανασύνταξης δυ
νάμεων, ζήτησε από τον κ. Λα
λιώτη να παραιτηθεί και να α- 
ναλάβει το υπουργείο Γεωρ
γίας.

«Θέλω να με διευκολύνεις με 
την παραίτησή σου και να ανα- 
λάβεις το υπουργείο Γεωργίας. 
Θεωρώ ότι η συμμετοχή σου

στην κυβέρνηση μπορεί να βοη
θήσει την καλύτερη παρουσία
ση του έργου της», του είπε ο 
πρωθυπουργός, αλλά συνάντη
σε την άρνηση του Κ. Λαλιώτη.

«Δεν επιθυμώ τη συμμετοχή 
μου στην κυβέρνηση. Δεν απο
δέχομαι την πρόταση, τη θειορώ 
μομφή εναντίον μου», απάντη
σε ο απερχόμενος γραμματέας.

Μετά το τέλος της συνάντη
σης των δύο ο Σημίτης έμεινε 
στο γραφείο του -σημειωτέον η 
χθεσινή ήταν η πρώτη φορά που 
πήγαινε στο ανακαινισμένο 
κομματικό του γραφείο- και ο 
γραμματέας αποχώρησε.

Μπήκε στην επίσης ανακαι
νισμένη αίθουσα της συνεδρία
σης του Ε.Γ. όπου περίμεναν τα 
υπόλοιπα μέλη του οργάνου. 
Δεν είπε τίποτα σε κανέναν, α
ντίθετα προσπάθησε να δείξει 
ότι είναι άνετος και θέλησε να 
αστειευτεί. Ηταν φανερό όμως 
ότι κάτι είχε συμβεί στο τετ α 
τετ και όλοι το κατάλαβαν.

Είκοσι λεπτά αργότερα μπή

κε στην αίθουσα και ο Κ. Σημί
της. Εκανε αμέσως μια εκτενή 
εισήγηση και προς το τέλος έ
φτασε και στο επίμαχο θέμα.

«Πήγαμε καλά στην προε
δρία, όμως το κλίμα είναι ζοφε
ρό. Χρειάζονται πρωτοβουλίες, 
ανασύνταξη δυνάμεων, ανανέ
ωση, τομές. Κρίνω ότι αυτή την 
περίοδο πρέπει ο Κ. Λαλιώτης 
να μπει στην κυβέρνηση και του 
πρότεινα να αναλάβει το υ
πουργείο Γεωργίας. Αρνήθηκε, 
το θεώρησε μομφή εναντίον 
του. Δεν είναι μομφή. Τιμώ τη 
δουλειά του, τίμιο τη φιλία του. 
Κρίνω ότι αυτή την περίοδο εί
ναι απαραίτητο το ασυμβίβα
στο μεταξύ μέλους Ε.Γ. και υ
πουργού. Γι’ αυτό παρακαλώ 
να με διευκολύνετε με τις πα
ραιτήσεις σας».

Το κλίμα στην αίθουσα πάγω
σε αμέσιος. Ολοι περίμεναν τον 
Κώστα Λαλιώτη να πει τα δικά 
του φοβούμενοι περισσότερο 
μήπως τραβήξει την κατάσταση 
στα άκρα και δημιουργηθούν μη 
αναστρέψιμες καταστάσεις. 
Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν έ
δειξαν να ενοχλούνται ιδιαίτε
ρα από την πρόταση για ασυμβί
βαστο και να έχουν πρόβλημα 
να παραιτηθούν από το Ε.Γ.

Ο Κ. Λαλιώτης πήρε το λόγο. 
«Σέβομαι την πρόταση του 
πρωθυπουργού, αλλά τη θεωρώ 
μομφή εναντίον μου και δεν την 
αποδέχομαι», επανέλαβε και 
συνέχισε: «Είχα επιλέξει να α
ποχωρήσω από την κυβέρνηση 
από τον Οκτώβριο του 2001 και 
να γίνω γραμματέας. Είχα δια
μορφώσει έναν ολοκληρωμένο
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Μεταξύ φουρτούνας, σοκ, 
διάσπασης, αναμονής οι βουλευτές

Της ΜΑΡΙΑΣ ΔΕΔΕ

Ο φόβος του τερματοφύλακα πριν από το 
πέναλτι ή, για να είμαστε πιο σωστοί, 

μετά. Μετά το πέναλτι, το πρώτο σοκ και το 
μούδιασμα, ήρθε η αγωνία για τις εξελίξεις 
της επόμενης μέρας. Δεν έδειχναν κατηφείς, 
αλλά ούτε και ικανοποιημένοι. Μάλλον ξαφ
νιασμένοι, πιο σοβαροί και περισσότερο σε 
αναμονή. Φάνηκε να θέλουν να αποφύγουν 
τις πολλές ερωτήσεις και τις μακροσκελείς 
δηλώσεις. Ενώ δεν ήταν και λίγοι αυτοί που 
προτίμησαν τη σιωπή. Ο λόγος για τους βου
λευτές του ΠΑΣΟΚ που πέρασαν χθες τ’ α
πόγευμα από το Κοινοβούλιο.

«Κανείς δεν το περίμενε. Αύριο στην Κε
ντρική Επιτροπή θα συζητήσουμε. Να μην 
κρίνουμε πρόχερια την προσφορά του Κ. 
Λαλιώτη...» ήταν τα πρώτα λόγια του Π. Φα- 
σούλα.

Σε αυτό το αύριο φάνηκε να έχει στραμ
μένο το βλέμμα του και το νου του ο Θ. Τσου- 
κάτος: «Περνάμε μια φουρτούνα. Θα ξεκα
θαριστούν όλα αύριο» είπε.

Με το γνωστό του στιλ ο Στ. Παπαθεμελής 
δήλωσε πως «ο ιστορικός του μέλλοντος δεν

θα ασχοληθεί ποσώς με τα όσα συνέβησαν 
σήμερα», ενώ η Ε. Παπαζώη είπε: «Εχουμε 
την εικόνα ενός όχι ενιαίου χώρου». Την ελ
πίδα του ότι δεν θα κινδυνεύσει η ενότητα 
και «όλα θα πάνε καλά» εξέφρασε ο υπουρ
γός Υγείας Κ. Στεφάνής, ενώ ο Γ. Γιαννακό- 
πουλος σύστηνε, προς όλες τις κατευθύνσεις, 
«να περιμένουμε τις εξελίξεις στην Κεντρι
κή Επιτροπή» και επισήμαινε πως το 
ΠΑΣΟΚ πρέπει να παραμείνει ενιαίο και 
δυνατό.

Υπουργός σε πηγαδάκι ακούστηκε να λέ
ει «χρειαζόταν ένα ισχυρό σοκ. Και το σοκ 
ήρθε. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ ζητούσε πρω
τοβουλίες από τον Κ. Σημίτη ώστε “να βγού
με από το τέλμα”. Και τώρα τις παίρνει». Κά
ποιοι άλλοι όμως δεν έκρυβαν το φόβο τους, 
διαβλέποντας την κρίση να έρχεται -αν δεν 
είχε κιόλας έρθει.

Οσο για το γραμματέα του υπουργικού 
συμβουλίου Σ. Κοσμίδη, ερωτηθείς, όταν πέ
ρασε την πόρτα του Κοινοβουλίου εάν στο 
φάκελο που κρατούσε υπήρχαν τα ονόματα 
των νέων μελών της κυβέρνησης, απέφυγε, 
αναμενόμενο άλλωστε, να απαντήσει.

γραμματέας και μέήος της Κ.Ε.
ΑΛΛΑΓΕΣf m f M l J r i i  fcÉ li
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και οι παραιτηθείς
οργανωτικό και πολιτικό σχε
δίασμά και επιστέγασμα όλων 
αυτών ήταν η ανανέωση κατά 
50% των νέων οργάνων. Υπη
ρέτησα όλα τα χρόνια την ανα- 
νένωση από όσες θέσεις και αν 
πέρασα.

Δεν επιθυμώ τη ρήξη. Παραι
τούμαι απ’ όλα...

Αύριο θα ανακοινοχτω την 
παραίτησή μου στην Κ.Ε. και 
θα πω τις θέσεις μου. Θα πα
ραιτηθώ και από την Κ.Ε. και 
δεν θα είμαι υποψήφιος βου
λευτής στην περιφέρειά μου 
στις επόμενες εκλογές. Δεν πα
ραιτούμαι τώρα από βουλευτής 
σεβόμενος τη λαϊκή ετυμηγο
ρία. Αν χρειαστεί να συνεισφέ
ρω στις εκλογές θα ζητήσω να 
τοποθετηθώ στη 12η θέση του 
ψηφοδελτίου Επικράτειας, ε
ξάλλου το έχω κάνει ήδη τέσσε
ρις φορές στο παρελθόν».

«Να το ξανασκεφτείς...», του 
είπε ο X. Παπουτσής αναφερό- 
μενος στην πρόθεσή του να μην 
είναι υποψήφιος βουλευτής, ε
νώ το ίδιο τού ζήτησε αργότερα 
και ο Δημ. Ρέππας. «Να μην ε- 
πιμείνεις», του είπε.

«Εμμένω στις αποφάσεις 
μου», είπε στη δευτερολογία 
του ο Λαλιώτης. «Είναι γνωστή 
η ιστορία μου. Δεν με ενδιαφέ
ρουν τα αξιώματα».

Τόνισε ακόμα ότι εδώ και 
καιρό γίνεται μια προσπάθεια 
να εμφανιστεί μέσω δημοσιευ
μάτων ότι αυτός είναι το πρό
βλημα και το βαρίδι του πρωθυ
πουργού και του ΠΑΣΟΚ για 
την ανανέωση, αναφέρθηκε σε 
δημοσιεύματα που έγραφαν ότι

θα απομακρυνθεί από τη θέση 
του γραμματέα και, τέλος, είπε 
ότι εφόσον αυτός είναι το βαρί
δι αποδέχεται να θυσιαστεί «ως 
άλλη Ιφιγένια».

Εκείνη την ώρα το ένα μετά 
το άλλο τα μέλη του Ε.Γ. άρχι
σαν να παίρνουν το λόγο.

Ο πρόεδρος της Βουλής Από
στολος Κακλαμάνης θυμήθηκε 
την κρίση του «Πεντελικού» 
πριν από 13 χρόνια, όταν ο Π. 
Αυγερινός είχε θέσει υποψη
φιότητα για γραμματέας κό
ντρα στην επιλογή του Ανδρέα, 
που ήταν ο Ακης.

«Ούτως εχόντων των πραγ
μάτων προέχει η ενότητα και 
πρέπει ο καθένας μας όπως 
μπορεί να εισφέρει σ’ αυτήν».

Επιφύηαξη, αηηά 
όχι άρνηση

Επιφυλακτικός, αλλά όχι αρ
νητικός, εμφανίστηκε ο Ακης 
Τσοχατζόπουλος:

«Καλό θα ήταν η εκλογή νέου 
γραμματέα και νέου Ε.Γ. να γί
νει ύστερα από ένα έκτακτο συ
νέδριο, που λόγω χρόνου δεν 
μπορεί να γίνει. Αν και κατά 
πόσο η επιλογή αυτή συμβάλει 
στην ενδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ, 
στην ενότητα και στην προοπτι
κή νίκης θα κριθεί και ο καθέ
νας θα αναλάβει τις ευθύνες 
του. Δεν είμαστε κολλημένοι 
στις καρέκλες μας», είπε.

«Στην πολιτική τα πάντα κρί- 
νονται εκ του αποτελέσματος», 
είπε ο X. Παπουτσής που θεω
ρεί ότι ο πρωθυπουργός «δικαι

ούται μια τέτοια ευκαιρία και 
πρέπει να την πάρει».

Με θέρμη υπεραμύνθηκε των 
επιλογών του πρωθυπουργού ο 
Ευάγγελος Βενιζέλος. «Στηρί
ζουμε εν λευκώ τι πρωτοβου
λίες σου και παρ’ ότι δεν το ξέ
ρουμε, θεωρούμε εξ ορισμού ό
τι έχεις συνολικό σχέδιο», είπε.

Με καλά λόγια για τον Κ. 
Λαλιώτη μίλησε ο Κ. Σκανδαλί- 
δης που όμως ζήτησε και πολι
τικές πρωτοβουλίες.

Αναφανδόν υπέρ του Κ. Ση
μίτη και εμμέσως πλην σαφώς 
κατά του Κ. Λαλιώτη τάχθηκε ο 
Γ. Παπανδρέου. «Να μην εκλά- 
βεις Κώστα ως μομφή την πρό
ταση του πρωθυπουργού, αλλά 
ως προσπάθεια να πάμε όλοι 
μαζί στην ανανέωση», είπε.

«Για μια “νέα αρχή”», μίλησε 
ο Δημ. Ρέππας τονίζοντας ότι 
«το ασυμβίβαστο δίνει ρόλο σε 
όλα τα στελέχη του κόμματος».

Υποστήριξε το έργο του Κ. 
Λαλιώτη η Μιλένα Αποστολά- 
κη, λέγοντας ότι «έχει γίνει ση
μαντική δουλειά στο ΠΑΣΟΚ 
και αυτή πρέπει να την πιστώ
σουμε στον Κοίστα Λαλιώτη». 
Υποστήριξε και αυτή όμως τις 
πρωτοβουλίες του πριοθυπουρ- 
γού, τις οποίες χαρακτήρισε 
νέα αφετηρία.
• Πρόταση για τη διεξαγωγή έ
κτακτου προγραμματικού και 
καταστατικού συνεδρίου κατέ
θεσαν χθες στο ΠΑΣΟΚ τρία 
μέλη της Κ.Ε., ο Αντώνης Κο- 
τσακάς, ο Γιώργος Ραφτόπου- 
λος και ο Νίκος Γιαννόπουλος.

ΑΛΛΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 11-12

Ώρα για διακοπές;
Ώρα για Blue Star!

ΚΡΗΤΗ ΝΕΟ!
Από Πειραιά_________

Χανιά αε 5 ώρες και 45’ *

ΑΠΑΕΚΑΝΗ ΣΑ
Από Πειραιά_________

Κω-Ρόάο & Πάτμο-Λέρο

Κ ΥΚ Λ Α Δ ΕΣ
Από Πειραιά_________

Πάρο · ΝάΕο · Σαντορίνη 
Σύρο «Τήνο «Μύκονο 
Ίο·Αμοργό· Ηράκλειά 
Σχοινούσα·Κου(ρονησι

Από Ραιρήνα________
Ανδρο · Τήνο · Μύκονο · Πάρο

Ι0ΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Από Πάτρα__________

ΚεφαΠονιύ · Ιθάκη · Κέρκυρα

ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ
Ππιρα-Ανκόνα
ιΐάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα
Πάιρα-Κέρκυρα-Ηνουμενίιοα-Βενετία
Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα-Μπρίντεζι

*5  ώρες και 4 5 ' είναι η διάρκεια του ταξιδιού από την έξοδο  του λιμένα αναχώρησης έως την είσοδο στο λιμένα άφιξης.

Blue Star Ferries·
φανείς  λ ε ν  οας τα ζώ ενει {α ^ ν τεμ α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ Η ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ BLUE STAR FERRIES: 
ΑΘΗΝΑ/ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 210 89 19 800, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 2310 560 800, w w w .bluestarferries.com
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Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ
Το κριοιμο 10%

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της δημοσκόπησης της M etron Analysis, 
που δημοσιεύει σήμερα η «Ε» και τα οποία δεν διαφέ
ρουν αισθητά από εκείνα των προηγουμένων μετρή
σεων, ερμηνεύουν σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις 
και τις κινήσεις του πρωθυπουργού και αρχηγού του 
ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη, που ανακοίνωσε χθες.

ΚΟΙΝΗ ΕΙΝΑΙ η διαπίστωση, ότι ο κ. Σημίτης με μία 
πράγματι απρόβλεπτη ρήξη ανέλαβε όλη την ευθύνη 
για τη νέα σύνθεση του Εκτελεστικού Γραφείου, με 
αλλαγή και του Γραμματέα, όπως και για τους παρα
πέρα χειρισμούς, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο 
ανασχηματισμός της κυβέρνησης, που είναι αποκλει
στικά δικό του θέμα. Με δύο λόγια, ο κ. Σημίτης θέλει 
να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ με τους δικούς του όρους στις 
εκλογές, με μία στρατηγική που ο ίδιος θα χαράξει.

Σ ’ ΑΥΤΗΝ την απόφαση ευνοείται και από τις δημοσκο
πήσεις, οι οποίες, ενώ δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία 
να προηγείται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, θεωρούν 
τον Κώστα Σημίτη καταλληλότερο πρωθυπουργό από 
τον αρχηγό της Ν.Δ. (στη δημοσιευόμενη σήμερα μέ
τρηση, τα ποσοστά είναι 37,5% για  τον κ. Σημίτη, ένα
ντι 35,7% του κ. Καραμανλή).

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ, επίσης, είναι ότι, ενώ στην πρόθεση 
ψήφου η Ν.Δ. προηγείται κατά 8 μονάδες του ΠΑΣΟΚ 
(38,4 έναντι 30,4%) η διαφορά μικραίνει, περιοριζό- 
μενη στις 3,3 μονάδες, στις απαντήσεις που δίδονται 
στο ερώτημα: εμπιστεύεστε περισσότερο κυβέρνηση 
ΠΑΣΟΚ με Σημίτη ή κυβέρνηση Ν.Δ. με Καραμανλή;

ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ, προφανώς, ο κ. Σημίτης με τους χειρ ι
σμούς του να καλύψει αυτή τη διαφορά και να αντι
στρέφει το δυσμενές για  το ΠΑΣΟΚ κλίμα, παίζοντας 
ο ίδιος το «προσωπικό του χαρτί», που θεωρείται το 
ισχυρό όπλο του κόμματος.

ΓΝΩΡΙΖΕΙ από τις δημοσκοπήσεις, ότι ένα 10% όσων ψή
φισαν ΠΑΣΟΚ το 2000 δηλώνουν τώρα ότι θα ψηφί
σουν Ν.Δ., δηλαδή της δίνουν ένα κέρδος 3 μονάδων. 
Γνωρίζει, επίσης, ότι η συσπείρωση των όσων ψήφισαν 
Ν.Δ. βρίσκεται στο 90%, ενώ τού ΠΑΣΟΚ στο 70%.

ΔΕΙΧΝΕΙ η δημοσκόπηση της Metron, ότι σχεδόν το 36% 
της κοινής γνώμης τοποθετεί τον εαυτό του στην «Κε
ντροδεξιά» και «Δεξιά», τους χώρους δηλαδή από 
τους οποίους κυρίως αλιεύει η Νέα Δημοκρατία και 
ελάχιστα το ΠΑΣΟΚ. Ο επίμαχος χώρος, ωστόσο, που 
θα δώσει τη νίκη στις εκλογές είναι ο λεγόμενος «με
σαίος» ή «κεντρώος», όπου τα δύο κόμματα δίνουν 
σκληρή μάχη, με τον κ. Καραμανλή να δηλώνει ότι η 
Ν.Δ. είναι κόμμα του «μεσαίου χώρου».

Σ ’ ΑΥΤΟΝ τον παραδοσιακά αντιδεξιό χώρο, τον «με
σαίο» ή «κεντρώο», ένα περίπου 20% δηλώνει την 
πρόθεση να ψηφίσει Ν.Δ. (ΠΑΣΟΚ το 56,7%). Αυτό 
το 20% είναι στόχος του κ. Σημίτη, τον οποίο προφα* 
νώς θα επιχειρήσει να πετύχει με σχετικά «ανοίγμα
τα». Ο επαναπατρισμός αυτών των ψηφοφόρων θα εί
ναι το κρίσιμο στοιχείο της εκλογικής μάχης, της οποί
ας ολόκληρη την ευθύνη ανέλαβε χθες προσωπικά ο κ. 
Κώστας Σημίτης.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Ιδ ιο κ τη σ ία : X. Κ. ΤΕ Γ0Π 0ΥΛ 0Σ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Π ρ ό εδ ρ ο ς  Δ .Σ .: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ Γ0Π 0ΥΛ 0Σ Ε κδ ό τη ς : ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΕ Γ0Π 0ΥΛ 0Σ
Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς :  ΣΕΡΑΦΕΙΜ Δ. ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ
Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς  Σ ύ ν τα ξη ς : ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Σ ύ μ β ο υ λ ο ς  έ κ δ ο σ η ς : ΒΙΚΤΩΡ ΝΕΤΑΣ
Α ρ χ ισ υ ν τά κ τη ς : ΣΗΦΗΣ ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ
Α ρ χ ισ υ ν τά κ τη ς  π ο λ ιτ ικ ώ ν  θ ε μ ά τ ω ν : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Α ρ χ ισ υ ν τά κ τη ς  κο ιν ω ν ικ ώ ν  θ ε μ ά τ ω ν : ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 
Ε μπ ορ ική  δ ιε ύ θ υ ν σ η : ΧΑΡΗΣ Δ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΤΟΣ 
Φ ω το σ ύ ν θ ε σ η -μ ο ν τά ξ : ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
Μ ΙΝ Ω Ο Σ 1 0 -1 6 , 1 1 7  4 3  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2 1 0 9 2 9 6 0 0 1 , ΤΕΛΕΦΑΞ 2 1 0 9 0 2 8 3 1 1 -1 2 -1 3  E-m ail: e le f@ e n e t.g r  
ΓΡΑΦΕΙΟ Β0Ρ . ΕΛΛΑΔΑΣ: Τ σ ίμ ίσ κ ή  & Κ ο ύ σ κ ο υ ρ ά  7 , Θ ΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗ
Τ η λ . κ έ ν τρ ο : 2 3 1 0 2 3 4 2 4 4  (4  Υ Ραμ.Ι, FAX 2 3 1 0 2 3 4 5 3 4
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Χ ό ν δ ά κ ο ς  1 2  Τ η λ . κ έ ν τρ ο : (2 8 1 0 )  3 4 3 9 0 2 -3 ,
FAX (2 8 1 0 )  2 8 3 0 0 5

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

0ΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Δεινός στο κϋειστό πόκερ
Σαν δεινός παίκτης του κλειστού πόκερ ο Κ. Σημίτης, απαράμιλλος 

στις μεθοδεύσεις και τις κινήσεις τακτικής, πέτυχε ήδη κατά τη χθεσι
νή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου:

1. Να μείνει μόνος και απόλυτος ρυθμιστής των ανακατατάξεων στην
κομματική ιεραρχία και την κυ
βέρνηση -έστω  κι αν χρειάστηκε 
γ ι’ αυτό να έλθει σε ανοιχτή ρήξη 
με το νούμερο 2 στην κομματική 
πυραμίδα, Κ. Λαλιώτη.

2. Να περάσει το ασυμβίβαστο 
στις ιδιότητες του μέλους του Ε.Γ. 
και του υπουργού. Και

3. Να αφοπλίσει προκαταβολι
κά τους πρωτοκλασάτους κι επί
δοξους διαδόχους του για  τη ση
μερινή συνεδρίαση της Κεντρι
κής Επιτροπής: Εν πλήρει συγχύ
σει τελούντες και με αμφίβολο το 
δικαίωμα επιλογής, αφού επικρέ- 
μαται η δαμόκλειος σπάθη του α 
νασχηματισμού, μάλλον θα συνα
γωνιστούν σε επίδειξη κομματι
κού πατριωτισμού, παρά θα απο
τολμήσουν τη σύγκρουση.

Φοβάμαι ότι δεν θα είναι όλα 
τόσο εύκολα για  τον Κ. Σημίτη 
και ως προς τον ανασχηματισμό: 
Αν ισχύσει και γ ι’ αυτόν το κριτή
ριο που έθεσε χθες (κίνητρο κά
θε ενέργειας των κομματικών και 
κυβερνητικών στελεχών, αυτή 
την περίοδο, είναι η εκλογική ν ί
κη) το νέο κυβερνητικό σχήμα θα 
πρέπει να  απαρτίζεται από τους 
πιο καπάτσους στην ψηφοθηρία. 
Και για την κοινωνία και το εκλο
γικό σώμα μάλλον δεν είναι αυτό 
το ζητούμενο. Γ Β

Καπνός και φωτιά
Η απομάκρυνση του Κ. Λ α λ ιώ τη  δεν  γενν ή θη κε  
ξα φ ν ικά  στο μυαλό του Κ. Σ η μ ίτη . Την ε ίχ ε  
σ υζητήσ ει με σ τενού ς του  σ υ νερ γά τες  περίπου 
πριν από δύο μήνες, ως μία από δ υο -τρ εις  
π ιθανές λ ύ σ εις  που ε ίχ ε  για  να α να τρ έψ ει το  
δ υσ μ εν ές  κλίμα γ ια  την  κυβέρνηση και το  
Π ΑΣΟ Κ  και να σ η ματοδοτήσει τη ν  ανανέω ση. 
Το σενάριο  αυτό  ε ίχ ε  δει και το  φω ς τη ς  
δημοσ ιότητας και οι δ ιαρροές «έλεγα ν»  ότι 
π ιθανός α ντικα τα σ τά τη ς  θα  είνα ι ο Μ ιχά λης  
Χρυσ οχο ίδη ς. Σ ε  αυτό  ακριβώ ς το σενάριο  
α να φ έρ θη κε χ θ ες  στο Ε.Γ. και ο Λ αλιώ της.
Π αρ ’ όλα αυτά , όμω ς, ακόμα και όσοι ήταν  
ενήμερο ι αυτώ ν τω ν προθέσεώ ν του , χ θ ες  
α ιφ νιδ ιάσ τηκαν. Κι αυτό  γ ια τ ί π ίστευαν ότι, 
μ ετά  και τ ις  τε λ ε υ τα ίε ς  ε ξ ε λ ίξ ε ις  κατά τη  
δ ιάρκεια  τη ς  συνόδου στη Χ αλκιδ ική  και τη  
δήλω ση του  Τηλ. Χυτήρη ότι «δεν υπάρχει 
θέμ α  γραμ μ ατέα» , ο κ. Σ η μ ίτη ς έχ ε ι αποφασίσει 
να μη ζη τή σ ει τη ν  παραίτηση του  Λ αλιώ τη .
Να λοιπόν που για  μια ακόμη φορά απ εδείχθη  
πως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φω τιά.

Π.ΣΩΚ.

Τι «παρασκήνιο» να σας στείλω για  τον  
Μ περλονσκόνι, κ. Δ ιευθυντή , όταν ο 

V  κόσμος κα ίγετα ι στην Ελλάδα; Μ ε τα  όσα  
είπε κα ι έκανε ο Σίλβιο στο  Ευρω κοινοβούλιο  
υπάρ χει ένα ολόκληρο περιβόλι. Τι π ερ ιμένατε  
όμως, ό ταν την πρώ τη  φ ορά  π ο υ  άκονσε τη  
λέξη  Σ έγκ εν  νόμισε ότι ή ταν μ ά ρ κ α  ελβετικής  
σοκολάτας; Λ Χ

το  αρνήθηκε
Μετά την είδηση της παραίτησης 

του Κ. Λαλιώτη, αλλά και την πρό-

Οι κυρ Μ έντιοι;
Β Σε δύσκολους καιρούς και για  

να αντιστρέφει ένα δυσμενές 
για το ΠΑΣΟΚ κλίμα, ο Αν. 
Παπανδρέου είχε δώσει την 
περίφημη εντολή «Ταοβόλα, 
δώσ’ τα όλα» στον λαό.
Τώρα ο Κ. Σημίτης σάς είπε 
«Χριστοδουλάκη, δώσ’ τα όλα» 
αλλά προς τις επιχειρήσεις;
Το σχόλιο αυτό έγινε στον 
υπουργό Οικονομίας, για  το 
προνομιακό καθεστώς με  
μειωμένο συντελεστή  
φορολόγησης και χωρίς 
φορολογικούς ελέγχους, που 
προωθεί για  τις νέες, κυρίως τις 
ξένες, μεγάλες επενδύσεις.
«Η  προσέλκυση μεγάλων 
επενδύσεων -απάντησε ο κ. 
Χριστοδουλάκης- είναι ο 
κύριος στόχος μας. Και για να 
επιτευχθεί, απαιτούνται όχι 
ημίμετρα αλλά ρυθμίσεις όπως 
αυτή, η οποία θα αποτελέσει 
μεγάλη  τομή. Γιατί, όπως είπε 
και κάποιος, δεν μπορείς να 
βάλεις ένα γαϊδούρι με  άσπρες 
και μαύρες ρίγες και να 
περιμένεις ότι θα τρέξει σαν 
ζέμπρα».
Ο «τσάρος» της οικονομίας δεν 
έχει διευκρινίσει όμως ακόμη τι 
θα γίνει μ ε  τους χιλιάδες κυρ 
Μ έντιους της χώρας. Σ Στ

τάση του πρωθυπουργού να αναλά- 
βει το υπουργείο Γεωργίας, φίλοι 
και τεχνοκράτες ινστιτούτων, όπως 
το ΙΣΤΑΜΕ, άρχισαν τους συνειρ
μούς στα πηγαδάκια.

Θυμήθηκαν λοιπόν ότι πριν από 
περίπου τρεις μήνες ο κ. Λαλιώτης 
επισκέφθηκε το ΙΣΤΑΜΕ και ζήτη
σε εισηγήσεις τεχνοκρατών για τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές γύρω από τη 
γεωργία, καθώς και επιχειρηματο
λογία για να αντικρούσει καυτά ε
ρωτήματα των αγροτών, όπως: η αύ-

mailto:elef@enet.gr
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Σπηλαιώδεις προθέσεις
Στο σφυρί και τα σπήλαια Δυρού Λακωνίας -  ένα από τα 
ομορφότερα φυσικά μνημεία τον κόσμου!
Αχαλίνωτη η ΕΤΑ (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.), που 
βάλθηκε να παραόώσει σε κερδοσκοπική εκμετάλλευση ό,τι συνθέτει 
τον φυσικό πλούτο αυτής της χώρας, προκηρύσσει τώρα διαγωνισμό 
για τη μίσθωση επί τριάντα ολόκληρα χρόνια του σπηλαίου Δυρού. 
Ειδικότερα, κατά την προκήρυξη προσφέρονται (τι γαλαντόμοι είν’ 
αυτοί!) στον ιδιώτη εκμισθωτή για εκμετάλλευση κατά τις αντιλήψεις 
και τα συμφέροντά του: κατάφυτη έκταση 133 στρεμμάτων, που 
περιλαμβάνει τρία μοναδικής ομορφιάς σπήλαια (Βλυχάδα, 
Αλεπότρυπα, Καταφύγιο Δυρού) παραλία 500 μ., αρχαιολογικό 
μουσείο (!) εστιατόριο, αναψυκτήριο, ώς και... ναός!
Ο βουλευτής Παν. Λαφαζάνης (ΣΥΝ) σε ερώτησή τον προς τους 
αρμόδιους υπουργούς, διερωτάται «πώς είναι δυνατόν να 
παραόίόονται σε κερδοσκοπική εκμετάλλευση φυσικά μνημεία 
ανεπανάληπτης ομορφιάς, που έπρεπε να είναι ελεύθερα και 
προσιτά σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στη νεολαία».
Να που όλα είναι δυνατά, όσο δεν υπάρχει σθεναρή αντίσταση. Για 
λυμεώνες πρόκειται... p g

ξηση της τιμής της ντομάτας, η αντι
μετώπιση του ζητήματος του βαμβα
κιού κ.λπ. Λένε, μάλιστα, ότι τους ε
ξομολογήθηκε πως «οι πολιτικές του 
ΠΑΣΟΚ δεν είναι αποδεκτές στην α
γροτιά και τον κάμπο».

Οι αναλύσεις που έκαναν οι επι
στήμονες όχι μόνο υιοθετήθηκαν, αλ
λά οι εμπνευστές τους άρχισαν να 
περιοδεύουν στην επαρχία μαζί του, 
προσπαθώντας να αναστρέψουν το 
στρεβλό κλίμα.

Πάντως, ο κ. Λαλιώτης το αρνήθη- 
κε το υπουργείο... Μ.ΠΙΝ.

Μέσα-έξω
Πριν από δύο εβδομάδες η ελληνι

κή προεδρία, ο Κώστας Σημίτης και 
ο Γιώργος Παπανδρέου έδωσαν μά
χη στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. στη 
Χαλκιδική, με στόχο τη διαμόρφωση 
κοινής πολιτικής για τη μετανάστευ
ση και το άσυλο.

Ζήτησαν να διατεθούν περισσότε
ρα κονδύλια από τα 140 εκατομμύρια 
ευρώ, για την ενίσχυση αυτής της πο
λιτικής και, κατά την παρουσίαση του 
απολογισμού της προεδρίας στο Ευ
ρωκοινοβούλιο, ο Κ. Σημίτης τόνισε ό
τι πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα.

Οι εικόνες των αλλοδαπών στις α
τέλειωτες ουρές της ταλαιπωρίας, 
που είδαμε τις τελευταίες μέρες, συ- 
νιστούν, το λιγότερο, προσβολή της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και, βε
βαίως, βρίσκονται σε αναντιστοιχία 
με την πολιτική για τη μετανάστευση 
που παρουσίασε στη σύνοδο κορυ
φής ο πρωθυπουργός.

Μήπως καταλαβαίνει, τώρα, ο Κ. 
Σημίτης γιατί έξω από τα σύνορα εί
ναι ωραία και μέσα είναι χάλια;

Ν.Ρ.
Γιατί κ. Μίηερ;

Κάπως μοχθηρός και πάντως ξε
κάθαρα εχθρικός ήταν, προσωπικά 
μαζί μας, ο Αμερικανός πρέσβης Τομ 
Μίλερ μόλις έφτασε χθες στην Υδρα 
για να πάρει μέρος σε διεθνές σεμι
νάριο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέ
σεων. Ηταν άνετος με τους Ελληνες 
και ξένους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 
οι οποίοι του έκαναν ερωτήσεις για 
τον πόλεμο στο Ιράκ, την ενδεχόμενη 
επανάληψή του στο Ιράν, την τρομο
κρατία κι εκείνος τους έλεγε πως έ
νας διπλωμάτης δεν μπορεί να απα
ντάει με ένα ναι ή όχι, αλλά να αφή
νει ανοιχτούς διαύλους.

Αλλά σ’ εμάς ήταν απότομος, επα- 
ναλαμβάνοντάς μας και δεύτερη και 
τρίτη φορά και μάλιστα με αυταρχικό 
ύφος, πως η συζήτηση είναι κλειστή, 
«off the record», μη δημοσιεύσιμη δη
λαδή και να μη διανοηθούμε να την 
καταγράψουμε στην εφημερίδα μας...

Από την πλευρά μας ήταν απόλυτα 
αυτονόητο πως θα σεβόμασταν το «off

the record» και χωρίς να μας το ξανα- 
πεί... Από την πλευρά του, όμως, είναι 
τάχα αυτονόητη η εχθρότητά του προς 
την εφημερίδα που εκπροσωπούμε;

Λ.Π.

«Ε χετε  μήνυμα ...»
Περίπου στη 1.30, κι ενώ συνε

δρίαζε το Ε.Γ., διέρρευσε ότι τέθηκε 
θέμα παραίτησης του Κ. Λαλιώτη. Η 
διαρροή βέβαια έγινε μέσα από το 
Ε.Γ. και ξέρετε με ποιον τρόπο; Με 
SMS. Ναι, όπως το διαβάσατε, με μή
νυμα σε κινητό τηλέφωνο που έλα
βαν δυο-τρεις δημοσιογράφοι...

Π.ΣΩΚ.

Βοήθεια από πρώ ην
Μετά την απομάκρυνσή του από το 

Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, 
«χάθηκε» από το πολιτικό προσκήνιο 
ο Γ. Πανταγιάς. Αυτό, όμως, μπορεί 
να του βγει σε καλό, αφού σχεδόν κα
νείς δεν τον έχει στο στόχαστρό του 
και, επιπλέον, «οργώνει» τη Β' Πει
ραιά, όπου σκοπεύει να πολιτευθεί. 
Μάλιστα, τελευταία, δύο πρώην βου
λευτές της περιοχής, ο Κανέλλος Λά
λος και ο Νίκος Γαλανός, οι οποίοι 
δεν θα είναι ξανά υποψήφιοι, τάχθη
καν στο πλευρό του. Δεν είναι και λί
γο για έναν πρωτοεμφανιζόμενο...

Γ. ΚΑΡ.

Η Μ ε τά  τα  προχθεσ ινά  
χ ειρ ο κρ ο τή μ α τα  το υ  
Ευρω παϊκού  
Κοινοβουλίου  για το ν  

απολογισμ ό τη ς  ελλη ν ική ς  
π ροεδρ ίας, το  χ θεσ ινό  αλαλούμ  
για το  πρόγραμμα τη ς  ιτα λ ική ς  
π ροεδρ ίας. Εντυπω σιακή  
αντίθεση, λ έν ε  σ το υ ς  κο ινο τικούς  
δ ιαδρόμ ους: Η τα ν  η «μέρα» (το υ  
Σημίτη) με τη  «νύχτα» (το υ  
Μ π ερλουσκόνι)... Π π
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Του
ΝΙΚΟΥ ΚΙΑΟΥ

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από αυτο
κρατορίες που υπερασπίζονται τα δικά τους συμ
φέροντα, θεωρώντας ότι έτσι προσφέρουν υπηρε
σία σ ’ ολόκληρη την ανθρωπότητα»

Ερικ Χόμπσμπαουμ
(Le Monde Diplomatique - «Κυριακάτικη “Ε ”»

Η συνάντηση κορυφής ΗΠΑ - Ευρωπαϊκής 
Ενωσης πριν από μία εβδομάδα στην Ουά- 
σιγκτον και η υπογραφή της «τρομοσυμφω

νίας» μαζί με το κλίμα συνεννόησης και επανα
προσέγγισης πιστοποίησαν με τον πιο απτό, όσο 

και απλό τρόπο τις προόδους που σημείω
σε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Μπους στην 
προσπάθειά του να γίνει και πολιτική επι
τυχία η καθαρή στρατιωτική επιτυχία του 
στο Ιράκ. Νίκησε στο Ιράκ, μαζί με τον 
σύμμαχό του Τ. Μπλερ, τον Σαντάμ Χου- 
σεΐν και είδε σε λίγο να προσέρχονται στο 
«τραπέζι» οι ώς τότε αντιδράσασες Γαλ
λία, Γερμανία και Ρωσία και να βάζουν τη 
σφραγίδα τους στην αμερικανική κατοχή 
στο Ιράκ. Ακολούθησε ο περίφημος «οδι
κός χάρτης» για το Ισραήλ και την Παλαι-

0

Η συμφωνία
65 χρονιά

Μόναχο...
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ

στίνη και ο κύκλος επισφραγίσθηκε με τη συνά
ντηση και συμφωνία των Τζ. Μπους - Κ. Σημίτη - 
Ρ. Πρόντι στην Ουάσιγκτον.

Μ πορεί ο κ. Τζ. Μπους να διεκήρυττε την 
Πρωτομαγιά από το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ 
Λίνκολν» ότι «ο πόλεμος τελείωσε», αλλά ο πό
λεμος δεν είχε τελειώσει, (φυσικά, καθώς δεν τε
λειώνει ένας πόλεμος. Πέρασαν δύο μήνες και οι 
δυνάμεις κατοχής μετρούν σχεδόν τον ίδιο αριθ
μό νεκρών όσο κατά τη διάρκεια της πολεμικής 
τους επιδρομής. Η τρομοκρατία δεν εξαφανί
σθηκε, βεβαίως, όπως μαρτυρούν τα χτυπήματα 
και οι «επιδόσεις», από τη Σαουδική Αραβία μέ
χρι το Μαρόκο. Κι ακόμη, αποδείχθηκε πόσο δύ
σκολα ήταν τα πράγματα μέσα στο Ιράκ μετά τη 
νίκη. Αντικαταστάθηκε ο στρατηγός ε.α. Τζέι 
Γκάρνερ από τον διπλωμάτη Πολ Μπρέμερ, αλ
λά το «κράτος» δεν στέκεται στα πόδια του, μάλ
λον δεν μπορεί καν να δημιουργηθεί. Το αντάρ
τικο έχει γεννηθεί και χτυπά τους «απελευθερω
τές», ενώ η περίφημη ανασυγκρότηση της κατε
στραμμένης χώρας αναβάλλεται, καθώς ΟΗΕ, 
ΗΠΑ και Ε.Ε. θα κάνουν διάσκεψη για το μέλ
λον της τον Οκτώβριο.

Η
I Ευρωπαϊκή Ενωση, με τους κ. Σημίτη και 
Πρόντι απεσταλμένους, ήρθε (έσπευσε;) να 

I δώσει πιστοποιητικά και βοήθεια στις 
ΗΠΑ. Προσαρμόζεται στα αμερικανικά αυτο- 
κρατορικά δόγματα και δείχνει να συμφωνεί σε 
όλες τις επιλογές και τις ενέργειες της Ουάσι- 
γκτον, από τον προληπτικό πόλεμο ώς τον περιο
ρισμό και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων και των ελευθεριών.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η υπεράσπισή 
τους ήταν η σημαία της Ευρώπης στην πολιτική 
της και στις επεμβάσεις της στα Βαλκάνια κατά 
τη δεκαετία του ’90 που πέρασε. Απέτυχε η πολι
τική παταγωδώς, παρά τη σύμφωνη γνώμη και 
συμμαχία και των ΗΠΑ. Αυτό το είδος του «ι
μπεριαλισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» 
(κατά την έκφραση του Ερικ Χομπσμπάουμ) ε
φαρμόσθηκε τραγικά στην πράξη από τις ΗΠΑ, 
κυρίως μετά τις 11 Σεπτεμβρίου 2001, στο Αφγα
νιστάν και τελευταία στο Ιράκ. Το πρόσχημα δεν 
έπεισε, παρά βρήκε ελάχιστους υποστηρικτές, ό
πως π.χ. στην επιδρομή στο Ιράκ από τον διορι
σμένο «διοικητή» στο Κοσσυφοπέδιο Μπερνάρ

Κουσνέρ, ο οποίος χειροκρότησε τη βία για να 
μπει τάξη στα δεινά του κόσμου. Τάξη, βεβαίως, 
δεν μπήκε στα δεινά του Ιράκ, όπως δεν έχει μπει 
ούτε στα δεινά του Κοσσυφοπεδίου ούτε της Σερ
βίας· τουναντίον, η έξωθεν βία, η επιδρομή έφε
ραν νέα βία και νέα δεινά παντού.

«Εξάγουν δικαιώματα» οι ΗΠΑ κι όμως, νέες 
καταγγελίες από τη Διεθνή Αμνηστία έρχονται 
να προστεθούν στις παραβιάσεις του διεθνούς δι
καίου από τις ΗΠΑ στα θέματα κράτησης υπό
πτων και αιχμαλώτων στο Ιράκ, παραβιάσεις που 
προστίθενται σε όσα έχουν διαπραχθεί στο 
Αφγανιστάν, σε όσα γίνονται στο Γκουαντανάμο, 
σε όσα θεσπίζονται στις ίδιες τις ΗΠΑ με τις 
στρατιωτικές επιτροπές (ούτε καν στρατοδικεία) 
που δικάζουν υπόπτους.

ι ΗΠΑ υπονόμευσαν και εξακολουθούν να 
υπονομεύουν σκόπιμα την Ευρωπαϊκή 
Ενωση και προσπαθούν αφενός να επιβά

λουν κανόνες προστασίας δικών τους προϊόντων 
κι αφετέρου να εξαφανίσουν -ενεργώντας σύμ
φωνα με τα δικά τους «πρότυπα»- τη μεγάλη με
ταπολεμική κατάκτηση, το «κράτος πρόνοιας» ή 
«κοινωνικό κράτος». Κι όμως, η Ευρωπαϊκή 

Ενωση, με τον σοσιαλιστή 
■ ■ ■  Κ. Σημίτη και τον πολιτικά 

συγγενή του -καθ’ ότι της 
«Ελιάς» στην Ιταλία -Ρ. 
Πρόντι, σπεύδει στην Ουά- 
σιγκτον, όπου, κατά τον χα- 
ρίεντα εκπρόσωπο του 
πρωθυπουργού της Ελλά
δας, «ξεπεράσθηκαν εντά
σεις και τριβές (...) και δη- 
μιουργούνται καλύτερες 
προϋποθέσεις στα ζητήμα
τα που απασχολούν τόσο 
τις ΗΠΑ όσο και την Ε.Ε.». 
Θρίαμβος, λοιπόν: επέβαλε 
η Ε.Ε. στις ΗΠΑ αυτό που 
ήθελε, νίκησε στον παγκό
σμιο ανταγωνισμό! Και τώ
ρα, ποιο θα είναι το επόμε
νο βήμα της;

Εχουν περάσει 24 χρόνια 
από τότε που ο Κ. Σημίτης βρέθηκε εκτός Ε.Γ. του 
ΠΑΣΟΚ από τον Α. Παπανδρέου, επειδή είχε 
τολμήσει να εκφρασθεί για την Ευρώπη των λα
ών, των πολιτών. (Τα κινήματα με τις μεγαλειώ
δεις κινητοποιήσεις τους κατά του πολέμου εκ- 
φράσθηκαν αλλά αγνοήθηκαν...). Πέρασαν χρό
νια, άλλαξε βεβαίως και ο ίδιος ο Α. Παπανδρέ
ου, τότε ως πρωθυπουργός, απέναντι στην ΕΟΚ, 
κύλησε πολύ νερό στα ποτάμια της Ευρώπης και 
τώρα ο διάδοχός του, ο Κ. Σημίτης, άφησε στην 
Ιστορία τις παλαιές του απόψεις, αφού πλέον ε- 
νήργησε για το καλό της ενότητας (!) της Ευρώ
πης των κυβερνήσεων και των ισχυρών. Κι όμως, 
αυτοί οι ισχυροί σπεύδουν και νομιμοποιούν πο
λιτικά τη στρατιωτική νίκη και τη στρατιωτική δύ
ναμη των ΗΠΑ.

Οι ίδιες οι ΗΠΑ διατρέχουν τον κίνδυνο να 
στρατιωτικοποιηθούν εσωτερικά, να περάσουν 
και στο εσωτερικό τους τα στρατιωτικά μέσα ε
λέγχου του κόσμου, με τα οποία ταυτόχρονα δια- 
νοίγεται ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης του κό
σμου.

Τ ο 1938 στο Μόναχο υπέγραψαν ο Τσάμπερ- 
λεντης Βρετανίας, ο Νταλαντιέ της Γαλλίας, 
ο Χίτλερ της Γερμανίας και ο Μουσολίνι της 

Ιταλίας το περιβόητο «Σύμφωνο του Μονάχου», 
με το οποίο παραχωρήθηκε στη Γ ερμανία η τσε
χοσλοβακική Σουδητία. Το σύμφωνο παρείχε εγ
γύηση στα νέα τσεχοσλοβακικά σύνορα, αυτό ό
μως δεν στάθηκε εμπόδιο να καταλάβει η ναζι- 
στική Γ ερμανία τον Μάρτιο του 1939 την υπόλοι
πη Τσεχοσλοβακία.

Αναλογίες μπορεί να βρει κανείς. Αναλογίες, 
όχι επαναλήψεις ή αντιγραφές...

Τώρα εγείρονται φωνές (και δικαίως) για την 
προεδρία του Σ. Μπερλουσκόνι στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Ξεχάσθηκαν όμως ο Τζ. Μπους κι ο Τ. 
Μπλερ, που είναι και σύμμαχοι (και εταίροι) και 
μάλιστα τιμώμενοι.

Επειδή όμως η Ιστορία έχει γυρίσματα και ε
πειδή υπάρχουν και οι εσωτερικές εξελίξεις στις 
χώρες, δεν αποκλείεται να δούμε και καταγγε
λίες εναντίον των Αμερικανών, τώρα ή σε λίγο 
καιρό. Αν αυτό το φαινόμενο έρχεται συγκυρια
κά να εξυπηρετήσει ανάγκες εν όψει εκλογών, 
είναι απλώς άλλο ένα σύμπτωμα τού πόσο συνε
πείς είναι οι κυβερνώντες στην πολιτική τους.
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ΜΟΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ
ΜΟΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ...
Ο κύβος ερρίψθη τελικά από 
τον κ. Σημίτη, που 
αποφάσισε, όπως 
επισημαίναμε χθες, να 
ταράξει για τα καλά τα 
λιμνάζοντα ύδατα του 
ΠΑΣΟΚ. Το αν θα του βγει το 
στοίχημα βέβαια είναι 
αλλουνού παπά Ευαγγέλιο... 
Φαίνεται όμως ότι αυτό που 
δεν είχε αποφασίσει να κάνει 
αμέσως μετά τις εκλογές 
του 2000, όταν ήταν 
παντοδύναμος, αποφάσισε 
να το κάνει τώρα που 
βρίσκεται με την πλάτη στον 
τοίχο. Η μεγάλη έκπληξη 
ήταν η ρήξη με τον Κ. 
Λαλιώτη, ένα κορυφαίο 
στέλεχος που ώς τώρα 
τουλάχιστον δεν είχε 
συγκρουστεί εμφανώς με 
τον Κ. Σημίτη, αλλά ήταν 
φανερό εδώ και καιρό ότι τα 
«χνώτα» τους δεν ταίριαζαν 
και πολύ... Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε επίσης ότι για ένα 
μεγάλο τμήμα των 
ψηφοφόρων ο κ. Λαλιώτης 
προσωποποιούσε το «παλιό» 
ΠΑΣΟΚ και τις αμαρτίες του, 
παρ' όλο που ο ίδιος δεν είχε 
διστάσει στο παρελθόν να 
συγκρουστεί για ορισμένες 
από αυτές τις πρακτικές.
· · ·  Η ασθένεια του 
κομματικού μηχανισμού του 
ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι 
βαρύτατη. Το ερώτημα είναι 
αν θα αποδώσει η συνταγή 
Σημίτη ή θα αηοδειχθεί η 
ασθένεια... ανίατη. Αν θα 
μπορέσουν δηλαδή οι 
ριζικές αλλαγές προσώπων 
να καταστήσουν το κόμμα 
ένα ζωντανό πολιτικό 
οργανισμό, αν θα 
μπορέσουν να συμβάλουν 
στη διαμόρφωση μιας 
ηγεσίας με συλλογική 
ταυτότητα, που θα 
λειτουργεί με γνώμονα το 
κοινό συμφέρον και όχι τις 
προσωπικές στρατηγικές... 
Αυτό είναι ένα στοίχημα που 
το επωμίζεται πλέον 
προσωπικά ο ίδιος ο κ. 
Σημίτης, αφού οι όποιες 
επιλογές προσώπων 
χρεώνονται αποκλειστικά σ' 
αυτόν.
· · ·  Είναι αυτονόητο ότι οι 
αλλαγές στον κομματικό 
μηχανισμό δεν μπορούν από 
μόνες τους να φέρουν την 
ανάκαμψη του κυβερνητικού 
στρατοπέδου. Μένει να 
δούμε τις αλλαγές στην 
κυβέρνηση και τις υπόλοιπες 
πολιτικές πρωτοβουλίες του 
κ. Σημίτη για να έχουμε μια 
καθαρή εικόνα των 
σχεδιασμών και της 
εμβέλειάς τους. Ολα 
δείχνουν επίσης ότι 
θέλοντας και μη τα ιστορικά 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
αποδέχονται, έστω και με 
υποσημειώσεις, τον 
κυρίαρχο ρόλο αλλά και τις 
κυρίαρχες ευθύνες του. Οσο 
για το ταμείο, είναι δεδομένο 
για όλους, εκτός 
απροόπτου, ότι θα γίνει μετά 
τις εκλογές...

ΣΗΦΗΣ ΠΟΑΥΜΙΛΗΣ
ροΙΐηΊίΙί3@θηθί.
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Μια ακόμη «ευρωπαϊκή» αυτοχειρία

Παρακάμποντας την, κυριολεκτι
κά, «καυτή» επικαιρότητα (τον 
καύσωνα τον ημερών και τα πα- 

ραπόμενά του), αλλά κι εκείνην που 
κυριαρχεί, τη στιγμή αυτήν, στα πρω
τοσέλιδα (τον επικείμενο ανασχημα
τισμό στους κόλπους της κυβερνητι
κής πλειοψηφίας, αλλά και τα συνθή

ματα εφόδου 
προς τα θερι
νά ανάκτορα 
της Εξουσίας 
που αντηχούν 
από το στρα
τόπεδο της α
ξιωματικής α
ντιπολίτευ
σης), θα πα
ραμείνουμε σ’ 
ένα γεγονός 
που καταχω

ρίστηκε στις εσωτερικές σελίδες του 
Τύπου.

Ο λόγος λοιπόν σήμερα για την 
προχθεσινή ομιλία, το κήρυγμα που 
εκφώνησε ο μακαριώτατος Αρχιεπί
σκοπος Αθηνών από το βήμα του 
Αποστόλου Παύλου στην Ακρόπολη, 
στις 29 Ιουνίου, ημέρα εορτής των 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Ενα εγερτήριο σάλπισμα ήταν για 
όλους εμάς, τους μέχρι τότε ανυπο
ψίαστους, η όντως εμπνευσμένη αυτή 
ομιλία του ιεράρχη. Ενα μήνυμα συ

ναγερμού για τα καινά δαιμόνια που 
εισάγει το, όπως αποκαλείται, «Σύ
νταγμα της Ευρώπης». Ενα κείμενο, 
που παρουσιάστηκε με το γνωστό πα
νηγυρικό τρόπο κατά την πρόσφατη 
τελετή λήξης της ελληνικής προεδρίας 
στη Χαλκιδική και το οποίο, σύμφωνα 
με τη βούληση των σημερινών Ευρω
παίων ηγετών, προορίζεται να πάρει 
τη θέση του Καταστατικού Χάρτη για 
τους λαούς των 25 κρατών - μελών της 
Ε.Ε.

Ενα κείμενο ωστόσο, το οποίο (κα
τά τις διαβεβαιώσεις του κ. Χριστό
δουλου, τις οποίες δεν έχουμε κανέ- 
ναν λόγο ν’ αμφισβητήσουμε) υπο
βαθμίζει ή αγνοεί παντελώς μια θεμε
λιώδη συνιστώσα του ιστορικού φαι
νομένου που αποκαλούμε «Ευρώπη»: 
τον Χριστιανισμό. Μια παράλειψη 
που προσβάλλει όχι μόνον τη θεμε
λιώδη πεποίθηση των θρησκευόμε
νων Ευρωπαίων, αλλά κι εκείνων που 
θεωρούν ότι με το εγχείρημα αυτό 
φαλκιδεύεται η ιστορική ιδιοπροσω- 
πία της γηραιός μας ηπείρου.

Ο Χριστιανισμός, για να παρα
μείνουμε μόνον στη θεμελιώδη 
σημασία του, είναι η συνιστώσα 

εκείνη που ξεχωρίζει την Ευρώπη του 
ανθρωποκεντρισμού από τη δεσπο
τεία της Ασίας. Είναι ο γεωγραφικός 
εκείνος χώρος, όπου το φιλάνθρωπο

Το Σχίσμα, 
η Μειαρρύθμιοη 
και οι θρησκευτικοί 
πόλεμοι έχουν χαράξει 
βαθιά τα χνάρια τους 
στην ιστορική 
φυσιογνωμία 
της Ευρώπης

μήνυμα του Ευαγγελίου απέδωσε 
τους πλουσιότερους καρπούς στις αν
θρώπινες κοινωνίες, παρ’ όλες τις 
προσπάθειες των αρχόντων (εκκλη
σιαστικών και κοσμικών) κατά το διά
στημα των τελευταίων 16 αιώνων να 
ερμηνεύσουν το μήνυμα αυτό κατά το 
δικό τους συμφέρον. Διαφορετική θα 
ήταν ασφαλώς η ιστορική πορεία της 
ηπείρου μας αν η «μάστιγα του Θε
ού», ο ηγεμόνας των θύννων Αττίλας, 
κατέλυε, τον 5ο μ.Χ. αιώνα, την έδρα 
του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη, 
ματαιώνοντας έτσι τον εκχριστιανι- 
σμό των γερμανογενών φύλων που εί
χαν ήδη εγκατασταθεί στην καρδιά 
της Ευρώπης. Με το ιεραποστολικό ό
μως έργο του Αγίου Βονιφάτιου, κα
τά τον 7ο αιώνα, τα φύλα αυτά θ’ απο- 
τελέσουν μία από τις δύο συνιστώσες 
του ιστορικού φαινομένου που απο
καλούμε «Εσπερία».

Διαφορετική θα ήταν επίσης η μοί
ρα της καθ’ ημάς ορθόδοξης Ανατο
λής, αν υπέκυπτε τότε η «Νέα Ρώμη», 
η Κωνσταντινούπολη, στην ασιατική 
λαίλαπα: ένα μεγάλο μέρος του ευρω

παϊκού χώρου, στο οποίο θα εγκατα
σταθούν οι σλαβικοί λαοί κατά τον 
6ο-7ο αιώνα, θα διαμόρφωνε ασφα
λώς μια διαφορετική πολιτιστική ταυ
τότητα αν δεν αποκτούσε το Ευαγγέ
λιο, γραμμένο στη δική του γλώσσα α
πό τους Βυζαντινούς ιεραποστόλους.

Ο Χριστιανισμός δεσπόζει όμως 
στην ιστορία της Ευρώπης και κατά 
τους επόμενους αιώνες: το Σχίσμα του 
1054, που διαμόρφωσε τη συλλογική 
νοοτροπία της αντιπαλότητας που χα
ρακτηρίζει, από τότε, τις δυο χριστια
νικές ομολογίες, αλλά και η Μεταρ
ρύθμιση του 16ου αιώνα και οι θρη
σκευτικοί πόλεμοι που ακολούθησαν 
έχουν χαράξει βαθιά τα χνάρια τους 
στην ιστορική φυσιογνωμία της Ευ
ρώπης, που πασχίζει σήμερα να βρει, 
ενωμένη, μια καινούργια οδό.

Τ ο «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα» πα
ραγνωρίζει, τέλος, ένα απτό ι
στορικό δεδομένο: ότι το χρι

στιανικό δόγμα, με τη διοικούσα 
Εκκλησία ως μαικήνα, ήταν εκείνο 
που ενέπνευσε γενιές ολόκληρες από 
καλλιτέχνες, οι οποίοι χάρισαν στην 
ανθρωπότητα τα μοναδικά έργα τέ
χνης που κοσμούν σήμερα, σε Ανατο
λή και Δύση, ολόκληρο τον ευρωπαϊ
κό χώρο...

Ενα σημείο των καιρών μας είναι 
και το «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα». Και
ρών, που οι Ευρωπαίοι ιθύνοντες α
κολουθούν «μοιραίοι και άβουλοι» τα 
κελεύσματα που εκπορεύονται από 
την υπερατλαντική «βασιλίδα των πό
λεων»...

« V I
Του ΦΑΙΔΩΝΑ 
ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ

Πότε μιλήσανε πρώτη φορά για ε
σωστρέφεια; ΙΙριν τρία χρόνια; τέσ- 
σερα; Για συνωμότες; πριν δυο; Πό
τε έφαγε για πρώτη φορά τον πρώ
τον απ’ τους δικούς του Τσουκατο- 
πανταγιάδες ο κ. Σημίτης; πριν 
τρία χρόνια; δυο; Πότε επεσκέφθη 
για τελευταία φορά ένα Νοσοκο
μείο ο κ. Σημίτης; Ενα σχολείο; 
πριν τέσσερα χρόνια; τρία; Προς τι 
ο νέος χορός της Σαλώμης; Θα 
κρατήσει πολύ αυτό το άχαρο 
ρέκβιεμ;

ΤΤρσζ, 71'οι
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Μ ε τΙετά τις δραματικές χθεσινές εξελίξεις στο
Εκτελεστικό Γραφείο, θα φθηνύνουν τα σέ
σκουλα. (Κι ύστερα απ’ τις ακόμα δραματικό
τερες εξελίξεις που θα επισυμβούν με τον 
Ανασχηματισμό, θα φθηνύνουν τα ραπανά
κια)...

Εδώ και καιρό η τραγωδία τους έχει εκπέσει 
σε κομέντια ντελ πάτο! Κι αν, για να προσπα
θήσει να καταλάβει κανείς τι ακριβώς έγινε 
χθες, πρέπει να ξαναμάθει πασοκικά, να λεί
πει το βύσσινο (το οποίον επίσης θα φθηνύνει, 
αν αναλάβει γραμματέας του κόμματος ο Μι- 
ονλερ..., συγνώμην ο κ. Χρυσοχόΐδης)...

Ολα πάντως χθες έμοιαζαν σαν ένα (κλασ
σικό σπαγγέτι μαφιόζο) «ξεκαθάρισμα λογα
ριασμών»...

Αφού ο κ. Σημίτης έβαλε τον κ. Χυτήρη προ
εβδομάδος στη Σιθωνία, ν’ αποκοιμίσει τις υ
ποψίες Λαλιώτη ότι τίθεται θέμα Γραμματέα 
-τις οποίες είχε ξυπνήσει ο κ. Πρωτόπαπας- 
συγκάλεσε χθες το Εκτελεστικό κι εκτέλεσε 
τον Γραμματέα εν ψυχρώ...

Κανονική «πρόσκληση σε γεύμα από έναν 
υποψήφιο δολοφόνο» δηλαδή. Υψηλό ήθος! 
Κι ακόμα υψηλότερο ήθος το Εκτελεστικό 
Γραφείο, το οποίο φέρθηκε άψογα ως Εκτελε
στικό Απόσπασμα!

Πάνε οι φιλίες, οι συμμαχίες (ιερές ή ανίε
ρες) και τα συντροφιλίκια! Ο Γραμματέας έ
πεσε μόνος! Πρώτος τον άδειασε ο Γιωργά- 
κης...

Το δε επίπεδο πολιτικής και ήθους της όλης 
φάσης (αλλά και του συνόλου αυτού πολιτικού 
χώρου) αποτύπωσε ο κ. Βενιζέλος με μια μνη

μειακή δήλωση με την οποίαν «στηρίζουμε εν 
λευκό')» κι «εξ ορισμού» την πρωτοβουλία Σημί
τη «την οποίαν δεν γνωρίζουμε» (!) αλλά, ο
πωσδήποτε, «κάποιο σχέδιο θα υπάρχει»!...!!

Πάρ’ τ’ αυγό και κουρεφ’ το (διότι ύστερα 
απ’ όλα αυτά θα φθηνύνουν και τ’ αυγά).

Πλην όμως κάτι τέτοιες κασκαρίκες καθι
στούν την πολιτική ανυπόληπτη στους πολίτες. 
Ο κ. Σημίτης λειτούργησε για άλλη μια φορά 
εκβιαστικά (βρίσκει και τα κάνει) με φθηνά 
προσχήματα (αίφνης το «ασυμβίβαστο») κάτι 
σαν εκδικητής - τιμωρός της «υπόθεσης Νεο- 
νάκη».

Καμώματα μικρά, που δίνουν απλώς τροφή 
στα παπαγαλάκια να μεγαληγορούν στα κανά
λια ότι «αυτό σημαίνει εκείνο» κι «αυτό προ
οιωνίζεται τ’ άλλο» και μπλα - μπλα - μπλα - 
δεν - είναι - νάνος - ο - γίγαντας - κι άλλες α
ναλύσεις ολκής!

★ ★ ★
Ο κ. Σημίτης άνοιξε (πάλι) τον ασκό του 

Αιόλου! Μόνον που ο Αίολος έχει βαρεθεί να 
φυσάει πια και η κρίση της κυβέρνησης συνε
χίζει να συντελείται σε στάσιμα ύδατα -στον ί
διον αυτόν βάλτο που βολοδέρνει εδώ και και
ρό...

Απλώς κάθε νέα κίνηση, μέσα σ’ αυτήν την 
κινούμενη άμμο, όσο πιο κυνική είναι, τόσον 
πιο άθλιο είναι το προηγούμενο που δημιουρ
γεί για την επόμενη αθλιό- 
τητσ... ΣΤΑΘΗΣ Σ.

3ΛΤΙ.2003
stathis@enet.gr
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κ α κ α α μ α ν η ς  και Αποοτοήάκη δα παραμείνουν οτο Ε.Γ.
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Χρυοοχοιόης η προιαοη
Σημίτη για γραμματέας

Κ ακλαμάνης Αποστολάκη Γ εννήμα τα  Γ ε ίτο ν α ς  Θάνος

Κ ουκουλόπ ουλος Αράπογλου Κ ουτσ ούκος Π ολυζω γόπ ουλος Παπαδόποαλος

ον Μιχάίΐη 
Χρυσοχοίδη 0α 
προτείνει για νέο 

γραμματέα του ΠΑΣΟΚ 
ο Κώστας Σημίτης στη 
σημερινή συνεδρίαση 
της Κεντρικής 
Επιτροπής του.

Η επιλογή του κινείται, προ
φανώς, στον αντίποδα της επι
λογής Λαλιώτη, καθώς ο νυν υ
πουργός Δημόσιας Τάξης εί
ναι από τα επιφανή στελέχη 
της εκσυγχρονιστικής πτέρυ
γας του ΠΑΣΟΚ και το άστρο 
του άνετε ιλε επί πρωθυπουρ
γίας Σημίτη.

Η υποψηφιότητά του, πά
ντως, αναμένεται να προκα- 
λέσει και αντιδράσεις, οι ο
ποίες πιθανότατα θα εκδηλω
θούν με «λευκά» ψηφοδέλτια 
στην κάλπη. Στη λύση αυτή α
ναμένεται να καταφύγουν τό
σο τα μέλη του οργάνου που 
δεν είδαν με καλό μάτι την α
ποχώρηση του Κ. Λαλιώτη ό
σο και εκείνοι που είχαν αντι- 
δράσει όταν ο κ. Χρυσο- 
χοΐδης είχε προτείνει, σε ανύ
ποπτο χρόνο, το ΠΑΣΟΚ να

αλλάξει όνομα και σύμβολα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, 

στην πρόταση του κ. Σημίτη 
για το Εκτελεστικό Γραφείο 
θα περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων:
•  Ο πρόεδρος της Βουλής Απ.

Κακλαμάνης και η Μιλένα 
Αποστολάκη, που είναι και 
στο απερχόμενο Ε.Γ.
•  Ο αντιπρόεδρος της Βουλής 
Κ. Γείτονας.
•  Η υπερνομάρχης Φώφη 
Γεννηματά.

•  Ο πρώην υφυπουργός Δ. 
Θάνος.
•  Ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Π. 
Κουκουλόπουλος.
•  Ο πρώην συνδικαλιστής και 
βουλευτής Δ. Κουτσούκος.
•  Η πρώην βουλευτής Χρύ-

σα Αράπογλου.
Πρόταση έγινε στον πρώην 

υπουργό Αλ. Παπαδόπουλο 
και στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ 
Χρ. Πολυζωγόπουλο, οι οποί
οι, όμως, δεν την αποδέχθηκαν 
και δεν θα είναι υποψήφιοι.

Από αισιοδοξία μέχρι απαξίωση τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ
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Αναγνωστοπούλοιι & Λεβέντη Κολωνάκι · Λ. ΚηφιαΙος 250 Ψυχικό · I. Μεταώ 18 Γλυφάδα 
2ας Μαίου ΙΟΝ. Σμύρνη · Πατησίων 137 Πατήσια · X. Τρικούπη 127 Ν. Ερυθραία 

Αγίου Ιωάννου 13 Αγία Παρασκευή · Καραίσκου 133 Πειραιάς 
Τοιμισκή 51 Θεσσαλονίκη.

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Μ εγάλη ήταν η βεντάλια των αντιδράσεων 
των στελεχών του ΠΑΣΟΚ στις πρώτες κι

νήσεις Σημίτη στο Εκτελεστικό, χθες. Προκάλε- 
σαν από αισιοδοξία για το καλύτερο, μέχρι ανη
συχία για αλλαγή φυσιογνωμίας του ΠΑΣΟΚ ή, 
ακόμη, και απαξίωση.
• Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις που έκα
ναν πέντε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος 
στην «Ε». Η πλειονότητα, πάντως, επέλεξε τη 
σιωπή εν αναμονή των σημερινοίν εξελίξεων 
στην Κεντρική Επιτροπή.

«Η κοινωνία τις στηρίζει», ήταν η λακωνική 
δήλωση του υπουργού Μεταφορών Χρίστου Βε- 
ρελή.

Πιο εγκρατής ο πρώην υπουργός Κάρολος 
Παπούλιας. «Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, μη α
ναμενόμενες, ο χρόνος θα δείξει αν είναι απο
τελεσματικές», δήλωσε. «Οπωσδήποτε είναι μία 
ένταση που διαμορφώνει μία νέα κατάσταση». 
Για τον Κώστα Λαλιώτη, ο κ. Παπούλιας είπε ό
τι «έχει προσφέρει πολλά και θα μπορούσε να 
προσφέρει ακόμα περισσότερα, αλλά αυτές εί
ναι επιλογές του προέδρου».

Σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιεί η βου
λευτής Νόρα Κατσέλη. Εκτιμά ότι «το ΠΑΣΟΚ 
διέρχεται μια κρίση βαθύτατη, πάρα πολύ α
νησυχητική». «Οχι τόσο για το γεγονός του α
συμβίβαστου -άλλωστε όπως ο ίδιος ο Κώστας 
Σημίτης είπε δεν θα ισχύει εσαεί- όσο εξαιτίας 
της ρήξης μεταξύ του προέδρου και του γραμ
ματέα της Κ.Ε.», είπε. «Ο Κώστας Λαλιώτης 
είναι ένα ιστορικό πρόσωπο του Κινήματος, 
δεν ζητάς την παραίτησή του από τη θέση του

Π απ ούλιας: 0 α  δ ε ίξ ε ι Κατσέλη: Κρίση

γραμματέα όταν είναι να αντικαταστήσεις μια 
μικρή “παρεούλα'’. Αν, μάλιστα, για νέος 
γραμματέας προωθηθεί το συγκεκριμένο στέ
λεχος που μίλησε δημοσίως για αλλαγή των 
συμβόλων του ΠΑΣΟΚ (σ.σ.: εννοεί τον Μ. 
Χρυσοχοίδη), τότε όλες οι ραγδαίες εξελίξεις 
σηματοδοτούν αλλαγή της φυσιογνωμίας του 
ΠΑΣΟΚ».

Επίσης, η βουλευτής είπε ότι «δεν μπορε ί ένας 
άνθρωπος να θέλει να έχει υπό τον πλήρη έλεγ
χό του και την κυβέρνηση και το κόμμα ή κάθε 
κρίση να την αντιμετωπίζει με εκβιαστικά δι
λήμματα. Πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε πολι
τικά στο κόμμα».

Ο πρώην υπουργός Μιλτιάδης Παπάίωάννου 
είπε ότι «και αυτήν την ώρα προέχει η ενότητα». 
«Ολοι πρέπει να αγωνιστούμε για να μπει το 
ΠΑΣΟΚ σε μια νικηφόρα πορεία».

Στην απέναντι όχθη ο Στέλιος Παπαθεμελής. 
«Εκτιμώ ότι τα σημερινά γεγονότα δεν θα απα
σχολήσουν τον ιστορικό του μέλλοντος», είπε.

ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ
Τ ο ν  Ιο ύ ν ιο  τ ο υ  2 0 0 1 , 
που οι π ο λ ίτες  ε ίχα ν  
π ρ ό β λη μ α  μ ε  τη ν  
κ υ β έρ ν η σ η  λό γω  το υ  
« α σ φ α λ ισ τ ικ ο ύ  
Γ ια νν ίτσ η » , ο  Κ.
Σ η μ ίτ η ς  μ ετα τό π ισ ε  
τ η ν  κρ ίσ η  σ το  Π Α Σ Ο Κ  
και ο δ ή γ η σ ε  τ ο  κόμμα  
σ ε σ υ ν έδ ρ ιο , γ ια  να 
α ν α β α θ μ ισ τ ε ί σ τη ν  
κ ο μ μ α τ ικ ή  τ ο υ  βάση, 
να α π α λ λ α γ ε ί από τα  
« β α ρ ίδ ια »  και να κάνει 
τ η ν  κ υ β έρ ν η σ η  και το  
Ε κ τελ ε σ τ ικ ό  Γ  ρ α φ ε ίο  
τ η ς  α ρ ε σ κ ε ία ς  το υ . 

Κ ο μ μ α τικ ά  
α ν α β α θ μ ισ μ έ ν ο ς  
β γ ή κ ε  απ ό το  
σ υ ν έδ ρ ιο  εκε ίνο  
τ ο ν  Ο κ τώ β ρ ιο  
τ ο υ  2 0 0 1 , έκ α ν ε  
τ η ν  κ υ β έρ ν η σ η  
και τ ο  Ε .Γ  που 
ή θ ε λ ε , α λλά , 

όπ ω ς α π εδ είχ θ η , 
ε κ ε ίν ε ς  οι κ ινή σ εις  

τ ο υ  δ εν  το υ  
β γ ή κ α ν , γ ι’ α υ τ ό  χ θ ε ς  
ζ ή τ η σ ε  ν έο  
Ε κ τε λ ε σ τ ικ ό  Γ ρ α φ ε ίο  
και σ ή μ ερ α  
α να κο ινώ νει νέα  
κ υ β έρ ν η σ η .
Τ ώ ρ α  που, όπ ως  
δ ε ίχ ν ο υ ν  οι 
δ η μ ο σ κ ο π ή σ ε ις , οι 
π ο λ ίτες  έχ ο υ ν  και πάλι 
π ρ ό β λη μ α  μ ε  τη ν  
κ υ β έρ ν η σ η  και τη ν  
π ολιτική τ η ς , ο 
π ρ ω θυ π ο υ ρ γό ς  Κ. 
Σ η μ ίτη ς  πάλι τ η ν  ίδ ια  
τ α κ τ ικ ή  α κ ο λ ο υ θ ε ί. 
Μ ε τ α φ έ ρ ε ι τη ν  κρίση  
σ το  κό μ μ α , ζη τώ ν τα ς  
τ η ν  π α ρ α ίτη σ η  τ ο υ  Κ. 
Λ α λ ιώ τη  και 
κ α θ ιερ ώ ν ο ν τα ς  
α σ υ μ β ίβ α σ το  μ έ λ ο υ ς  
Ε .Γ . - υ π ο υ ρ γ ο ύ . Λ ε ς  
και το ν  κό σ μ ο  το ν  
α π α σ χ ο λ ο ύ ν  τα  
ο ρ γ α ν ω τικ ά  τ ο υ  
Π Α Σ Ο Κ  και όχι τα  
π ρ ο β λ ή μ α τα  που 
α ντιμ ετω π ίζε ι 
κ α θ η μ ερ ιν ά  και γ ια  τα  
οπ οία  δ εν  βλέπ ει τό σ ο  
δ υ ν α μ ικ έ ς  λ ύ σ ε ις . 
Φ α ίν ετα ι ότι γ ια  τ ο ν  Κ. 
Σ η μ ίτη  φ τα ίν ε  όλοι οι 
ά λλο ι πλην α υ τ ο ύ  και 
τ η ς  π ο λ ιτ ική ς το υ .
Ο μ ω ς  ό σ ο  οι 
δ η μ ο σ κ ο π ή σ ε ις  το ν  
δ ε ίχ ν ο υ ν  ψ η λά  σ τη ν  
π ρ οτίμησ η  τ ο υ  κό σ μ ο υ  
και τ ο  Π Α Σ Ο Κ  χ α μ η λ ά  
και ό σ ο  δ ια π ισ τώ νει ότι 
ό λο ι σ το  Π Α Σ Ο Κ  το ν  
έ χ ο υ ν  α ν ά γ κ η , έχ ε ι το  
πάνω  χ έρ ι.

ΠΑΝΟΣ ΣΩΚΟΣ 
sokos@enet.gr
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Το μαχαίρι 
χτύπησε 
το κόκκαλο
Μ ε τά  πρώτα καρπούζια 
βγήκαν και τα  καλοκαιρινά 
μαχαίρια. Στο ΠΑΣΟΚ. 
«Ολα τα  σφάζω, όλα τα  
μαχαιρώνω» φώναξε ο 
Κώστας Σημίτης. Και αυτή 
τη φορά όντως το  μαχαίρι 
έφτασε στο κόκαλο. Του 
ίδιου του γραμματέα του  
κόμματος. Τον οποίο 
ελάχιστοι συμπαθούσαν 
όχι μόνο εκτός αλλά και 
εντός των κομματικών 
τειχών, αλλά όλοι οι 
σύντροφοί του τον ήθελαν  
(και τον ξεσκόνιζαν), διότι 
τους κέρδιζε τ ις εκλογές. 
Τώρα δεν τον θέλουν. Το 
εσωκομματικό

ξεκαθάρισμα  
λογαριασμών 
προέχει της  
εσωκομματικής 
ενότητας και της  
προοπτικής 
ανάκαμψης εν 
όψει της  
προσεχούς 
εκλογικής 
αναμέτρησης. Σε  
αυτό το  κλίμα θα  

δοκιμαστεί και το  
νέο κυβερνητικό 

σχήμα, το  οποίο, για 
να περιφρουρήσει την  
υπόληψή του, θα πρέπει 
να αποδείξει ότι για όλα τα  
στραβά της τρ ιετίας φταίει 
ο Λαλιώτης: το  άγος του  
Χρηματιστηρίου, την τιμή 
της ντομάτας, τις  
συντάξεις των γιαγιάδων 
του ΙΚΑ, το κλείσιμο 
βιομηχανικών και 
εμπορικών μονάδων, το  
ξεχαρβάλωμα του  
ελληνικού ποδοσφαίρου. 
Μήπως δεν έχει τ ις  δικές 
του ευθύνες για την  
πράσινη ασυδοσία των 
τελευταίων ετών ο πρώην 
γραμματέας; Τις έχει στο 
ακέραιο, και κυρίως στον 
τομέα των δημοσίων 
έργων. Ομως ο 
πρωθυπουργός δεν τον  
τιμώρησε γι’ αυτό. Τον 
εκδικήθηκε, επειδή τον  
θεωρεί υπεύθυνο της  
έκθεσης και στη συνέχεια 
εξουδετέρωσης των δικών 
του ανθρώπων. Μ ε ποια 
λογική λοιπόν (λέει ότι) 
περιμένει ανάκαμψη ο 
άρχων του ΠΑΣΟΚ; 
Προφανώς κάτι άλλο έχει 
στο νου του. Προφανώς 
το ξεκαθάρισμα του  
κόμματος από ό,τι κακό ή 
φθαρμένο (με το  οποίο 
μέχρι προσφάτως έδειχνε 
ερωτευμένος σφόδρα), 
για να ανοίξει ο δρόμος  
στον διάδοχό του. Τον 
Γιώργο Παπανδρέου. Ο 
οποίος έχει δηλώσει ότι 
δεν επιθυμεί να ηαραλάβει 
το κόμμα ως έχει, για να 
βρίσκεται υπό την 
εποπτεία ή και κηδεμονία 
τού οποιουδήποτε 
χαρισματικού γραμματέα. 
Ηρθε η ώρα ο Κ. Σημίτης  
να ανταποδώσει για τη  
χειρονομία που του είχε 
κάνει ο γιος του Ανδρέα 
το 1996...

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α  για ΚαραμανΑή η añícvon ψήφων από τον ίδιο χώρο

Ανηουχύ ο ι Ν .Δ . οιροφή
Σημίτη οιους κενιρώους

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Τ ην ανησυχία ότι οι
τελευταίες κινήσεις Σημίτη 
στην κομματική οκακιέρα 

του ΠΑΣΟΚ προδιαγράφουν 
στροφή προς το μεσαίο χώρο, στον 
οποίο ποντάρει ο Κώστας 
Καραμανλής για να κερδίσει τις 
επόμενες εκλογές, εκφράζουν 
στελέχη της Ρηγίλλης.

Ο εκπρόσωπος Τόπου της Ν.Δ. Θόδω
ρος Ρουσόπουλος δήλωσε ότι «ο τόπος 
δεν αντέχει να πληρώνει άλλο τα αδιέξο
δα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, η μόνη 
λύση για τη χώρα είναι εκλογές τώρα». 
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των α
ναλυτών της Ν.Δ.;
•  Ο Κώστας Σημίτης πέτυχε για μια φορά 
ακόμη να ξεπεράσει και τα πιο προωθη
μένα σενάρια που κυκλοφορούσαν στη 
Ρηγίλλης για τις κινήσεις στις οποίες θα 
προχωρούσε, αποδεικνύοντας πόσο σκλη
ρός αντίπαλος, αλλά και άριστος γνώστης 
του πολιτικού παιχνιδιού των αιφνιδια
σμών, είναι.
•  Επιβεβαιώνοντας το τρίπτυχο «σκληρό 
καρύδι, μαχητής και εκβιαστής», που του 
έχει βγει στο παρελθόν, ενισχύει την εντύ
πωση ότι θα δώσει την τελευταία μάχη του 
για τις επόμενες εκλογές μέχρις εσχάτων, 
παίρνοντας πάνω του όλη την ευθύνη, α
φού το παλαιοκομματικό ΠΑΣΟΚ παρα
παίει.

Το  βκϋηρό ροκ

•  Η απομάκρυνση του Κώστα Λαλιώτη, 
τον οποίο οι «γαλάζιοι» θεωρούν κατ’ ε
ξοχήν εκφραστή του σκληρού ροκ, και η 
αντικατάστασή του από τον ήπιο Μιχάλη

Μητσοτάκης:
Τ η διενέργεια εκλογών ζήτησε χθες α

πό τα Χανιά και ο επίτιμος πρόεδος 
της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, συ- 
ντασσόμενος με την πρόταση του προέ
δρου του κόμματος Κώστα Καραμανλή 
για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Ωστό
σο, ο κ. Μητοστάκης χαρακτήρισε επιτυ
χή την ελληνική προεδρία στην Ε.Ε.

Δ ιά  του εκπροσώ που ζη τά ε ι πάλι 
εκ λ ο γ έ ς

Χρυσοχοΐδη, που αφήνει πίσω του μια ε
πιτυχή θητεία (λόγω 17Ν) στο υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης, εκτιμάται ότι ενδεχομέ
νως να σηματοδοτεί αλλαγή επικοινωνια- 
κής στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ με στόχο να 
ψαρέψει στα ίδια νερά με τον αρχηγό της 
Ν.Δ. Κώστα Καραμανλή, που έχει κάνει 
σημαία του το μεσαίο χώρο.
•  Η κίνηση Σημίτη, όχι απλώς να κάνει 
κάποιες αλλαγές στο Εκτελεστικό, αλλά 
να το ξηλώσει όλο και να απομακρύνει 
και το γραμματέα της Κ.Ε. που είναι ένα ι-

Συγκεκριμένα, ο επίτιμος πρόεδρος της 
Ν.Δ. δήλωσε από το Μαράθι όπου από
λαυσε το μπάνιο του:

«Ο κ. Σημίτης αδιαμφισβήτητα έχει α
ποκτήσει την εμπειρία, κινείται με άνεση 
στην Ευρώπη και χειρίστηκε, θα έλεγα, ε- 
παρκώς και με σχετική επιτυχία την ελλη
νική προεδρία, και αυτό αποτελεί κέρδος

στορικό στέλεχος του Κινήματος, ενισχύει 
το ηγετικό του προφίλ, διότι δίνει την ει
κόνα ενός αρχηγού που είναι αποφασι
σμένος να πάρει κάτω από τον έλεγχό του 
και το κόμμα και την κυβέρνηση. Κι αυτό 
μοιραία οδηγεί σε μειονεκτική θέση τον 
πρόεδρο της Ν.Δ. που από τη θέση του δεν 
μπορεί να κάνει θεαματικές κινήσεις.

Το κρυφό χαρτί, στο οποίο ποντάρει το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
είναι ο Κώστας Λαλιώτης. Σε έναν δικό 
του εσωκομματικό πόλεμο ελπίζουν, που 
θα χαλάσει τη «σούπα» Σημίτη και θα α
κυρώσει το όποιο κλίμα ανανέωσης.

Ο γραμματέας της Κ.Ε. της Ν.Δ. Βαγγέ
λης Μεϊμαράκης λέει χαρακτηριστικά ότι 
«αλλαγές που μοιραία οδηγούν σε μια συ- 
γκρουσιακή λογική, δεν μπορεί παρά να 
είναι βραχυπρόθεσμες». «Πόσο θα αντέ- 
ξει ο Σημίτης να έχει απέναντι του τον Λα
λιώτη;» αναρωτιέται. «Η κρίση στο κόμμα 
του, το ΠΑΣΟΚ, είναι πολύ μεγάλη και αι
σθανόμαστε ότι η πολιτική μας θέση να 
ζητήσουμε εκλογές επιβεβαιώνεται πλή
ρως».

Προβηέπει κρίση

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η δή
λωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου 
της Ν.Δ. Προκοπή Παυλόπουλου. «Δεν εί
ναι δυνατόν μια κυβέρνηση που σέρνεται 
και διατρέχεται από τέτοιου είδους εσω
τερικά προβλήματα να αντιμετωπίσει τα 
μεγάλα και σοβαρά προβλήματα του τό
που» είπε. «Να δώσει το συντομότερο στο 
λαό τη δυνατότητα να επιλέξει την κυβέρ
νηση που θα διαχειριστεί αποτελεσματικά 
τις τύχες του».

Με θέμα τις ραγδαίες εξελίξεις στο 
ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει σήμερα η ηγετική ο
μάδα της Ρηγίλλης.

korai@enet.gr

για τον τόπο. Βέβαια, δυστυχώς, δεν έχει 
λυτρωθεί από την παλιά του αδυναμία να 
υπερβάλλει τα επιτεύγματά του και δεν ή
ταν πολύ κομψό το ότι επιχείρησε να πα
ρουσιάσει ό,τι πέτυχε η Ευρώπη τους τε
λευταίους έξι μήνες, που είναι μια συλλο
γική προσπάθεια που συνεχίζεται, σαν δι
κό του επίτευγμα».

Καλός, aññá υπερβάλλει ο Σημίτης

Ο Ανδρέας που μιλούσε για κατοχή ΗΠΑ στην Ελλάδα
|Π |  ιλάω 15 φορές κατά μέ- 

* * Ι* Ι σο όρο κάθε Σαββατο
κύριακο. Τους λέω για τις ντο
μάτες και τις μπάμιες. Γίνεται 
χαλασμός με το σύνθημα “η 
Ελλάδα ανήκει στους Ελλη
νες”. Ορισμένοι έκλαψαν για
τί ξύπνησαν μέσα τους 100 
χρόνια σκλαβιάς, κατοχής και 
αγώνα. Γιατί η Ελλάδα ήταν α
ντικείμενο εκμετάλλευσης των 
ξένων δυνάμεων. Με αποτέλε

σμα το φακέλωμα, τη στέρηση, 
να μην μπορούν να σπουδά
σουν τα παιδιά τους».

Λόγια του Ανδρέα Παπαν
δρέου. Ετσι χτίστηκε το φαινό
μενο Ανδρέας, θύμισε χθες 
βράδύ, ο Νίκος Παπανδρέου, 
μιλώντας στον κήπο του Ιδρύ
ματος Γεωργίου Παπανδρέου, 
μπροστά στη Μαργαρίτα, την 
αδελφή του Σοφία, πρώην υ
πουργούς και βουλευτές, για

τον Ανδρέα ως «παραμυθά» 
δηλαδή, πολιτικό αφηγητή, πα
ρουσιάζοντας ανέκδοτες ηχο- 
γραφημένες πολιτικές ιστο
ρίες του πατέρα του που τις χα
ρακτήριζε έντονος αντιαμερι- 
κανισμός:

«Το ’68, μου έλεγαν οι Αμε
ρικανοί ότι η χώρα πρέπει να 
εκσυγχρονιστεί, χωρίς να θί
γει το σύστημα που την εξου
σιάζει, αλλά ήταν διάτρητο α

πό τις ξένες υπηρεσίες, ζητού
σαν να μην τεθεί το ερώτημα 
αν κυβερνούν οι Αμερικανοί 
το στρατό. Επρόκειτο για α
μερικανική κατοχή, ο ελληνι
κός αγώνας ήταν απελευθε
ρωτικός, εναντίον των πρα
κτόρων της. Η Δεξιά έκανε τα 
πάντα να τους ευχαριστήσει, 
αλλά δεν τα κατάφερε κι έφε
ραν τη χούντα».

Γ . Δ .

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΤΑ ΟΠΛΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Λ Ε Υ Κ Μ ΙΛ _______________
Του ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Η Λευκωσία έχει πάρει 
διαβεβαιώσεις από το 
Λονδίνο ότι κατά τις 
σημερινές συνομιλίες του 
Τούρκου ΥΠΕΞ Αμπντουλάχ 
Γκιουλ με τον Βρετανό 
ομόλογό του Τζακ Στρο θα 
συζητηθεί και το Κυπριακό 
κι ότι θα του τονιστεί η 
ανάγκη επανόδου του 
Ντενκτάς στις 
διαπραγματεύσεις με βάση 
το σχέδιο Ανάν.
Ο υπουργός Αμυνας Κ. 
Μαυρονικόλας δήλωσε ότι 
οι χειρισμοί που θα γίνουν 
στο θέμα του αμερικανικού 
οπλισμού που κατέχει η 
Εθνική Φρουρά θα είναι 
τέτοιοι ώστε να μην 
επηρεαστεί η ετοιμότητα  
και η ικανότητα της 
Εθνικής Φρουράς. Από τη 
δήλωση αυτή του κ. 
Μαυρονικόλα συνάγεται ότι 
η κυπριακή κυβέρνηση 
προτίθεται να αποδεχτεί 
τελικά την αμερικανική 
αξίωση για απομάκρυνση 
του αμερικανικού οπλισμού 
που κατέχει η Φρουρά. 0  
οπλισμός πιστεύεται ότι θα 
αποσταλεί στην Ελλάδα απ’ 
όπου στάλθηκε στην Κύπρο 
προ καιρού. Πάντως, 
οποιεσδήποτε αποφάσεις 
θα ληφθούν σε συνεννόηση 
με την Αθήνα. Το θέμα θα 
συζητηθεί κατά την 
επικείμενη επίσκεψη του κ. 
Μαυρονικόλα στην Αθήνα, 
με τον ομόλογό του κ. 
Παπαντωνίου. (Πρόκειται 
συγκεκριμένα για τα 
πυροβόλα των 175  
χιλιοστών, τα οποία 
παρουσιάστηκαν για πρώτη 
φορά στην παρέλαση του 
περασμένου Οκτωβρίου και 
τα άρματα Μ 48  M 0LF , τα 
οποία μεταφέρθηκαν στην 
Κύπρο πριν από μερικά 
χρόνια).

ΜΟΝΟ... 14 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ 
ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Περίοδο σχετικής ηρεμίας 
ισχυρίζονται ότι διανύουμε 
οι αξιωματικοί της 
Πολεμικής Αεροπορίας 
υποστηρίζοντας ότι ο 
αριθμός των παραβάσεων 
και παραβιάσεων έχει 
μειω θεί αισθητά από τον 
περασμένο μήνα.
Οπως έλεγαν  
χαρακτηριστικά, τις 
τελευτα ίες 15 ημέρες ο 
αριθμός των τουρκικών  
προκλήσεων είναι ιδιαίτερα 
μειωμένος, τόσο σε αριθμό 
αεροσκαφών όσο και στον 
αριθμό των παραβάσεων, 
παραβιάσεων και 
εμπλοκών. Το διάστημα 
αυτό ο αριθμός των  
αεροσκαφών κυμαίνεται 
από 2 ώς 25, ενώ  πριν από 
ένα μήνα δεν έπ εφτε κάτω  
από τα 35  αεροσκάφη. 
Μείωση παρατηρείται και 
στον αριθμό των 
παραβιάσεων του 
ελληνικού εναέριου χώρου. 
Χ θες  στο Αιγαίο πέταξαν 8 
τουρκικοί σχηματισμοί με 
24 αεροσκάφη και έκαναν  
14 παραβιάσεις και τρεις  
εμπλοκές κατά τη διάρκεια  
της αναχαίτισης.

mailto:korai@enet.gr
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ο  Τ Υ ί Ο  των ήλων ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ

Τ ίτλοι
Α ΓΓΕΛΙΟ Φ Ο Ρ Ο Ι:: Νόμιμα τα 
αυθαίρετα.
Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ ΤΟ Σ  (Μ Η ΤΣ Η ):
Ρεύμα στα αυθαίρετα . 
Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ ΤΟ Σ  ΤΥ Π Ο Σ :
Τρώμε μικρόβια... 
Α Π Ο ΓΕ Υ Μ Α ΤΙΝ Η :
Επιδόματα για θίγουε. 
ΑΥΡΙΑΝΗ: θ α  τουε φάει ή 
θα τον... φάνε;
ΕΘΝΟΣ: Επιχειρεί να 
ανοίξει νέα σελίδα. 
ΕΛΕΥΘ ΕΡΗ O PA : Μ ε... 
κουμπάρο τον Μ π ουε, τα 
Σκόπια βαφτίστηκαν  
«Μ ακεδονία».
ΕΛΕΥΘ ΕΡΟΣ: Συντάξειε 
ντροπήε παίρνει έναε 
στουε δύο  
συνταξιούχουε.
ΕΛΕΥΘ ΕΡΟΣ ΤΥ Π Ο Σ : 
Α υθαίρετα-Ρεύμα με 
15.000Α  και 5 δικαιολογητικά. 
ESPRESSO: Παντρεύεται ο 
Κωνσταντόπουλοε με 
δημοσιογράφο.
Ε Σ ΤΙΑ : Αυτά έλεγε προ 
διετίαε.
Η Α Π Ο Φ Α ΣΗ : Λ ύσ η για όλα  
τα αυθαίρετα.
Η Α Υ ΓΗ : Νέα φουρνιά  
παράνομων μεταναστών.
Η Β Ρ Α Δ ΥΝ Η : Τα κατώτατα 
όρια των συντάξεω ν σε όλα τα 
ταμεία.
Η ΚΑ Θ Η Μ ΕΡ ΙΝ Η : Σταθερή  
φορολογία 10 ετών.
Η ΝΙΚΗ : Πάει κόντρα ο 
Σημίτηε
Η ΧΟ Ρ Α : Αυθαίρετα-Εξπρέε 
εντάξειε στο σχέδιο πόληε. 
Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ : Τα αυθαίρετα  
του... ανασχηματισμού.
Ο Λ Ο ΓΟ Σ: Η ημέρα του  
πρωθυπουργού. 
Ρ ΙΖ Ο Σ Π Α Σ ΤΗ Σ: Νέα 
σκανδαλώδη προνόμια στο 
μεγάλο κεφάλαιο.
Τ Α  Ν ΕΑ: Επιστρέφουν 
πανωτόκια οι τράπεζεε.
ΤΟ  Β Η Μ Α : Μ ετράνε ώρεε οι 
υπουργοί...
TR A F F IC : Αντιπαθώ τουε 
γλείφτεε, τουε τεμπέληδεε και 
όσουε καπνίζουν. 
ΕΛΕΥΘ ΕΡ Ο ΤΥΠ ΙΑ: Σήμερα  
κληρώνει.

Π έρυσι

Π ρ ιν  20 ΧΡΟΝΙΑ

k l

Γιατί χαίρεται 
ο κ. Μίλερ;

1

•  Οι Αρχέε βρίσκουν ύστερα από 
27 χρόνια γιάφκα-στρατηγείο τηε 
17Ν στο Κέντρο τηε Αθήναε (Πά- 
τμου 84). Στο οπλοστάσιο ένα G3 
-πιθανόν τηε εκτέλεσηε του Σό- 
ντερε- ρουκέτεε, εκτοξευτήρεε, η 
σημαία, βόμβεε, περούκεε, κο- 
μπιούτερ, προκηρύξειε, άλλα ό
πλα. Χρυσοχοΐδηε: «Πάμε για 
συλλήψειε».

•  Η Αθήνα (έναρξη ελληνικήε 
προεδρίαε) διακηρύσσει την από
φασή τηε «ο Νότοε να μη μείνει 
φτωχόε συγγενήε τηε ΕΟΚ».

Π ρ ιν  00 ΧΡΟΝΙΑ
• Σκοτώνεται ο πρωθυπουργόε 
τηε εξόριστηε πολωνικήε κυβέρ- 
νησηε στο Λονδίνο Σικόρσκι, κα
τά την πτώση του αεροπλάνου 
που τον μετέφερε, κοντά στο Γι
βραλτάρ. Υπόνοιεε για ανάμιξη 
των βρετανικών μυστικών υπηρε
σιών.

εγονότα και διαπιστώσεις, με αφορμή την πισώπλατη μα
χαιριά του κ. Σημίτη εναντίον του Κώστα Λαλιώτη: Ο πρώ- 

•  ·  ■  ην Γραμματε'ας του ΠΑΣΟΚ είχε στηρίξει τον νυν πρωθυ
πουργό, καθ’ όλη τη διάρκεια της επταετίας Σημίτη, παρά το γεγονός ότι 
δεν τον είχε υποστηρίξει στο συνέδριο ούτε είχε δεχθεί να μετάσχει στην 
περιώνυμη εκείνη ομάδα των «τεσσάρων» ·  ·  ·  Ο κ. Σημίτης προσπάθη
σε πολλές φορές να αλώσει το κόμμα και πλήρως να το ελέγξει, αλλά απέ- 
τυχε. Ετσι, αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι κάποιοι από τους 

«παλιούς» είναι απαραίτητοι για να κερδίζει τις εκλογές. Ομως, όπου και ό
ταν μπορούσε δεν δίστασε να βγάλει το μαχαίρι των εκκαθαρίσεων και της 

περιθωριοποίησης (Αρσένης, Πεπονής, Τζουμάκας, Χαραλαμπόπουλος, κ.ά.) 
•  ·  ·  Ο πρωθυπουργός, προσπαθώντας να ορθώσει «αντίπαλο δέος» στους παλι

ούς, στηρίχτηκε στους «λοχαγούς» και σε στελέχη προσωπικής του επιλογής. Ομως 
το οικοδόμημα άρχισε να καταρρέει εντυπωσιακά: Τσουκάτος, Πανταγιάς, Μαλέ- 

σιος, Νεονάκης, Μανίκας, Πρωτόπαπας - σχεδόν όλο το «περιβάλλον», δηλαδή. Ταυ
τόχρονα, ο Λαλιώτης άρχισε να ελέγχει πλήρως το κόμμα, 
όπου διαπίστωσε ότι είχαν επισυμβεί «σημεία και τέρα
τα», με μέλη μιας χρήσεως κ.τ.λ. ·  ·  ·  Ο κ. Σημίτης, όπως 
και κάθε αρχηγός κόμματος, έχει το δικαίωμα να «καθα
ρίσει» οιονδήποτε θεωρεί εμπόδιο στα σχέδιά του. Λόγω 
καιροσκοπισμού, ο κ. Σημίτης δεν το έπραξε. Ηξερε ότι 
θα χάσει τ’ αυγά και τα πασχάλια (και τις εκλογές)... Το 
πράττει τώρα, που φαίνεται ότι δεν έχει τίποτε να χάσει, α
φού οι εκλογές δείχνουν να χάνονται. Βέβαια, υπάρχει και 
η άποψη ότι ο κ. Σημίτης επιχειρεί τομές και ρήξεις για 
να... εκσυγχρονίσει το κόμμα και την κοινωνία. Ε, αυτό ού
τε τα delivery boys του Μαξίμου δεν το πιστεύουν ·  ·  ·  
Ομως, γιατί χαίρεται ο κ. Μίλερ και χειροκροτεί;

Η ζαριά του Σημίτη
«...Ούτε ραντεβού ούτε 
τηλεφωνήματα ούτε ζυμώσειε 
ούτε τίποτε. Λεε και επιδιώκει 
μια δραματική κορύφωση σε 
ένα απρόβλεπτο σενάριο, το 
οποίο ο ίδιοε γράφει και ο ίδιοε 

σκηνοθετεί (...). Μ ε άλλα λόγια, 
φαίνεται πωε θα τη ρίξει τελικά τη 

ζαριά. Τι θα φέρουν τα ζάρια, είναι μια 
άλλη υπόθεση».

(Ι.Κ  ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ - -« Β Η Μ Α » )

Ε π ώ ν υ μ ο ς

Οι δημοσιογράφοι (και τα ρομπότ) του μέλλοντος
«Τα μάθατε τα νέα; Το ωραιότερο γραφείο στο Newsplex δεν ανήκει στον διευθυντή ή 
στον αρχισυντάκτη, αλλά στον news resources ένα είδοβ δημοσιογράφου ειδικού 
cnous υποήογιστέε και ερευνητή μαζί. To Newsplex είναι, as πούμε, η αίθουσα 
σύνταξης του μέλλοντος.

«BBgs ρόκειται για ένα εργαστήριο 
Β Π Β  που έστησε σε ένα προάστιο 
■  I  του Κολούμπια, στη Νότια Κα
ρολίνα, o 47xpovos Κέρι Νόρθραπ, 
évas Αμερικανό$ που πέρασε αρκετά 
χρόνια στο Ναυτικό προτού ασχολη
θεί με τη δημοσιογραφία. Πεισμένοε 
ότι οι εφημερίδεε του μέλλοντοε είναι 
εκείνεε που θα μπορούν να παρέχουν 
πλούσια ενημέρωση o t o u s  συνδρο- 
μητέε t o u s  με τη μέγιστη δυνατή απο
τελεσματικότατα, είτε στην οθόνη του 
κινητού τηλεφώνου είτε στον υπολο
γιστή, την τηλεόραση ή το χαρτί, έπει
σε δώδεκα μεγάλουε ειδησεογραφικούε ομίλουε να επεν
δύσουν στο σχέδιό του δύο εκατομμύρια δολάρια. (...). Ο 
απεσταλμένοε τηε "Λιμπερασιόν" περιγράφει εντυπωσια- 
σμένοε αυτό που είδε: μία αίθουσα πεντακάθαρη, με πάτω
μα από γκρίζο μάρμαρο xcopís ούτε ένα χαρτί, όπου οι υπο- 
λογιστέε, τα τηλέφωνα και οι εκτυπωτέ5 επικοινωνούν με
ταξύ t o u s  xojpís καλώδια. Σε μικρά τραπέζια με ρόδεε είναι 
εγκατεστημένοι φορητοί υπολογιστέε τελευταίαε τεχνολο- 
γίαε. Στον τοίχο, πέντε οθόνεε, από as οποίεε η μία είναι τε
ράστια. Σε μία από us οθόνε5, ο "xápms τηε επικαιρότηταε" 
αρχίζει ξαφνικά να κινείται. Η κατηγορία "αεροδρόμια" 
φουσκώνει, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά τη

Ζιο Newsplex: οι οθόνες επιτρέπουν 
την επικοινωνία με τους δημοσιο
γράφους και την παρακολούθηση 
του «χάρτη της ιπικαιρότητας»

¡«Φούρνι» μικροκυμάτων» η πρωτεύουσα

In n ig  ■ ?
I . λ  .·■

Μας πνίγουν τα σωματίδια

λεγραφήματα για το θέμα. Evas δημο- 
σιογράφοε ζητά λεπτομέρειε5, οπότε 
εμφανίζεται η πληροφορία neos ακυ
ρώνονται ή αναβάλλονται πολλέ5 πτή- 
σεΐ5. Αμέσωε ενημερώνονται οι συν- 
δρομητέε στα κινητά t o u s  τηλέφωνα, 
ενώ ο ρεπόρτερ που βρίσκεται στο αε
ροδρόμιο ειδοποιεί ότι évas ios "χτύ
πησε" τα συστήματα εναέριου ελέγ
χου. Ο αρχισυντάκτηε τού ζητά να γρά
ψει ένα πρώτο κείμενο για την ιστοσε
λίδα, το οποίο εικονογραφείται με τιε 
αντιδράσειε των επιβατών. (...) Ονειρο 
ή εφιάλτηε; Οι εξελ ίξε ι "τρέχουν" τό

σο γρήγορα, που το ερώτημα αυτό σύντομα θα είναι ξεπε
ρασμένο. Εδώ και λίγο καιρό παρακολουθούμε έναν ειδη- 
σεογραφικό οργανισμό να λειτουργεί αποκλειστικά με ρο
μπότ (news.google.com), ενώ οι επιστήμονεε υπόσχονται 
να ρίξουν σε μερικά χρόνια στην αγορά το ηλεκτρονικό με
λάνι (μια εφημερίδα που οι τίτλοι και τα άρθρα τηε θα αλ
λάζουν συνεχώ5, ακολουθώνταε την επικαιρότητα) και τα 
ειδικά γυαλιά (που θα προσφέρουν σχόλια σε κάτι που δια
βάζουμε). Η πραγματικότητα "μεγαλώνει". Η αυριανή εφη
μερίδα δεν θα είναι πια ένα απλό "προϊόν", αλλά ένα ερ
γαλείο που θα δίνει ζωή στην επικαιρότητα».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΣ -  «Ν Ε Α »

Εκ τ ω ν  Εσω

Α ΤΤΙΚ Η ... Z6<pos: «Ζούμε σε "φούρνο μικρο
κυμάτων" που φτιάξαμε οι ίδιοι. Οι θερμοκρασίεε 
40 βαθμών δεν είναι nptoroepavés φαινόμενο για 
την Αθήνα και τα άλλα αστικά κέντρα τηε xcbpas. Η 
κατάσταση όμωε γίνεται αφόρητη λόγω των δομι
κών υλικών που χρησιμοποιούμε o t is  κατασκευές, 
των ασφαλτοστρωμένων δρόμων σε βάροε των ε
λεύθερων χώρων και των εκτάσεων με πράσινο»... 
Από το «Βήμα» (ρεπορτάζ τηε Παναγιώταε Μπίτσι- 
κα και του Β. Νέδου):

I  —  «Ολα αυτά, σε 
συνδυασμό με 
t o u s  pûnous α
πό την κυκλο
φορία αυξανό
μενου όγκου 
οχημάτων, τη 
χρήση κλιματι
στικών και την

άναρχη δόμηση, ανεβάζουν κατακόρυφα τη θερ
μοκρασία μέσα στην πόλη, ακόμη και 10 βαθμούς 
σε σχέση με τα προάστια».
Ο Xpnoios Μανωλάε, στα «Νέα»: «Τα αιωρούμενα 
σωματίδια "πνίγουν" το Λεκανοπέδιο. Σε πολλές 
nepioxés η συγκέντρωσή t o u s  ξεπερνάει ακόμη και 
τα 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα 
(ποσοστό επικίνδυνο για την υγεία pas, ôncos λένε 
οι ειδικοί). Οι τελευταίε5 μετρήσει του ευρωπαϊκού 
διαστημικού προγράμματος ICAROSNET, που φέρ
νουν για πρώτη φορά στη δημοσιότητα "ΤΑ ΝΕΑ", 
καταγράφουν περιοχή npos περιοχή (ανά 30 μέ
τρα) as συγκεντρώσει στο Λεκανοπέδιο. Τα συ
μπεράσματα είναι απογοητευτικά».

«θριάσιο Πε
δίο, αεροδρό
μιο Σπάτων, 
Λεωφόρο$ Πο- 
σειδάΜΚ, αλ
λά και περιοχές 
όπωε Ζωγρά
φου, Αγία Πα
ρασκευή, Περι

στέρι, παρουσιάζουν συγκεντρώσει άνω των 80 
μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα. "Η υ
ψηλή συγκέντρωσή t o u s  στο θριάσιο Πεδίο δικαι
ολογείται από τη λειτουργία πολλών βιομηχανιών. 
Στην Ποσειδώνοε, ο μεγάλος αριθμό5 αυτοκινήτων 
(τα ελαστικά t o u s , τα φρένα, οι εξατμίσει των κι
νητήρων ντίζελ), αλλά και τα Ολυμπιακά έργα έ
φεραν τα σωματίδια».

Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑ.. «Λίγες μέρες μετά την επι
στροφή του πρωθυπουργού από την Ουάσιγκτον 
οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την ΠΓΔΜ a>s "Μακεδονία", 
αναταμείβοντά5 
την επειδή υπέ
κυψε στον οικο
νομικό εκβιασμό 
και συμφώνησε 
στην εξαίρεση 
των Αμερικανών 
από το Διεθνέε 
Ποινικό Δικαστή
ριο. Η ελληνική 
κυβέρνηση δεν 
θεώρησε ανησυ
χητική την εξέλι
ξη, την οποία άλ
λωστε δεν προ
σπάθησε να απο
τρέψει»... Από 
την Αγγελική 
Σπανού, στον 
«Ελ. Τύπο»:

—  «Ελληνικοί διπλωματικοί κύκλοι δίνουν την εξήγη
ση (!) ότι η Ουάσιγκτον θέλει να διατηρήσει λεπτέ5 
ισορροπίες: Δηλαδή αφ' ενός να ικανοποιήσει τα 
Σκόπια με την αναφορά του ονόματος "Μ ακεδο
νία" και αφ' ετέρου να μην προσβληθεί η Αθήνα με 
την αναφορά του ονόματος "Δημοκρατία τηε Μα- 
κεδονίαε"».

Μ ΙΚΗΕ
Θ ΕΟΔΩ ΡΑΚΗΕ

«Αν είναι έτσι η κατά
σταση (σ.σ. απάνθρω
πες συνθήκες κράτησης 
του Κώστα Αγαπίου), 
τότε ασφαλώς κάτι 
στραβό και επικίνδυνο 
συμβαίνει στη χώρα 
μας».

(«Ν Ε Α »)



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ

24-39°
ΤΡΙΚΑΛΑ
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ÀpMïo--·
U 25-39'

ΤΡΙΠΟΛΗ

24-36*
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

0 ΚΑΙΡΟΙ Η ΦΥΓΕΝΕΙΑ
Η Ε Υ Ρ Ω Π Η  Σ Η Μ Ε Ρ Α

ΠΕΜΠΤΗ 
3 ΙΟΥΛΙΟΥ

Γενική πρόβλεψη
ΣΗ Μ ΕΡΑ : Εως τους 38° Θ θα ανεβεί ο υδράργυρος το μεσημέρι στη 
βόρεια και τη δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα στους 39°~ 
0 και κατά τόπους στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεό και την ανατολική Πε
λοπόννησο στους 40° 0. Στα νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 37° θ. 
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 3 και στο Ιόνιο ΒΔ 3 έως 4 Μποφόρ.
Θερμοκρασία: Σε μικρή άνοδο, σε σύγκριση με τη χθεσινή.
Α Υ ΡΙΟ : Στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία θα σκαρφαλώ
σει και στους 39° 0, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και στους 41° θ  και στα 
νησιά του Α γαίου μέχρι και 38° θ. Ηλιοφάνεια θα υπάρχει σε ολόκληρη σχεδόν 
τη χώρα και οι άνεμοι θα διατηρηθούν ασθενείς.
ΑΤΤΙΚΗ
Σήμερα-αύριο: Στους 39 και πιθανόν 40 βαθμούς να σκαρφαλώσει τις μεσημε
ριανές ώρες ο υδράργυρος υπό σκιάν, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία του 24ω- 
ρου είναι 24 βαθμοί. Ο ήλιος θα είναι καυτός και η άπνοια θα κάνει τη ζέστη ε
ντονότερη.
Θ ΕΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η
Στους 37 με 38 βαθμούς θα ανεβεί η θερμοκρασία σήμερα και αύριο, δίνοντας 
δύο ημέρες καύσωνα. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία το Σάββατο, που πι
θανόν να συνοδευτεί με τοπική καταιγίδα, ενώ την Κυριακή ο υδράργυρος θα 
πέσει περισσότερο.
Τ ΡΙΗ Μ Ε ΡΟ
Το Σάββατο η θερμοκρασία θα πέσει στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα μετο βο
ριαδάκι που θα φυσήξει, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει σε πολύ υ
ψηλά επίπεδα. Τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ηπειρο, Μακεδονία και 
Θράκη. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα πέσει σε ολόκληρη τη χώρα με την ε
πικράτηση του μελτεμού έως 7 Μποφόρ στο Αγαίο και στα ίδια περίπου επί
πεδα θα διατηρηθεί τη Δευτέρα. Ν ΚΑΝΤΕΡΕΣ

ΛΗΜΝΟΣ
24-30°

ΧΙΟΣ
24-31°

ΑΡΓΟΣΤ
24-3

Τ

. ·Φ

Εικόνα από τον δορυφόρο M E TE O S A T

ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Α ρ γο ς 25 -39 Β ρ υ ξέ λ λ ε ς 5-16

Κ έρκυρ α 25 -37 Ζυρ ίχη 7-20

Κ οζά νη 24 -35 Λ ευκω σ ία 26 -39

Λ α μ ία 25 -38 Λ ονδ ίνο 10 -17

Μ υ τιλ ή ν η 25 -33 Μ α δ ρ ίτη 13-27

Ν ά ξο ς 26 -30 Μ όοχα 13-24

Ρ όδ ος 26 -32 Π αρίσι 11 -18

Σ άμ ος 25 -36 Ρώ μη 19-30

Σ έρ ρ ες 24 -37 Ν . Υ όρκη 22 -28

Σ ύ ρ ο ς 25 -30 Φ ρανκ/ρτη 6-17

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ - e t .

25-36°

Π Δ Ρ 0 - Ν Α Ι 0 - Σ Α Ν Τ 0 Ρ Ι Ν Η
Σ Υ Ρ 0 - Ι 0 - Α Μ 0 Ρ Γ 0 - Η Ρ Δ Κ Λ Ε Ι Δ - Σ Χ 0 1 Ν 0 Υ Σ Δ - Κ 0 Υ Φ 0 Ν Η Σ Ι

1 1 * 1 1 * 1 l i l i

Blue Star Ferries
ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 07:25 & 17:30

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΠΡΔ!
¡|fgÉ¡febál|
‘mmÈÊÈttmÈÎÊË

(jKONOMIA
ΕΦΕΤΕΙΟ

Ελπίζουν οι 
δανειολήπτες 

22 για τα πανωτόκια

ΑΝΟΔΟΣ 4,19%

Ανασχηματίοδηκε 
στις 1.945 μονάδες 

21 η Σοφοκλεους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αυξημένα
22 μόνο ια δάνεια

TO EVPO ΣΗΜΕΡΑ
(Τιμπ αγοράς. Εθνική)

ΜΕ ΔΟΛΑΡΙΟ 1 ,1 7 0 8 ( 1 ,1716 ) #

ΜΕ ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0 ,7 0 4 1 ( 0 ,7 0 6 5 ) #

ΜΕ ΓΕΝ 1 3 9 ,4 2 0 ( 140 ,2 7 0 ) #

Η ΙΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΧΘΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1 .9 4 5 ,9 7  (1.867,79)

2 7 >

ρόσωπη & προσωπεία
^  ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ mich@ene\

ΓΙΛΝΝΑΚΗΣ ΟΚΚΑΣ, 28, Κύπριος 
ποδοσφαιριστής, αποκτηθείς από την ΑΕΚ όταν 
οι περισσότεροι τον είχαν έτοιμο για τον 
Ολυμπιακό -μάλιστα στο τηλεοπτικό κανάλι των 
«ερυθρολεύκων», τη νύχτα που ο παίκτης 
υπέγραφε στην ΑΕΚ, πανηγύριζαν για «τις 
εκπληκτικές μπαλιές που θα του δίνει ο 
Τζωβάνι» και για «το φοβερό δίδυμο που θα 
κάνει με τον Χοϋτο». Τη μετεγγραφή στον 
Ολυμπιακό την «μπλοκάρισε» ο Ντούσαν 
Μπάγεβιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ. Δεν 
είναι η πρώτη φορά που 
«επεμβαίνει» στην καριέρα 
του Γιαννάκη Οκκά ο 
Σερβοέλληνας 
τεχνικός. Οταν
αγωνιζόταν στην ^
Ανόρθωση, στην Κύπρο, ο Οκκάς 
είχε δεχθεί προτάσεις από 
διάφορες ομάδες και 
ήταν έτοιμος να 
υπογράψει στη 
γερμανική 
Καϊζερσλάουτερν. Ο
Μπάγεβιτς, που τον είχε δει να αγωνίζεται 
και τον ήθελε πάση θυσία, τον έπεισε την 
τελευταία στιγμή να τον ακολουθήσει στη 
Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ, που 
προπονούσε τότε. Εκτοτε, οι δυό τους 
μοιάζουν να πηγαίνουν πακέτο.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ mlch@enet.gr

Ο  ΟΚΚΑΣ πρωτόπαιξε μπάλα επαγγελματικά 
στην προσφυγική ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, που 
έχει, κατά σύμπτωση, «ερυθρόλευκη» στολή. Η 
Νέα Σαλαμίνα είναι η ομάδα από την Αμμόχωστο 
που, εκ παραδόσεως, υποστηρίζεται από τους 
αριστερούς. Η άλλη ομάδα της Αμμόχωστου, η 
Ανόρθωση, είναι η ομάδα των δεξιών. Ο Οκκάς 

έπαιξε και στις δύο -το 1997 πήγε στην 
Ανόρθωση. Εκεί, είχε προπονητή του έναν 
άλλον Σέρβο τεχνικό, τον Μιτόσεβιτς, ο 

οποίος, ίσως για να μην πάρουν 
αέρα τα μυαλά του μικρού, 

που από τότε ξεχώρισε ως 
σπουδαίο ταλέντο, ακόμα 

και όταν έπαιζε καλά τον 
επέπληττε στα αποδυτήρια και 

συχνά τον έβριζε. Οι Κύπριοι 
αθλητικοί συντάκτες θυμούνται τη 

ψ  φράση «πάλι έβαλε τα κλάματα ο
Γιαννάκης», λόγω της κακής συμπεριφοράς 

του Μιτόσεβιτς. Ηταν και παραμένει, λένε, 
ακόμα, «πολύ συναισθηματικό παιδί». Οι 

γονείς του κατάγονται από το χωριό Γέναγρα, 
που είναι στην κατεχόμενη Κύπρο, στην 
καρδιά της Μεσαορίας. Είναι παντρεμένος με 

την Αντρια, που ήταν η κοπέλα του από τα 
μαθητικά τους χρόνια.

ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΚΛΑΪΝ. Ο επίσημος βιογράφος 
της οικογένειας των Κένεντι. Αποσπάσματα από 

το καινούργιο του βιβλίο, «Η κατάρα των

Α Ν Τ Α Λ Λ Α Ξ Ι Μ Ο  Κ Ο Υ Π Ο Ν Ι
. Κ όψ τε και κρατήστε αυτό 
- το κουπόνι. Οταν 
’ συμπληρώσετε 10, θα 
. αποκτήσετε την ΙΣΤΟΡΙΑ 
• ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ

Α Ν Τ Α Λ Λ Α Ξ Ι Μ Ο  Κ Ο Υ Π Ο Ν Ι
Κόψτε και κρατήστε 
αυτό το κουπόνι. Οταν 
συμπληρώσετε 7, 
θα αποκτήσετε το σετ
«ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ»
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«Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣΛΑΛΙΩΤΗΣ», πρόσωπο της 
ημέρας, με τον οποίο ο πρωθυπουργός κ. 
Σημίτης επέλεξε να έλθει εις ρήξιν, γιατί, όπως 
λέει και το πολιτικό ρεπορτάζ της «Ε», θέλει να 
πάει σε εκλογές απολύτως με τους δικούς του 
όρους. Το «σύντροφος» βγήκε ...ε, λίγο με το 
ζόρι από το στόμα του κ. Σημίτη -  αυτές οι 
«παλαιοπασοκικές προσφωνήσεις» είναι 
γνωστόν ότι δεν είναι και πολύ του γούστου 
του. Αλλά και οι υπόλοιποι του Εκτελεστικού, 
«σύντροφο Λαλιώτη» τον ανεβοκατέβαζαν, 
επαινώντας ταυτόχρονα το έργο του στο κόμμα 
αλλά «και το πολιτικό του ήθος», αλλά στο 
τέλος συντάχθηκαν μ ε τον... «σύντροφο 
πρόεδρο και πρωθυπουργό». Αμ, πώς!...

Κένεντι: Γιατί η τραγωδία κυνηγάει εδώ και 150 
χρόνια την πρώτη οικογένεια της Αμερικής;», 
που δημοσιεύονται στο τελευταίο τεύχος του 

περιοδικού «Vanity Fair», 
ισχυρίζεται ότι ο τελευταίος 
Κένεντι που πέθανε, ο Τζον Φ. 
Κένεντι τζοννιορ (που σκοτώθηκε 
το 1999 σε αεροπορικό δυστύχημα 
με τη γυναίκα του Κάρολιν 

Μπεσέτ) περνούσε συζυγική κρίση. «Ζούσαν και 
οι δύο με ναρκωτικά, κοιμόντουσαν σε 
ξεχωριστά κρεβάτια και υπήρχαν εκ μέρους και 
των δύο συχνά ξεσπάσματα βίας», γράφει. Πιο 
εθισμένη στην κοκαΐνη φέρεται πως ήταν η 
γυναίκα του, η οποία εμφανίζεται στο βιβλίο του 
Κλάιν και ως «ο πιο βίαιος τύπος από τους δύο». 
Το ζεύγος σκοτώθηκε μαζί και με την αδελφή της 
συζύγου, τη Λόρεν, όταν το ιδιωτικό τους 
αεροπλάνο, που πιλοτάριζε ο ίδιος ο Κένεντι 
τζοννιορ, συνετρίβη στη Μασαχουσέτη.

Κ όψτε και κρατήστε 
αυτό το κουπόνι. Οταν 
συμπληρώσετε 7, 
θα αποκτήσετε 
τ ο  Τ η λεσ κό π ιο

mailto:mlch@enet.gr

