
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΕΥΡΩ 1,30

Διπλή τραγωδία και 
φιάσκο της ΕΛ.ΑΣ.
Νεκρά σε ασανσέρ βρέθηκαν τα 
αδελφάκια που κατά την αστυνομία 
τα είχαν πουλήσει οι γονείς τους.
ΣΕΛΙΔΑ 17

5 δουλειές με... 
χαμηλό κεφάλαιο
Επαγγελματίες που έστησαν τη δική 
τους δουλειά με μικρό κεφάλαιο μιλούν 
για έξυπνες επιχειρηματικές ιδέες.
ΣΕΛΙΔΕΣ 14-15

Μας κλείνουν τους 
παιδικούς σταθμούς
Κλείνουν τους παιδικούς σταθμούς 
που φιλοξενούν παιδιά μεταναστών, 
λόγω μη τήρησης των κανόνων.
ΣΕΛΙΔΑ 11

«Είμαι τυχερός, 
έζησα την Ιστορία»
Ο κορυφαίος Έλληνας ζωγράφος 
"Ίάννης ΙΥΙόραλης μιλάει για τη ζωή 
ου και το «χιούμορ που θεραπεύει».

Ο Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ ΣΤΑ «ΝΕΑ» 

ΣΕΛΙΔΑ 24
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ 
^ΕΛΛΑ ΔΑ

η ρ  Ένθετο σεισμός και σπίτι

Αποπομπή Σημίτη αποφάσισε ο Γιώργος

Επίδειξη πυγμής
με υψηλό ρίσκο

Διαγραφή-μήνυμα 
σε όλους τους 
αμφισβητίες

Σ ε μία πρω τοφανή κί
νηση μετά την επίθε
ση Σημίτη, ο κ. Γ. Πα- 

πανδρέου προχώ ρησε στην 
αποπομπή του πρώ ην πρω 
θυπουργού από την Κοινο
βουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ

ΠΑΓΩΜΑΡΑ ΣΤΑ 
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Γ . Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ Κ. Σ Η Μ ΙΤ Η Σ

Κάνε ό,τι 
νομίζεις... 
Δεν θα 
παραιτηθώ 
απάτην 
ελευθερία 
να λέω 
τη γνώμη 
μου

ΣΕΛΙΔΕΣ 7-9 ΚΑΙ ΡΙΠΕΣ: ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ (ΣΕΛ.3)

Τα μυστικά της μαρινάτας ΓΡΑΦΕΙ Η ΝΤ. ΚΟΧΥΛΑ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 22-23

Παναθηναϊκό
Σιάδιο

ΤΑΥΡΟΙ

ιαληρικος
Ιρμος
ν  . 

ΠΑΛΑΙΟ 
; ΦΑΛΗΡΟ

IΚΗΠΟΙ

Πολυτεχνεωύπο 
Άλσος Συγγροΰ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

22 Χ ΙΛ ΙΟ Μ Ε Τ Ρ Α

Οι πρώτοι ποδηλατο
δρόμοι στην Αθήνα Μ3

Α Χ Α Ϊ Α

Ρήγμα 300 
μέτρων 
άνοιξε 
ο σεισμός
Στην επιφάνεια του εδάφους 
έφθασε το ρήγμα από τον 
σεισμό των 6,5 Ρίχτερ.
Κινήθηκε ανοδικά με ορμή, 
σπάζοντας ακόμη και 
σιδηροδρομικές γραμμές.

ΣΕΛΙΔΑ 16
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Ποια πιστεύετε ότι θα είναι 
η πορεία της εθνικής μας ομάδας 
στο Ειιιυ 2008;

| (Η ερώτηση σ το μ ίω ν  «ΝΕΩΝ»
| Μ1ρ:/ήΜ*«ί,Τ8ΐ«».§Γ)

ΨΗΦΙΣΑΝ: 1.611

θα αποκλειστεί από τη φάση 
των ομίλων

75,79% ( 1. 221)

Δεν γνωρίζω/ 
Δεν απαντώ

θα κατακτήσει 
το κύπελλο

'% (25)

θα φτάσει 
στην οκτάδα

13,84%
(223)

3,41% (55)

θα φτάσει 
στον τελικό

1,99%
(32)

θα φτάσει 
στον ημιτελικό

3,41% (55)

| Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική, 
ϊ Αηοτυπώνει τις γνώμες εκείνων μόνο των 
1 χρηστών που επιλέγουν να ψηφίσουν, και όχι 

των χρηστών εν γένει ή του κοινού 
ως συνόλου ΤΑ  Ν 6 Α
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837, 877,870
~ . ΟΜΑΔΑ-, ΣΕΛ. 2/26.

Η τ η τ τ / τ τ η λ
ΟΜΑΔΑ ·, ΣΕΛ. 2126.

Ο Μ. ΝΟΦΛΕΡ των Dire Straits έρχεται να 
παίξει στον Λυκαβηττό. Το περιοδικό 

«Rolling Stone» έγραψε ότι είναι ο 27ος 
καλύτερος κιθαρίοτας όλων 

των εποχών. 0 ίδιος λέει: 
«Τίποτε δεν βγαίνει από 

το τίποτε. Πρέπει να 
βάλεις τον εαυτό οου στη 

θέση του οδηγού». 
Η Μαρία Μαρκουλή στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ,

ΣΕΑ. 1/19.

[20 Ερωτήσεις]
S S ; ψ

ΑΝ Τ ΙΡΡΗ ΣΕΙΣ  }

ΠΑΣΟΚ
\

Κ ύρ ιε Δ ιευθυντή ,
Υ π ο θ έ τ ω  ό τ ι η νέα  Σ ο σ ια λ ισ τ ικ ή  Δ ιε θ ν ή ς  θα ξ ε κ ιν ά ε ι 
«Ε μ π ρ ό ς  τη ς  Γ η ς  ο ι δ ια γ ρ α μ μ έ ν ο ι» .

Με τιμή 
Ν εόκοπος

ΓΙΑΝ Ν Η Σ  
Π ΕΤΡΙΔΗ Σ: Η ίδια 
εκπομπή, στον ίδιο 

σταθμό, την ίδια ώρα 
για 33 χρόνια: μοιά

ζει παραμύθι, όπου η 
μία ιστορία φέρνει 

την άλλη. Τα χρόνια 
πέρασαν χωρίς να το 
καταλάβουμε. Η με
γαλύτερη ικανοποίη
ση είναι ότι για μας έ
χει την ίδια δυναμική 
με την πρώτη μέρα. 
Οι «20 Ερωτήσεις» 
της Μαρίας Μαρ

κουλή,
ΣΕΛ. 18.

Ο  ΠΟΛ Ν ΙΟΥΜ ΑΝ, λένε οι φήμες, 
έχει καρκίνο των πνευμόνων. Αλλά ε
κείνος, μέσω του εκπροσώπου του, 
βεβαιώνει ότι «είναι μια χαρά». 0 ί
διος μάλιστα δήλωσε: «Υποφέρω α
πό μύκητες στα πόδια και τριχόπτω
ση, εκτός αν οι γιατροί μου ξέρουν 
κάτι που δεν μου λένε».
Ο David Usborne από τον 
«Independent», ς ε λ . 12/54.

Σ Τ ΙΣ  Η ΠΑ το Ανώτατο Δικαστήριο α
ναγνώρισε στους κρατουμένους του 
Γκουαντάναμο το δικαίωμα να προ
σφεύγουν στα δικαστήρια. Ενώ στη 
Βρετανία ο Γκ. Μπράουν επιμηκύνει 
τον χρόνο προφυλάκιοης των κρα
τουμένων για τρομοκρατία. (Οι Βρε
τανοί Εργατικοί το έχουν χάσει!).

Η Νατάσα Μπαστέα, ς ε λ . 55.

ΣΤΟ Ν  Λ ΙΒΑΝ Ο  φέτος θα έχουν ει
ρήνη. Το δείχνουν τα φυτά της κάννα
βης στην κοιλάδα Μπεκάα. Όταν φτά
νουν τα δύο μέτρα στα μέσα Αυγού- 
στου, τότε σημαίνει πόλεμος. Όταν 
δεν αναπτυχθούν, έρχεται ειρήνη, ό
πως φέτος.
Ο Patrice Claude από τη «Monde», 
ΣΕΛ. 56.

Σ Τ Α  Ν ΕΑ προβλήματα δεν υπάρ
χουν παλιές απαντήσεις. Σε ποια ηλι
κία λ.χ. πρέπει να μπει το παιδί στον 
ψηφιακό κόσμο; Ίσως σε ηλικία 6-11 
ετών, αλλά θα πρέπει να έχει την υ
ποστήριξη των γονιών του.
Η Ρένα Δημητρίου, ΣΕΛ. 57.

Η Ε Λ Λ Α Δ Α  εξακολουθεί 
να βρίσκεται αισθητά 
κάτω από τον μέσο όρο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε ό,τι αφορά το ύψος 
των δαπανών κοινωνικής 

προστασίας. Εκεί όμως που φαίνεται η 
Ελλάδα να υστερεί είναι στην απόδοση 
των κοινωνικών δαπανών.
Ο  Π. Κ. Ιωακειμίδης στους 
«Προβολείς»,
ΣΕΛ. 6.

Η ΕΥΡ Ω Π ΑΪΚ Η
ενοποίηση αποτελεί μια 
μεγάλη «σιωπηλή 
επανάσταση» και έναν 
μοναδικής πρωτοτυπίας 
θεσμικό νεωτερισμό, που 

έχει αλλάξει τους τρόπους άσκησης της 
πολιτικής στη Γηραιό Ήπειρο. Η 
εξασθένηση των πολιτικών κομμάτων είναι 
μια από τις μεγάλες κρυφές αλλαγές που 
έχει προκαλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Γερ. Μοσχονάς στην «Τρίτη Άποψη», 
ΣΕΛ. 6.

ΣΤΟ Ν  ΣΥΜ ΒΟ ΛΙΣΜ Ο
ενός «καφέ βιεννουά» 
επενδύθηκαν 
εκατομμύρια, στήθηκε 
ένα κολοσσιαίο εμπόριο 
της ελπίδας, η οποία 

όμως δεν αφορά ένα καλύτερο μέλλον, 
αλλά απλώς μια στιγμή, έναν πρόσκαιρο 
θρίαμβο, όσο ένας βαθύς αναστεναγμός 
που ξαλαφρώνει το στήθος από το βάρος 
μιας ζωής.
Η Πόπη Διαμαντάκου στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, 
ΣΕΛ. 7/49.

Η ΙΡ Λ Α Ν Δ ΙΑ  από τη
σύνδεοή της με την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 
1972 έχει λάβει πάνω 
από 60 δισ. ευρώ σε 
αγροτικές επιδοτήσεις και 

προγράμματα για την ανάπτυξη των 
περιφερειών και των νέων τεχνολογιών. 
Είναι ένα ποσό που ισοδυναμεί με το 
ακαθάριστο προϊόν της Βουλγαρίας.
Ο Ρ. Βρανάς στους «Δρόμους»,
ΣΕΛ. 59.
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Ακυλίνης μάρτυρος, Διοδώρου, 
Αντιπάτρου

ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ: 6.02 
ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ: 20.49 
Σελήνη 10 ημερών

ΔΑΚΤΥΛ ΙΟΣ

¿ K ?
Σήμερα τα μονά 
αύριο όλα ελεύθερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η α
ναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτι
κή, ή κατά παράφραση, ή διασκευή α
πόδοσης του περιεχομένου της εφημε
ρίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανι
κό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογρα- 
φήσεως ή άλλο, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμοι 
238/1970,4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.Δ. 
3565/1956 και 4254,1962 και κανόνες 
του Διεθνούς Δικαίου.

K m c ô c

[ Σ Η Μ Ε Ρ Α ]
Νεφώσεις, με βροχές και 
τοπικές καταιγίδες, αρχι
κά στα βορειοδυτικά και 
στη συνέχεια σε αρκετές 
περιοχές της Δυτικής και 
της Βόρειας Ελλάδας και 
πιθανόν της Θεσσαλίας.

ΑΤΤΙΚΗ
Ηλιοφάνεια, με λίγες νε
φώσεις. Η θερμοκρασία 
στους 30° 0. Μέτριοι ά
νεμοι νοτίων διευθύνσε
ων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νεφώσεις κατά περιό
δους αυξημένες. Η θερ
μοκρασία στους 28-29 
βαθμούς. Ασθενείς έως 
σχεδόν μέτριοι νότιοι ά
νεμοι. ΑΝ ΕΜ Ο Ι ΘΑΛΑΣΣΑ: Λίγο Ταραγμένη Κυματώδης 

(Μπωφόρ) ταραγμένη

V W
Πολύ Τρικυμιώδης 

κυματώδης

[ Α Υ Ρ Ι Ο ]
Γ ενικά αί

θριος. Οι άνε
μοι στα νότια 
6 Μπωφόρ. Η 
θερμοκρασία 
θα σημειώσει 
μικρή άνοδο.

[Κυριακή 15/61
Λίγες νεφώσεις. Στα
διακή βελτίωση από τα 
δυτικά. Οι άνεμοι θα 
πνέουν δυτικοί, βορειο
δυτικοί 4-5, στα νότια 6 
και πρόσκαιρα, τοπικά, 
ακόμα και 7 Μπωφόρ. Η 
θερμοκρασία σε πτώση.

[Δευτέρα 16/61
Γ ενικά αίθριος καιρός. 
Λίγες νεφώσεις αναμέ
νονται το απόγευμα. Οι 
άνεμοι δυτικοί, βορειο
δυτικοί και στα νοτιοα
νατολικά 6 Μπωφόρ. Η 
θερμοκρασία σε άνοδε

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ σ. 68-69 ·  ΓΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ σ. 71 ·  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ σ. 7/49-8/50 ·  ΘΕΑΜΑΤΑ σ. 9/51 11/53 ·  ΣΚΑΚΙ σ. 70 ·  SUDOKU σ. 70
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[ΕΓΡΑΨΑΝ]

Δ. Κ. Ψυχογιός
(ο αρθρογράφος, με αφορμή την 
ακρίβεια)

^  Εκτός από το γάλα και τη 
Ο φ  φέτα, πληρώνουμε και τη 

χυμώδη Μαντόνα 
ακριβότερα: 73 ευρώ στο Παρίσι,
50 στο Άμστερνταμ, 69 στη Ρώμη η 
φθηνότερη κατηγορία εισιτηρίων 
για τη συναυλία της -  80 στην 
Αθήνα. Ολιγοπωλιακή η 
διάρθρωση της αγοράς των 
συναυλιών;
Αρπαχτά των διοργανωτών; 
Αρπαχτά του material girl; Και τι θα 
κάνουν οι ενώσεις καταναλωτών; 
Θα κηρύξουν αποχή από τη 
συναυλία ή εμπάργκο στους 
δίσκους της Μαντόνας; Πάντως το 
Μαξίμου έχει έτοιμη την 
απάντηση, αν κάποιος τολμήσει να 
κάνει φθηνή αντιπολίτευση ότι 
δήθεν απέτυχαν τα περίφημα «41 
μέτρα» του κ. Φώλια: όπως και με 
το πετρέλαιο, πρόκειται για ' 
εισαγόμενο προϊόν και η Α Α
κυβέρνηση δεν ευθύνεται. 7 7

(«Το Βήμα»)

Τ Δ  Ν Ρ Δ  ΕΤΟΣ63ο
I Λ  1 1  · η  ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19.157 

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Δ.Σ.: ΧΡ. ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΑΚ Η Σ __

Ε Κ Δ Ο Τ Η Σ -Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ : Π. I. ΚΑΨΗΣ 
Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ  ΕΚΔ Ο ΣΗ Σ: Β. ΓΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Δ ΙΕΥΘ ΥΝ Τ Η Σ  ΣΥΝ ΤΑΞΗΣ: ΗΛ. Κ. ΜΑΤΣΙΚΑΣ 
ΑΡΧΙΣΥΝ ΤΑΚΤΕΣ: Ν. Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΛΙΑΛΙΟΥΤΗΣ 
ΣΤΕΦ. ΣΤ. ΤΖΑΝΑΚΗΣ

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.
Εκτελεστική Επιτροπή

Χρηστός Δ. Λαμπράκης, Πρόεδρος Δ.Σ., Σταύρος 
Π. Ψυχάρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων 
Σύμβουλος, Π. Καψής, μέλος Δ.Σ., Στ. Νέζης, Γενι
κός Επιχειρησιακός Διευθυντής, Ν. Πεφάνης, Γε
νικός Οικονομικός Διευθυντής, Πόνος Στ. Ψυχά
ρης, Διευθυντής Ψηφιακών Μέσων, Τ. I. Κουταλί- 
δης, Νομικός Σύμβουλος, I. Μόνος, ΣύμβουλοςΔι- 
οικήσεως

ΓΡΑΦΕΙΑ: Μιχαλακοπούλου 80, Τ.Κ. 115 28, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (211) 36.57.000 - (210) 77.66.000 
FAX: (211)36.58.301 
NTERNET: http://www.tanea.gr 

http://digital.tanea.gr 
--mail: info@tanea.gr 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 1767

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 
MULTIMEDIA Α.Ε.
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ΔΕΗ θ ’AH ABATED A
t o n  π α τ ε ρ α  του... AH ΕΒΛΕΠΑ

EHA ΠΑΙΔΙ HA ΞΕΦΕυΓΕί 
ΘΑ’ΠΑΙΡΗΑ ΤΗΛΕΦ9Η0 

TU MAHA TOU.'..

[ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ]

Επιστολές οργής 
και διαγραφή σοκ
Και ποδηλατοδρόμοι 22 χιλιομέτρων στην πρωτεύουσα
Ο Γ ιώ ρ γος  Παπανδρέου σή κω σε το γάντι που του πέταξε ο Κώστας Σημίτης. Πριν  
περάσουν 24 ώ ρες από την επιστολή-βόμβα του πρώην πρωθυπουργού, τον έθεσε  
εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας προκαλώντας σοκ  σε φ ίλο υς  και αντιπάλους.

Του Γιάννη Λ . Πολίτη

Η απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου, που 
δεν έχει προηγούμενο ούτε στο ΠΑΣΟΚ 
ούτε στη Ν.Δ. -  καθώς ουδείς ηγέτης έ

χει διαγράψει πρώην πρωθυπουργό -, αναμφι
σβήτητα είναι μια κίνηση υψηλού ρίσκου, αφού 
εκ των πραγμάτων βάζει απέναντι μία ολόκληρη 
τάση του ΠΑΣΟΚ. Τα στελέχη του κόμματος α- 
ναλογίζονται με δέος την επόμενη μέρα και οι α
πόψεις διίστανται. Αλλοι λένε ότι η απόφαση του 
Γιώργου Παπανδρέου ήταν μονόδρομος και τη 
χαρακτηρίζουν «ηγετική πράξη», άλλοι προβλέ
πουν συρρίκνωση του ΠΑΣΟΚ και μακρά περίο
δο εσωστρέφειας. Ο Κώστας Σημίτης πάντως έ
κανε σαφές ότι θα συνεχίσει να μιλάει: «Κάνε ό,τι 
θέλεις, εγώ δεν θα παραιτηθώ της ελευθερίας να 
λέω τη γνώμη μου». Όλοι συμφωνούν ωστόσο ό
τι οι προσεχείς εβδομάδες είναι κρίσιμες για τη 
συνοχή του ΠΑΣΟΚ ενώ σύντομα θα φανεί -  από 
τις δημοσκοπήσεις που έρχονται -  εάν η «πυγ
μή» που επέδειξε ο Γιώργος Παπανδρέου θα του 
βγει σε καλό.
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ πάντως παρατηρούν με χα
μόγελα τα όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ. Υπο
στηρίζουν ότι η σύγκρουση Σημίτη - Παπανδρέ
ου τούς ωφελεί, διότι παίρνουν «ανάσα», αγορά
ζουν πολιτικό χρόνο. Παραδέχονται ωστόσο ότι 
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τους αιφνιδίασε, όπως 
τους αιφνιδίασε ο Κώστας Καραμανλής όταν πή
ρε το ρίσκο να διαγράψει τον Γιώργο Σουφλιά. 
ΟΛΑ Α Υ Τ Α  συμβαίνουν σε μια πολύ κρίσιμη στιγ
μή για το κυβερνών κόμμα: η δυσαρέσκεια των 
πολιτών είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά, 
£*νώ επανέρχονται στην πρώτη γραμμή της επι-

■  Στη «Βίλα Μανιάμα» της Ρώμης υποδέχθηκε 
χθες τον Αμερικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους 
ο Ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλου- 
σκόνι. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν 
ήταν η επιθυμία του Μπους για δυναμικότε
ρη στρατιωτική παρουσία της Ιταλίας στο 
Αφγανιστάν και το αίτημα του Μπερλου- 
σκόνι για συμμετοχή στο λεγόμενο «κλαμπ 
5 συν 1», που διαπραγματεύεται με το Ιράν 
τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

καιρότητας τα αμαρτωλά ομόλογα. Χθες έγινε η 
πρώτη προφυλάκιση για τη σκοτεινή αυτή υπό
θεση. Οδηγήθηκε στον Κορυδαλλό ο πρώην πρό
εδρος του Ταμείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων κ. Νί
κος Τσουράκης, ο οποίος είχε αγοράσει ομόλο
γο από τη Μαρφίν. Οι νομικοί χαρακτηρίζουν τη 
χθεσινή απόφαση «μήνυμα με πολλούς αποδέ
κτες».

[ΡΙΠΕΣ]

Ψυχραιμία
ΔΕΝ υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία 

ότι η σύγκρουση ανάμεσα στον 
Γιώργο Παπανδρέου και τον Κώστα 
Σημίτη αποτελεί σοβαρό πλήγμα 
για το ΠΑΣΟΚ και την προσπάθειά 
του να ανακάμψει και να κερδίσει 
τις επόμενες εκλογές.

ΟΠΩΣ επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία 
πως για τη μεγάλη πλειοψηφία των 
στελεχών και των οπαδών του Κινή
ματος είναι μια ακατανόητη σύ
γκρουση που τους αιφνιδίασε.

ΟΧΙ πως ήταν όλα ρόδινα στο ΠΑΣΟΚ. 
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις ανέ- 
δειξαν τη μεγάλη φθορά της κυβέρ
νησης και κάποια κέρδη για την α
ξιωματική αντιπολίτευση, ανέδειξαν 
όμως ταυτόχρονα και τις μεγάλες α
δυναμίες της που έχουν ως αποτέλε
σμα να αντιμετωπίζεται με επιφυλα- 
κτικότητα από τους πολίτες.

ΠΑΡΑ τα προβλήματα ωστόσο όλοι α
ναγνωρίζουν πως στη συγκεκριμέ
νη χρονική συγκυρία προέχει η ενό
τητα του κόμματος και η συντονι
σμένη προσπάθεια από όλα τα στε
λέχη να ασκηθεί αποτελεσματική α
ντιπολίτευση.

ΑΛΛΩΣΤΕ παραμένει ακόμα νωπή η έ
νταση που υπήρξε με αφορμή την ε
κλογή του προέδρου, ενώ και οι ε
σωκομματικές διαδικασίες για την 
ανάδειξη των νέων οργάνων ολο
κληρώθηκαν πριν από τρεις μόλις 
μήνες. Το τελευταίο που είχε ανά
γκη το ΠΑΣΟΚ ήταν μια ανακύκλω
ση της εσωστρέφειας.

ΟΣΟ για το αντικείμενο της διαφωνίας 
του κ. Σημίτη με τον πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ από μόνο του δεν δικαιολο
γεί τέτοια ένταση. Για τους πολίτες 
η Ευρωπαϊκή Συνθήκη είναι στο με
γαλύτερο μέρος της ακατανόητη 
καθώς είναι γραμμένη από γραφει
οκράτες για γραφειοκράτες. Εξίσου 
ακατανόητη λοιπόν είναι και η δια
φωνία για το αν θα πρέπει να γίνει 
δημοψήφισμα ή όχι, καθώς είναι 
προφανές ότι σε ένα τέτοιο κείμενο 
δεν μπορεί κανείς να τοποθετηθεί 
με ένα ναι ή ένα όχι.

ΜΕΝΕΙ να φανεί αν θα αποδειχθεί ικα
νή να προκαλέσει ένα μονιμότερο 
ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ ή αν τελικώς θα 
επικρατήσουν ψυχραιμότερες σκέ
ψεις!

http://www.tanea.gr
http://digital.tanea.gr
mailto:info@tanea.gr
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Η σύριγγα...

Ο λόγος στους
αναγνώστες. Η Έλλη 
Σάλτα-Χόντου, Γ. 

Σταύρου 5α και Αγίας 
Φιλοθέης, γράφει:
«Ώρα 13.30, λίγα βήματα 
από την πλατεία Κοτζιά, 
στην πίσω πλευρά του 
παλιού κτιρίου της 
Δημαρχίας. Κόσμος πολύς, 
που -  θέλοντας και μη -  
χρησιμοποιεί τα πόδια του, 
αφού η συγκοινωνία είναι 
σχεδόν ανύπαρκτη.
Δύο τεράστιες κλούβες 
έχουν κλείσει τον δρόμο 
στην Αιόλου και ένας 
τροχονόμος -  όπως δηλώνει 
-  περιμένει αυτοκίνητα 
συγκοινωνίας να... 
περάσουν. Τα υπόλοιπα 
οχήματα τα οδηγεί στο 
αδιέξοδο, στο πουθενά. 
Βέβαια, μέσα συγκοινωνίας 
δεν υπάρχουν, αφού τα 
μισά είναι ακίνητα. 
Βασιλίσσης Σοφίας -  λίγο 
μετά το «Χίλτον» -  γιατί δύο 
άλλες κλούβες κλείνουν τον 
δρόμο προς τη Βουλή. 
Γίνεται διαδήλωση, μα 
τελικά οι κλούβες 
εμποδίζουν περισσότερο 
την κίνηση από τους 
διαδηλωτές.
Και εκεί, στην οδό Ικτίνου, 
μπροστά σε όλο τον κόσμο, 
σε μια πολυκατοικία χωρίς 
ονόματα στα κουδούνια, με 
κλειστή εξωτερική πόρτα 
και κλειστά τα περισσότερα 
παράθυρα, 6-7 παιδιά 
καλοντυμένα, ριγμένα πάνω 
σε 3-4 μαρμάρινα 
σκαλοπάτια, παρέπαιαν 
κάνοντας ενέσεις στα χέρια 
χωρίς να κρύβονται, χωρίς 
να ντρέπονται, χωρίς να 
φοβούνται! Έφευγαν, 
ετοιμάζονταν για το ταξίδι 
το χωρίς γυρισμό, μπροστά 
σε μια κοινωνία που δεν 
έδινε δεκάρα αν πονούσαν, 
αν χάνονταν και... 
ταξίδευαν μπροστά στα 
μάτια μας!
Ώρα 13.30, ντάλα μεσημέρι, 
παιδιά «ροκάνιζαν» την 
τόσο μικρή ζωή τους 
μπροστά μας!
Δυο βήματα παρακάτω η 
Αστυνομία, τα όργανα της 
Τάξης, ασχολούνταν με τα 
προβλήματα της 
συγκοινωνίας. Βέβαια, είναι 
πιο σημαντική η κίνηση 
από τα παιδιά που 
πεθαίνουν μπροστά στην 
πόρτα μας, απέναντι από το 
Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης Εκπαιδευτικών. 
Μπροστά σε μάτια μικρών 
παιδιών γεμάτα απορία: 
“Μαμά, γιατί κάνουν τζιζ;'\ 
Τα είδα όλα αυτά και 
συγκλονίστηκα. Δεν 
κατέβηκα από τη Άρη, αλλά 
ήταν η πρώτη φορά που 
είδα τέτοια σκηνή, σε τόσο 
πολυσύχναστο δρόμο, 
τέτοια ώρα και με τόσα 
παιδιά να τρυπιούνται 
συγχρόνως. Ναι, 
συγκλονίστηκα! Και 
αποφάσισα, αμέσως, να σου 
γράψω».

[Είπαν]
Μ ικρο π ο λ ιτ ικ ό ς

Άκης Τσοχατζόπουλος:

(ο πρώην υπουργός, για δημοσιεύ
ματα που τον φέρουν να έχει πά
ρει οικοσκευή από τη δίβηπβηε)

Τζάμπα ηλεκτρικές συσκευές και 
οικοσκευές δεν έχω πάρει ποτέ. 

Ούτε με “μίζες" έχω σχέση, ούτε 
με “δωράκια” . Στην οικοσκευή 

μου έχω αγοράσει και Miele και 
Siemens και P itsos...».

Παναγιώτης Κρητικός:

(ο πρώην αντιπρόεδρος της 
Βουλής, προς γαλάζιους πα
ράγοντες στο λιμάνι του Πει
ραιά, σε εκδήλωση για τα Πο- 
σειδώνια -  από το «Π οντίκ ι»)

«Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. 
Κάνατε ένα παιδικό μου όνειρο πραγματι
κότητα: Να επισκεφτώ ένα λιμάνι της Κί
νας!».

Φάνη Πάλλη-Πετραλιά:

Η (η υπουργός Απασχόλησης και Κοι
νωνικής Προστασίας, στο Συμβού
λιο  Υπουργών στο Λουξεμβούργο)

«Σε μια συγκυρία που με την άνοδο 
των τιμών του πετρελαίου και των 

τροφίμων, ο κίνδυνος της φτώχειας αφορά όλο 
τον κόσμο, αφορά ακόμη και την Ευρώπη και 
δημιουργεί ανασφάλεια στους εργαζομένους, 
δεν μπορούμε να συζητάμε ούτε για μία ώρα 
αύξησης του 48ώρου»>.

[Σαν σήμερα]

1960: «Εγνώσθπσαν σήμερον αι 
λεπτομέρειαι της πραγματοηοιη- 
θείσης την παρελθούσαν Παρα
σκευήν συναντήσεως του αρχη
γού του κόμματος των Φιλελευθέ
ρων κ. Σοφ. Βενιζέλου μετά του 
Ρώσου πρωθυπουργού κ. Νικ. 
Χρουτσώφ («ρωτά), εις την θερινή 
διαμονήν του τελευταίου εις Νό
τιον Ρωσίαν. Η συνάντησις διάρ
κεσε 5 1/2 ώρας, συνεζητήθη- 
σαν δε μεταξύ των δύο ανδρών τα 
διεθνή προβλήματα καθώς και 
κοινού ενδιαφέροντος θέματα 
των δύο χωρών. 0 κ. Χρουτσώφ, 
εξηγών εις τον κ. Βενιζέλον τα αί
τια της αποτυχίας της διασκέψε- 
ως κορυφής, είπεν ότι αι δηλώ
σεις των Αμερικανών ηγετών, πε
ρί διακοπής των πτήσεων των κα
τασκοπευτικών αεροπλάνων υπε- 
ράνω της Σοβιετικής Ενώσεως, ή- 
σαν αντιφατικοί...». («ΤΑ ΝΕΑ»)

Άγρια μωρά

Χρουτσώφ -  

Σ. Βενιζέλος

■  Κύριοι, το κόμμα είναι ένα δέντρο -  κι έτσι άρχισα τα κλαδέματα για να φουντώσει

Μάχες στο Παρίσι
1968: «Δυναμικά μέτρα έλαβεν η γαλλική κυβέρνησις 
κατόπιν εντολής του προέδρου Ντε Γκω λ εναντίον των 
ταραξιών, οι οποίοι μετέβαλαν το Παρίσι εις απέραντον 
πεδίον μάχης (φωτό) και άλλα ακόμη δραστικότερα θα 
ληφθούν, περιλαμβανομένης ίσως της αναβολής των ε
κλογών επ’ αόριστον και ολοκληρώσεως του στρατιωτι
κού νόμου. Αρματα μάχης έκαναν την εμφάνισίν των 
εις τας λεωφόρους των Παρισίων, οργανώσεις της ά- 

κρας αριστεράς διελύθησαν, αι διαδηλώσεις και αι πορείαι απηγορεύθησαν καθ’ όλη 
την χώραν... Το γαλλικόν Κ.Κ. έλαβε την τελευταίαν προειδοποίησιν από την κυβέρ- 
νησιν Πομπιντού». («ΤΑ  ΝΕΑ»)

Η σωτηρία της Ακρόπολης
1977: «Το κράτος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες για τη συνέχιση και ο
λοκλήρωση των μελετών και των έργων (φωτό) που έχουν σχέση με τα 
μνημεία της Ακροπόλεως. Η -  τόσο διαφημισθείσα -  συμπαράσταση 
της Ουνέσκο θα ηεριορισθεί σε επιστημονική και καλλιτεχνική βοήθεια. 
Τούτο αποφασίστηκε προχτές στη μεγάλη σύσκεψη που έγινε στο υ
πουργείο Πολιτισμού και Επιστημών υπό την προεδρία του πρωθυπουρ
γού κ. Κ. Καραμανλή». («ΤΑ ΝΕΑ»)

[ Ο ξένος 
Τύ π ο ς]
«Η Κλίντον έτοιμη να στη
ρίξει τον Ομπάμα»
THE NEW YORK TIMES

«Παραιτήθηκε ο υπεύθυ
νος του Ομπάμα για την α
ναζήτηση ανππροέδρου»
THE WASHINGTON POST

«θυμός στο Πακιστάν, κα
θώς από την αμερικανική 
επίθεση σκοτώθηκαν 11 
στρατιώτες»
THE GUARDIAN
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Ξημερώματα πήρε την απόφαση
ΔΩΔΕΚΑ μήνες χρειάστηκε η Ευρώπη για να φθάσει 
στη Συνθήκη της Λισαβώνας. Στο ΠΑΣΟΚ 
Παπανδρέου και Σημίτης έλυσαν το θέμα σε λιγότε
ρο από είκοσι τέσσερις ώρες με τρεις επιστολές. 
Κατεβαίνοντας από το βήμα της Ολομέλειας προχθές 
το βράδυ στις έντεκα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήγε 
κατευθείαν στο γραφείο του στη Βουλή. Εκεί άρχισε 
μια συζήτηση με παρόντες όλους τους «συνήθεις 
υπόπτους», δηλαδή όσους έχουν θεσμικό ρόλο και 
είναι κοντά στον Γιώργο.

Γύρω στα μεσάνυχτα

Η ΣΥΣΚΕΨΗ διεκόπη τα μεσάνυχτα, για να πάνε ο 
Παπανδρέου και οι συν αυτώ να ψηφίσουν υπέρ της 
Συνθήκης της Λισαβώνας στην Ολομέλεια. Εν 
συνεχεία ο Γιώργος ξαναγύρισε στο γραφείο του, 
όπου η κουβέντα συνεχίστηκε περίπου μέχρι τη μια 
το πρωί. Ο μέσος όρος των εκτιμήσεων, σύμφωνα 
με παρόντα, ήταν ότι «η παρέμβαση Σημίτη δεν 
αφορούσε το ευρωσύνταγμα, αλλά ήταν 
κατακέφαλο χτύπημα στον Παπανδρέου». 
Συναίνεση υπήρχε επίσης στο ότι «η απάντηση δεν 
μπορούσε να είναι η διαγραφή του πρώην 
πρωθυπουργού». Για λόγους πολιτικής ευπρέπειας 
προτιμήθηκε ο όρος «διοικητικά μέτρα».

ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ για το Καστρί, ο Γιώργος τούς είπε ότι 
«εσείς μπορείτε, βεβαίως, να έχετε τις απόψεις σας, 
αλλά η απόφαση θα είναι δική μου». Εννοούσε, κατά 
την ίδια πηγή, ότι «αυτός θα αναλάβει την ευθύνη».

Στη νεκρή ζώνη

ΟΠΩΣ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ όλοι όσοι συνεργάζονται
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μαζί του, ο Παπανδρέου γράφει συνήθως τα 
κείμενά του αργά τη νύχτα. Μετά τα στέλνει με e- 
mail στους συνεργάτες του για να λάβει τις γνώμες 
και τις αντιδράσεις τους. «Αυτός τελειώνει γύρω 
στις τρεις τα ξημερώματα κι εγώ τα βλέπω στις έξι 

, το πρωί» λέει συνεργάτης του χαριτολογώντας ότι 
«η νεκρή ζώνη μεταξύ μας είναι τρεις με έξι το 
πρωί». Πράγματι, νωρίς χθες το πρωί τα κορυφαία 

στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη 
βρήκαν στο mail τους το σχέδιο 
επιστολής προς τον Σημίτη που είχε 
συντάξει ο Γιώργος. Μέχρι το 
μεσημέρι εκτυλίχθηκε μεταξύ τους 
μια διαβούλευση για φραστικές και 
άλλες προσθήκες.

Περίσσευμα κακίας...

ΤΟ ΚΛΙΜΑ για τον πρώην 
πρωθυπουργό δεν ήταν καλό. 
Διαχρονικός συνεργάτης του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ θεώρησε ότι 
η κατάληξη της επιστολής προς τον 
Σημίτη θύμιζε το ευχαριστήριο 
γράμμα του Παπανδρέου προς τον 
Γιάννη Ζαφειρόπουλο, όταν αυτός 
επαύθη από υφυπουργός 
Εξωτερικών, κυρίως επειδή δεν 
ήθελε να συνεργαστεί με τον 
Γιώργο.

Ο ΙΔΙΟΣ ο Παπανδρέου έφθασε από 
το Καστρί μετά το μεσημέρι. Στη μία 
και μισή είχε άλλωστε συνάντηση με 
σεισμόπληκτους δημάρχους της 
Πελοποννήσου. Στο περιβάλλον του 
Γιώργου -  αλλά και στην κυβέρνηση 
-  η θέση του Σημίτη υπεράνω 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
θεωρείται σαφώς εμπνευσμένη από 
τον τρόπο με τον οποίο ο Κώστας 
Καραμανλής είχε χειριστεί τον 
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις προ 
του 2000 εσωκομματικές φραστικές 
εξάρσεις του. Τέλος καλό, όλα καλά; 
Μάλλον όχι.

0 υπουργός Οικονομίας έψαχνε μια ευκαιρία να 
κάνει μια καλή πράξη για το κοινωνικό σύνολο. Και 
ο δήμαρχος Πειραιά αναζητούσε σωσίβιο. Κάπως 
έτσι μπήκε τέλος στην αγωνία των εκδρομέων του 
Αγίου Πνεύματος, καθώς ήρθη ο σημερινός 
αποκλεισμός του λιμανιού από τον Παναγιώτη 
Φασούλα. θεωρήθηκε ως λύση απελπισίας για τα 
σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Δήμος Πειραιά. Την Τετάρτη, ο 
Γιώργος Αλογοσκούφης τηλεφώνησε στον «Πάνυ», 
με τον οποίο έχει καλή σχέση από την εποχή που 
ήταν βουλευτής Πειραιά. Υπήρξε ο εξής διάλογος:

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ: «θα τα ’χουν μαζί σου δήμαρχοι, 
ξενοδόχοι και παραθεριστές αν κλείσεις το λιμάνι. 
Αφού είμαστε σε δρόμο να λύσουμε τα προβλήματά 
σου, ας μην πάμε σε κρίση...»

ΦΑΣΟΥΛΑΣ: «Μ ε έχετε φέρει σε αδιέξοδο!» 

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ: «Καλά, έλα αύριο από το γραφείο 
να τα πούμε...»

ΟΠΕΡ και εγένετο. Πριν από τη συνάντηση με 
αντιπροσωπείες στο Οικονομίας, Αλογοσκούφης 
και Φασούλας τα είπαν κατ’ ιδίαν στο γραφείο του 
υπουργού. Χρονικό μιας προαναγγελθείσης 
λύσεως.

Τατούλης λυόμενος
ΚΑΙ ΜΕΣΑ σε όλο τον χαμό μάς προέκυψε και Τατούλης.
Ο κ. «150+1» βουλευτής της Ν.Δ. δηλώνει μέσω του μπλογκ 
του ότι δεν θα ψηφίσει τις κυβερνητικές τροπολογίες περί 
Διαδικτύου και, πιο συγκεκριμένα, ρυθμίσεις που θέτουν 
περιορισμούς στην μπλογκόσφαιρα. Λέτε αλλού να 
βλέπουν κρίση και από αλλού να τους έρχεται;

[Επιστολές]
«Μονεταριστικές
ακρότητες...»
ΑΠΟ τον Αντώνη Σαμαρά 
έλαβα το εξής γράμμα. Δεν 
έχει τόσο ενδιαφέρον 
όσο η επιστολογραφία 
Σημίτη - Παπανδρέου, αλλά 
την αναπαράγω:

«Αγαπητέ Μικροπολιτικέ, 
υπογράφοντας το 1992 τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ, 
ασφαλώς και δεν 
διαφώνησα με την 
προβλεπόμενη 
ανεξαρτησία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (όπως πολύ 
συνοπτικά περιγραφόταν 
τότε στο άρθρο 107). 
Παραμένω και σήμερα 
υπέρμαχος της 
ανεξαρτησίας της αλλά όχι 
της ασυδοσίας της (που 
θεσμοθετήθηκε πολλά 
χρόνια αργότερα).
Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα 
των όσων ανέφερα 
προχθές στη Βουλή. Άλλο 
πράγμα να είναι η ΕΚΤ 
“θεσμικά ανεξάρτητη ’  και 
άλλο πράγμα “πολιτικά 
ανεξέλεγκτη”.
Υπάρχουν και άλλες 
ανεξάρτητες Κεντρικές 
Τράπεζες στον κόσμο. 
Καμιά όμως δεν υιοθετεί 
τις μονεταριστικές 
ακρότητες της δικής μας, 
που ενδιαφέρεται 
αποκλειστικά για τη 
συγκράτηση του 
πληθωρισμού και καθόλου 
για την ανεργία.
Αντίστοιχη κριτική, 
άλλωστε, ασκούν σήμερα 
Ευρωπαίοι Αρχηγοί 
κρατών από τον 
κεντροδεξιό Σαρκοζί μέχρι 
το σοσιαλιστή θαπατέρο, 
όλες οι χώρες των οποίων 
έχουν αντίστοιχα 
υπογράψει τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ

Φιλικά,
Αντώνης Κ. Σαμαράς»

mikropolitikos @ dolnet.gr
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Κοινωνικές 
δαπάνες 
σεΕ.Ε. 
και Ελλάδα

Του Π.Κ. 
Ιωακειμίδη

Η ΕΛΛΑΔΑ εξακολουθεί να βρίσκεται 
αισθητά κάτω από τον μέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε. των 27) σε 
ό,τι αφορά το ύψος των δαπανών κοι
νωνικής προστασίας. Σύμφωνα με τε
λευταία στοιχεία που δημοσίευσε η 
Στατιστική Υπηρεσία (Ειιτοεΐθΐ:) της 
Ένωσης, το ύψος των δαπανών κοινω
νικής προστασίας στην Ελλάδα (έτος 
2005) αντιστοιχούν στο 24,2% του Α
καθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α- 
ΕΠ), ενώ ο μέσος όρος της Ένωσης 

βρίσκεται στο 
27,2%. Επτά χώ- 
ρες-μέλη της 
Ένωσης (Βέλγιο, 
Δανία, Γερμανία, 
Γαλλία, Ολλαν
δία, Αυστρία, 
Σουηδία) έχουν 
κοινωνικές δα
πάνες πάνω από 
τον μέσο όρο (με 

τη Σουηδία να φθάνει στο 32% του Α- 
ΕΠ). Ορισμένες από τις νέες χώρες- 
μέλη της Ένωσης, όπως Λετονία, Ε
σθονία, Λιθουανία, Ρουμανία έχουν 
κοινωνικές δαπάνες κάτω από το 15% 
του ΑΕΠ. Μεταξύ 2000 και 2005 το 
ύψος των κοινωνικών δαπανών αυξή
θηκε σε ετήσια βάση και σε σταθερές 
τιμές κατά 5,2% (ενώ ο μέσος όρος 
αύξησης για την Ε.Ε. των «27» ήταν 
2,1%). Το ύψος των κοινωνικών δαπα
νών στην Ελλάδα (ως ποσοστό του Α
ΕΠ) υπολείπεται βεβαίως σημαντικά 
(τρεις ποσοστιαίες μονάδες) από τον 
μέσο όρο της Ένωσης, αλλά δεν είναι 
και από τις χειρότερες περιπτώσεις α
νάμεσα στις περισσότερο αναπτυγμέ
νες χώρες-μέλη της Ένωσης, εάν λη- 
φθεί υπόψη π.χ. ότι οι κοινωνικές δα
πάνες αντιστοιχούν στο 18,2% του Α
ΕΠ στην Ιρλανδία, 20,8% στην Ισπα
νία, 21,9% στο Λουξεμβούργο. Και ε
άν ληφθεί βεβαίως υπόψη ότι οι χώ
ρες αυτές (καθώς και οι υπόλοιπες 
της Ε.Ε.) έχουν αμυντικές δαπάνες κα
τά πολύ χαμηλότερες από αυτές της 
Ελλάδας (και, ως γνωστόν, υπάρχει 
μια αντίστροφη σχέση ανάμεσα στο ύ
ψος των αμυντικών και κοινωνικών δα
πανών). Εκεί όμως που φαίνεται η Ελ
λάδα να υστερεί δραματικά είναι στην 
«απόδοση» των κοινωνικών δαπανών 
-  το ύψος δηλαδή των δαπανών αυ
τών δεν αποδίδει την αντίστοιχη προ
στιθέμενη αξία για τον πολίτη. Όπως 
δείχνουν σχετικές μελέτες, οι λόγοι 
γι’ αυτή την υστέρηση οφείλονται στα 
οργανωτικά και διαχειριστικά ελλείμ
ματα στο ευρύτερο σύστημα κοινωνι
κής πρόνοιας στην Ελλάδα. Έτσι και 
στις περιπτώσεις που η Ελλάδα συ
γκλίνει ποσοτικά με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η σύγκλιση στα ποιοτικά στοι
χεία (οργάνωσης, διαχείρισης, κουλ
τούρας κ.λπ.) παραμένει το μείζον ζη
τούμενο...

Ο Π.Κ. Ιωακειμίδης είναι καθηγη
τής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χαι μέ
λος του Δ.Σ. του ΕΛΙΑΜΕΠ.

. £ }  ο χ ι κ ϊ ι Υ -

Του Σηύρου Ορνεράκη

ι Ή χ Ο λ β κ Η θ η  ι

Καρχαριών
έπαινος
ΕΙΚΟ ΣΙ ΕΞΙ ΔΕΛΦ ΙΝ ΙΑ ττέθαναν στις βρετανικές α
κτές πρόσφατα και το ερώτημα που προέκυψε αμέ
σως ήταν ποιος ευθύνεται για αυτό. Ένα άλλο εντυ
πωσιακό ζώο έχει σχεδόν εξαφανιστεί, αλλά οι δια
μαρτυρίες δεν είναι τόσο έντονες. Οι καρχαρίες δεν 
χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης στην ανθρωπομορφική 
κουλτούρα μας, όμως τους αξίζουν πολλά περισσότε
ρα. Ο αριθμός τους στη Μεσόγειο έχει μειωθεί κατά 
97% τους τελευταίους δύο αιώνες και έτσι σήμερα 
βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Οι άνθρω
ποι συνήθως σκέφτονται ότι οι καρχαρίες είναι επι
κίνδυνοι και όχι ότι κινδυνεύουν. Στην πραγματικότη
τα οι καρχαρίες επιτίθενται σπανίως στους ανθρώ
πους, παίζουν όμως σημαντικότατο ρόλο στη διατή
ρηση της ισορροπίας στον θαλάσσιο κόσμο. Στις α
κτές της Βόρειας Καρολίνας οι καρχαρίες κρατούσαν 
χαμηλό τον αριθμό των σαλαχιών, τώρα που εξαφανί
ζονται τα σαλάχια έχουν πολλαπλασιαστεί επικίνδυ
να. Προτού εξαφανιστούν εντελώς, ας κατανοήσουμε 
ότι οι καρχαρίες έχουν τη χρησιμότητά τους.

ί Τ Ρ Ι Τ Η  Α Π Ο Φ Η ]

Ισχυρή Ευρώπη, ασθενή κόμματα
Τμήμα τω ν εξο υ ο ιώ ν  είναι υπερεθνικό , ενώ  η πολιτική παραμένει εθνική

Η συζήτηση για τη Συνθήκη της Λισαβώ- 
νας έχει φέρει στην επικαιρότητα το με
γάλο πρόβλημα τού ποιος και πώς α

σκεί την εξουσία στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή 
ενοποίηση αποτελεί μια μεγάλη «σιωπηλή ε
πανάσταση», και έναν μοναδικής πρωτοτυπίας 
θεσμικό νεωτερισμό, που έχει αλλάξει τους τρό
πους άσκησης της πολιτικής στη Γηραιά Ήπει
ρο. Η εξασθένηση των πολιτικών κομμάτων εί
ναι μία από τις μεγάλες «κρυφές» αλλαγές που 
έχει προκαλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κόμματα, ήδη από το τέλος του 19ου αι
ώνα, απέκτησαν σταδιακά μεγάλη κοινωνική 

απήχηση και αντιπροσω- 
πευτικότητα. Η επιρροή αυ
τή ενδυναμώθηκε από το 
γεγονός ότι τα κόμματα -  
μέσω του ελέγχου των νο
μοθετικών σωμάτων και της 
κυβέρνησης, μέσω της ά
σκησης επιρροής στην κε
ντρική διοίκηση ή του ε
λέγχου της τοπικής αυτοδι
οίκησης -  καθιερώθηκαν ως 
κεντρικοί θεσμοί άσκησης 

εξουσίας. Η εναρμόνιση της δράσης των δια
φορετικών «θεσμικών τάξεων» (κυβέρνηση, κοι
νοβούλια, διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση) και, 
άρα, η συνοχή του συστήματος εξουσίας, ήταν 
σε μεγάλο βαθμό, όπως έχει τονίσει ο δ. Βαήοϋηΐ, 
έργο των κομμάτων.

Αντιθέτως, στην Ε.Ε. ο ρόλος των κομμάτων 
είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Εάν τα κόμμα
τα εξακολουθούν να είναι κεντρικοί θεσμοί στο 
εσωτερικό των (εξασθενημένων) εθνικών πο
λιτικών συστημάτων, δεν έχουν κεντρικό ρόλο 
στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού θεσμικού οι
κοδομήματος. Η Ε.Ε. είναι ένα σύστημα χωρίς 
«κομματικό συντονιστή» και χωρίς σταθερό συ
νασπισμό εξουσίας (είτε κομμάτων είτε κρα
τών). Στην Ευρώπη, τα κόμματα έχουν παγι
δευτεί σε μια θεμελιακή θεσμική ασυμμετρία: 
σύστημα κομματικής διακυβέρνησης σε εθνι
κό επίπεδο, απουσία κομματικής διακυβέρνη
σης σε ευρωπαϊκό.

Επιπλέον, στο σύστημα «Ευρώπη» (όχι α

πλώς στους εν στενή εννοία θεσμούς της Ε.Ε.), 
η κατανομή των κέντρων ισχύος είναι τέτοια ώ
στε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωκοινοβουλί
ου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των 
27 εθνικών κυβερνήσεων, των ενισχυμένων το
πικών και περιφερειακών εξουσιών και των α
νεξάρτητων διοικητικών αρχών (εθνικών και 
ευρωπαϊκών), έχει απολεσθεί κάτι πολύ σημα
ντικό: η συνοχή του συστήματος διακυβέρνη
σης. Η Ευρώπη, χωρίς να είναι ένα σύστημα «α
κέφαλο», δεν διευθύνεται από έναν αδιαμφι-

ΚΑΤΑ Ε ΙΡ Ω Ν ΙΚ Ο
-  και μη αναμενόμενο -  τρόπο, η 
αναγέννηση της Ε.Ε. διαμόρφωσε 
ένα πλαίσιο διπλής ασθενούς 
διακυβέρνησης

σβήτητο ηγετικό θεσμό. Η ικανότητα, συνεπώς, 
των κομμάτων να ασκήσουν τη λειτουργία της 
θεσμικής εναρμόνισης, και -  τελικά -  την ά
σκηση αποτελεσματικής διακυβέρνησης, έχει 
καίρια εξασθενήσει. Η διαδεδομένη δυσπιστία 
προς τα κόμματα, η αντίληψη της κοινής γνώ
μης ότι τα κόμματα «είναι ίδια» ή ότι οι αποφά
σεις «παίρνονται αλλού», αποτυπώνουν αρκε
τά σωστά την απώλεια ρόλου και ισχύος των 
πολιτικών κομμάτων.

Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις της περιόδου 
1985 -1999, η βαρύτητα των οποίων ήταν ισο
δύναμη, αν όχι μεγαλύτερη, της Συνθήκης της 
Ρώμης, οδήγησαν στην αναγέννηση της Ευ
ρώπης. Κατά ειρωνικό, και μη αναμενόμενο, 
τρόπο, η αναγέννηση της Ε.Ε. διαμόρφωσε ένα 
πλαίσιο διπλής ασθενούς διακυβέρνησης. Λό
γω της μεταβίβασης εξουσιών και αρμοδιοτή
των στην Ε.Ε., οι εθνικές κυβερνήσεις αποδυ
ναμώθηκαν χωρίς ταυτόχρονα, λόγω της δια
τήρησης σημαντικών εξουσιών σε εθνικό επί
πεδο, η Ε.Ε. να γίνει αρκούντως ισχυρή ώστε 
να αναδειχθεί η ίδια σε στιβαρό και αδιαμφι

σβήτητο κέντρο εξουσίας. Έτσι, το παράδοξο 
της σημερινής Ευρώπης είναι ότι στο όνομα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι εύκολο να α
σκηθούν αποτελεσματικές εθνικές πολιτικές, 
και στο όνομα της εθνικής κυριαρχίας δεν εί
ναι εύκολο να ασκηθούν αποτελεσματικές ευ
ρωπαϊκές πολιτικές. Τα προηγούμενα δημι
ουργούν ένα διπλό κενό διακυβέρνησης: έλ
λειμμα διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο, έλ
λειμμα διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό. Ο μεγάλος 
ηττημένος σε αυτό το παιγνίδι αλληλοσυμπλή
ρωσης και αλληλοεξουδετέρωσης μεταξύ Ε.Ε. 
και εθνικών κρατών είναι τα πολιτικά κόμματα, 
όλα τα πολιτικά κόμματα, της Δεξιάς και της Α
ριστερός.

Ενώ ένα τμήμα των εξουσιών είναι σήμερα 
υπερεθνικό, η πολιτική παραμένει εθνική και η 
δράση των κομμάτων εκτυλίσσεται κυρίως σε 
εθνικό επίπεδο. Τα κόμματα και οι ηγεσίες τους 
βρίσκονται, όπως πάντα, στο κέντρο της σκη
νής, συγκρούονται, όπως πάντα, μεταξύ τους 
και δίνουν, όπως πάντα, σημαντικές υποσχέ
σεις στην κοινωνία. Όλοι ωστόσο γνωρίζουν, 
κόμματα και πολίτες, ότι τα κόμματα δεν δια
θέτουν τα μέσα για να υλοποιήσουν πολλές α
πό τις υποσχέσεις τους. Και όλοι (ή οι περισ
σότεροι) «προσποιούνται» ότι αυτό δεν συμ
βαίνει. Εν τούτοις, αυτή η «συνεννοημένη υ
ποκρισία», εκ πρώ της όψεως μη έλλογη, 
θεμελιώνεται σε μια διεισδυτική αντίληψη των 
αντιφάσεων της πραγματικότητας: ενώ τα κόμ
ματα έχουν εξασθενήσει ως θεσμοί επίλυσης 
των προβλημάτων ταυτόχρονα παραμένουν -  
ελλείψει άλλων -  οι κατ’ εξοχήν θεσμοί επίλυ
σης προβλημάτων. Το ότι η δύσπιστη προς τα 
κόμματα κοινωνία απευθύνεται ακόμη σε αυ
τά, αυτό ίσως αποτελεί την πραγματική δύνα
μη των κομμάτων. Αποτελεί, επίσης, τη βάση 
και το κίνητρο για να ξαναβρούν στο μέλλον 
τους δρόμους της χαμένης σήμερα ισχύος κι 
να αποκαταστήσουν τις βλάβες από τη χαμένι 
αξιοπιστία τους.

Ο Γ εράσιμος Μοσχονάς είναι επίκουρος καθη 
γητής Συγκριτικής Πολιτικής στοΠάντειο Πάνε 
πιστήμιο

Του
Γεράσιμου
Μοσχονά
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Ο Γιώργος σήκωσε το γάντι
Εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Σημίτης, με μια κίνηση υψηλού πολιτικού ρίσκου
Με μια κίνηση υψηλού πολιτικού ρίσκου ο Γ  ιώ ργος Παπανδρέου έθεσε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας Π ΑΣΟ Κ  τον επί 
8 χρόνια πρωθυπουργό της χώ ρας Κώστα Σημίτη και τώρα προσδοκά ότι με αυτήν την ηγετικού χαρακτήρα κίνηση θα 
ανατρέψει το πολιτικό κλίμα που, όπω ς καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, είναι ε ις  βάρος του Κινήματος.

■  Η αποπομπή του Κώστα Σημίτη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, δίνει 
στον Γιώργο Παπανδρέου τον αέρα του νικητή στον πρώτο γύρο της 
αναμέτρησης. Όμω ς και η επιστολή του πρώην πρωθυπουργού δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια για παρερμηνείες...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος__________

Οκ. Σημίτης πάντως απάντησε ότι 
θα συνεχίσει να λέει ελεύθερα τη 
γνώμη του, και ουσιαστικά ξανα- 

πετάει το γάντι στον κ. Παπανδρέου, με 
τη φράση «κάνε ό,τι νομίζεις».

Η απόφαση του Γ. Παπανδρέου να δεί
ξει την έξοδο στον κ. Σημίτη προκάλεσε 
παγωμάρα στα κορυφαία στελέχη του Κι
νήματος, καθώς θεωρήθηκε προάγγελος 
και άλλων διαγραφών και ειδικότερα ό 

σων αμφισβητούν τον 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. 
Έτσι, ο Ευ. Βενιζέλος 
απλώς δημοσιοποίη
σε την τηλεφωνική ε
πικοινωνία που είχε 
με τον κ. Παπανδρέ
ου (για να επισημά- 
νε ι ότι ε ίπ ε  στον κ. 
Παπανδρέου πως δια
φωνεί με την απόφα
σή του και πω ς έπρε
πε να εκτονωθεί η κα
τάσταση με ενωτικά 
υπέρβαση), η Ά. Δια- 
μαντοπούλου έκανε 

μια ισορροπημένη δήλωση ενωτικού χα
ρακτήρα και οι Κ. Σκανδαλίδης, Θ. Πά
γκαλος, Mix. Χρυσοχοΐδης, Π. Ευθυμίου 
προτίμησαν τη σιωπή.

«Το δύσκολα πέρασαν»
Η στάση που  τήρησαν συνολικά τα 

στελέχη αυτά, έκανε το περιβάλλον του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ να εκφράζει συ
γκρατημένη αισιοδοξία ότι «τα δύσκολα 
πέρασαν». Η εκτίμηση αυτή ενισχύθηκε 
από το γεγονός ότι κανένα από τα στε
λέχη που ταυτίζονται με τις απόψεις του 
κ. Σημίτη δεν έκανε δήλωση υποστήρι
ξης στον πρώην πρωθυπουργό. Κάτι που 
φανερώνει -  σύμφωνα με τους κύκλους 
περί τον κ. Σημίτη -  ότι δεν υπήρξε «σχε- 
διασμός για την ανατροπή του Γιώργου 
Παπανδρέου», όπως πίστευαν πολλοί προ
χθές, μετά την επιστολή του Κ. Σημίτη 
προς τον Γ. Παπανδρέου, η οποία απο- 
τέλεσε τη θρυαλλίδα για τη νέα μεγάλη 
έκρηξη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Παρ’ ότι είναι αρκετά νωρίς για να κρί
νει κανείς τις εξελίξεις, δεν είναι λίγοι ό
σοι θεωρούν ότι το εμφανές «μούδιασμα» 
των κορυφαίων στελεχών, συν το γεγονός 
ότι οι περί τον κ. Σημίτη απέφυγαν -  κα
τά προτροπή και του ιδίου -  να αντιδρά- 
σουν στην αποπομπή του από την Κοινο
βουλευτική Ομάδα, δίνει στον κ. Παπαν
δρέου τον αέρα του νικητή στον πρώτο γύ
ρο αυτής της αναμέτρησης. Οι ίδιοι θεωρούν 
ότι η επιστολή του Κ. Σημίτη δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια για παρερμηνείες. Ου
σιαστικά ο πρώην πρωθυπουργός με τη 
φράση του «Κάνε ό,τι νομίζεις. Εγώ θα 
πράττω αυτό που επιβάλλει η συνείδησή 
μου και αυτό που κρίνω καλό για τη χώ
ρα. (...) Δεν θα παραιτηθώ της ελευθερίας 
να λέω τη γνώμη μου» προαναγγέλλει ότι 
θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο -  δηλαδή 
στην κριτική του για τον Γ. Παπανδρέου 
και τις πρωτοβουλίες και αποφάσεις του.

Δεν θεωρείτα ι άσχετο με τις π ρ ο θέ
σεις του κ. Σημίτη το γεγονός ότι ο πρώ 
ην πρωθυπουργός στην απαντητική επ ι
στολή που απέστειλε στον κ. Παπανδρέ
ου τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει όλες 
τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 2004 
και μετά, τα ποσοστά του έχουν μειωθεί 
και αυτό τον προβληματίζει έντονα όπως 
και κάθε οπαδό του Κινήματος.

Συσπείρωση της Βάσης
Από την άλλη πλευρά, ο Γ. Παπανδρέ

ου, ο οποίος χαρακτήρισε σε δηλώσεις 
του «δύσκολη» την απόφαση που έλαβε 
για την αποπομπή του κ. Σημίτη, φαίνε
ται να τα παίζει όλα για όλα με στόχο να 
επιτύχει -  έστω και με αυτή την ακραία 
πολιτικά ηγετική κίνηση -  την αναγκαία 
για το ΠΑΣΟΚ ενότητα σε επίπεδο κορυ
φής. Και να ευελπιστεί ότι ταυτόχρονα θα 
καταφέρει να συσπειρώσει την εκλογική 
βάση του κόμματος που ακριβώς λόγω 
των διαφωνιών σε επίπεδο κορυφής και 
της αμφισβήτησης του Γ. Παπανδρέου εμ

φανίζεται ιδιαίτερα χαλαρή και αποσυ- 
σπειρωμένη.

Στελέχη που μετείχαν σε κυβερνήσεις 
του κ. Σημίτη έκαναν λόγο για «τραγική 
εξέλιξη» και σημείωναν ότι με την από
φασή του ο κ. Παπανδρέου διατρέχει τον 
κίνδυνο να γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος 
ενός «μικρού ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζοντας 
ότι ο κ. Σημίτης είχε απήχηση σε στρώ
ματα της ελληνικής κοινωνίας τα οποία 
ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ την περίοδο που ήταν 
πρόεδρος και πω ς με την αποπομπή του, 
το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά διέρρηξε τις σχέ
σεις του με αυτές τις κοινωνικές ομάδες.

Οι δημοσκοπήσεις
Σε κάθε περίπτωση γίνεται φανερό ό

τι η κρίση που σοβεί στο ΠΑΣΟΚ είναι 
πλέον έξω από κάθε πλαίσιο και πως πολ
λά θα κριθούν από τις δημοσκοπήσεις 
που θα γίνουν το επόμενο διάστημα και 
οι οποίες θα καταγράψουν αν η ηγετική 
κίνηση του κ. Παπανδρέου κρίθηκε θετι
κά εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ.

Μήνυμα για 
κάθε κρούσμα 
αμφισβήτησης
Σ Τ Ε Λ Ε Χ Η  Π Ο Υ  Π Ρ Ο Σ Κ Ε ΙΝ Τ Α Ι
στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ υποστή
ριζαν ότι το πολυεπ ίπεδο  μήνυμα 
που στέλνει ο κ. Παπανδρέου με 
την επ ιστολή του στον κ. Σημίτη , 
κάνει σαφείς τις προθέσεις  του σε 
περίπτω ση που υπάρξει στο εξής 
κρούσμα αμφισβήτησής του. Επι- 
σήμα ιναν μάλιστα το συγκεκρ ιμένο  
απόσπασμα της επ ιστολή ς, που σε 
ύφος και π ερ ιεχόμενο , αποδίδει 
το μήνυμα που θέλει να σ τε ίλε ι ο 
κ. Παπανδρέου προς «κάθε κατεύ
θυνση»: «Αντιλαμβάνομαι ωστόσο 
ότι έχε ις  τελικά αποφ ασίσει να κι
νείσα ι έξω  από το πλα ίσ ιο  των α
ποφ άσεω ν του ΠΑΣΟΚ και να λε ι
τουργείς  αυτόνομα και ανεξάρτη
τα. Μ πορώ να το κατανοήσω αλλά 
δ εν  μπορώ να το δεχτώ . Είμαι 
προσωπικά υποχρεω μένος αλλά 
και αποφ ασισμένος να διαφυλάττω 
την πολιτική ενότητα του Κινήμα
τος μας, σεβόμενος την απόφαση 
της πλατιάς βάσης του ΠΑΣΟΚ της 
11ης Ν οεμβρίου . Με την απόφασή 
σου, που επ ιβεβα ιώ νουν οι πρά
ξε ις  σου, δεν μπορεί να προσμε- 
τράσαι και να συγκαταλέγεσαι οτη 
συντεταγμένη δύναμη της Κοινο
βουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

Εγκύκλιος Ραγκούση
Σεβόμενος την ιστορία, την προ
σφορά σου και την κοινή μας πο
ρεία δεν θα κ ινήσω  την τυπική 
δ ιαδικασία προς τον Π ρόεδρο της 
Βουλής, όπως θα όφ ειλα  να κάνω 
για οπο ιοδήποτε άλλο στέλεχος». 
Ό πω ς σημείω ναν οι υποστηρικτές 
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, «αν αυ
τά λέε ι για τον πρω θυπουργό μιας 
δετία ς, είνα ι βέβαιο ότι δεν θα το 
οκεφ τε ί καθόλου για οποιονδήπο- 
τε άλλο» και θα του δε ίξε ι την 
πόρτα αμέσω ς. Προς επ ίρρω ση 
των προθέσεω ν του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ, ο γραμματέας του κόμμα
τος Γιάννης Ραγκούσης έσ τε ιλε  ε
γκύκλιο  προς όλα τα πολιτικά στε
λέχη και τις οργανώ σεις  του κόμ
ματος, τονίζοντας πως «μετά τις 
σημερ ινές  αποφ άσεις του προέ
δρου πρέπει όλοι στις παρουσίες 
μας στα MME να επ ιδ ε ίξο υ μ ε  αυ
τοσυγκράτηση και να μην εγκλω β ι
στούμε σε ένα πεδ ίο  συζήτησης 
που δεν έχει στο επ ίκεντρό του 
την αντιπολιτευτική δράση του Κι
νήματος και τις προτεραιότητες 
των Ελλήνω ν πολιτώ ν. Αυτήν την 
ώρα έχουμε όλοι καθήκον να προ
ασπίσουμε το Κίνημα, να διαφυλά
ξουμε την ενότητά του και να υπε
ρασπιστούμε τα συμφέροντα των 
Ελλήνω ν πολιτώ ν».

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ ]

Π Α Σ Ο Κ
Του Γιώργου 
Βέλτσου

Δεν πρόκειται επακρι
βώς για κύρωση Συν
θήκης, αλλά για κίρρωση 
του ήπατος.
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■ Ο ι 6 διαγραφέντες χο 1998 από τον Κ. Καραμανλή, Γ. Σουφλιάς, Στ. Μόνος, 
Βασ. Κοντογιαννόπουλος, Α. Παπαληγούρας, Π. Τατούλης και Ν. Κάκκαλος

Ν.Δ.: Άλλο Σουφλιάς Ναι άλλο Σημίτης

ΣΤΗ Ν.Δ. πολλοί συνέδεσαν χθες την κίνηση του Γ. Παπανδρέου με 
την απόφαση του Κων. Καραμανλή να διαγράψει, τον Φεβρουάριο 
του 1998, τον Γ. Σουφλιά, τον Στ. Μάνο και άλλους τέσσερις 
βουλευτές (Βασ. Κοντογιαννόπουλο, Αν. Παπαληγούρα, Π.
Τατούλη και Νικ. Κάκκαλο), καθώς και την κίνηση κατά του Κων. 
Μητσοτάκη, ο οποίος την ίδια περίοδο «αποσύρθηκε» με εντολή 
Καραμανλή από τα κομματικά όργανα, ενώ η Ν.Δ. εγκαινίασε την 
τακτική «δεν σχολιάζουμε δηλώσεις του επιτίμου...».
Κοινός τόπος στο γαλάζιο στρατόπεδο είναι ότι η επίδειξη πυγμής 
ενίσχυσε στην πορεία το αρχηγικό προφίλ του Κων. Καραμανλή, ο 
οποίος είχε προχωρήσει στις διαγραφές έναν χρόνο μετά την 
εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος. Ωστόσο, 
επιτελικά στελέχη της Ν.Δ. εκφράζουν αμφιβολίες εάν 
ενισχυθεί τώρα η ηγετική εικόνα του Γ. Παπανδρέου, 
όχι μόνον επειδή μια διαγραφή του Κων. Σημίτη, 
όπως λένε, έχει άλλη πολιτική βαρύτητα, αλλά και 
γιατί εκτιμούν ότι σε τέτοιες συγκρούσεις θα 
έπρεπε να είχε προχωρήσει την πρώτη περίοδο 
που ανέλαβε τα ηνία του ΠΑΣΟΚ.

Ανάσες στην κυβέρνηση 
από την «αποβολή» Σημίτη
Χαμόγελα στο Μαξίμου από τις εξελίξεις οτο ΠΑΣΟΚ
Ως κίνηση που δίνει πολιτικές ανάσες στην κυβέρνηση στην παρούσα 
χρονική συγκυρία υποδέχθηκαν στη Ν.Δ. την «αποβολή» Σημίτη από 
την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Π ΑΣΟ Κ .

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Δ ιονύση ς ΙΜασότιουλος________

Σ ε Μαξίμου και Ρηγίλλης πα 
ραδέχονται ότι ακρνιδιάστη- 
καν από την απόφαση του Γ. 

Π απανδρέου, αλλά σπεύδουν να 
στοιχηματίσουν ότι «δεν θα του βγει 
πολιτικά», καθώς εκτιμούν ότι οι 
ρήξεις κορυφής έχουν α π ο τελέ
σματα όταν γίνονται στο ξεκίνημα 
μιας αρχηγικής θητείας.

Επισήμως οι επιτελείς σε Μαξί
μου και Ρηγίλλης αποφεύγουν να 
σχολιάσουν τις εξελίξεις στην α-

ΚΟ ΡΥΦ ΑΙΑ  ΣΤΕΛΕΧΗ  ΤΗΣ Ν.Δ.
δηλώνουν πως «οι προβολείς είναι πλέον 
στο ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση κερδίζει πολιτι
κό χρόνο τη στιγμή που ήταν εγκλωβισμένη»

ξιωματική αντιπολίτευση, αλλά ε ί
ναι προφανές πω ς θεωρούν ότι η 
ρήξη του Γ. Π απανδρέου με τον 
Κων. Σημίτη θα οδηγήσει σε νέα 
φάση εσωστρέφειας το ΠΑΣΟΚ, ε- 
νισχύοντας εκ των πραγμάτων την 
εικόνα της κυβέρνησης. Κυβερνη
τικοί παράγοντες και υψηλόβαθμα 
κομματικά στελέχη εκτιμούν πω ς η 
κυβέρνηση κερδίζει πολιτικό χρό
νο, ενώ μεταβάλλεται η πολιτική α
τζέντα, δίνοντας την ευκαιρία στη 
Ν.Δ. να ξεφύγει από το πρόβλημα

της ακρίβειας, την υπόθεση της Ζί- 
μενς και, γενικότερα, τα προβλή
ματα της καθημερινότητας μέσα 
στα οποία ήταν εγκλωβισμένη.

«Τα προβλήματα δεν λύνονται, 
είναι μπροστά μας, αλλά σε κάθε 
περίπτωση οι προβολείς στρέφο
νται πλέον στο ΠΑΣΟΚ», λέει στα 
«ΝΕΑ» κορυφαίο κομματικό στέλε
χος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 
Ν.Δ. θα επιχειρήσει το επόμενο διά
στημα να αξιοποιήσει τη σύγκρου
ση κορυφής στο ΠΑΣΟΚ, προβάλ
λοντας τη δική της «συνοχή». Οι ε 
πιτελείς του κόμματος κρίνουν ότι 
η Ν.Δ. έχει την ευκαιρία να κατα
γράφει ως «η μοναδική δύναμη πο
λιτικής σταθερότητας» και να ενι- 
σχύσει το προφίλ του Κων. Καρα
μανλή σε μια στιγμή που είχε αρ
χίσει να εμφανίζει ρωγμές.

Τα ίδια  στελέχη, πάντω ς, δεν 
κρύβουν τον προβληματισμό τους 
για τις επιπτώσεις που μπορεί να 
έχει μακροπρόθεσμα στο πολιτικό 
σκηνικό η κρίση στο ΠΑΣΟΚ. «Η ρή
ξη Παπανδρέου - Σημίτη είναι εν
δεχόμενο να οδηγήσει σε διαλυτι- 
κές καταστάσεις στην αξιωματική 
αντιπολίτευση και σε γενικότερη α
ποσταθεροποίηση. Υπό αυτή την 
έννοια, η Ν.Δ. ως κόμμα εξουσίας 
δεν μπορεί να δηλώνει αδιάφορη...», 
αναφέρουν χαρακτηριστικά και ε
κτιμούν ότι καθοριστικό για τη συ
νέχεια θα είναι το αποτέλεσμα των 
ευρωεκλογών του 2009.

Παγωμάρα και
Η αυστηρή επιστολή Γιώργου έστειλε

Παγωμάρα έπεσε στο Π Α ΣΟ Κ  μετά την αποπομπή του πρώην πρωθυπουργού, που 
ήρθε ω ς  απόρροια της αυστηρής επ ιστολής του προς τον Γ ιώ ργο  Παπανδρέου με 
την οποία δημοσιοποίησε τη διαφωνία του για το δημοψήφισμα γύρω  από τη 
μεταρρυθμιστική συνθήκη.

ΡΕΠ Ο ΡΤΑΖ: Βούλα Κεχαγιά__________

Η εγκύκλιος του Γιάννη Ραγκούση με την 
οποία ο γραμματέας του κόμματος συ- 
νιστά στα στελέχη του κόμματος αυ

τοσυγκράτηση και ψυχραιμία περιόρισε μεν 
τις τηλεοπτικές εμφανίσεις εκπροσώπων του 
ΠΑΣΟΚ, ωστόσο δεν μηδένισε τις αντιδρά
σεις για τη στάση τόσο του κ. Παπανδρέου ό
σο και του κ. Σημίτη. Είναι πάντως ενδεικτι
κό ότι από τα κορυφαία στελέχη δημόσια πα
ρέμβαση για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ έκανε 
μόνο η Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ ο Ευάγ
γελος Βενιζέλος απέφυγε τις δηλώσεις και πε
ριορίστηκε να γνωστοποιήσει μέσω κύκλων 
του τη διαφωνία του με την «επιλογή σύ
γκρουσης», κάτι που επισήμανε άλλωστε και 
στον Γιώργο Παπανδρέου στη διάρκεια τη
λεφωνικής τους συνομιλίας.

Η κ. Διαμαντοπούλου με γραπτή της δή
λωση επισημαίνει ουσιαστικά ότι το ΠΑΣΟΚ

Μ Ε ΕΓΚ Υ Κ Λ ΙΟ  ΡΑΓΚΟ ΥΣΗ
που συνιστούσε αυτοσυγκράτηση και 
ψυχραιμία, περιορίστηκαν οι τηλεοπτικές 
εμφανίσεις εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ

πρέπει να προχωρήσει μπροστά χωρίς να ξε
χνάει την προσφορά Σημίτη, ενώ προειδοποι
εί ότι «οι τελευταίες εξελίξεις απαιτούν σύνε
ση ώστε να μην κινδυνεύσουμε με μαζική αυ
τοχειρία». Στη δήλωσή της τονίζει ότι η προ
σφορά του Κώστα Σημίτη δεν διαγράφεται, 
όπως το κάνει σαφές και στην επιστολή του ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτει όμως ότι ταυ
τόχρονα το ΠΑΣΟΚ ως ο εκφραστής της μεγά
λης δημοκρατικής παράταξης οφείλει να συ
νεχίσει την αποστολή και το έργο του με την 
ηγεσία του, τα πολλά στελέχη και τα εκατομ
μύρια των πολιτών που προσβλέπουν σ’ αυτό.

«Αψυχολόγητη ενέργεια»
Τον πρώην πρωθυπουργό υποστήριξαν με 

δηλώσεις του το μέλος του Εθνικού Συμβου
λίου του ΠΑΣΟΚ Νίκος Μπίστης, ο οποίος μί
λησε για «αψυχολόγητη ενέργεια που θέτει σε 
δοκιμασία την ενότητα του ΠΑΣΟΚ», και ο 
πρώην υπουργός και επίσης αποπεμφθείς α
πό την Κοινοβουλευτική Ομάδα Γιάννος Πα- 
παντωνίου, λέγοντας ότι είναι αδιανόητο ο 
πρωθυπουργός που συνέδεσε την παρουσία 
του με μία από τις θετικότερες περιόδους να 
βρίσκεται σήμερα εκτός Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας. Άφησε μάλιστα αιχμές για τον Γ. Πα
πανδρέου, τονίζοντας ότι η αντίληψη εσω
κομματικής δημοκρατίας που επικρατεί στο 
σημερινό ΠΑΣΟΚ δεν ανέχεται την «άλλη ά
ποψη» και δεν συμβιβάζεται με τη λειτουργία 
του σύγχρονου κόμματος.

Το πρωί και πριν γίνει γνωστή η αποπομπή 
του κ. Σημίτη από την Κοινοβουλευτική Ομά
δα, η Αριστερή Πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ συ- 
νιστούσε στον πρώην πρωθυπουργό να κατα
λάβει ότι δεν του ανήκει ο ρόλος του σοφού 
γέροντα της παράταξης, αλλά του στρατιώτη, 
για να απαλλαγεί η χώρα από τη Δεξιά στις ε
πικείμενες εκλογές. Μάλιστα η Αριστερή Πρω
τοβουλία αποδοκιμάζει τις δηλώσεις Σημίτη 
γιατί θεωρεί ότι «αποπροσανατολίζουν τον ελ
ληνικό λαό, αποσταθεροποιούν τον συντε-

[Α Ι Χ Μ Ε Σ  ]

Μια ζαριά
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ όλα κρίνονται εκ 
του αποτελέσματος. Είναι προφα
νές ότι εκ του αποτελέσματος θα 
κριθεί και η ζαριά που έριξε χθες 
ο Γιώργος Παπανδρέου, με την α
ποπομπή του Κ. Σημίτη από την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ. Αναμφίβολα η απόφαση 
τον ισχυροποιεί σε προσωπικό επί
πεδο ως ηγέτη του Κινήματος. Αλ
λά είναι το ίδιο αληθές ότι είναι 
μια απόφαση που έχει πολλά ρίσκα 
αναφορικά με το μέλλον του

ΠΑΣΟΚ. Για πα
ράδειγμα, ο Κ. 
Σημίτης είχε μια 
επιτυχή 8ετή 
πρωθυπουργική 
θητεία, που τον 
έκανε ιδιαιτέρως 

Γιώργου Χρ. αποδεκτό από 
Παπαχρήστου συντηρητικά τμή-

ματα της ελληνι
κής κοινωνίας. Πολίτες που δεν 
ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ, τον ψήφισαν οε . 
δύο εκλογικές αναμετρήσεις γιατί 
εκτιμούσαν τις προσπάθειές του. 
Είναι φανερό ότι από χθες οι πολί
τες αυτοί δεν έχουν κανένα κίνη
τρο να ψηφίσουν πάλι ΠΑΣΟΚ. Με 
δυο λόγια, η αποπομπή Σημίτη ου
σιαστικά περιορίζει τον ορίζοντα 
της απήχησης του κόμματος, και 
κατ’ επέκταση και τις προοπτικές 
του να ξανακερδίσει, σύντομα του
λάχιστον, την εξουσία. Από εκεί και 
πέρα, είναι στο χέρι του κ. Παπαν
δρέου να αξιοποιήσει προς όφε
λος του Κινήματος τους πόντους 
που του έδωσε η χθεσινή του από
φαση. Και προφανώς θα κριθεί και 
για τον αν διαθέτει την ικανότητα 
αυτή...

ταγμένο βηματισμό του Κινήματος και θολώ 
νουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα του ΠΑΣΟ· 
και του προέδρου».

Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπι 
του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Παπουτσής, επικρίν» 
ντας τη στάση του κ. Σημίτη ανέφερε ότι «ι 
τοιου είδους κινήσεις τροφοδοτούν μία φ. 
βερή εσωστρέφεια και καθηλώνουν το ΠΑΣΟ! 
δηλαδή είναι αντικειμενικά βούτυρο στο ψο 
μί της Ν.Δ. και του Καραμανλή». Από την πλει 
ρά του ο Πάνος Μπεγλίτης, μέλος του Πολιτι 
κού Γραφείου, ανέφερε ότι ενοχλήθηκε απι
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αμηχανία στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ
«μήνυμα» αε όσους θα ήθελαν να τροφοδοτήσουν έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας

Κύριο Κώστα Σημίτη 
τ. Πρωθυπουργό

ΑΓΑΠΗ ΤΕ ΚΩΣΤΑ,
Διάβασα με προσοχή όσα μου έγραψες.
Το θέμα του δημοψηφίσματος, το οποίο έθεσες, έχει λυθεί με ομόφωνες αποφά
σεις του ΠΑΣΟΚ, του Συνεδρίου μας και του Πολιτικού μας Συμβουλίου. Αποφάσεις 
καθαρές, αναμφισβήτητες και δημόσια γνωστές. Αποφάσεις που ενισχύουν τη δη
μοκρατία στη χώρα μας.
Άρα το ζήτημα δεν υφίσταται. Είχε απαντηθεί προ της επιστολής σου.
Η δε δημοσιοποίηση της επιστολής, η δημόσια διαφοροποίηση καθώς και η έ
μπρακτη άρνηση να συνταχθείς με το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΠΑΣΟΚ για την υποβολή της πρότασής μας, αποτελούν αδικαιολόγητη πολιτική πρά
ξη.
Δημιουργούν ερωτηματικά για την πολιτική βούληση και στόχευσή μας. 
Δημιουργούν σύγχυση και αποπροσανατολισμό τη στιγμή που κάθε νοικοκυριό δο
κιμάζεται από την ακρίβεια και ο ελληνικός λαός πλήττεται βίαια από την ανομία, 
την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την κατάρρευση κάθε έννοιας κράτους δικαίου με 
ευθύνη της κυβέρνησης της Ν.Δ.
Δημιουργούν ερωτήματα τη στιγμή που ο λαός στρέφεται προς ένα ανανεωμένο 
ΠΑΣΟΚ, το οποίο σήμερα αποτελεί και νέα ελπίδα. Ένα ΠΑΣΟΚ αποφασισμένο να 
νικήσει, για να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα που θα αποκαθιστά τη δικαιο
σύνη, την ισότητα, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά. Μακριά και απέναντι σε όσα 
συμφέροντα θέλουν να χειραγωγούν την πολιτική ζωή προς ίδιον όφελος και δεν υ
πηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
Γνωρίζεις ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο που έχεις προσφέρει στη χώρα, θυμούμαι 
πάντα την εποικοδομητική για την Ελλάδα συνεργασία μας στις κυβερνήσεις σου. 
Αντιλαμβάνομαι ωστόσο ότι έχεις τελικά αποφασίσει να κινείσαι έξω από το πλαίσιο 
των αποφάσεων του ΠΑΣΟΚ και να λειτουργείς αυτόνομα και ανεξάρτητα. Μπορώ 
να το κατανοήσω αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ.

Είμαι προσωπικά υποχρεωμένος αλλά και αποφασισμένος να διαφυ- 
λάττω την πολιτική ενότητα του Κινήματος μας, σεβόμενος την α
πόφαση της πλατιάς βάσης του ΠΑΣΟΚ της 11ης Νοεμβρίου.
Με την απόφασή σου, που επιβεβαιώνουν οι πράξεις σου, δεν 
μπορεί να προσμετράσαι και να συγκαταλέγεσαι στη συντεταγμέ
νη δύναμη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ.
Σεβόμενος την ιστορία, την προσφορά σου και την κοινή μας πο
ρεία δεν θα κινήσω την τυπική διαδικασία προς τον Πρόεδρο της 
Βουλής, όπως θα όφειλα να κάνω για οποιοδήποτε άλλο στέ
λεχος.
Διαφυλάποντας το κύρος και τη συντεταγμένη πορεία της Κοι
νοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ θα αξιολογούμε πάντα τις α
πόψεις που καταθέτεις. Και προσωπικά θα το κάνω με ιδιαίτε
ρο πάντα ενδιαφέρον.

Φ ιλικά,
Γ ιώ ρ γος Α . Παπανδρέου

Οι πρώτες αντιδράσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜ Α- 
ΝΤΟΠΟΥΛΟ Υ:

«Οι τε
λευταί
ες εξε
λίξεις 
απαι
τούν 

σύνεση ώστε να 
μην κινδυνεύσου
με με μαζική αυ
τοχειρία»

ΕΥΑΓΓΕΛ Ο Σ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ;

\ Περιο
ρίστηκε

Ρ ’Γ  ναγνω- 
* , — ' 1 στοπ01-

γ  χ
κύκλων του τη 
διαφωνία του με 
την «επιλογή σύ
γκρουσης»

Ν ΙΚΟΣ
Μ ΠΙΣΤΗΣ:

«Πρό
κειται 
για α
ψυχο
λόγητη 
ενέρ

γεια που θέτει σε 
δοκιμασία την ε
νότητα του 
ΠΑΣΟΚ»

ΓΙΑΝ Ν Ο Σ
Π ΑΠ ΑΝ ΤΩ Ν ΙΟ Υ:

Η αντί
ληψη ε
σωκομ
ματικής 
δημο
κρατίας 

που επικρατεί στο 
σημερινό ΠΑΣΟΚ 
δεν ανέχεται την 
«άλλη άποψη»

;ο ύφος της επιστολής Σημίτη και χαρα
κτήρισε την πρωτοβουλία του (Αθήνα 9,84) 
αχρείαστη, ανεξήγητη, σε μία πολιτική συ- 
ajpia που το ΠΑΣΟΚ έπρεπε δυναμικά να 
ει προς τα έξω και να μη δημιουργεί συν- 

ίκες εσωστρέφειας».
Ως προς την ουσία της διαφωνίας Ση- 

,η, το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Πα- 
ασκευάς Αυγερινός σχολίασε στον Flash 
α ο πρώην πρωθυπουργός αδικήθηκε διό- 
το 2005 είπε ότι «σήμερα κυρώνουμε το 
ύνταγμα της Ελλάδας», ενώ τώρα η πρό-

Κύριο Γεώργιο Παπανδρέου 
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008

Α ΓΑΠ Η ΤΕ  Γ ΙΩ ΡΓΟ ,
Έλαβα το γράμμα σου. θέλω να επισημάνω 
τα εξής:
Το ΠΑΣΟΚ από το 2004 και μετά έχασε 
όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και το 
ποσοστό του στην απήχηση των 
ψηφοφόρων έχει μειωθεί δραστικά. Κάθε 
μέλος του ΠΑΣΟΚ, και ιδίως εγώ, έχει 
υποχρέωση να προβληματιστεί για την 
εξέλιξη αυτή.
Το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει παλαιότερα 
δημοψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. 
Η Συνθήκη που ψηφίσαμε δεν είναι 
Σύνταγμα, θεωρήθηκε σε όλη την Ένωση 
και από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα 
ως μία από τις συνήθεις συνθήκες που δεν 
απαιτεί διαδικασίες όπως το Σύνταγμα.
Αυτή η αρχή ακολουθήθηκε μέχρι τώρα 
από όλες τις χώρες.
Δεν πρόκειται να αρνηθώ τις ελευθερίες να 
λέω τη γνώμη μου και να μπορώ να 
επισημαίνω στην παράταξή μου πότε τα 
πράγματα πάνε καλά και πότε όχι. ΓΓ αυτό 
άλλωστε συμμετέχω στο ΠΑΣΟΚ.
Όσον αφορά τις δημοκρατικές διαδικασίες 
ξέρω καλά πότε υπάρχουν και πότε είναι 
πρόσχημα. Η ενότητα δεν σφυρηλατείται 
με συγκαλύψεις και 
ενοχοποιήσεις 
διαφωνούντων.
Σχετικά με τα όσα 
προτείνεις κάνε ό,τι 
νομίζεις. Εγώ θα πράττω 
αυτό που μου επιβάλλει η 
συνείδησή μου και 
αυτό που κρίνω ως 
καλό για τη χώρα.

Χ Ρ Η ΣΤΟ Σ
Π ΑΠ Ο ΥΤΣΗ Σ:

«Τέτοι
ου εί
δους 
κινή
σεις εί
ναι α

ντικειμενικά βού
τυρο στο ψωμί της 
Ν.Δ. και του Κα
ραμανλή»

ΠΑΝΟΣ
Μ ΠΕΓΛΙΤΗΣ:

«Ανεξή
γητη 
πρωτο
βουλία 
σε μία 
συγκυ

ρία που το ΠΑΣΟΚ 
έπρεπε δυναμικό 
να βγει προς τα έ
ξω»

τάση για δημοψήφισμα αφορά ένα εντε
λώς άλλο θέμα.

Πότε πήρε την απόφαση
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γ. Πα

πανδρέου έλαβε την απόφαση να απο- 
πέμψει τον κ. Σημίτη τις πρώτες πρωινές 
ώρες χθες, και αφού είχε αλλεπάλληλες τη
λεφωνικές διαβουλεύσεις με στενούς συ
νεργάτες του. Αρχικά, όπως είναι γνωστό, 
είχε απορρίψει τις εισηγήσεις για αποπο
μπή του κ. Σημίτη, το απόγευμα της Τε

τάρτης, στη λογική ότι θα τροφοδοτούσε 
την εσωστρέφεια. Άλλες πληροφορίες ό
μως αναφέρουν ότι η πλάστιγγα υπέρ της 
αποπομπής του κ. Σημίτη από την Κοινο
βουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ έγειρε ου
σιαστικά μετά τα χθεσινά πρωτοσέλιδα του 
Τύπου, που μιλούσαν για πόλεμο Σημίτη - 
Παπανδρέου, και όπως έλεγε κορυφαίο 
στέλεχος προσκείμενο στον κ. Παπανδρέ
ου «έδειχναν ότι αν ο πρόεδρος δεν έπαιρνε 
τις αποφάσεις του, θα ήταν ουσιαστικά ό
μηρος μιας εσωστρέφειας χωρίς τέλος».

A*.Γ\2ΡΓθ,
£Í2 Κι Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣοΥ ί 
,,,Τι ΕΠοΧΕΣ! ΑΚοΜΑ 

ΤοΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΝΑ<Ρ2ΝΑΖΕΙ 
« Σ Τ ι ί  ΔΕΚΑΟΚΤ2

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ» ! 
ΣΗΜίΤιΚοΣ 2Σ  

To Kb ΚΑΛΟ /

ΑΧΠΑΠΑΝΔΡΕοΥ

Του Τάσου Αναστασίου

Τέσσερα σενάρια 
για την επόμενη ημέρα 
της διαγραφής
Ο ΛΑ τα πιθανά σενάρια γύ
ρω από την τύχη του ΠΑΣΟΚ 
μετά την υψηλού ρίσκου α
πόφαση του Γιώργου Παπαν
δρέου να θέσει εκτός Κοινο
βουλευτικής Ομάδας τον 
Κώστα Σημίτη εξετάζει ήδη 
η Χαριλάου Τρικούπη.
Στις μαραθώνιες συσκέψεις 
που γίνονται στο ΠΑΣΟΚ, 
στενοί συνεργάτες του κ. 
Παπανδρέου βάζουν στη ζυ
γαριά τα συν και τα πλην της 
πρωτοβουλίας και επιχει
ρούν να προβλέψουν τις συ
νέπειες, θετικές ή αρνητι
κές, που θα έχει για την πο
ρεία του κόμματος η πρωτο
βουλία του προέδρου τους. 
Βεβαίως, στις συζητήσεις 
που προηγήθηκαν της τελι
κής απόφασης, οι περισσό
τεροι συνέκλιναν στο ότι ο κ. 
Σημίτης έπρεπε να τύχει 
σκληρής απάντησης, αφού 
δεν απέκλειαν το ενδεχόμε
νο να υπάρχει σε εξέλιξη έ
να σχέδιο αποσταθεροποίη
σης του κ. Παπανδρέου. Η 
τελική απόφαση πάντως ελή- 
φθη από τον ίδιο τον κ. Πα
πανδρέου καθώς οι συνερ
γάτες του τον προέτρεψαν: 
«Εσύ είσαι ο αρχηγός, εσύ 
αποφασίζεις».

1ο σενάριο
Η πρωτοβουλία Παπανδρέου 
αναδεικνύει το ηγετικό του 
προφίλ και ταυτόχρονα πε
ριορίζει την εσωστρέφεια υ
πό τον φόβο νέων διαγρα
φών. Το ΠΑΣΟΚ «τσιμπάει» 
στις δημοσκοπήσεις και ο Γ. 
Παπανδρέου επιβεβαιώνει 
τη θεωρία περί υπονομευ
τούν των προσπαθειών του ί

διου και άλλων στελεχών για 
να ορθοποδήσει το κίνημα.

2ο σενάριο
Η αποπομπή Σημίτη ικανο
ποιεί ένα σημαντικό τμήμα 
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και 
προκαλεί αναστολή στα ό
ποια σχέδια αμφισβήτησής 
του. Η κρίση όμως αποτυηώ- 
νεται στις δημοσκοπήσεις 
και αρχίζει πάλι η γκρίνια στο 
εσωτερικό του κινήματος.

3ο σενάριο
Το ΠΑΣΟΚ εισέρχεται σε νέο 
κύκλο εσωστρέφειας και η 
κατάσταση γίνεται ανεξέλε
γκτη. Σιγά σιγά αρχίζει να 
εκδηλώνεται ένα κύμα αμφι
σβήτησης στο πρόσωπο του 
Γ. Παπανδρέου και το 
ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει μεσού- 
ντος του καλοκαιριού μία α
πό τις σοβαρότερες κρίσεις 
στην ιστορία του.

4ο σενάριο
Η απομάκρυνση του κ. Σημί
τη ξεκαθαρίζει την κατάστα
ση στο ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι δυ- 
σαρεστημένοι αποστασιοποι
ούνται και αποχωρούν από 
το Κίνημα. Τα στελέχη που 
μένουν συνειδητοποιούν ότι 
δεν υπάρχουν περιθώρια αμ
φισβήτησης και η βάση του 
Κινήματος θεωρεί ότι οι ε
πόμενες εκλογές είναι η τε
λευταία ευκαιρία για επι
στροφή του κόμματος στην 
εξουσία. Το ΠΑΣΟΚ συσπει
ρώνεται και ανεβάζει σημα
ντικά τα ποσοστά του στις 
δημοσκοπήσεις, κάνοντας 
καλή εμφάνιση και στις ευ
ρωεκλογές.

Πείτε τη γνώμη σας για τις εξελίξεις 
στο ΠΑΣΟΚ στο: 
http://www.tanea.gr/ptr.pdf

http://www.tanea.gr/ptr.pdf


ΤΑ Ν Ε Α (
Όταν θα λάβεις 

αυτό το γράμμα... )
[ΑΓ ΙΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Παίγνια

Του
Δηρήτρη
Μητρόπουλου
mhtro@dolnet.gr

«ΤΗΝ ΠΕΡΙΜ ΕΝ Α». Αυτό είπε κατ’ ιδίαν ο Γιώρ
γος Π απανδρέου, ερω τηθείς αν τον εξέπληξε η 
επιστολή Σημίτη. Ωστόσο, είναι αλήθεια πω ς το 
ύφος της επιστολής του πρώ ην πρω θυπουργού 
και το είδος της αντίδρασης του νυν προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ εξέπληξαν όλους τους άλλους.

Κ ΑΠΟΙΟ Ι ΒΛΕΠΟΥΝ στην κίνηση του Π απανδρέ
ου ομοιότητες με τ ις  δ ια γραφ ές τω ν έξι -  Σου- 
φλιάς, Μόνος, ο αιώνιος Κοντογιαννόπουλος και 
λοιποί -  που  έκανε ο Καραμανλής. Ω στόσο, το 
2008 δεν είναι 1998. Ο Καραμανλής δεν είχε τό 
τε κλείσει χρόνο στην αρχηγία και δεν  είχε δο
κιμαστεί σε εκλογές. Άρα μπορούσε να  προχω 
ρήσει σε διαγραφές. Το πα ιχνίδ ι στη Ν.Δ. μόλις 
άρχιζε.

Α Ν ΤΙΘ Ε Τ Ω Σ , ΣΤ Ο  ΠΑΣΟΚ ενδέχετα ι να  έχουμε 
τέλος παιχνιδιού. Ο Π απανδρέου δεν είναι στην 
αρχή, αλλά τουλάχιστον στη μέση. Έ χει χάσει ε 
κλογές και αντιμετωπίζει ως Συμπληγάδες τις ευ
ρωεκλογές του 2009. Κοινώς, βρίσκεται σε κρί
σιμη καμπή. Εξίσου σημαντικό είναι και κάτι άλ
λο: ο Γιώργος δεν ενεργοποίησε διαδικασία κομ
ματικής διαγραφής του Σημίτη. Τον έθεσε, μετ’ 

επαίνων, υπεράνω  Κοινοβουλευτικής Ομά
δας ΠΑΣΟΚ.

Η ΚΙΝΗΣΗ ήταν πονηρή. Γιατί έβαζε 
δίλημμα στο δίλημμα. Με τη ν  π ρ ο 
χθεσινή επιστολή ο Σημίτης ανάγκαζε 
τον Γιώργο να  διαλέξει: θα επέτρεπε 
στον πρώ η ν πρω θυ που ργό  να  του 
στέλνει επιτιμητικά σημειώματα, ά
ρα θα άφηνε την ηγετική του παρά

σταση να  απομειώ νετα ι; Ή  θα  τον 
δ ιέγραφε γ ινόμενος διασπαστής της 

παράταξης; Ακόμη χειρότερα θα ήταν 
να  τα  ’βάζε ο Γιώργος με τον  κάθε Κο- 
ντογιαννόπουλο. Αντ’ αυτών, ο Π απαν
δρέου επιχερεί να  θέσει δίλημμα στον 
Σημίτη. Θα ανεξαρτητοποιηθεί; Θα π α 

ραιτηθεί, δίνοντας την έδρα πίσω; Θα 
κάνει κόμμα; Ή  θα μείνει στον φράχτη 

της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ; 
Στη χθεσινοβραδινή απάντησή του, ο πρ ώ 

ην πρω θυπουργός προτίμησε να  μη διαλέξει.

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ Α: Ο Γιώργος τους παίζει, όπω ς τον 
παίζουν. Μόνο που  φοβάται κανείς π ω ς πρόκει
ται, εδώ  και καιρό, γ ια  π α ίγν ιο ν  μηδενικού α 
θροίσματος.

[ΚΛ ΙΚ]

Τουρνουά καρχαρία!
«Αγάπα ιο ν  καρχαρία σου» 
συμβούλευαν πρόσφατα οι 
ερευνητές υπενθυμίζοντας ότι στην 
πραγματικότητα -  αντίθετα με ό,τι 
συμβαίνει στη φαντασία του Στίβεν 
Σπίλμπεργκ -  «ο ι πιθανότητες να 
καταλήξει κάποιος στα σαγόνια 
του καρχαρία είναι όσες περίπου 
έχει και να κερδίσει δύο φορές το 
Λόττο». Στη Μ εσόγειο, ο 
πληθυσμός των καρχαριών έχει 
μειωθεί τους τελευταίους δύο 
αιώνες κατά 97%. Παγκοσμίως, 
έντεκα είδη βρίσκονται στα 
πρόθυρα της εξαφάνισης. Αλλά στο 
Μ οντόκ της Νέας Υόρκης πέρα 
βρέχει. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες 
διοργανώνεται τουρνουά 
καρχαρία...

ΥΓ: Εάν σκέφτεστε «τι με νοιάζει 
εμένα τι θα απογίνουν οι 
καρχαρίες», σκεφτείτε και αυτό: οι 
επιστήμονες εντοπίζουν άμεση 
σχέση ανάμεσα στη μείωση των 
καρχαριών και την αύξηση που 
παρουσιάζουν φύκια και τσούχτρες 
στη Μ εσόγειο.

[ΣΤΗΛΗ ΑΛΑΤΟΣ]  ΤβΙΚΙ)}ΐία
ΣΤΟ Λ ΙΖΟ ΥΜ Ε ΤΟΝ ΓΚ ΡΟΥΕΦ ΣΚΙ ω ς φ α σ ίσ τα  α 
κ ρ ο δεξ ιό  και τη ν  ίδ ια  σ τ ιγμ ή  ο Ά νθιμος και οι 
ο π α δ ο ί το υ  ε ίνα ι έτο ιμ ο ι ν α  κ ά νο υ ν  γ ιο ύ ρ γ ια , 
ν α  μ π ο υ κ ά ρ ο υ ν  σ τα  Σ κόπ ια . Β ρίζουμε το ν  α 
χόρτα γο  αμερ ικα νικό  καπιταλισμό, ό τα ν ο ι ελ
λ η ν ικ ές  β ιο μ η χα ν ίες  τρ ο φ ίμ ω ν  φ ο υ σ κ ώ ν ο υ ν  
τα  κ έρ δ η  το υ ς  κ α τά  278% . Κ α τη γο ρ ο ύ μ ε  τ ις  
Ρ ω σ ίδ ες  ω ς εκ δ ιδ ό μ εν ες  δ ε σ π ο ιν ίδ ε ς  και τη ν  
ίδ ια  ώ ρα  ό π ο ια  ε ικ ο σ ά χρ ο ν η  Ε λληνίδα  τω ν  ε- 
ξα κο σ ίω ν  ευρώ  δ εν  ε π ιδ ίδ ε τα ι στο  ίδ ιο  σ π ο ρ  
ε ίν α ι σ π ά ν ιο  ε ίδ ο ς  κα ι η ρ ω ίδ α  με θ ά ρ ρ ο ς  α 
ντ ισ τα σ ια κό . Χ αζογελάμε με το υ ς  γό μ ο υ ς  τω ν  
ο μ ο φ υ λ ο φ ίλ ω ν  ό τα ν  με τη  μ ακροσ κελή  λ ίσ τα

π ο λ ιτ ικ ώ ν , ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ιώ ν  κ α ι ιερ α ρ χώ ν , ο 
κόσμος το  'χ ε ι το ύμ π α νο  κι εμείς καφ ενείο  και 
κ ο υτσ ο μ π ο λ ιό . Φ ρενοκομ είο  και τρ ικυμ ία  εν  
κρανίω . Γιατί α γα π η τέ  μπορεί μέσα σου να  σ υ 
γ κ α το ικ ο ύ ν  εν  α γα σ τή  α ρμ ονία  ο Γκρούεφ σκι 
με το ν  Α νθιμο, ο Μ πους με τη ν  Ν τόρα, η  Ρω- 
σ ίδα  με τη ν  κ όρη  σ ου  κ ι εσύ 
ο μουστακαλής με το ν  εραστή  
σου . Δ ιόρθω σε π ρ ώ τα  τ ις  π ο 
μ π ές  σου!

Δ η μ ή τρ η ς Δανίκας
ddanikas@dolnet.gr
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