
/
μαζί με «Το Βήμα»

ΒΗΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΡΗΣΤΟ Σ Δ. Λ Α Μ Π Ρ Α Κ Η Σ ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟ Σ Π. Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Etos ιδρύσεωβ 1922 Etos ΠΒ" - Αριθ. 13902 · Τιμή: €  1,30 · ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 · Διομήδου οσίου, Υακίνθου μάρτυροβ · Ανατολή 06.06 - Δύση 20.52 Σελήνη 4 ημερών 
©  ΤΟ ΒΗΜΑ Εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη Α.Ε. Κεντρικά γραφεία: Χρήστου Λαδά 3 ,1 0 2  37  Αθήνα ©  210-33.33.555 E-Mail: tovlma@dolnet.gr Internet: http://tovlma.dolnet.grΜε «αποκεφαλισμούς» στη Χαριλάου Τρικούττη Ξεκίνησαν χθε8 οι πολιτικές ε£ελί£εις

Η  α λ λ α γ ή  m s  Α λ λ α γ ή ς . . .
Ο κ. Mix. XpDooxoións am θέση ίου κ. Κ. Λαλιώιη
Με αντιπρόεδρο πιθανώς η νέα κυβέρνηση
Ο Ι ΠΡΟΑΓΤΕΛΘΕΙΣΕΣ εντυπωσιακέε πολιτικέε αλλαγέε στην κυβέρνηση και στο Π α ΣοΚ  άρχισαν να  γ ίνονται χθεε πράΕη από τον πρωθυπουργό Κ. Σημίτη που επέλεΕε για τη θέση του γραμματέα του κυβερνώντοε κόμματοε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη θέση του πα- ραιτηθέντοε Κ. Λαλιώτη. Το νέο Εκτελεστικό Γραφείο του Π αΣοΚ  θα συγκροτηθεί σήμερα το μεσημέρι, ύστερα από ψ ηφ οφ ορία στην Κεντρική Επιτροπή, και τιε επόμενεε ημέρεε (ωε τη Δευτέρα) αναμένεται ο κ. Ση- μίτηε να ανακοινώσει τη νέα σύνθεση τηε κυβέρνησήε του -  πιθανόν και με θέση αντιπροέδρου. Ιδιαίτερο εν διαφέρον θα έχει η στάση που θα τηρήσουν στην ΚΕ τα «θίγόμενα» από τιβ πρωτοβουλίεε του Πρωθυπουργού στελέχη, κυρία« δε ο κ. Λαλιώτηε.
Ποια θα είναι 
τα νέα μέλη του ΕΓ
Τι στάση θα κρατήσουν 
τα κορυφαία στελέχη

Τι θα κάνει τώρα 
ο κ. Κ. Λαλιώτης

ΤΟ ΘΕΜΑ·ΣΕΛΙΔΕΣ Α4-7
Μετά από «επτά χρόνια φαγούρα» το δια ζύγιο μεταΕύ του κ. Κ. Σημίτη και του κ . Κ. Λαλιώτη είναι ορ ισ τικ ό , λόγω πολιτικήε ασυμφ ω νίαε. Ο κ. Λαλιώ τηε σύμφω να με δηλώ- σ ειε  του επιλέγει τη σιωπή και δεν θέλει να είναι ούτε καν υποψ ήφ ιοε στιε προσεχείε εκλογέε

ΒΑΘΙΑ ΤΟΜΗ; ΑΣΦΑΛΩΣ (Τα Πρόσωπα και οι Καρέκλε$)
Ο ι εικασίες και οι προβλέψεις για ενδεχόμενες 

α π ο φ ά σ ε ις  του κ. Σημίτη απ ο δ είχθη κ α ν  
εσφαλμένες. Αντί για ήπια αντιμετώπιση, ο Πρω 
θυπουργός αποφάσισε να αλλάξει ριζικά το σκη
νικό, με συνέπεια την παραίτηση όλων των υπουρ
γών και μελών του Εκτελεστικού Γ ραφείου. Κόμ
μα και Κυβέρνηση βρίσκονται από σήμερα σε «νε
κρό σημείο», έως ότου συντελεσθεί η νέα μοιρα
σιά της κυβερνητικής τράπουλας. Με μία μόνο (αλ
λά θορυβώδη) αποχώρηση, του Γραμματέα κ. Λα
λιώτη, για τον οποίον ο Τύπος όλος είχε γράψει 
ότι συμφώνησε με τον κ. Σημίτη επί της νέας γραμ
μής του κόμματος.

Το διά ταύτα μένει να γραφεί: και το διά ταύτα 
(που κυρίως ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό!) θα κα
θορίσει την πολιτική της νέας κυβερνήσεως για το 
επόμενο δεκάμηνο, καθώς και την τύχη της στις 
ερχόμενες εκλογές.

Οπω ς κατ’ επανάληψη επέμενε «Το Βήμα», η αλ
λαγή προσώπων είναι ήσσονος σημασίας. Αυτό 
που προέχει είναι η ανανέωση του πολιτικού βη
ματισμού. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αναμονή, περι- 
μένοντας να πληροφορηθούμε (και να κρίνουμε...) 
τη νέα πορεία ενός νέου κυβερνητικού σχήματος.

ΤΟ Β Η Μ Α

Ερευνα επιστημόνων στη Δυτική Ελλάδα κρούει τον κώδωνα του κινδύνουΤα φυτοφάρμακα σκοτώνουν τους αγρότες
Μεγαλύτερη η θνησιμότητα από καρκίνοι« στην ύπαιθρο

Α ν ρΣίλβιο!
Επεισοδιακή πρεμιέρα 
ίου Μπερλουσκόνι 
στο Στρασβούργο— < ΣΕΛΙΔΑ Α20 —

Ε πιστημονική μελέτη ειδικών από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ιατρική Σχολή) και από τα νοσοκομεία  «Αγιοε Ανδρέαε» Πάτραε και Αγρίνιου καταδεικνύει ότι η χρήση των φυτοφαρμάκων στην ύπαιθρο είναι αλόγιστη και συνδέεται με την ανάπτυξη μορφ ώ ν καρκίνου στον γεω ργικό πληθυσμό. Η έρευνα  μάλιστα συμπεραίνει ότι η θνησιμότητα εδαιτίαε του καρκίνου είναι μεγαλύτερη κατά 30% οπέ αγροηκέε περιοχέε σε σχέση με n s a a n tó s . ΣΕΛΙΔΑ Α13

Μίνι~ h--ο καΰσων
40 βαθμοί σήμερα = = = ° °

και την Παρασκευή,
πιώση από το Σάββατο

-h-Ο)
mmmmmm ΣΕΛΙΔΑ Α15 ................... 1

ιυΛάχιοτον τουλάχιστον

€ 1.200.000 € 1.150.000

Παίξε σε διπλό ταιΚι αν σου κάτσει;

ΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙΣ ΠΡΟΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΖΟΚΕΡ, Λ Ο Π Ο , ΠΡΟΠΟ &
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Υψηλέβ θερμοκρασίε8 -  
Πρόσκαιρεβ νεφώσειβ
ΕΛΛΑΔΑ Γενικά αίθριοε καιρόε και μόνο ns α- ' πογευματινέε ώρεβ στα βορειοδυτικά θα αναπτυχθούν πρό- σκαιρεε νεφώ σε«.Οι άνεμοι θα πνέουν α σ θ ενείε  και οτα δυτικά ΒΔ μέτριοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα δυτικά και βόρεια από 20 o)s 38 β ., στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 21 cos 39 β. και κατά τό- nous 40 β. ενώ στα νησιά του Αιγαίου από 24 cos 37 β. Αττική: Γενικά αίθριοε Kaipos. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείε. Η θερμοκρασία θα κυ- \ μανθεί από 24 cos 39 β. 
Θεσσαλονίκη: Σχεδόν αίθριοε 4-5 Kaipos. Οι άνεμοι θα πνέουν α- σθενεί5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 cos 37 β.

Θεσσαλονίκη 
22/37

ΚΑΙΡΟΣ.

ΕΥΡΩΠΗ Ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τη Βορειοανατολική Ευρώπη με βροχέε, ενώ οι υψηλέε πιέσειε στα δυτικά και στα νότια θα διατηρηθούν με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίεε να παραμείνουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, κυρία« στη Νότια Ευρώπη.
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Ηλιοφάνεια -  Περαιτέρω 
avo6os ms θερμοκρασΐαβ
ΕΛΛΑΔΑ Γενικά ai0pios και μόνο tis απογευμα- τινέβ ώρεε στα βορειοδυτικά θα αναπτυχθούν npooKaipss , νεφώσεκ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3-4 μπ. Η θερμοκρα σ ία  θα π α ρ ο υ σιάσει μικρή περαιτέρω ά ν ο δ ο , Kupicos στην Κεντρική και No
na Ελλάδα, που η μέγι- στη τιμή ms θα ανέλθει σε 41 και πιθανά« κατά i  τόπουε σε 42 β.
Αττική: Σχεδόν ai0pios Kaipos. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείε μεταβλητοί και η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία  θα φ θά σ ει tous 40 β.
Θεσσαλονίκη: Σχεδόν αίθριοε 
Kaipos. Οι άνεμοι θα πνέουν α- σθενείε και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημανπκά.

Θεσσαλονίκη
24/37

J
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ΕΥΡΩΠΗ Το βαρομετρικό χαμηλό θα εξακολουθήσει να επηρεάζει τη Βορειοανατολική Ευρώπη με βροχέε, ενώ περιορισμένη αστάθεια θα εκδηλωθεί στην Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, ο καιρόε θα διατηρηθεί ζεστόε με θερμοκρασίεε 6-7 β. πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ

«Οχι μόνο αλλαγέβ προσώπων»Τι περιμένουν οι εργαζόμενοι από την κυβέρνηση που θα προκόψει μετά τον ανασχηματισμό; Στο ερώτημα απαντούν οι πρόεδροι τηε ΓΣΕΕ Χρ. Πολυζωγόπουλοε (αριστερά) και τηε ΑΔΕΔΥ Σπ. Παπα- σπύροε, συμcpωvώvτas ότι πρέπει να ενισχυθούν οι ασθενέστερε5 τά ξε« , να αντιμετωπισθεί η ανεργία, να εκσυγχρονισθεί το Δημόσιο και να εγκαταλειφθεί η λογική των μονόδρομων. Γ3

ΤΟ  Θ ΕΜ Α ____________Το νέο ΠαΣοΚ, που θα δώσει τη μάχη των εκλογών, συγκροτείται το μεσημέρι με την εκλογή του νέου Εκτε- λεσηκού Γ ραφείου. Οι κινήσε« του Κ. Σημίτη, με κορυφαία αυτή m s επι- λογή5 του Μ. Χρυσοχόίδη eus γραμματέα του ΠαΣοΚ, δημιουργούν νέο πολιτικό σκηνικό. Ολα, βέβαιο«, θα κριθούν από την απήχηση που θα έχει η νέα κυβέρνηση που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργόε μετά την ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Εκτελεστικού, κυβέρνηση που πιθανόν θα διαθέτει και θέση αντιπροέδρου. Η απόφαση του Πρωθυπουργού για ριζική αναδιάρθρωση του Εκτελεστικού Γραφείου παρά την αντίδραση και τελικά την παραίτηση του Κ. Δαλιώτη θεωρείται προοίμιο εν05 σαρωτικού ανασχηματισμού. Α4-7Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η ___________
Νέα δημοσκόπησηΣταθερό προβάδισμα 8 ποσοστιαίων μονάδων για τη ΝΔ, αλλά ο Κ. Σημίτηε παραμένει το ισχυρό χαρτί του ΠαΣοΚ καθά« προηγείται του Κ. Καραμανλή ωε καταλληλότεροε για πρω θυπουργόε με δύο ποσο- στιαίεε μονάδεε. A l  1
Πισώπλατη μαχαιριά»Συνεχίστηκαν οι αντιδράσειε για το θέμα m s  υπογραφήε m s  διμε- poôs συμφ ω νίαε των Η Π Α  με, τα Σκόπια. Α12ΡΕΠ Ο ΡΤΑΖ

Τα φυτοφάρμακα «σκοτώνουν»Κατά 30% μεγαλύτερη η θνησιμότητα από καρκίνο στην αγροτική Ελλάδα σε σχέση με tis αστικέε πε- pioxés. A l  3
Η δίκη Tns 17ΝΟ  Κουφοντίναε έγραφε, ο «δάσκα- 
Xos» διόρθωνε -  τι κατέθεσε ο Σ .

Κονδύληε για t o u s  συντάκτεε των προκηρύξεων m s οργάνωσηε. Α14
Ταλαιπωρία και παράποναΗ έλλειψη κλιματισμού στουε συρ- μού3 και στουε σταθμούε του μετρό μετατρέπει σε δοκιμασία τη μετακίνηση των επιβατών. Α 1 5
Τελικά ήταν... μίνιΓια δύο ημέρεε ακόμη θα συνεχιστεί ο καύσωναβ, από το Σάββατο σταδιακή πτώση m s θερμοκρασίαε. Α 15
Πανελλήνιεβ εΕετάσειεΚάτω από τη βάση 38%, αριστούχοι 7,32%: τι δείχνουν τα στοιχεία για την κλιμά κω σ η  του γενικ ο ύ  βαθμού π ρ ό σ β α σ ή  των υπ οψ ηφίων σε ΑΕΙ - ΤΕΙ. Α17
Ανησυχούν οι ΗΠΑΕνισχύσειε για να πλήξει το αντάρτικο ζητεί ο αμερικανόε διοικητήε

του Ιράκ -  Ο Mnous προκαλεί τουε Ιρακινούβ. Α19
Βήμα npos την ειρήνηΤο Ισραήλ παρέδω σε τη Βηθλεέμ στουε Παλαιστινίου5 -  με χ ε ιρ ο κροτήματα έγιναν δεκτοί οι άνδρεε m s παλαιστινιακήε aam vopias. Α19
Επεισοδιακή πρεμιέρα«Η ιταλική προεδρία δεν είναι και τραγωδία, θα περάσει γρήγορα» δήλωσε ο Μπερλουσκόνι στην πρώτη εμφάνισή του στην Ευρωβουλή. Α20
Λιθοβολήθηκε θύμα βιασμούΟι συγγενείε 35xpovns στην Τουρκία δεν τη συγχώρησαν που έμεινε έγκυοε και τη σκότωσαν! Α20
«Η κατάρα των Κένεντι»Ενα βιβλίο «θολώνει» την εικόνα του παραμυθένιου γάμου του Τζον Φ. Κένεντι τζούνιορ με την Κάρολιν Μπεσέτ. Α 2 1

Π Ο Λ ΙΤ ΙΣΜ Ο Σ
Συνομιλία με tous  μεγάλουβΔύο εκ θ έσ ε«  γλυπτική5 στην Αθήνα, στο πλαίσιο m s  Πολιτιστικήε Ολυμπιάδας, με έργα έξι μεγάλων καλλιτεχνών. Α24
Επιδαύρια 2003Με τον «Οιδίποδα επί Κολωνώ» από το «Θέατρο Τέχνηε» ανοίγει αύριο η αυλαία στο αργολικό θέατρο. Α24
Εκθεση σε άσπρο ■ μαύρο«Οι Ευρωπαίοι» του Καρτιέ - Μπρε- σόν, ενόε από τουε μεγαλύτερους φω- τογράφουε τηε εποχής μαε, από m  Δευτέρα στο Μουσείο Μπενάκη. Α25
«Μουσικόβ Ιούλιοβ 2003»Με την Καμεράτα ξεκινούν αύριο οι εκδηλώσεις στο μικρό θέατρο της Αρχαίαβ Επιδαύρου. Α25
Περιοδεία-μαμούθΟ  Ντέιβιντ Μπάουι επιστρέφει με συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο -  εκτός προγράμματος η Ελλάδα. Α26
ΕΕιχνίαση Tns εγκυμοσύνηβΟλο και περισσότερο cpcos στα μυστήρια ms πιο θαυμαστής περιόδου τηε ζωή5 m s YuvaiKas ρίχνουν οι έρευνες των ειδικών. Α37ΑΣΤΥ-ΓΡΑΦ ΙΕΣ
Σπονδέβ στην ΤερψιχόρηΟ συγκερασμός στυλ και τεχνικών σκιαγράφησε το σύγχρονο χορευτικό γίγνεσθαι επί σκηνήβ του Μ εγάρου Μουσικής Αθηνών. Α38
Η μεγάλη στροφήΠώε η ΑΕΚ απέκτησε τον Οκκά με «γκολ» την τελευταία στιγμή -  το χρονικό τηε μεταγραφική5 πορείας του Κύπριου επιθετικού. Β1

Α ν ά π τ υ ξ η

Ζητούν και άλλεβ ελαφρύνσειβΘετικέβ καταρχήν οι αντιδράσε« των βιομηχάνω ν για τον α να πτυξιακό νόμο -  πιέσειε για συνολική μείωση στη φορολογία επιχειρηματικών κερδών. Γ1
ΑνάπτυΣη κάτω και από 1%Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η ανάπτυξη -π« ευρωζώνης πιθανά« να είναι χαμηλότερη σε σχέση με τ«  προηγούμενε5 προβλέψεις τη5. Γ1
Στοιχεία τηβ ΤτΕΥποχω ρεί για τέταρτο μήνα ο ρυθμός αύξησης των στεγαστι- κών και καταναλωτικών δανείων και διαμορφώνεται σε 22% και 18% αντίστοιχα. Γ4
«Αγροτικό πανηγύρι»Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στον αγροτουρισμό -  Οι εκδηλώσ ε ι  m s  Επιδαύρου και οι νέοι δρόμοι για την ανάπτυξη m s υπαίθρου. Γ5
Οι «πέντε σαμουράι»Το γρήγορο Internet έχει βγει από τη χειμερία νάρκη και υπηρεσίες DSL παρέχουν οι εταιρείεε F o rth n e t, H e lla s  O n  Lin e, OTEnet, ACN  και Vivodi. Γ6
ΣοφοκλέουβΣτον ρυθμό των πολιτικών διεργασιώ ν -  Α νοδο 15%-20% a n s  ευρωπαϊκέε αγορές το επόμεν ο  1 2 μ η ν ο  « β λ έ π ε ι»  η Citigroup Sm ith Barney. Γ8
Παγκόσμια οικονομία«Η αργή ανάκαμψ η οφείλεται σ τ« υψηλές τιμέβ του πετρελαίου» -  Ανήσυχος για τη μείωση m s  επιρροής του ΟΠΕΚ ο επικεφαλής m s  Διεθνούς Επιτροπής Ενέργεια5. Γ16



Ο Μ . Χρυσοχοΐδη στη θέση του Κ. Ααλιώτη
Το νέο σημιτικό ΠαΣοΚ, που θα δώσει τη μάχη των εκλο
γών, συγκροτείται το μεσημέρι με την εκλογή του νέου 
Εκτελεστικού Γραφείου. Οι κινήσει του Πρωθυπουργού, 
με κορυφαία αυτή τηε επιλογήε του κ. Μιχάλη Χρυσοχόίδη 
ωε γραμματέα του ΠαΣοΚ, δημιουργούν ένα νέο πολιτι

κό σκηνικό που σύμφωνα με τουε αισιόδοΕουε μπορεί να 
βγάλει το κυβερνητικό κόμμα από τη βαθιά του κρίση. Γ ία 
τουε απαισιόδοΕουε απλώε θα επιταχύνει τη φθορά τηε 
κυβερνητικήε παράταΕηε. Ολα βεβαίωε θα κριθούν από 
την απήχηση που θα έχει η νέα κυβέρνηση που θα ανα

κοινώσει ο Πρωθυπουργόε μετά την ψηφοφορία για την 
εκλογή του νέου Εκτελεστικού, κυβέρνηση που σύμφω
να με ορισμένεε πληροφορίεε θα διαθέτει και θέση αντι
προέδρου, κάτι που θα σηματοδοτεί εν μέρει και την επι
λογή του κ. Σημίτη για τη διαδοχή του όποτε και αν τεθεί.

Μ ε «αποκεφα/ασριούε» στη Χαριλάου Τρικούπη Ξεκίνησαν χθεε οι πολιτικέχ είελίίειε

Ο πρωθυπουργόε Κ. Σημίτηε ανακοινώνει τιε αλλανέε αμέσωε μετά τη συνεδρίαση του ΕΓ του ΠαΣοΚ. Οι κινήσειε του Πρωθυπουργού με κορυφαία αυτή τηε επιλογήε του κ. Μ. Χρυσοχοΐδη (ένθετη φωτογραφία) ωε γραμματέα του ΠαΣοΚ δημιουργούν ένα νέο πολιτικό σκηνικό

Σ τ η ν  Κ ε ν τ ρ ικ ή  Επιτροπή των 180 μελών υπάρχουν 110 με 120 μέλη που χωρίε πολλέε επι- φυλάΕειε θα επικροτήσουν την π ρότα ση του Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ . Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 8 από τα 13 μέλη του Εκτελεστικού Γ ραφείου θα βγουν από την πρόταση του Κώστα Σημίτη. Τα υπόλοιπα 60 και, στη χειρότερη για τον Πρω θυπουργό περίπτωσ η , 70 σ τελέχη  τηε Κ εντρ ική ε Επιτροπήε μπορούν να εκλέΕουν αν συνασπιστούν πέντε μέλη του Εκτελεστικού Γραφ είου.Η απόφ αση του Κώστα Σ η μ ίτη για ριζική αναδιάρθρω ση του Εκτελεστικού Γραφείου παρά την αντίδραση και τελικά την παραίτηση του Κώστα Λαλιώτη θεω ρείται πρόκριμα ενόε σαρωτικού ανασχηματισμού.
ΠαρόντεεΟυδείε υπουργόε, εκτόε ίσωε του 
Γιώ ργου Π α π α ν δ ρ έ ο υ , δ ε νμπ ορούσε χθεε το απόγευμα να αισθανθεί σίγουροε για το π ό στο που θα έχει στην επ ό μ ενη  κυβέρνηση. Σύμφω να πάντωε με τιε περισσ ότερ εε π λη ροφ ορίεε ο υ δ ε ίε  απ ό το υ ε σ η μ ε ρ ιν ο ύ ε  πρω τοκλασάτουε τηε κυβέρνη- σηε θα απ ουσιά ζει από το νέο  σ χή μα , αλλά στουε π ερισσότε- ρουε θα υ π οδειχθ ού ν ν έεε  θέ- σειε, χωρίε αυτό να σημαίνει ότι θα είναι και σε όλουε αρεστέε. Σ το υ ε α μ ετ α κ ίν η τ ο υ ε  πάντω ε υπουργούε πρέπει να συμπερι- λαμβάνονται όσοι σχετίζονται με τουε Ολυμπιακούε Αγώνεε και τα ολυμπιακά έρ γ α . Π ιθ α νή  θεω ρείται η κατάτμηση τηε κυβέρ- νησηε σε τομείε, όπωε «ΕΕωτε- ρικώ ν και Α μ υ ν α ε» , «εσ ω τερικών θεμάτων», ενώ σίγουρη πρέπει να θεω ρείται η αλλαγή στο υπουργείο Τύπου, αλλά και στο υπουργείο Υ γείαε, όπου τα π ρ ο βλήματα π α ραμένουν έντονα.Η κίνηση για νέο  Εκτελεστικό και νέο γραμματέα είναι φ α νερό ότι ευνοεί τον Μιχάλη Χρυ
σοχοΐδη ο οποίοε εδώ  και αρ-

κετούε μ ή νεε είναι μαζί με τον 
Νίκο Χριστοδουλάκη ο πλέον έμπ ιστοέ υπουργόε του Κώστα Σημίτη. Η μεγάλη δημοτικότητα του υπουργού Δ η μ όσ ια ε ΤάΕηε, ο οποίοε και στιε τελευταίεε δη- μ ο σ κ ο π ή σ ειε  είνα ι ο δεύτεροε πιο δημοφιλήε υπουργόε του ΠαΣ ο Κ , φαίνεται ότι μέτρησε στην απόφαση του πρωθυπουργού κα- θώε έχει αποφ ασίσει για τη δ η μιουργία ενόε κόμματοε που θα σ υ νο μ ιλεί ευ κολότερα  μ ε τουε πολίτεε, όπωε έλεγε χαρακτηριστικά συ νερ γά τη ε του Π ρ ω θ υ πουργού. Με την απόφ ασή του αυτή ο Κώσταε Σημίτηε φ α ίνεται να αναθεωρεί την άποψη που επικρατούσε ωε πρόσφατα στο Π α ΣοΚ  ότι το κόμμα  είναι έναε μ η χα νισ μ ό ε ο οπ οίοε δίνει την εκλογική μάχη και επιχειρείται

να  δ η μ ιο υ ρ γ η θ ε ί «ένα  κό μ μ α  
αρεστό στην κοινωνία». Ω ε γνωστόν, ο Πρωθυπουργόε έχει ενο χληθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα από τη δ ρά σ η που απ οκαλύπτεται ότι είχαν κορυφ αία κ ο μ μ α τικά  σ τ ελ έχ η , ο ρ ισ μ έ ν α  από τα οποία βέβαια ήταν και δι- κήε του επιλογήε.
Στην Κεντρική ΕπιτροπήΜε ενδιαφέρον αναμένεται η στάση που θα τηρήσουν στη σ η μ ερινή Κεντρική Επιτροπή τα στελέχη που θεω ρούν ότι θίγονται από τιε πρωτοβουλίεε του Π ρω θυπουργού. Ιδιαίτερα πικραμένοε εμφανίζεται ο Κώσταε Λαλιώτηε, ο οποίοε είναι οργισμένοε με τα στελέχη που διαδίδουν ότι ο ίδιοε ήταν πίσω από τιε αποκαλύψειε

του Γιώργου Κουρή, κάτι -  σύμφωνα με τα ίδια στελέχη -  που οδήγησε τον Κώστα Σημίτη στην απόφασή του να τον θέσει εκτόε Εκτελεστικού Γ ραφείου.Α π ό  το ν β α θ μ ό  α ντίδ ρ α σ η ε τω ν « εσ ω κ ο μ μ α τ ικ ώ ν  α ντιπ ά λων» του Κώστα Σημίτη κατά τη διάρκεια τηε ψ ηφ οφ ορίαε για το νέο  Εκτελεστικό θα κριθούν και ορισμένεε επιμέρουε αποφάσειε του Π ρω θυπουργού για υπουρ- γούε και υφυπουργούε. ΓΓ αυτό άλλω στε στελέχη τηε εσ ω κομ- ματικήε αντιπολίτευσηε κατηγορούσαν χθεε τον Κώστα Σημίτη ότι κρατεί σ ε ο μ η ρ εία  την Κ ε ντρική Επιτροπή μη ανακοινώ - νονταε το υπουργικό σχήμα πριν από τη συνεδρίασή τηε.Σ τ . Θ ε ο δ ω ρα κ η ς

Γιατί ο μόνοδ 
ιιου χαμογελούσε 
χθε§ ήταν 
ο Γ. ΠαπανδρέουΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ από τιε κινήσειε του Πρωθυπουργού εμφανίζεται ο Γιώργοε Παπανδρέου, ο οποίοε διατηρεί άριστεε σχέσειε με τον Μιχάλη Χρυσοχόίδη, καθ’ ότι εκτόε των άλλων οι απόψειε τουε για ένα νέο κόμμα συμπίπτουν. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Μιχάληε Χρυ- σοχοΐδηε πολεμήθηκε από στελέχη του ΠαΣοΚ και τον Κώστα Λαλιώτη όταν πριν από δύο χρόνια μι- λώνταε στο «Βήμα» είχε ταχθεί υπέρ ενόε νέου κόμματοε, πιθανόν και με νέο όνομα. Από τουε ελάχιστουε που είδαν με ενδιαφέρον την πρόταση του κ. Χρυσοχοΐδη ήταν ο υπουργόε ΕΕωτερικών.Ο  Γιώργοε Π απανδρέου ήταν και ο μόνοε υπουργόε του ΠαΣοΚ που είχε την τύχη(;) να έχει τελευ- ταίωε ένα τετ α τετ διαρκείαε 150 λεπτών με τον Κώστα Σημίτη. Η συνάντησή τουε έγινε μετά τιε συ- νομιλίεε Μπουε - Σημίτη στη σουίτα του Εενοδοχείου τηε Ουάσι- γκτον όπου δ ιέ μ ε ν ε  ο Π ρω θυπουργόε. Συνεργάτεε του Γιώργου Π απανδρέου έσπευδαν χθεε να διαψεύσουν ότι οι «αιφνίδιεε κι- νήσειε Σημίτη» ήταν ειε γνώσιν του υπουργού ΕΕωτερικών, το σίγουρο όμωε είναι ότι στην Ουάσι- γκτον Σημίτηε - Παπανδρέου είχαν όλο τον χρόνο να ανταλλά- Εουν προβληματισμούε για το μέλλον τηε κυβερνητικήε παράταΕηε. 
«Συνέπεσαν οι απόψειε τουε» έλεγαν με νόημα φίλοι του Γιώργου Παπανδρέου για να δικαιολογήσουν τη θετική στάση του υπουργού ΕΕωτερικών στιε κινήσειε του Πρωθυπουργού. Ενδεικτικό είναι ότι ο Γιώργοε Παπανδρέου ήταν ίσωε το μόνο.μέλοε του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠαΣοΚ που χα μο γελο ύ σ ε αβίαστα μετά τιε ανακοινώσειε Σημίτη.Αγωνία των βουλευτών του ΠαΣοΚ για την επόμενη ημέραΜ Ε ΕΚΔΗΛΗ την αμηχανία αλλά και την αγωνία για τιε επόμενεε εΕελίΕειε στο κυβερνών κόμμα προσέρχονταν χθεε το απόγευμα στη Βουλή οι βουλευτέε του ΠαΣοΚ, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στιε συσκέψειε που είχαν ήδη Εεκινήσει με τη λήΕη τηε συνεδρία- σηε του ΕΓ και τιε ανακοινώσειε του Πρωθυπουργού.Αν και η πρωινή συνεδρίαση τηε Βουλήε είχε τερματιστεί από νωρίε, αρκετοί για τα δεδομένα τηε εποχήε κυβερνητικοί βουλευτέε ένιωσαν την ανάγκη να περάσουν το απόγευμα από το κτίριο του Κοινοβουλίου για 

«ανταλλαγή απόψεων», όπωε έλεγαν.Ολοι αναγνώριζαν την κρισιμότητα τηε κα- τάστασηε και ήταν φειδωλοί στιε δηλώσειε τουε και συγκροτημένοι στιε εκτιμήσειε τουε.

Δεν έλειπαν οι αισιόδοΕοι, αλλά οι απαισιό- δοΕοι μάλλον υπερτερούσαν. Οι περισσότεροι απέφευγαν τιε δημόσιεε τοποθετήσειε, ίσωε και λόγω τηε προσμονήε του επικείμενου ανασχηματισμού. Το ερώτημα, πάντωε, που ερχόταν στα χείλη πολλών στη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συζητήσεων που γίνονταν στουε διαδρόμουε και στο κυλικείο του Κοινοβουλίου ήταν κυρίωε το εΕήε: «Θα σταματήσει 
εδώ η κρίση ή θα δούμε και χειρότερα;». Και, όπωε εΕηγούσαν, «τα χειρότερα» θα είναι η όΕυνση των αντιπαραθέσεων που Εεκί- νησαν χθεε και η υποχρεωτική προσφυγή σε πρόωρεε εκλογέε μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα.

«Περνάμε μια φουρτούνα, αλλά τα πράγ
ματα θα Ξεκαθαρίσουν στη συνεδρίαση τηε 
Κεντρικήε Επιτροπήε» δήλωνε ο κ. Θ. Τσου-

κάτοε. «Το Π α ΣοΚ  δεν δείχνει πια ότι εί
ναι ενιαίο» σχολίαζε η κυρία Ελισάβετ Πα- 
παζώη, ενώ ο κ. Στ. Παπαθεμελήε εκτιμούσε ότι «ο ιστορικόε του μέλλοντοε δεν 
θα ασχοληθεί με όσα συνέβησαν σήμερα». 
Ο  κ. Π. Φασούλαε παραδεχόταν ότι «κα- 
νείε δεν περίμενε» τα όσα έγιναν, αλλά εκτιμούσε ότι «στην Κεντρική Επιτροπή θα τα 
βρούμε».Περαστικόε από το Κοινοβούλιο «για ζύ
μωση», όπωε έλεγε, ήταν και ο υπουργόε Δι- καιοσύνηε κ. Φ. Πετσόλνικοε, ο οποίοε συνομίλησε με αρκετούε συναδέλφουε του βουλευτέε, στουε οποίουε εΕηγούσε ότι «ο κό- 
σμοε του ΠαΣοΚ περίμενε από τον Πρωθυ
πουργό ένα σοκ». Ο  ίδιοε, όταν ρωτήθηκε από τουε δημοσιογράφ ουε, επέμενε: «Δ εν

υπάρχει κρίση, υπάρχει κλίμα ενότηταε».
«Δεν Ξέρω τίποτε. Δεν έχω πληροφορηθεί 

τίποτε ακόμη» απάντησε ερωτώμενοε για το 
«αν φοβάται ένα νέο “Πεντελικό”» ο κ. Π. 
Αυγερινόε, έναε εκ των πρωταγωνιστών σε μία από τιε μείζονεε κρίσειε που πέρασε το κυβερνών κόμμα στο παρελθόν.Από τιε συζητήσειε, πάντωε, μεταΕύ των βουλευτών του ΠαΣοΚ δεν έλειπαν και οι αστεϊσμοί και τα πειράγματα. «Σήκωσέ το, ο πρό- 
εδροε θα είναι» ήταν το σχόλιο που γινόταν κάθε φορά που ηχούσε το κινητό τηλέφωνο κάποιου, ενώ το ερώτημα «έχειε ράψει και
νούργιο κοστούμι για την ορκωμοσία;» ακου- γόταν συχνά. Γρ . Τζιο β α ρας
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Η ΑΛΛΑΓΉ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ...

Ο κ. Mix. Χρυσοχοίδης θα προταθεϊ από τον κ. 
Κ. Σημίτη cos νέος γραμματέας της Κεντρικής 
Επιτροπής του Π αΣοΚ , μετά την επεισοδιακή  
παραίτηση (κατά πολλούς «καρατόμηση») του 
κ. Κ. Λαλιώ τη, στη χθεσ ινή θυελλώ δη σ υ ν ε 
δρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠαΣοΚ. 
Με την ανασύνθεση του Εκτελεστικού Γραφ εί
ου ανοίγει και ο δρόμος για τον ανασχηματι
σμό, onoios πιθανότερο είναι ότι δεν θα γίνει 
πριν από την ερχόμενη Δευτέρα. Η Κεντρική

Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως στις 12 το με
σ η μ έρ ι, στο Ξενοδοχείο «Κ άρα β ελ», για την 
εκλογή νέου γραμματέα και Εκτελεστικού Γ ρα
φείου, την ώρα που μεταΕύ των μελών και των 
στελεχών του ΠαΣοΚ αναζητούνταν ερμηνείες  
για όσα οδήγησαν στη θεαματική ρήΕη προέ
δρου και γραμματέα του κόμματος. Ο κ. Ση μ ί
της, που, επί τρεις μήνες απέφευγε να συνομι
λεί με στελέχη του κόμματος, προφανώς για να 
μη δεσμευθεί ως προς τις πρωτοβουλίες που

επρόκειτο να εΕαγγείλει, άρχισε, αμέσως μετά 
τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου, τα 
τηλεφωνήματα σε διάφ ορα στελέχη, α ρ χίζο
ντας από γυναίκες (ώστε να επιτύχει και την 
αναγκαία ποσόστωση) όπως η κυρία Φώφη Γεν
νήματα, η κυρία Χρύσα Αράπογλου, η κυρία Μι- 
λένα Αποστολάκη και η κυρία Τόνια Αντωνίου 
για να τις π ληροφ ορήσει ότι θα στηρίΕει την 
υποψηφιότητά τους στη νέα σύνθεση του Εκτε
λεστικού Γραφείου.

Οι υποψήφιοι για το Εκτελεστικό Γραφείο
Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτωε η Κ Ε  για να προχωρήσει στην εκλογή του γραμματέα και των μελώ ν του

Ο κ. Κ. Λαλιώτηβ αποχωρεί χαμογελαστός από τη χθεσινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠαΣοΚ. Πίσω του διακρίνεται ο κ. Ν. Αθανασάκης. Στη φωτογραφία κάτω συγκεντρωμένοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί έΕω από τα γραφεία του ΠαΣοΚ στη Χαριλάου Τρικούπη

Ε ν  σ υ ν ε χ ε ί α , επικοινώ νησε με τους κκ . Ελ. Κατσικαρέλη  (γραμματέα Οργανωτικού), Π. Κου- 
κουλόπουλο οι οποίοι και αποδέχθηκαν την πρόταση του Πρωθυπουργού. 0  κ. Χρ. ΠολυΕωγόπου- 
λος (πρόεδρος m s ΓΣΕΕ), στον οποίον επίσης προτάθηκε να είναι υποψήφιος αρνήθηκε, λέγοντας ότι ο θεσμικός ρόλος του, ως προέδρου m s ΓΣΕΕ, κάνει εκ των πραγμάτων 
«ασυμβίβαστη»  τη θέση στο ΕΓ. Πρόταση έγινε επίσης στον κ . Δ. 
Θάνο (υφυπουργό Υγείας) και στον κ. Κ. Γείτονα (ανηπρόεδρο m s Βουλής) οι οποίοι και την αποδέχθηκαν.Θεωρείται βέβαιον ότι ο πρόεδρος m s Βουλής κ. Απ. Κακλαμάνης θα είναι και πάλι μέλος του ΕΓ. Ο  κ. Σημίτης, άλλωστε, φρόνησε προτού μεταβεί χθες στη Χαριλάου Τρικούπη και προτού συναντηθεί με τον πα- ραιτηθέντα γραμματέα κ. Λαλιώτη να επικοινωνήσει με τον κ. Κακλα- μάνη και να του αποκαλύψει, έστω και στο «πάρα πέντε», n s  προθέσεις του. Οι πληροφορίες του «Βήματοε» επιμένουν όη ο πρόεδρος m s Βουλής προέβαλε αναρρήσεις για ns επιλογές του κ. Σημίτη στο θέμα του ασυμβιβάστου, πλην, όμω ς, πεί- σθηκε να παραμείνει στο ΕΓ προς χάριν m s ενότητας m s παράταΕης.Στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού βεβαίωναν σε συνομιλία που είχαν με «Το Βήμα» όη ο κ. Σημίτης έφυγε από τη Χαριλάου Τρι- κούπη προβλημαησμένος. Ηταν (έλεγαν) «ενοχλημένοε και στενοχωρη- 
μένοε» και το μόνο που είπε ήταν: 
«Ηθελα τον Λαλιώτη στην κυβέρ
νηση, ήταν ο μόνοε που μπορούσε 
να εκλαϊκεύσει την αγροτική πολι
τική μαε».Κανένας υπουργός, που ως χθες μετείχε στο Εκτελεστικό Γραφείο, δεν είναι διατεθειμένος να εγκατα- λείψει την κυβέρνηση προς χάριν του κόμματος, παρά το γεγονός ότι ο κ. Σημίτης εΕακολουθεί να κρατά καλά κρυμμένα τα χαρτιά του για τον ανασχηματισμό. Ο  κ. Α. Τσο- 
χατζόπουλος, επί παραδείγματι, στηρίζει τον κ. Λαλιώτη και διερω- τάται: «ΑλλαΕε που άλλαΕε τον  
γραμματέα και το ΕΓ, γιατί δεν προ
χώρησε και σε έκτακτο συνέδριο, ώστε να υπάρΕει καθαρή λύση στην 
αναδιάταΕη των στελεχών;». Οι κκ. 
Γ. Παπανδρέου, Κ. Σκανδαλίδης, 
Ευ. Βενιζέλος σαφέστατα προτιμούν την κυβέρνηση από το κόμμα, όπως και η κυρία Βάσω Παπαν
δρέου, η οποία από την πρώτη σπγ- μή εΕεδήλωσε την αντίθεσή m s npos το ασυμβίβαστο κυβερνητικής και κομματικής θέσεως. Ο  κ. Χρ. Πα
πουτσής, που δεν είναι υπουργός, θα εΕετάσει, όπως δήλωσε npos «Το 
Βήμα», «τη βαρύτητα των υπο
ψηφίων» για να αποφασίσει περί της εκ νέου υποψηφιότητάς του, ενώ τόνιζε npos τους συναδέλφους του όη με την πρόθεσή του ο κ. Σ η μίτης «να τα πάρει όλα επάνω του, 
να προχωρήσει σε ρήΕειε, έγινε

από Πρωθυπουργόε ηγέτηε».Είναι αλήθεια  ότι ο κ. Χρυσο- χοΐδης δεν ήταν η πρώτη επιλογή του κ. Σημίτη στη θέση του γραμματέα. Κάποιες πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Δημόσιας ΤάΕης όη  «προτιμά να είναι γήινοε βου- 
λευτήε στην εκλογική του περιφέ
ρεια» και ότι «δεν επιθυμεί τον ρό
λο του γραμματέα», έκαναν τον κ. Σημίτη να στραφεί προς τον κ. Δ .

Ρέππα. Τον κ. Χρυσοχόίδη, άλλωστε, προόριζε για το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα «απορροφού
σε» και το Δημόσιας ΤάΕης, ώστε να έχει ένα «καλό χαρτί», όπως συχνά διατεινόταν, στην προετοιμασία του κόμματος προς τις εκλογές. Από τον κ. Ρέππα, όμως, εισέπραΕε «όχι», αφού ο ε£ Αρκαδίας πολιτικός προτιμούσε κυβερνητική θέση.Ουδείς γνωρίζει αν στη σημερι

νή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής υπάρΕει και δεύτερος υποψήφιος, ο οποίος θα επιχειρήσει να συγκεντρώσει τις ψήφους των δυ- σαρεστημένων προς τον κ. Σημίτη. Ηδη, ακούστηκε το όνομα του κ. Θ. 
Πάγκαλου. Θεωρείται, ωστόσο, βέβαιον όη  ο κ. Σημίτης εΕακολουθεί να ελέγχει την Κεντρική Επιτροπή, γεγονός που σημαίνει όη άνετα μπορεί να «περάσει» η ς  επιλογές του.

Ο  κ. Αλέκος Παπαδόπουλος αρ-νείται να είναι υποψήφιος, έπειτα από όλα αυτά που συνέβησαν στο ΕΓ, παρά το γεγονός ότι για μία θέση στο κόμμα καθόλου δεν ανατίθεται προς τις προηγούμενες δηλώσεις του, ότι, δηλαδή, «τίθεται 
στη διάθεση του κόμματοε». Υποψηφιότητα για το ΕΓ αρνούνται να θέσουν και οι κκ. I. Παπαντωνίου, 
Γ. Αρσένης. Και ενώ μετά την ανακοίνωση για εκλογή νέου ΕΓ οι υποψήφιοι άρχισαν ολονύκηο αγώνα συγκέντρω σης ψ ήφω ν, δεν αποκλείεται να υπάρΕουν και άλλοι υποψήφιοι για μέλη του ΕΓ, όπως ο κ. 
Αντ. Κοτσακάς (ο οποίος χθες κατέθεσε στο κόμμα πρόταση για τη διεΕαγωγή προγραμματικού και καταστατικού συνεδρίου), και ο κ. Γ. 
Δασκαλάκης.Στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή θα υπάρΕουν μόνο δύο ομιλητές. Ο πρόεδρος του κόμματος και ο απερχόμενος γραμματέας, ο οποίος παρά την πίκρα που ασθάνεται (υπό το φως μάλιστα των προσφάτων πρωθ υ π ο υ ρ γ ιώ ν  διαβεβαιώ σεων ότι 
«δεν υπάρχει θέμα αλλαγήε του 
γραμματέα»), θα επιχειρήσει, όπως βεβαιώνουν οι συνεργάτες του, να είναι ενωτικός «ώστε να υπάρΕει 
προοπτική νίκηε στο ΠαΣοΚ».Ν . ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
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Η στάση που θα κρατήσουν στ κορυφαίοι του ΠαΣοΚ
Z t i s  έντεκα παρά δέκα το πρωί μπήκε στα γραφεία 
in s Χαριλάου Τρικούπη ο πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημί
τη s για το προγραμματισμένο τετ α τετ με τον γραμ
ματέα xns Κεντρικήε Eimpoims κ. Κ. Λαλιώτη, το οποίο 
είχε ορισθεί πριν από τη συνεδρίαση του Εκτελεστι
κού Γραφείου. Ανεβαίνονταε στον έκτο όροφο, ο Πρω- 
θυπουργόε ήταν 0pepos και χαμογελαστόε και έκανε 
ευμενή σχόλια, μπαίνονταε στο πρόσφατα ανακαινι
σμένο γραφείο του κ. Λαλιώτη. Τίποτε δεν προοιωνι
ζόταν ως εκείνη τη στιγμή τη θύελλα που θα ακολου-

Ο κ. ΛΑΛΙΩΤΗ! ανέφερε ότι είχε επιλέγει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση και να αναλάβει τη θέση του γραμματέα m s Κεντρικήε Eimpoims από τον Οκτώβριο του 2001 και ανέ- πτυΕε στον Πρωθυπουργό τον οργανωτικό σχεδίασμά που Εεκίνησε το ΠαΣοΚ και ολοκληρώθηκε με n s  πρό- σφατεε εσωκομματικέε εκλογέε. «Δεν επιθυμώ τη ρήΕη. Παραιτούμαι από γραμματέα5 m s Κεντρικήε Enrtpoims, από μέλθ5 m s ΚεντρικήΒ Ennponns και δεν επιθυμώ να είμαι υποψήφιο® ούτε ons βουλευτικέε εκλογέ5. Προ- σφέρομαι να τoπoθεmθώ om  12η θέση του ψηφοδελτίου EmKpareias» ήταν η απάντηση του κ. Λαλιώτη.Ο  κ. Λαλιώτηε μπήκε πρώτοε om v αίθουσα συνεδρίασή του Εκτελεστικού Γραφείου, όπου ήταν ήδη παρό- ντε5 όλοι. Αστειεύθηκε με ορισμένουε και δεν ενημέρωσε κανέναν για τη δραματική συζήτηση που είχε προηγηθεί.Από τον τρόπο έκφραιπ® του όλοι κατάλαβαν ότι είχαν αποφασισθεί αλλα- 
y is  στο Εκτελεστικό Γ ραφείο και ότι θα ετίθετο θέμα ασυμβιβάστου, αλλά κανέναε δεν ανέμενε ns εΕελίΕε® που ακολούθησαν.Λίγο αργότερα εισήλθε και ο Πρωθυπουργός, ο onoios πήρε αμέσως τον λόγο. Αναφέρθηκε ons επιτυχίες m s χώρας pas κατά το εΕάμηνο m s ελληνικής προεδρίας. «Το κλίμα ωστόσο 
είναι ζοφερό» είπε, γυρίζοντας αμέσως m  συζήτηση στα εσωτερικά. Ανήγγειλε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίε5 για να δοθεί νικηφόρα η εκλογική μάχη του 2004 και επεσήμανε όη οι αλλαγές αυτές θα αφορούν το κόμμα, την κυβέρνηση αλλά και το πολιτικό σύστημα. «Ανανέωση του πολιτικού συ
στήματος και αναδιάταξη δυνάμεων.
Πρέπει να κάνουμε τομές» είπε ο Πρωθυπουργός και ανέπτυΕε τα επιχειρή- ματά του για το ασυμβίβαστο μεταΕύ 
unoupYiims θέσης και μέλους του Εκτε- λεσηκού Γραφείου.

«Πρότεινα στον κ. Λαλιώτη το 
υπουργείο Γεωργίας και δεν το απε- 
δέχθη» συνέχισε ο Πρωθυπουργός, ακρνιδιάζοντας τα μέλη του Εκτελεστικού Γ ραφείου. Ο  κ. Σημίτης κατέ- ληΕε λέγοντας: «Πάμε για αναδιάτα
ξη δυνάμεων στην κυβέρνηση και στο 
κόμμα». Ολοι «πάγωσαν» με ns ανακοινώ σει του Πρωθυπουργού και γύρισαν npos τον γραμματέα του κόμματος, που πήρε αμέσα» τον λόγο.Ο κ. Λαλιώτης έκανε απολογισμό m s πολιτικής napouoias του από το 1974 ros σήμερα. «Έχω προσφέρει, εί
ναι γνωστή η ιστορία μου, δεν με εν
διαφέρουν οι καρέκλες και τα αξιώ
ματα» τόνισε. Αναφέρθηκε om v προσπάθεια που κατέβαλε ros γραμματέ- as m s Κεντρικής Επιτροπής, η οποία είχε επιστέγασμα την πορεία ανασυγκρότησή και ανανέω σή καθώς και m v εκλογή νέων οργάνων, όπως είπε.Υπενθύμισε την πορεία του από το υπουργείο Νέας Γενιάς ros το ΥΠΕΧΩ- ΔΕ. «Γίνεται προσπάθεια εδώ και και
ρό να φανεί ότι εγώ είμαι το βαρίδι.
Ως άλλη Ιφιγένεια να αποδεχθώ ότι 
εγώ είμαι το πρόβλημα» είπε ο κ. Λα- λιώπ® και ανακοίνωσε μπροστά στα εμβρόντητα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου ότι παραιτείται από γραμ- pareas, από μέλος m s Κεντρικής Em- τροπήβ και όη δεν προήθεται να είναι υποψήφιος βουλευτή5 ons προσεχείς εκλογές. «Είπα στον πρόεδρο ότι προ- 
σφέρομαι να είμαι στη 12η θέση του 
ψηφοδελτίου Επικράτειας. Παραμέ-

θούσε. Συνεργάτες του κ. Λαλιώτη μάλιστα μετέφε
ραν στουε δημοσιογράφου5 το ευχάριστο κλίμα από 
τα πρώτα λεπτά τηε συνάντησης και δεν έδειχναν να 
έχουν αντιληφθεί τι θα επακολουθούσε. Οταν έκλει
σαν οι πόρτεε, χωρίς περιστροφέε, ο κ. Σημίτης ενη
μέρωσε τον κ. Λαλιώτη για τις προθέσειε του. Του ανα
κοίνωσε ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην 
αναδιάταΕη των δυνάμεων του ΠαΣοΚ και τόνισε την 
αναγκαιότητα να προχωρήσει σε τομές στο κόμμα και 
στην κυβέρνηση. «Πρέπει να δώσουμε μια νέα δυνα

μική στο κόμμα» τόνισε και συνέχισε λέγονταε ότι θα 
επιβάλει ασυμβίβαστο στην ιδιότητα υπουργού και μέ
λους του Εκτελεστικού Γραφείου. «Επιθυμώ να πα
ραιτηθείς από γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. 
Σου ζητώ να συμμετάσχεις στη νέα κυβέρνηση που 
θα ανακοινώσω και να αναλάβεις το υπουργείο Γε
ωργίας» είπε στον κ. Λαλιώτη, τονίζοντας τη σημασία 
που έχει για το ΠαΣοΚ ο αγροτικός κόσμοε. «Σέβομαι 
την πρότασή σου, πρόεδρε, αλλά τη θεωρώ μομφή 
και δεν τη δέχομαι» απάντησε ο κ. Λαλιώτης.νω βουλευτής της Β’ Πειραιά, σεβό

μενος τη λαϊκή ετυμηγορία» κατέλη- Εε ο κ. Λαλιώτης. Οι δηλώ σ ει αυτέ5 έπεσαν σαν κεραυν05 στην αίθουσα, και όλοι «πάγωσαν». Χρειάστηκαν κάποια δευτερόλεπτα για να ανακτήσουν όλοι την ψυχραιμία τους και να αποφασίσουν τη στάση που θα κρατήσουν.Πρώτος πήρε τον λόγο ο κ. Χρ. Πα- 
πουτσήε, ο σπσίθ5 ζήτησε από τον κ. Λαλιώτη να επανεΕετάσει την απόφασή του και να είναι υπσψήφΐ05 βου- λευτή5στηΒ' Πειραιά. «Στην πολιτική 
τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέ
σματος» συμπλήρωσε ο κ. Παπουτσή5, αναφερόμενος σπ5 πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού, και τόνισε όη ο κ. Σημίτης δικαιούται να έχει μια τέτοια ευκαιρία. «Κώστα, πρέπει να το επανε
ξετάσεις» είπε και ο κ. Δ. Ρέππας, ο οποίος συμφώνησε με 05 πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού.Ο  κ. Ακης Τσοχατζόπουλος είπε όη κανένα5 δεν μπορεί να είναι ανάθετσε σε μια πρόταση διαδικασίας ανανέω σ ή . Προέβαλε ωστόσο τις ενστάσεις του. «Προτού πάμε για εκλογή νέ
ου γραμματέα, θα έπρεπε να πάμε σε 
ένα έκτακτο συνέδριο, το οποίο, λό
γω χρόνου, είναι δύσκολο να γίνει. 
Επομένως ας πάμε στην Κεντρική Επι
τροπή» είπε ο υπουργ05 ΑνάπτυΕης και συνέχισε: «Αν και κατά πόσον αυ
τή η επιλογή με τον κ. Λαλιώτη συμ
βάλλει στην ενδυνάμωση του ΠαΣοΚ 
και στην προοπτική νίκης θα κριθεί 
στο μέλλον, και ο καθένας θα έχει την 
ευθύνη του. Δεν είμαστε κολλημένοι 
στις καρέκλες» είπε.Ο  κ. Γ. Παπανδρέου στήριΕε απο- λύτα® το πλαίσιο αρχών που παρουσίασε ο κ. Σημίτης. Απευθυνόμενο5 προς τον κ. Λαλιώτη, είπε όη η πρόταση του Πρωθυπουργού δεν αποτελεί μομφή προε το πρόσωπό του, αλλά εντάσσεται στ® αναγκαίες τομέ5 για το καλό του κόμματος. Τόνισε την ανάγκη νέας αφετηρίας, νέα5 ενότητας 
«και νέας στοίχισης των δημοκρατι
κών και προοδευτικών δυνάμεων».Ο  κ. Απ. Κακλαμάνηε φάνηκε πολύ προβλημαπσμένο5 από τ® εΕελί- Εειε. «Ούτως εχόντων των πραγμά
των, προέχει η ενότητα, και πρέπει ο 
καθένας να συνεισφέρει. Πρέπει να 
αποφύγουμε τα λάθη του παρελθό
ντος, όπως η κρίση του Πεντελικού. 
Τα λάθη τα πληρώσαμε» είπε ο Πρό- εδρο5 π® Βουλής. Προβλημαησμένη φάνηκε και η κυρία Βάσω Παπαν
δρέου, η οποία είπε στον κ. Σημίτη όη οι πρωτοβουλίες είναι δικέ5 του, αν και έθεσε θέμα πολιπκών προτεραιοτήτων πριν από τ® αλλαγέ5 προσώπων.Ο  κ. Κ. Σκανδαλίδηε ανέφερε όη ο Πρωθυπουργό5 έχει αυΕημένο μερίδιο ευ θ ύ ν η  σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. «Προηγούνται οι πολιτικές 
από κάθε πρωτοβουλία και αλλαγές 
προσώπων. Το Εκτελεστικό Γραφείο 
πρέπει να έχει πολιτικό χαρακτήρα 
και όχι μόνο οργανωτικό» είπε ο υπουργόε Εσωτερικών. Η κυρία Τόνια 
Αντωνίου είπε όη το ΠαΣοΚ δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι ο δρόμο5 προ5 ηε εκλογές δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε όη οι πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού πρέπει να αποτελέσουν αφετηρία για τη νέα εποχή και πρόσθεσε όη αυτή η αφετηρία δεν πρέπει να συνδεθεί με μια εσωκομμαηκή κρίση.

Τι δήλωσαν 
om χθεσινή 
συνεδρίαση 

τον
Εκτελεστικού 

Γραφείου 
τα απερχόμενα 

μέλη τον
Κ. Λαλιώτης«Γίνεται προσπάθεια εδώ και καιρό να φανεί ότι εγώ είμαι το βαρίδι. Ως άλλη Ιφιγένεια, να αποδεχθώ ότι εγώ είμαι το βαρίδι. Παραιτούμαι...»

Απ. Κακλαμάνης«Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος, όπως η κρίση του “Πεντελικού”. Τα λάθη τα πληρώσαμε»

Γ. Παπανδρέου«Η πρόταση του Πρωθυπουργού δεν αποτελεί μομφή στο πρόσωπο του κ. Λαλιώτη, αλλά εντάσσεται στις αναγκαίες τομέ5»
Α. Τσοχατζόπουλος«Αν και κατά πόσον η εΕέλιΕη με τον Λαλιώτη συμβάλλει στην ενδυνάμωση του ΠαΣοΚ και στην προοπτική νίκης, θα κριθεί στο μέλλον»

Βάσω Παπανδρέου«Υπάρχει θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων πριν από τις αλλαγές προσώπων»

Δ. Ρέππας«Οι πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού είναι στη σωστή κατεύθυνση»
Ευ. Βενιζέλος«Ο κ. Σημίτη5 έχει την απόλυτη ευθύνη να οδηγήσει το ΠαΣοΚ στΐ5 εκλογές με ένα σχέδιο νίκης»

Κ. Σκανδαλϊδης«Προηγούνται οι πολιτικές από κάθε πρωτοβουλία και αλλαγές προσώπων»

Χρ. Παπουτσής«Ο κ. Λαλιώτης να επανεΕετάσει την απόφασή του και να είναι υποψήφιος βουλευτής»
Τονια Αντωνίου«Συμφωνώ με την πρόταση ανανέωσης του κ. Σημίτη. Χρειάζονται ρήΕεις και ανατροπές»

Μιλένα Αποστολάκη«Η αφετηρία για τη νέα εποχή δεν πρέπει να συνδεθεί με εσωκομματική κρίση» ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΚΑ
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Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ...

Στη Νέα Δημοκρατία 
«βλέπουν» τώρα 
εκλογές τον Οκτώβρτο
ΠώΞ αντέδρασε ο κ. Κ  Καραμανλήε όταν ττληροφορήθηκε 
στο Λονδίνο όπου βρισκόταν τιε είελίέειε στο κυβερνών κόμμα

Π ρό ω ρ ες  εκλογέε «βλέπει» η Νέα Δημοκρατία μετά τιε τε- λευταίεε εΕελίΕειε στο ΠαΣοΚ. Μάλιστα, κορυφαία στελέχη τηε δεν διστάζουν να προβλέψουν ότι ο επι- κρατέστεροε μήναε για τη διεΕα- γωγή των εκλογών είναι ο Οκτώ- βριοε. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι «δικαιώθηκε πλήρωε» ο αρχη- γόε τηε αΕιωματικήε αντιπολίτευ- σηε κ. Κ. Καραμανλή«, ο οποίοε την περασμένη Παρασκευή στη συνεδρίαση τηε Κοινοβουλευτική« Ομάδαε ζήτησε «εκλογέε τώρα».
Η λήΕη τηε συνεδρίαση« του ΕΓ του Π α ΣοΚ  βρήκε τον κ. Κ α ρα μανλή στο αεροδρόμιο του Λονδίνο, λίγο προτού επιστρέφει στην Α θή να , μετά την επίσκεψ η που πραγματοποίησε στη βρετανική πρωτεύουσα. Αμέσω ε ενημερ ώ θηκε από τουε συνεργάτεε του για τιε εΕελίΕειε και λίγο αργότερα ο εκπρόσωποε Τύπου του κόμματοε κ. Θ. Ρουσόπουλοε δήλωσε: «Ο  

τόποε δεν αντέχει να πληρώσει 
άλλο τα αδιέΕοδα τηε κυβέρνησηε 
και του ΠαΣοΚ. Η  μόνη λύση για 
τη χώρα είναι εκλογέε τώρα».Ο  γραμματέαε τηε ΚΕ τηε ΝΔ κ. 
Ευ. Μεϊμαράκηε, μιλώνταε προε «Το Βήμα», αφού ανέφερε ότι «δεν

αναστρέφεται το κλίμα», σημείωσε με νόημα: «Αυτά που γίνονται 
επιβεβαιώ νουν το πολιτικό μαε 
σκεπτικό για το αίτημα περί πρό
ωρων εκλογών».Στελέχη τηε αΕιωματικήε αντι- πΟλίτευσηε υποστηρίζουν ότι «πα
ρά τιε αλλαγέε, ο Πρωθυπουργόε 
δεν πρόκειται να γίνει πειστικόε 
στην ελληνική κοινωνία καθώε 
έχει τρωθεί το γόητρό του». Μάλιστα, διευκρινίζουν ότι δεν μπορεί ο κ. Σημίτηε ύστερα από επτά χρόνια στην πρωθυπουργία να μιλάει για εκσυγχρονισμό και αναφέρουν χαρακτηριστικά την ιστορία με τον λύκο και τα πρόβατα.Ο  συντονισ τήε Ο ικ ο νο μ ικ ώ ν Υποθέσεω ν τηε Ν Δ κ. Γ. Αλογο- 
σκούφηε επεσήμανε προε «Το Βήμα» ότι οι εΕελίΕειε στο εσωτερικό του ΠαΣοΚ δείχνουν το αδιέΕοδο στο οποίο έχει περιέλθει το κυβερνών κόμμα. «Στο Π αΣοΚ δεν 
μπορούν να συμφωνήσουν στα 
στοιχειώδη και είναι αδύνατον να 
κυβερνήσουν. Αυτό ενισχύει το αί
τημά μαε για πρόωρεε εκλογέε» είπε χαρακτηριστικά.Στο ίδιο μήκοε κύματοε κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικόε εκπρόσωποε τηε ΝΔ κ. Π. Παυλόπουλοε,

ο οποίοε με δηλώσειε του στο «Βήμα» είπε: «Η κομματική κρίση απη
χεί και την κρίση στην κυβέρνηση. 
Η  εΕέλιΕη τηε χθεσινήε συνεδρία- 
σηε του ΕΓ του ΠαΣοΚ δείχνει ότι 
κατέρρευσε ο μύθοε τηε ισχυρήε 
κυβέρνησηε του κ. Σημίτη».Την άποψη ότι οι εΕελίΕειε στο εσωτερικό του Π αΣοΚ  δεν αφ ορούν ούτε στο ελάχιστο την ελληνική κοινωνία εΕέφρασε και ο κ. 
Α. Σπηλιωτόπουλοε, ο οποίοε διευκρίνισε ότι «αφορούν αποκλει
στικά και μόνο τουε καρεκλοκέ- 
νταυρουε του κυβερνώντοε κόμ
ματοε». «Ο κ. Σημίτηε πρέπει να 
αφήσει τον ελληνικό λαό να απο
φασίσει αν θέλει να γυρίσει σελί
δα» είπε χαρακτηριστικά.Επικριτικόε για την κυβέρνηση εμφανίστηκε από τα Χανιά και ο επί- τιμοε πρόεδροε τηε ΝΔ κ. Κ. Μη- 
τσοτάκηε συμφωνώνταε με την πρόταση του κ. Καραμανλή για πρόωρη προσφυγή σπε κάλπεε. «Η κα
τάσταση δεν είναι πια αναστρέψι
μη. Η  Ελλάδα χρειάζεται εκλογέε. 
Η  τελευταία υπηρεσία του κ. Σ η μ ί
τη είναι να διευκολύνει τον τόπο 
και να πάει σε εκλογέε».

Α. Ρα β α ν ο ς

Αρχίζει μια νέα ηερίοδοζ 
για κόμμα - κυβέρνηση
Ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού

ΚΥΡΙΕΣ και κύριοι, παρου
σίασα στη συνεδρίαση του 
Εκτελεστικού Γραφείου τη 
δουλειά την οποία πραγμα
τοποιήσαμε κατά τη διάρ
κεια τηε προεδρίαε και, μια 
που τελειώνει η προεδρία, 
τιε σκέψειε μου για την πε
ρίοδο που ακολουθεί.

Συμφ ω νήσαμε ότι με το 
τέλοε τηε προεδρίαε αρχίΕει 
μια νέα περίοδοε για την κυ
βέρνηση και το κόμμα. Η  πε
ρίοδοε για να εΕασφαλίσου- 
με τη νίκη στιε εκλογέε την 
άνοιΕη του 2004. Αυτή η 
περίοδοε είναι περίοδοε 
εντατικήε δουλειάε.

Η  χρήση του όρου “νέα 
περίοδοε”, έναε όροε που 
χρησιμοποιείται συχνά, 
δεν γίνεται για να προ
σαρμοστούμε σε μια συ
νηθισμένη πολιτική πρα
κτική, γιατί πρέπει να δώ
σουμε ένα μήνυμα σε σχέ
ση με τιε εκλογέε.

Ο όροε αυτόε ανταποκρί- 
νεται σε μια πολιτική διαπί
στωση. Η  δουλειά μαε οφεί
λει να έχει σε όλουε τουε το- 
μείε και σε όλεε τιε μορφέε 
τηε ένα συγκεκριμένο κρι
τήριο, έναν συγκεκριμένο 
στόχο: να ετοιμάσουμε την 
πολιτική αναμέτρηση των 
εκλογών με όρουε νίκηε.

Σ υ μ φ ω ν ή σ α μ ε  για την 
ανάγκη προβολήε του έργου 
μαε, για την εκπόνηση ενόε 
προγράμματοε το οποίο θα 
παρουσιάσει το ΠαΣοΚ για 
την περίοδο του 2004 και 
μετά, για την ενίσχυση του

στελεχιακού δυναμικού μαε, 
για τη διάταΕη των δυνάμε
ων μαε στην καθοδήγηση

του αγώνα. Λεπτομέρειεε πά
νω σε αυτά τα θέματα θα εκ
θέσω στη συνεδρίαση τηε 
Κεντρικήε Επιτροπήε.

Θα σταθώ σε μια πλευρά 
των αποφάσεών μου. Για να 
επιτύχουμε ο καθέναε από 
τα μέλη του Εκτελεστικού 
Γραφείου την απαραίτητη κι
νητοποίηση, που πρέπει να 
είναι σε υψηλό βαθμό, θα 
πρέπει να ενταχθεί το κάθε 
στέλεχοε με τον αποδοτικό
τερο και αποτελεσματικότε
ρο τρόπο στην προσπάθεια 
να κερδίσουμε την εντολή 
του ελληνικ ού  λα ού και 

στην επόμενη αναμέτρηση.
Συμφωνήσαμε με τα μέλη 

του Εκτελεστικού Γραφείου 
ότι σε αυτή τη φάση δεν εί
ναι σκόπιμο να λειτουργούν 
και ωε υπουργοί και ωε επι
φορτισμένοι με τη διεΕαγω- 

γή του εκ λ ογ ικ ού  
αγώνα και ωε υπο
ψήφιοι. Οι πολλα- 
πλέε ευθύνεε, που 
είναι σκόπιμεε σε 
άλλεε περιστάσειε, 
αυτή τη στιγμή δεν 

βοηθούν.
Τα μέλη του Εκτε

λεσ τικ ού  Γρ α φ είου  
πρέπει να έχουν ελευ
θερία χρόνου και λυμέ

να χέρια για την προετοιμα
σία των εκλογών. Οπωε αντί
στοιχα και τα μέλη του 
Υπουργικού Συμβουλίου πρέ
πει να έχουν λυμένα χέρια, 
να μην έχουν άλλα βάρη, για 
να π ροω θήσουν αποτελε
σματικά το κυβερνητικό έρ
γο. Ετσι, με περισσότερα  
στελέχη, με περισσότερεε  
δυνάμειε στην πρώτη γραμ
μή, μπορούμε να επιτύχου
με την εκλογική νίκη.

Συμφωνήσαμε επίσηε ότι 
με τιε συνθήκεε που δημι- 
ουργήθηκαν είναι σήμερα  
επ ιβεβλημένο η Κεντρική  
Επιτροπή να προβεί στην 
εκλογή ενόε νέου Εκτελε
στικού Γραφείου και όχι μό
νο στην κάλυψη των θέσε
ων των υπουργών που απο
χωρούν.

Παρακάλεσα τον γραμμα
τέα τηε Κεντρικήε Επιτρο- 
πήε, τον σύντροφο Λαλιώτη, 
να υποβάλει την παραίτησή 
του και να ενισχύσει την κυ
βέρνηση. Θεώρησα και θε
ωρώ ότι η συμμετοχή του 
στην κυβέρνηση μπορεί να 
βοηθήσει την καλύτερη πα
ρουσίαση του έργου τηε, την 
καλύτερη επικοινωνία και 
την καλύτερη επαφή με τουε 
κοινωνικούε χώρουε.

Ο σύντροφ οε Λαλιώτηε 
μού δήλωσε ότι δεν επιθυ
μεί τη συμμετοχή του στην 
κυβέρνηση. Θα παραιτηθεί, 
αύριο στην Κεντρική Επι
τροπή, στην οποία θα εΕη- 
γήσει και την άποψή του. 
Θέλω να τονίσω ότι τιμώ τη 
δουλειά του ωε γραμματέα 
τηε Κεντρικήε Επιτροπήε.

Η  Κεντρική Επιτροπή θα 
συνέλθει αύριο για την εκλο
γή Εκτελεστικού Γραφείου 
και την εκλογή γραμματέα 
τηε Κεντρικήε Επιτροπήε. Ο 
χρόνοε και ο τόποε θα ανα
κοινωθούν.

Θέλω να εκφράσω προε 
όλα τα μέλη του Εκτελεστι
κού Γραφείου και τον γραμ
ματέα την εκτίμησή μου, και 
τιε ευχαριστίεε όλων για την 
προσφορά τουε, για το συ- 
νεχέε ενδιαφέρον τουε για 
το κόμμα. Τιμώ τη δουλειά 
τουε, τιμώ τη φιλία τουε, και 
αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον 
σύντροφο Λαλιώτη. Στόχοε 
Εεκάθαροε όλων μαε είναι 
να εργαστούμε αμέσωε, να 
εργαστούμε αποτελεσματικά 
για τη νίκη του ΠαΣοΚ.

Εκπροσωπούμε τιε δυνά- 
μειε τηε προόδου τηε ελλη- 
νικήε κοινωνίαε, τιε δυνά
μει« τηε αλλαγήε τηε κοινω- 
νϊαε, και έχουμε υποχρέωση 
να ανταποκριθούμε στιε ανα- 
μονέε των δυνάμεων αυτών 
στιε εκλογέε την άνοιΕη του 
2 0 0 4 . Και θα ανταποκρι- 
θούμε.

Σαε ευχαριστώ.
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ΜεταΣύ των πολιτικών αρχηγών, ποιοε νομίζετε ότι 
είναι καταλληλότεροβ για πρωθυπουργόβ τηβ χώραε;0 κ. Σημίτηε 37,5% i

.................. :τ.τ.-.— —τγ1...0 κ. Καραμανλήε 35,7% ■Η κυρία Παπαρήγα 1  2,1%0 κ. Κωνσταντόηουλοε 1  3,4%0 κ. Τσοβόλαε 1 1,8%0 κ. Καρατζαφέρηβ 1  2,1%Αλλοε 1 1 ,4%Κανέναβ 13,8%Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ 1  2,2%

Πηγή: Metron Analysis

Πρόθεση ψήφου (με χρήση κάλπηε)
«Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, αν είχαμε σήμερα εκλογέε;»

« w  U ' ^ 1 ' ν '  ' a  ' λ - 1 »ΠαΣοΚ Νέα ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΛΑΟΣ ΑΜο Λευκό ^  ^Δημοκρατία ^Y· Tà ¿ί ν
Πηγή: Metron Analysis

Παραμένει το προβάδισμα ms ΝΑ και 
το «ισχυρό χαρτί» Σημίτη για το ΠαΣοΚ
Την ώρα που ο πρωθυπουργόε και πρόεδροε του Πα
ΣοΚ κ. Κ. Σημίτηε αναλάμβανε ανατρεπτικέε πρω- 
τοβουλίεε σε κυβέρνηση και κόμμα, μία ακόμη δη
μοσκόπηση επιβεβαίωνε το σταθερό πια προβάδι
σμα τηε ΝΔ. Το παρήγορο για την κυβερνητική πα-

ράταΕη είναι ότι ο κ. Σημίτηε παραμένει το ισχυρό 
χαρτί του ΠαΣοΚ καθώε προηγείται του προέδρου 
τηε ΝΔ ωε καταλληλότεροε για πρωθυπουργόε, με 
δύο ποσοστιαίεε μονάδεε. Στη νέα δημοσκόπηση  
τηε εταιρείαε Metron Analysis καταγράφεται σαφέε

ισχυρό προβάδισμα 8 ποσοστιαίων μονάδων τηε ΝΔ, 
με 38,4%, έναντι του ΠαΣοΚ, με 30,4%, στην πρόθε
ση ψήφου. Τα μικρότερα κόμματα διατηρούν τιε δυ- 
νάμειε τουε, με οριακέε αποκλίσειε από την προη
γούμενη μέτρηση τηε ίδιαε εταιρείαε.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ πάντω5 χάνει το προβάδισμα εμπιστοσύνπ5 σε πολλούε τομείε κυβερνητικήε δρα- στηριότηταε και παραμένει ισχυρή μόνο στην εΕωτερική πολιτική, στα μεγάλα έργα, στουε Ολυμπιακούε Αγώ νεε και στην καταπολέμηση τηε τρομοκρατίαε. Σε όλουε τουε άλλουε τομείε προηγείται η ΝΔ.
Η νέα αυτή δημοσκόπηση, που έγινε το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου καταγράφ ει σημαντική άνοδο υπέρ τηε ΝΔ στη λεγάμενη παράσταση νίκηε κάθοδε το 62,5% πιστεύει ότι θα κερδίσει η αΕιω- ματική αντιπολίτευση, έναντι μό- λιε 21,9% που θεωρεί ότι θα κερδίσει το ΠαΣοΚ. Το ανησυχητικό για την κυβέρνηση είναι ότι, ενώ οι πολίτεε εγκρ ίνουν την ευρω παϊκή πολιτική εκ μέρουε του κ. 

Κ. Σημίτη και ενώ η έρευνα διε- Εήχθη εν μέσω τηε Συνόδου Κο- ρυφή5 τη5 Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η , το ΠαΣοΚ όχι μόνο δεν κατόρθωσε να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά αυτή την επιτυχία, αντιθέτωε η απήχησή του στην κοινή γνώμη υπέστη και άλ- λεε απώλειεε. Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία τηε έρευναε και για το πώε αντιλαμβάνονται οι πολίτεε τα προβλήματα τηε χώραε καθώε θεωρούν ότι η ανεργία είναι το βασικότερο πρόβλημα, σε ποσοστό 47%, και ακολουθούν η οικονομία, με 21,9%, και η ακρίβεια, με 5,2%. Σχετικά με τη δημοτικότητα των πολιτικών προσώπων δεν έχουν υπάρΕει σημαντικέε μεταβολέε, αν και υπάρχει μια μικρή κάμψη για όλουε. Από το ΠαΣοΚ προηγείται σταθερά και με διαφορά ο κ. Γ. 
Παπανδρέου, με 91,1%, και ακολουθούν η κυρία Φώφη Γεννη- 
ματά, με 82,4%, ο κ. Ευ. Βενιδέ- 
λο ε, μ ε 7 9 ,3 , ο κ . Μ. Χρυσ ο- 
χοΐδηε, με 79%, και η κυρία Βά- 
σω Παπανδρέου, με 75,9%.Από τη Νέα Δημοκρατία προηγούνται η κυρία Ντόρα Μπακο- 
γιάννη, ο κ. Γ. Σουφλιάε, ο κ. Β. 
Πολύδωραε, ο κ. Αλ. Λυκουρέ- 
£οε και ο κ. Θ. Ρουσόπουλοε.Το εντυπωσιακό στοιχείο αυτήε τηε έρευναε είναι ότι η συσπείρωση των ψηφοφόρων τηε ΝΔ έχει εΕακοντιστεί στο εντυπ ω σιακό

Καταλληλότητα πολιτικών κομμάτων για 
τη διαχείριση των θεμάτων τηε χώραε

Το κυριότερο πρόβλημα τηε χώ ραε
(αυθόρμητεβ αναφορέβ: μία απάντηση)

Προβάδισμα Νέαβ Δημοκρ ¡niasΤην Παιδεία — Β Β  77,9%Την εθνική άμυνα 32,5%Τον εκσυγχρονισμό τηε δημόσιαε διοίκησηε mttÊÊÊÈitiÊitiÊÊÊÈtiÊeiÊeÊÊemmmmm 33,6%32,1%Την Υγεία « — ——- - * ——- - - 1  25,6%Την εγκληματικότητα Η Η Β Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Ι  3? 5%76,7%Τα θέματα τηε οικονομίαε iris χώραε 79,1%πόρων του Γ' ΚΠΣ ........................................................................ ' ..............Το ΑσφαλιστικόΤην ανεργία Β  31.0%
Ü Ü B · 20,9%Τα ναρκωτικά ■ — — — — I 2ÿ 2%. . i · · · · » . · · . · — 121,7%φαινομένων διαφθοράε mummamaameamm 20,6%Την προστασία του περιβάλλοντοε - * — 28,2% 
w eerntm aom t^m m ^  23,3%

Πηγή: Metron Analysis
1*1 ΠαΣοΚ 1 1  Νέα Δημοκρατία

ΑνεργίαΟικονομίαΑκρίβειαΑλλοδαποί/ΙΥΙετανάστεε Μ  4,4% L- 33,4% τον 1 Μάρτιο 2003ΕΕωτερική πολιτική ■  3,7%Υγεία/Περίθαλψη i  2,0% ;Παιδεία i  1,9%Διαφθορά 1 1,6%Ελλειψη οργάνωσηε κράτουε ]  1,2%Φτώχεια 3 1,1% :Ασφαλιστικό ] 1,0%Εγκληματικότητα/Τ ρομοκρατία ¡ 1,0% 1Κανένα 0,7%Αλλα 6 4Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ ] 1,0%
Πηγή: Metron Analysis

Παράσταση νίκηε

«Αν είχαμε σήμερα εκλογέβ, ποιο κόμμα νομίζετε ότι θα ερχόταν πρώτο;»

ΠαΣοΚ ΝέαΔημοκρατία
Πηγή: Metron Analysis

Κανένα Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

Ωε τώρα είστε από τουε κερδισμένουε 
ή από τουε χαμένουε στο Χρηματιστήριο;

Από t o u s  Ούτε από t o u s  Από t o u s  Δεν γνωρίζω/ κερδισμένουε κερδισμένουε χαμένουε Δεν απαντώ
ούτε από tous 

χαμένουε 
(αυθόρμητα)

Πηγή: Metron Analysis

89,1%, ενώ, αντιθέτωε, εκείνη των ψηφοφόρων του ΠαΣοΚ έχει πέσει στο 69,5%.Στο Π α Σ ο Κ  δ εν  είχα ν χ ρ ό ν ο  χ θ εε  για  σ χ ο λ ια σ μ ό  τηε δ η μο -
σκόπησηε, αν και κορυφαία στελέχη δήλωναν ότι ήταν αναμενόμενη και αυτή η εικόνα. Ο ρισμένοι πάντωε επιμένουν ότι οι πρω- το β ο υ λίεε  του Π ρ ω θ υπ ο υρ γο ύ

μπ ορούν να ανατρέψ ουν το δυ- ομενέε κλίμα, και από το φθινόπωρο να υπάρχει άλλη εικόνα για το Π αΣοΚ . Στη Ν Δ στελέχη όπωε ο κ. Γ. Σουφλιάε και ο εκπρόσω-
ποε του κόμματοε κ. Θ . Ρουσό- πουλοε εΕέφ ρασαν εκ νέου την ικανοποίησή τουε τονίδονταε ότι πρόκειται για επ ιβεβαίω ση τηε προοπτικήε νίκηε.
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Οι Τούρκοι 
περιφρονούν 
το θερινό 
μορατόριουμ

Η Α γκυρα περιφρονεί το θ ερινό μορατόριουμ που είχαν υπογράψει οι κκ. Κ. Πα- 
πούλιαε και Μεσούτ Γιλμάζ και εΕακολουθεί να προκαλεί στο Αιγαίο αποστέλλονταε και χθεε 18 μαχητικά τηε α ε ρ ο σκάφ η σε έΕι σχη μα τισ μού ε μάχηε, τα οποία προκάλεσαν 14 παραβιάσειε του εθνικού εναέριου χώρου και έΕι παρα- βάσειε των κανόνω ν εναέριαε κυκλοφορίαε, ενώ σε τρειε πε- ριπτώσειε ενεπλάκησαν σε ει- κονικέε αερομαχίεε με ελληνικά μαχητικά που έσπευσαν να τα αναχαιτίσουν.
Αλλαγές στο 
σχέδιο νόμου 
για ιην οπΑοφορίαΑ λ λ α γ έ ς  π ρ ο ώ θ η σ ε χ θ εε  στη Βουλή η ηγεσία  του υπουργείου Δ η μ όσ ια ε ΤάΕηε στο νομοσχέδιο για την οπλο- φορία και τη χρήση όπλων από τουε αστυνομικούε, καθώε και την εκπαίδευσή τουε σε αυτά.Κατά τη συζήτηση του ν ο μοσχεδίου στο πρώτο θερινό τμήμα, όπου ψηφίσθηκαν και τα άρθρα του, ο υφυπουργόε Δημόσιαε ΤάΕηε κ. Π. Τσερ- 
τικίδηε ανακοίνω σε ότι πλέον «ο αστυνομικόε που εκχε- 
λεί παρανόμωε πυροβολισμό  
ακινητοποίησηε, ή εΕουδετέ- 
ρωσηε, τιμωρείται με φυλάκι
ση τουλάχιστον έΕι μ η νώ ν, 
αντί του ενόε έτουε που προ- 
βλεπόταν αρχικά».Επίσηε, προσετέθη διάταΕη, σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τη ν  ο π ο ία  «η  
αντισυνταγματική, ή προδή- λωε παράνομη, διαταγή ανω- 
τέρου για χρήση πυροβόλου  
όπλου δεν αίρει τον άδικο χα
ρακτήρα τηε πράΕηε του αστυ
νομικού».

Συνεχίστηκαν οι αντιδράσεις για τη συμφωνία HI ΙΑ - Σκοπιών
Το θέμα τηε υπογραφήε τηε διμερούε συμφωνίαε 
των ΗΠΑ με τα Σκόπια έφεραν χθεε προε συνή
χηση στη Βουλή οι βουλευτέε του ΠαΣοΚ κκ. Στ. 
Παπαθεμελήε και Π. Σγουρίδηε, καθώε και ο βου-

λευτήε τηε ΝΔ κ. Σ. Κούβελαε. Οι κυβερνητικοί 
βουλευτέε με ερώτηση που κατέθεσαν προε τον 
υπουργό ΕΕωτερικών αναφέρουν ότι «υπήρΕε πι- 
σώπλατη μαχαιριά στο όνομα τηε πΓΔΜ».

Π ΑΡΑΛΛΗΛΑ, διευκρινίζουν ότι 
«οι Η Π Α υπέγραφ αν διμε

ρή συμφωνία με τα Σκόπ ια  και 
το ψευδώνυμό τουε ωε Μ ακεδο
νία» επισημαίνονταε ότι «οι ΗΠΑ  
προχώ ρησαν σε αυτή την κ ίν η 
ση προσβάλλονταε συνειδητά τιε 
ελ λ η ν ικ έε  ευ α ισ θ η σ ίεε  κα ι εν  
γνώσει τουε τα ελληνικά εθνικά  
συμφέροντα». ΓΙαρεμβαίνονταε, ο εκπ ρόσω π οε Τύπου τηε Ν Δ κ. 
Θ .Ρουσόπουλοε με δήλωσή του τόνισε: «Η  αδράνεια τηε κυβέρ- 
νησηε για πολύ μεγάλο χρονικό  
διάστημα έχει δημιουργήσει τέ- 
τοιεε συνθήκεε που επιτρέπουν 
στην κυ βέρνησ η  των Σ κ ο π ιώ ν  
να προωθεί διεθνώε τιε γνωστέε 
θέσειε τηε για το θέμα του ονό- 
ματοε. Η  τωρινή αντίδραση τηε 
κυβέρνησηε ήρθε πολύ αργά και 
γι' αυτό είναι αναποτελεσματι
κή». Ο  κ. Κούβελαε με ερώτησή του προε τον Π ρω θυπουργό χ α ρακτηρίζει «παράνομη και αντί
θετη με τη σχετική απόφαση του 
ΟΗΕ τη χρήση άλλου ονόματοε 
πλην τηε πΓΔΜ ».

Τι απαντά το Στέττ ΝτιπάρτμεντΟπωε μεταδίδει ο ανταποκριτήε μαε στην Ουάσιγκτον Δ. Απόκηε, η υπογραφή τηε διμερούε συμφωνίαε με- ταΕύ των Ηνωμένων Πολιτειών τηε Αμερικήε και των Σκοπιών σχετικά με το «Διεθνέε Ποινικό Δικαστήριο» δεν αποτελεί αλλαγή τηε πολιτικήε τηε Ουάσιγκτον στο θέμα τηε ονομασίαε του γειτονικού κρατιδίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κ. Ρίτσαρντ Μπάουτσερ.Απαντώνταε σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια τηε χθεσινήε ενη- μέρωσηε Τύπου, ο εκπρόσωποε του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι η υπο

Οι βουλευτές του ΠαΣοΚ κκ. Στ. Παπαθεμελήε (επάνω αριστερά) και Π. Σγουρίδηε (επάνω δεΣιά) και ο βουλευτήε τηε ΝΔ κ. Σ. Κούβελαε (αριστερά) με ερώτησή τουε έφεραν στη Βουλή το θέμα τηε διμερούε συμφωνίαε των ΗΠΑ με τα Σκόπια

γραφή τηε σχετικήε συμφωνίαε δεν αποτελεί αλλαγή στο θέμα τηε ονομασίαε και οι Η ΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη διαδικασία του ΟΗΕ σχετικά με το θέμα. «Δεν αποτελεί 
αλλαγή πολιτικήε. Χρησιμοποιή
σαμε το ανεπίσημο όνομα “Μακε
δονία" έτσι ώστε να γίνει δυνατή η 
υπογραφή αυτήε τηε συμφωνίαε. 
Οι Ηνωμένεε Πολπείεε τηε Αμερικήε 
αναγνωρίζουν αυτή τη χώρα ωε 
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρα
τία τηε Μακεδονίαε» σχολίασε ο εκπρόσωποε.

Πρέπει να σημειωθεί ότι διπλωματικοί παρατηρητέε στην αμερικανική πρωτεύουσα, παρά την επίσημη θέση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χαρακτηρίζουν ωε επιτυχία των Σκοπιών την εν λόγω υπογραφή με την ονομασία «Μακεδονία».Οπωε επισημαίνουν, η κυβέρνηση των Σκοπιών, εκμεταλλευόμενη τη βιασύνη τηε Ουάσιγκτον να υπογράψει την εν λόγω συμφωνία, επέτυχε να σημειώσει πρόοδο στην προσπάθεια για αναγνώρισή τηε με τη συγκεκριμένη ονομασία.

Ο ΓκιοιΑ«αδειάζει» τον NrevKiôs
Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ μέτρηση που έχει Εεκινήσει για την τύχη του 
Ραούφ Ντενκτάε συνεχίζει να κλιμακώνεται από την Αγκυρα. Χθεε ήταν η σειρά του τούρκου υπουργού ΕΕωτερικών Αμπντου- 
λάχ Γκιουλ να «αδειάσει» τον τουρκοκύπριο ηγέτη για τιε εΕελί- Εειε στο Κυπριακό.Μιλώνταε σε ανππροσωπεία οικογενειών τουρκοκυπρίων πεσό- ντων και αναπήρων, ο κ. Γκιουλ είπε ότι η προσοχή πρέπει να είναι στραμμένη στο μέλλον και όχι στο παρελθόν.Σε όλο τον κόσμο, είπε, σημειώθηκαν συγκρούσειε στο παρελθόν και υπήρΕαν διαφορέε, αλλά αυτέε έχουν εκλείψει.Ο  κ. Γκιουλ επανέλαβε ότι η μη λύση του Κυπριακού δεν συνιστά λύση και είπε ότι το Κυπριακό δεν είναι μόνο υπόθεση τηε Κύπρου, αλλά και τηε Τουρκίαε.ΕΕέφρασε επίσηε την ευχή, όταν επαναρχίσουν οι συνομιλίεε, να επιτευχθεί λύση με βάση τιε ισό- τιμεε κυριαρχίεε, κατά την έκφρασή του, αμοιβαία αποδεκτή και η οποία θα στηρίζεται σε γερά θεμέλια.Καμία πληροφόρηση δεν έχει ο υπουργόε ΕΕωτερικών Γιώργοε 
Ιακώβου σχετικά με πρωτοβουλία του προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματοε στα Κατεχόμενα 
Σερντάρ Ντενκτάε για επανε- γκατάσταση 3.000 Μαρωνιτών στα εδάφη αυτά.Κληθείε να σχολιάσει σημερινό σχετικό δημοσίευμα, ο κ. Ιακώβου είπε ότι η μόνη πληροφόρηση που έχει είναι ότι αυτό που συζητήθηκε στιε διακοινοτικέε συναντήσειε στο «Λήδρα Πάλαε» ήταν η επιθυμία 1.015 ηλικιωμένων Μαρωνιτών να επιστρέψουν στα κατεχόμενα χωριά τουε.Ο κ. Ιακώβου δήλωσε συγκεκριμένα ότι διάβασε το δημοσίευμα, αλλά δεν έχει «καμία πληρο
φόρηση από καμιά άλλη πηγή».

πιτυχη» χα ρ α κτήρισε την ελλη νική  π ρ ο εδρία στην Ευρωπαϊκή Ενωση ο επίτιμοε πρό- εδροε τηε ΝΔ κ. Κ. Μητσοτάκηε. Με δη- λώσειε του από τα Χανιά, όπου βρίσκεται, ο κ. Μητσοτάκηε δήλωσε ότι «ο κ. 
Σημίτηε αδιαμφισβήτητα έχει αποκτή
σει την εμπειρία, κινείται με άνεση στην 
Ευρώπη και χειρίστηκε, θα έλεγα, επαρ- 
κώε και με σχετική επιτυχία την ελληνι
κή προεδρία, και αυτό αποτελεί κέρδοε 
για τον τόπο». Ωστόσο ο πρώην πρωθυ- πουργόε δεν παρέλειψε να ρίΕει το καρφί του λέγονταε για τον Πρωθυπουργό: 
«Δυστυχώε ο κ. Σημίτηε δεν έχει λυ
τρωθεί από την παλιά του αδυναμία να 
υπερβάλλει για τα επιτεύγματά του και 
δεν ήταν πολύ κομψό το ότι επιχείρησε 
να παρουσιάσει ό,τι πέτυχε η ΕΕ τουε τε- 
λευταίουε έΕι μήνεε, που είναι μια συλ
λογική προσπάθεια που συνεχίζεται, σαν 
δικό του επίτευγμα».

Γελούοαν...Και τα... «μουστάκια» των βουλευτών

τηε ΝΔ «γελούσαν» χθεε στη Βουλή μετά τιε τελευταίεε εΕελίΕειε στο ΠαΣοΚ. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι βουλευτέε τηε αΕιωματικήε ανππολίτευσηε που έλεγαν ότι «το πρόβλημα εΕακολουθεί να το 
έχει το ΠαΣοΚ καθώε η ΝΔ συνεχίζει να 
καρπώνεται τα οφέλη από την κρίση 
που μαστίζει το κυβερνών κόμμα».

ΤηλέφωναΜόλιε έγινε γνωστό ότι η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέΕει το νέο Εκτελεστικό Γραφείο του ΠαΣοΚ, αμέσωε άρχισαν τα τηλέφωνα στουε βουλευτέε. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δέχτηκάν πιέσειε για να στηρίΕουν συγκεκριμένα πρόσωπα στιε σημερινέε εκλογέε. Οι περισσότεροι όμωε υποστήριζαν ότι δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερεε εκπλήΕειε καθώε τα περισσότερα μέλη τηε ΚΕ έχουν άμεση σχέση με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και δεν δείχνουν διάθεση να ανππαρατεθούν στιε επιλογέε του Πρωθυπουργού κ. Κ. Ση
μίτη. Η ανάγνωση του καταλόγου με τα μέλη τηε ΚΕ επιβεβαιώνει τιε προβλέ- ψειε ορισμένων στελεχών.
ΑκάθεκτοβΠαρά τη συνεχή κινητικότητά του και

τον φόρτο εργασίαε του βρήκε χρόνο να γράψει ένα ακόμη βιβλίο. Η αναφορά γίνεται για τον υπουργό Πολιτισμού κ. Ευ. Βενιζέλο. «Η Πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματοε» είναι ο νέοε τίτλοε και το αντικείμενο του νέου βιβλίου του κ. Βενιζέλου. ΜεταΕύ των περιεχομένων του νέου συγγραφικού πονήματοε περιλαμβάνονται και ανα- φορέε στο θρησκευτικό φαινόμενο και στα πολιτικά ελλείμματα τηε ΕΕ. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για ένα ενδιαφέρον βιβλίο...
Μακεδονομάχοι...Σε «επικίνδυνα σενάρια για συνέδρια στη Φλώρινα» αναφέρονται 34 βουλευτέε τηε ΝΔ, καταθέτονταε χθεε στη Βουλή ερώτηση προε τέσσεριε υπουρ- γούε. Οι βουλευτέε τηε αΕιωματικήε ανππολίτευσηε, οι οποίοι όλοι εκλέγονται σε νομούε τηε Μακεδονίαε, ερω- τούν τουε υπουργούε «αν είναι ειε γνώ- 
σιν τουε η σύγκληση συνεδρίου Σλα- 
βομακεδόνω ν στη Φλώρινα στιε 15 
Ιουλίου». Την πρωτοβουλία σύνταΕηε τηε ερώτησηε την είχε ο βουλευτήε Φλώ- ριναε και απόστρατοε αΕιωματικόε του στρατού κ. Ν. Κορτσάρηε. Οι «Μακεδονομάχοι» Εαναχτύπησαν...

Γ. Δρυς
Υπουργόε Γεωργίαε 
«Η ελληνική προεδρία εί
χε να εηιτελέσει ένα ιδι
αίτερα βαρύ έργο, αλλά 
είχε θέσει και αρκετά φι- 
λόδοΕουε στόχουε. Αντα- 
ποκριθήκαμε στο έργο 
μαε προε όφελοε τηε ελ- 
ληνικήε, τηε ευρωηαϊκήε 
γεωργίαε αλλά και όλων 
των ευρωπαίων αγρο
τών».

))

Γ. Σουφλιάε

Γρ. Πολιτικού 
Σχεδιασμού ΝΔ 
«Οι Ελληνεε εμπιστεύο
νται περισσότερο τη ΝΔ 
για να αντιμετωπίσει τα 
μεγάλα τουε προβλή
ματα. Ιδιαίτερα μάλιστα 
στουε τομείε που τουε 
απασχολούν περισσό
τερο, όπωε την ανεργία, 
την οικονομία, την Παι
δεία και την Υγεία».
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Ο mônpoùs wpios
ΤΟΥ Ν ΙΚ Ο Υ  Μ Π Α Κ Ο Υ Ν Α Κ Η

ΜΕ ΟΡΟΥΣ τηλεοπτικής δημοκρατίας, ή μάλλον τηλεοπτική5 μέτρησης, οι εσωκομματικές αλλαγές στο ΠαΣοΚ έσπασαν κάθε ρεκόρ θεα
ματικότητας. Ο ανασχηματισμός που θα ακολουθήσει είναι σίγουρο όχι θα κινηθεί στη σκιά των αλλαγών στο κόμμα. Αλλωστε, είναι φανερό ότι ο κ. Κώ

στας Σημίτηε θέλει να δείΕει ότι διά του ανασχηματισμού ση- ματοδοτείται μια νέα πορεία m s (ανασχηματισμένηβ) κυβέρ- vnons με στόχο n s εκλογές.
Ο λοι Εέραμε ότι υπήρχε μια διάσταση μεταΕύ Χαριλάου Τρικούπη και ΜαΕίμου- η διάσταση αυτή είχε, μάλιστα, πιστοποιηθεί και από ορισμένα δημοσιεύματα σε εφημερίδες, που θεωρήθηκαν «κατασκευές». Η παραίτηση του κ. Κώστα Λαλιώτη από τη θέση του γραμματέαν m s Κεντρικής Emxponns ήρθε να επιβεβαιώσει m  διάσταση αυτή, πολύ περισσότερο που η παραίτηση ανακοινώθηκε με έναν ρητορικό τρόπο από τον κ. Σημίτη, δηλωτικό m s θέσης του τελευταίου α ν απόλυτου κυρίαρχου του παιχνιδιού: «Παρακά- 
λεσα τον γραμματέα m s Κεντρικής Επιτροπής, τον σύντρο
φο Λαλιώτη, να υποβάλει την παραίτησή του και να ενι- 
σχύσει την κυβέρνηση».

Λ έγεται ότι ο κ. Κώστας Λ αλιώ π ν χαρακτήρισε τον εαυτό του Ιφιγένεια, δίνοντας σε αυτό το εσωκομματικό Εεκαθάρισμα (;), σε αυτήν την εσωκομματική κρίση (;), σε αυτήν την αλλαγή (;), σε αυτό το bras de fer (;) και μια διάσταση οικογενειακής τραγωδίας. Δεν Εέρω αν ύστερα από αυτή τη θυσία θα πνεόσουν οι άνεμοι και το ΠαΣοΚ θα φθάσει στην Τροία. Ο  κ. Σ η μ ίπ ν  έδειΕε, όμως, ότι σε αυτή τη φάση δεν χωράει κανενόε είδους συναισθηματισμόβ και ότι είναι προτιμότερη η θυσία παρά η ομηρεία. Αλλωστε, αν θεωρήσουμε ότι τα ιστορικά στελέχη του ΠαΣοΚ ήταν όλα παιδιά του Ανδρέα Παπανδρέου, ο κ . Σημίτηβ δεν έχει τότε κανέ- ναν λόγο να αισθάνεται πατρικά απέναντι στον κ. Λαλιώτη.
Ο Πρωθυπουργός είναι πια ο «σιδηρούε κύριος». Σκέ- φτηκε pôvos του, αποφάσισε pôvos του, σε μια ε ποχή που το Π αΣοΚ ταλανίζεται από την κρίση και

όπου ο απόλυτος διαχω ρισμόε κόμματος και κ υ β έ ρ ν η σ ή  (διά m s  μη συμπτώσεω5 m s  υπουργικής ιδιότητας και m s  ιδιότητας του μέλους του Εκτελεστικού Γραφείου στο ίδιο πρόσωπο) παρουσιάζεται ως πανάκεια. Αυτό σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει και την πλήρη ευθύνη των αλλαγώ ν. Σήμερα  στη συνεδρίαση m s  Κεντρική5 Επιτροπής δεν αναμένονται (αντισημιτικές) εκπλήΕεις. Το Π αΣοΚ  είναι «καταδικασμένο» να ακολουθήσει αυτή τη στιγμή τον κ. Σημίτη.
Θ α αναρωτηθείτε πόσο ενδιαφ έρουν εμά5 tous υπόλοιπους οι εσω κομματικές αλλαγέ5 στο κυβερνών κόμμα, πόσο θα επηρεάσει τη ζω ή p as αν στη θέση του κ. Λαλιώτη βρεθεί σήμερα ο κ. Χρυσοχοΐδης. Καθόλου. Απλώ5 σηματοδοτούν καταστάσεις για νέες  πολιτικές, και μάλιστα εν όψ ει εκλογώ ν, οι οποίες σίγουρα θα επηρεάσουν τη ζω ή p a s . n p o s  το παρόν, όλα είναι υπό αίρεση και τα πάντα θα κριθούν εκ του αποτελέσματο5.
Α σφαλώς οι αλλαγές στο ΠαΣοΚ μονοπωλούν n s  πρώ- 

τες σελίδες xns επικαιρότητας, αφήνοντας μόνο λίγο χώρο για κάποια άλλα θέματα, όπως, για παράδειγμα, η επεισοδιακή υποδοχή του Σίλβιο Μπερλουσκό- 
νι cos νέου προεδρεύοντος xns Ευρωπαϊκής Ενω σης. Μετά την αποθέωση του κ. Κώστα Σημίτη στο Ευρωκοινοβούλιο και τα encore των ευρωβουλευτών (είπαμε, ο κ . Σημίτης αγαπά τα coup de theatre), ο Σίλβιο, περισσότερο ηθοποιός παρά πολιτικός, σχεδόν γιουχαΐστηκε στην παρθενική ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο cos véos προεδρεύω ν. Τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ενωση; Τι πρόκειται να δούμε tous επόμενους έΕι μήνες; Kovxôs ψ αλμός αλληλούια. Το σίγουρο είναι ότι ο καβαλιέρε θα θελήσει να κερδίσει n s  εν τ υ π ώ σ ει, έστω και με φω νές α λα ιταλικά.
Κ αι για να διασκεδάσουμε λίγο, ημέρα  μεγάλης Ζέ

στης και θερμώ ν εΕελίΕεων, ισπανοί ερευνητές α νακοίνω σαν ότι ανακάλυψαν έναν νέο τρόπο για τη διατήρηση του σπέρματος. Επειδή υποπτεύομαι ότι πολλοί ομόλογοί μου αγωνιούν για το nebs θα διαφυλάΕουν το πολύτιμο υγρό t o u s , t o u s  λέω ότι μπορούν και στο ψυγείο, αρκεί να μην το μπ ερδέψ ουν με το γάλα.

Η ομορφιά m s αθλιότηταβ. Τα φτωχά παιδιά του Μπανγκλαντέβ συλλέγουν τα λουλούδια από τα νούφαρα για να τα 
πωλήσουν. Η φωτογραφία pas έρχεται από την Ντάκα, την πρωτεύουσα του Μπανγκλαντέβ, και pas θυμίζει ότι ο Τρί- 
tos Κόσμοε υπάρχει (Reuters /  Rafiqur Rahman)

Η  αναγκαστική 
κίνηση

T O Y  I . Κ . ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ
Ο σ ο ι  ζ η τ ο ύ σ α ν  από τον Σ η 
μίτη  να κάνει μια πρα γμα
τική πολιτική κ ίν η σ η , έΕω 
από τη λογική των ισ ο ρ ρ ο 

πιών που σ υ ν η θ ίζει, δεν θα πρέπει να  
έχουν π α ρ ά π ονο: την έκανε κα ι με το 
παραπάνω. Α ν θα του βγει ή αν δεν θα 
του βγει είναι μια άλλη υπόθεσ η. Θα το 
μάθουμε κάποια στιγμή, στο μέλλον.

Τ η μέρα που ο Λαλιώ της  είχε εκλε
γεί γρ α μμ α τέα ς της Κ Ε, σ η μ ειώ 
να με εδώ κάτι αυτονόητο: ότι το 

κόμμα έχει σ υγκεκ ριμ ένο α ρ χη γό, σ υ 
γκ εκ ριμ ένη πλειοψ ηφ ία και σ υ γκεκ ρι
μένη πολιτική κατεύθυνση, τα οποία κρί- 
θηκαν στο συνέδριο του 1996 και σε αυ
τά που ακολούθησαν. Και ότι ο γραμμα
τέας δεν μπορεί να είναι παρά ο τοπο- 
τηρητής του αρχηγού και της πλειοψη- 
φ ίας του στη Χαριλάου Τρικούπη. Δ ια 
φ ορετικά, θα προκύψει σύγκρουση.

Α κριβώ ς επειδή όλα αυτά ήταν γνω 
στά και αυτονόητα, είναι πραγματικά  
κρίμα που η θητεία του Κώστα Λαλιώτη 
είχε αυτή την κατάληΕη. Κανείς δεν μπο
ρεί να αμφ ισ βητήσ ει τα πολιτικά π ρ ο 
σόντα, την εργατικότητα και την π ρ ο 
σ ω π ικ ή  ε π έ ν δ υ σ η  του α π ε ρ χ ό μ ε ν ο υ  
γραμματέα σε ό,τι αναλαμβάνει.

Το δια ζύγιο όμω ς ήταν σ χεδόν π ρο
διαγεγρα μμ ένο από τη στιγμή που (για 
άγνωστους λόγους και μάλλον αναίτια) 
επανήλθε στο π ροσκήνιο η θεωρία ενός  
«Σημίτη  χωρίς σημιτικούς». Οχι επειδή  
η άποψη αυτή είχε ήδη καταψηφιστεί το 
1996. Αλλά επειδή κανένας αρχηγός που 
σέβεται τον εαυτό του δεν θα δεχόταν 
να πολιτεύεται σε κατάσταση ομηρείας, 
ως ένα είδος πολιτικού τοτέμ, και υπό  
την απειλή δημοσιευμάτω ν του Τύπου. 
Ο  Σημ ίτης  ήταν υποχρεω μένος να αντι- 
δ ράσ ει.

Στο παρελθόν είχε κινδυνεύσει άλλες 
δύο φ ο ρ ές να σ υ λλη φ θ εί αιχμάλω τος. 
Τ ην πρώτη το απέφ υγε, θέτοντας το δί
λημμα «όλα ή τίποτα»  στο συνέδριο της 
δ ια δ ο χ ή ς. Τ η  δεύτερη πέταΕε την π α 
ραίτησή του στο τραπέζι του Εκτελεστι
κού και π ρο χώ ρ η σ ε σε έκτακτο σ υ ν έ 
δ ρ ιο . Χ θ ες ζήτησε την παραίτηση του 
Λαλιώτη. Κάθε φ ορά που αισθάνεται κυ
κλωμένος αντιδρά με τον ίδιο τρόπο. Και 
κάθε φ ο ρά  (ως τώρα) έχει βγει κ ερ δ ι
σ μ ένος.

Θ α ήταν άδικο όμω ς να υποβιβά
σ ουμ ε την κίνηση του Σημίτη  σε 
μια απλή εσωκομματική εκκαθά

ριση λογαριασμώ ν. Μέσα από αυτές τις 
αλλαγές, ο π ρόεδρος του ΠαΣοΚ  επιχει
ρεί να δώ σει στην παράταΕή του ένα νέο  
π ρόσ ω π ο, να οικοδομήσει μια νέα σχέ
ση με την κοινωνία.

Οχι επειδή δεν είχε με τι άλλο να ασχο
ληθεί καλοκαιριάτικα. Αλλά επειδή αντι- 
λήφ θηκ ε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος 
σ ω τηρίας. Το γνω στό Π αΣοΚ  έχει ήδη  
χάσει τις εκλογές. Ισως ένα άλλο, «νέο 
ΠαΣοΚ», μπ ορέσ ει να τις κερδίσει. «Αι
σθάνομαι σ α ν Ιφ ιγένεια»  φέρεται να εί
πε χθες ο Λαλιώτης.

Η υ π ό θ εσ η , βεβαίω ς, δεν είναι καθό
λου εύκολη. Η έκβαση δεν φαίνεται εΕα- 
σ φ α λισ μ έν η . Αλλά η κίνηση του Σημίτη  
ήταν σ χεδ ό ν αναγκαστική.
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