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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΦΩΤΙΑ

0 καλύτερος 
οδηγός 

για κέρδη 
από τα σπορ |

ΑΜΕΤ ΤΙΕΡΙΜΠΑΙΗ β ΕΤΩΝ 
ΑΙΧΑΝ ΤΙΕΡΙΜΠΑΙΗ 6 ΕΤΩΝ

ΕΕΑΦΑΝΙ1ΓΗΚΑΝ 28/S/20W 
ΑΠΟ ΟΡΕΙΤΙΑΔΑ ΣΤΙΣ 14:30 

ΕΧΟΥΝ: ΚΑΣΤΑΝΑ ΜΑΛΛΙΑ I ΚΑΣΤΑΝΑ ΜΑΤΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΙ

ΑΙΧΑΝ ΕΧΕ» ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΥΕΟ ΣΗΜΑΔΙ I 
ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΚΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΙ

ΕΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΚΑΤΙ ΚΑΛΕΣΤΕ:

100 ή **10-56

m

¿M

ΣΟΚ ΣΤΗΝ Ο ΡΕΣΤΙΑΔΑ

Τραγικό φινάλε για 
τα δύο αδελφάκια

► ΣΕ Λ . 2 6 -2 7

ί^ Δ ε ν  μπορείς να προσμετρασαι και να συ- I Η  Από το 2 0 0 4  και μετά χάσαμε όλες 
γκσταλέγεσαι στη συντεταγμένη δύναμη της τις εκλογικές αναμετρήσεις. Δ ε ν  θα
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Π Α ΣΟ Κ  ^  σταματήσω να λέω τη γνώμη μου 99

Τηλεφωνική επικοινωνία Γ. Παπανδρέου - Ευ. Βενιζέλου ·  Ντιρεκτίβα για σιωπητήριο από τη Χαρ. Τρικούπη

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η
13 Ιουνίου 2008

ΑΡΙΘ. Φ ΥΛ . 8045 €  1,30

η σύγκρουση
στο ΠΑΣΟΚ

► ΣΕ Λ . 4 -7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΝΤΕ ΦΑΚΤΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΙΤΗ

Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Ο  Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ω Ν

Δομήθηκε η πρώτη 
προφυλάκιση...

► ΣΕ Λ. 9

2 .5 0 0
τυχερά ζευγάρια 

κερ δ ίζουν

8 ημέρες διακοπές
σε ειδ ικές τιμές &
1 στους 2 δω ρεάν 

το  α ερ οπορ ικό  
ή α κτοπ λο ϊκό  

ϊ |  ε ισ ιτή ρ ιο  μ όνο  
με 1 κουπόνι

βλέπε σελ. 19

«ΚΛΕΙΣΤΟ» ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Σεισμοπαθείς 
μεταξύ ΜΑΤ και 
γραφειοκρατίας
► ΣΕ Λ . 17-20

«Κ ΑΠ ΕΛΟ » 9,2% ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ,

ΔΕΗ: Απειλεί 
με... ληστεία
αλά ιταλικά
ι Ρήτρες καυσίμων (5%), 
ρύπων (2,7%) και... νησιών
(1,5%) τον Ιανουάριο 2009 ► σ ε λ . 30

t ΖΤ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ á S ¿ J I A  ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ►σ ε λ . 12
ΕΝ ΟΨΕΙ ΡΩΣΙΑΣ ►σ ε λ . 36 -37

Οι Ελληνες φίλαθλοι 
«ντοπάρουν» τους διεθνείς
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Σήμερα θα ανακοινωθεί η 
ετυμηγορία των Ιρλανδών 
για την επικύρωση της Ευ- 
ρωσυνθήκης. Σενάρια και 
για νέο δημοψήφισμα >1 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΕΘΝΟΣ ΑΟΥΤ

4-12 
13-16 
17-27 

29-30,43-46 
31-42 

47- 55, 61-63

Τρέμουν την εγκατάλειψη
Οσο περνούν οι μέρες τόσο 
μεγαλώνουν οι πληγές που ά
φησε πίσω  του ο σεισμός σε 
Αχαΐα και Ηλεία. Η αβεβαιότητα 
και η ανασφάλεια των κατοίκων 
για το μέλλον διαδέχονται τον 
τρόμο. Φοβούνται ότι θα ξε- 
χαστούν τώρα που τα φώτα 
της δημοσιότητας σιγά σιγά 
σβήνουν. 20-21

Ερχονται τα ποδήλατα
Τη δημιουργία δύο ποδηλατο
δρόμων στην πρωτεύουσα συ
νολικού μήκους μεγαλύτερου 
των 20  χιλιομέτρων ανακοίνω
σαν χθες ο υπουργός Μεταφο
ρών Κ. Χατζηδάκης και ο δή
μαρχος Αθηναίων Νικήτας Κα- 
κλαμάνης. Δίκτυο ενοικίασης 
ποδηλάτων στους σταθμούς του 
μετρό. 22

Νέο σοκ από Στυλιανίδη
Νέο σοκ για τα δημόσια πανε
πιστήμια επεφύλασσε χθες ο 
υπουργός Παιδείας Ευριπίδης 
Στυλιανίδης. Υπογράμμισε ότι ε
ντός του 2008, ενδεχομένως και 
μέσα στο καλοκαίρι, θα ενσω
ματωθεί η Κοινοτική Οδηγία με 
την οποία αναγνωρίζονται τα ε
παγγελματικά δικαιώματα απο
φοίτων των Κέντρων Ελευθέρων 
Σπουδών. 25

Καλπάζει η ανεργία
Στην τύχη τους έχει αφήσει η κυ
βέρνηση τους νέους. Η ανεργία 
σε ηλικίες μέχρι 24  ετών ξε
περνά το 27% , υψηλότερο ε
πίπεδο τετραετίας. Το 12% αγ
γίζει το ποσοστό σε ηλικίες α
πό 25  έως 3 4  ετών. 29

Πρω τεία  στη λίστα του 
περιοδ ικού Forbes τω ν 
δ ιάσημω ν και ισχυρώ ν 
δια τηρεί και φέτος η Οπρα 
Γου ίνφ ρ εϊ > 1 5

Ξένα  κεφάλαια επω φ ελού
νται της πτώ σης του δολαρί
ου και αγοράζουν εταιρείες 
και κτίρια της οικονομικής 
κυριαρχίας τω ν Η Π Α  > 1 6

Σε εξέταση D N A  σε όλες τις 
μούμιες θα προχωρήσει η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία της 
Αίγυπτου, σε μια προσπάθεια 
ταυτοποίησής τους >47

Αύξηση της ετήσιας επιχο
ρήγησής του ζη τε ί το 
Κ Θ Β Ε  για  να αντεπεξέλθει 
στις απαιτήσεις της νέας 
χρονιάς > 5 3Το ΠΑΣΟΚ σε... σεισμική διέγερση!

ΑΠΟ ΤΟΝ Παναγιώτη 
Δ. Παναγιώτου
p a n p a n @ p e g a su s .g r

■
Το ζητούμενο πλέον στο 
ΠΑΣΟΚ είναι εάν η 
«διαγραφή Σημίτη» εί
ναι ο... κύριος σεισμός 
και ποια θα είναι η... 
μετασεισμική ακολου
θία! Κρίμα, γιατί θα 
«κουνηθούμε» πολύ...

Εάν οι δημοσκοπήσεις έδειχναν να προηγείται το ΠΑΣΟΚ μία ή δύο μονάδες της ΝΔ -όπως λογικά θα έπρεπε- κανείς δεν θα ασχολούνταν με την επιστολή Σημίτη, με την έννοια ότι θα έπαιρνε τις πραγματικές της διαστάσεις που είναι η κατάθεση μιας άποψης δημόσιας ή ακόμα και διαφωνίας ενός statesman, ρώην πρωθυπουργού.Απόψεις που πρέπει να ακούγονται, τουλάχιστον με σεβασμό. Και ο κ. Παπανδρέου δεν θα αισθανόταν καμία ανάγκη να τον θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, που είναι μια πρωτοφανής και ασυνήθιστη πράξη για έναν πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. 
Το ουσιαστικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, όπως επανειλημμένος και σε ανύποπτο χρόνο έχουμε επισημάνει, είναι πρόβλημα πολιτικής διαχείρισης και ασαφούς πολιτικής και στρατηγικής κατεύθυνσης, που δεν έχει καμία σχέση με τις «διαφορετικές απόψεις» στελεχών, αυτονόητες για ένα δημοκρατικό κόμμα, εάν και όταν διατυπώνονται δημοσίως. Αφορά κυρίως τη διαχειριστική ικανότητα του ηγετικού του πυρήνα.Αντίθετα, ο ηγετικός αυτός πυρήνας θεωρεί ως κύριο πρόβλημα ότι «βάλλεται έσωθεν». Αποδίδει την κακή εικόνα του ΠΑΣΟΚ στην «υπονόμευση». Και πιστεύει ότι κάθε φορά που πάει να βελτιωθεί η «εικόνα του» (πράγμα, βέβαια, που δεν προκύπτει από τις έρευνες κοινής γνώμης τόσο εύκολα) κάποιοι «καλοθελητές»

το υπονομεύουν. Μεταξύ αυτών και ο Σ η μίτης...
Η ιεράρχηση των «προσωπικών ανταγωνισμών» ως πρώτης και κύριας αιτίας της κακής κατάστασης του ΠΑΣΟΚ και η υποτίμηση των πολιτικών ζητημάτων επιτυχούς διαχείρισης και κατεύθυνσης του κόμματος οδηγούν σε μια επαναλαμβανόμενη εσωστρέφεια, χωρίς τέλος.Στον ηγετικό πυρήνα του ΠΑΣΟΚ είναι σαφές ότι ένα «επιτελείο» χρησιμοποιεί τη «νέα κρίση» ως αντίδοτο στη... «δημοσκο- πική στασιμότητα». Είναι μεγάλο ρίσκο! Η «διαγραφή» Σημίτη μπορεί να ανοίξει «ολισθηρούς δρόμους» για το ΠΑΣΟΚ και υπερβαίνει κατά πολύ το διάβημα της «επιστολής Σημίτη», που επί της ουσίας είναι σωστή, έστω και αν το «ύφος» και ο τρόπος (υπήρχαν κι άλλοι) ελέγχονται για την ορ- θότητά τους. Αλλά πλέον δεν είναι αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι, στο... «σεισμόπληκτο» πλέον ΠΑΣΟΚ, εάν η «διαγραφή Σημίτη» είναι ο ... κύριος σεισμός ή ... προσει- σμός, και ποια θα είναι η ... μετασεισμική ακολουθία!Από δω και πέρα η... «ειδικότητα» που θα 'χει ψωμί θα 'ναι... «σεισμολόγος - πα- σοκολόγος»! Κρίμα...

Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Τ ζο ρ τζ  Μ άικλ: 
Σήμερα , έχω 
ανάγκη από μια 
ήρεμη ζω ή ...

Ο  Κ ύπριος n on  
σταρ μ ίλησε για  την 
απόφασή του να 
σταματήσει να 
περιοδεύει > 5 2

ΤΖΟΚΕΡ 5,11,20,37,42 7

Σημειώθηκε τζακ ποτ στην 1η κατηγορία. Στις άλλες οι νίκη· 
τές κερδίζουν: στην (5) από 146.898 € , στην (4+1) από 
2.137 € , στην (4) από 51,42 € , στην (3+1) από 41,20 € , 
στην (3) από 2,26 € , στη (2+1) από 1,66 €  και στην (1+1) α
πό 0,74 € .

ΠΡΟΤΟ_________ 1116670_______

Σημειώθηκε τζακ ποτ στην 1η κατηγορία. Στις άλλες οι νι
κητές κερδίζουν: στη 2η από 16.784 € , στην 3η από 
2 .6 50  € , στην 4η  από 156,86 € , στην 5η από 13,27 €  και 
στην 6η από 1,24 € .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ____________
Σάμος
[10.30] Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής θα επισκεφθεί το νέο κτίριο υποδοχής και φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στη Σάμο. 
Ζάττττειο
[11.00] Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας και ο υπουργός Πολιτισμού Μιχάλης Λιάπης θα μιλήσουν στην έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής Αρχηγώ ν Κρατών ΝΑ Ευρώπης που γίνεται στο Ζάπ- πειο Μέγαρο.
Βουλή
[ 12 .00 ] Η Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής συνεδριάζει με θέμα: Ακρόαση του προτεινόμενου από τον υπουργό Οικονομίας, για διορισμό στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.ΚΟΙΝΩΝΙΑ___________
Ηράκλειο
[9 .00] Ο υπουργός Παιδείας Ευριπίδης Στυλια- νίδης ξεκινά περιοδεία στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Κοζάνη
[9 .00] Ο υφυπουργός Εσωτερικών Χρήστος Ζώ- ης ξεκινά περιοδεία στην Κοζάνη.
Θεσσαλονίκη[ 1 2 .0 0 ]  Συνάντηση εργασίας των νομαρχώ ν των νομώ ν από τους οποίους περνάει η Εγνα- τία Οδός, στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. 
Πρέβεζα
[11.30] Ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Υγείας Βιώρ- γος Φλωρίδης θα επι- σκεφθείτο Εενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. 
Συνέντευξη
[13.00] Ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Υγείας Ειώρ- γος Φλωρίδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα MME της Πρέβεζας.

1 12 13 14 [ 5 16 1 7 I  81 9 |ΐθ| 11 |1 2 Β 1 4 | 15| 1ó|l7|l8ll9120[21 |22|23|24l25|26|27|28|29[3Ö
Παρασκευή 13 Ιουνίου 20 08
Εορτολόγιο: Ακυλίνης  μάρτυρος, Δ ιοδώρου, Αντιπάτρου 
Σ ε λ ή ν η : 10 ημ ερ ώ ν 
Α να το λή : 0 5 :0 2 , Δ ύση: 19:49

ΚΑΙΡΟΣ
Σ ήμερ α  στην Α θ ή να : + 3 4  το ανώ 
τερο + 2 0  το χαμηλότερο. Λεπτο
μέρειες  στη σελ ίδα  71

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Σήμερα κυκλοφορούν τα μονά, 
αύριο δεν ισχύει ο δακτύλιος
Κ Τ Ε Ο

Το ούστημα ελέγχου των ΚΤΕΟ άλλαξε.
Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες που α
φορούν στο πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων και στον κα
θορισμό ραντεβού για τεχνικό έλεγχο στα δημόσια ΚΤΕΟ, 
μπορούν να απευθύνονται στο 1525 ;

EXTRA 5 (¿à
4,10,11,29, 34

SUPER 3
1η κλήρωση: 8-3-7  
2η κλήρωση: 8-7-7 
3η κλήρωση: 8 -7 -0

www.ethnos.qr
Δ είτε το ΕΘΝΟΣ στο 
internet:
http://www.ethnos.gr Η

mailto:panpan@pegasus.gr
http://www.ethnos.qr
http://www.ethnos.gr
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ΑΠΟΦ ΑΣΗ ΓΙΩ ΡΓΟ Υ ΓΙΑ  Ν ΤΕ  Φ ΑΚΤΟ ΔΙΑΓΡΑΦ Η ΣΗ Μ ΙΤΗ

Σύγκρουση εκιός ελέγχου και
Εκτός συντεταγμένου κόμματος 

έθεσε χθες τον πρώην 

πρωθυπουργό ο Γ. Παπανδρέου. 

Κ. Σημίτης: Κάνε ό,τι νομίζεις, 

εγώ θα πράττω αυτό που μου 

επιβάλλει η συνείδησή μου

Η Ε Π ΙΣΤΟ Λ Η  ΤΟ Υ Γ. ΠΑ ΠΑ Ν ΔΡΕΟ Υ

Δεν μπορείς να προσμετράσαι και να 
συγκαταλέγεσαι στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚΠρος Κύριο Κώστα Σημίτητ. πρωθυπουργόΑγαπητέ Κώστα,Διάβασα με προσοχή όσα μου έ γραψες. Το θέμα του δημοψηφίσματος, το οποίο έθεσες, έχει λυθεί με ομόφωνες αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ, του Συνεδρίου μας και του Πολιτικού μας Συμβουλίου. Αποφάσεις καθαρές, αναμφ ισβήτητες και δημόσια γνωστές. Αποφ άσεις που ενισχύουν τη Δημοκρατία στη χώρα μας. Αρα το ζήτημα δεν υφίστα- ται. Είχε απαντηθεί προ της επιστολής σου. Η δε δημοσιοποίηση της επιστολής, η δημόσια διαφοροποίησή καθώς και η έμπρακτη άρνηση να συνταχθείς με το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για την υποβολή της πρότασής μας αποτελούν αδικαιολόγητη πολιτική πράξη. Δημιουργούν ερωτηματικά για την πολιτική βούληση και στόχευσή μας. Δ ημιουργούν σύγχυση και αποπροσανατολισμό τη στιγμή που κάθε νοικοκυριό δοκιμάζεται από την ακρίβεια και ο ελληνικός λα ός πλήττεται βίαια από την ανομία, την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την κατάρρευση κάθε έννοιας κράτους δικαίου με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ.Δ ημιουργούν ερωτήματα τη στιγμή που ο λαός στρέφεται προς ένα ανανεω μένο ΠΑΣΟΚ, το οποίο σήμερα αποτελεί και νέα ελπίδα. Ενα ΠΑΣΟΚ αποφασισμένο να νικήσει, για να  θέσει σε εφ αρμογή ένα πρόγραμμα που θα αποκαθιστά τη Δικαιοσύνη, την ισότητα, την α λληλεγγύη και την ανθρω-

πιά. Μακριά και απέναντι σε όσα συμφέροντα θέλουν να χειραγωγούν την πολιτική ζωή προς ίδιον όφελος και δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφ έρον. Ενωρίζεις ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο που έχεις προσφέρει στη χώρα. Θ υμούμαι 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 διαφυλάτιω την πολιτική ενότητα του Κινήματος μας, σεβόμενος την απόφαση της πλατιάς βάσης του ΠΑΣΟΚ της 11ης Νοεμβρίου. Με την απόφασή σου, που επιβεβαιώ νουν οι πράξεις σου, δεν μπορεί να προσμετράσαι και να συγκαταλέγεσαι στη συντεταγμένη δύναμη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Σεβόμενος την Ιστορία, την προσφορά σου και την κοινή μας πορεία, δεν θα κινήσω την τυπική διαδικασία προς τον πρόεδρο της Βουλής, όπως θα όφειλα να κάνω για οποιοδήποτε άλλο στέλεχος. Διαφυλάττοντας το κύρος και τη συντεταγμένη πορεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, θα αξιολογούμε πάντα τις απόψεις που καταθέτεις. Και προσωπικά θα το κάνω με ιδιαίτερο πάντα ενδιαφ έρον.Φιλικά,Γιώργος Α. Παπανδρέου

Ρ Ε Π Ο Ρ ΤΑ Ζ :

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ________

Σ αν τη ν προφ ητεία  που επιβεβαιώνεται, το Π ΑΣΟΚ από χθες το μεσημέρι ζει στην ώρα της «Κρίσεω ς». Τα σ ενά ρια, οι πληροφορίες, οι φ ήμες πήραν σάρκα και οστά. Το ενδεχόμ ενο διάσπασης του άλλοτε κραταιού Κ ινή ματος, παρά τους κατά καιρ ο ύ ς « εξο ρ κ ισ μ ο ύ ς»  και τους «όρκους πίστης» στην ενότητα, είναι π λέο ν μία πραγματικότητα.Η παρατεινόμενη εκ λ ο γική και δημοσκοπική «ξηρασία», η πρόχειρα καλυμμένη ιδεολογική σύγχυση - σύγκρουση και οι προσωπικές στρατηγικές προέδρου και στελεχών θέτουν σε δοκιμ α σ ία  τη σ υ νο χή  του ΠΑΣΟΚ. Εδώ και μ ήνες π ο λ λ ο ί σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς  του Γιώργου Π απανδρέου θεω ρούσαν ότι ένα  «δια ζύγιο» θα ήταν λυτρωτικό, ζητούσαν «αίμα» και α ναζητούσαν την «ευκαιρία». Με την ιδέα του νέου φορέα «φλέρταραν» και στελέχη της εσω κομματικής αντιπολίτευσης, α λλά  δεν το τόλμησαν. Ο λα αυτά α νή κουν στο παρελθόν.Οποιοι αναζητήσουν λύ σεις στις «πηγές» του 1996 ή της 11ης Νοεμβρίου, απλά θα κάνουν λά θ ος. Η δη μ οκρατική παράταξη είναι πλέον σε νέα  φάση. Οι μέχρι χθες ομαδοποιήσεις μπορεί να  παίξουν ρό λο  μονά χα  για τη διαμόρφωση των συσχετισμών, όχι όμως να  καθορίσουν τη δυναμική των πραγμάτω ν...Το παρόν καθορίζεται α--------------- ........ -------- ------

πό την απόφαση του προέδρου του Π ΑΣΟΚ να  θέσει εκτός των συντεταγμένω ν ο ρ γ ά νω ν τον προκάτοχό του. Με μία εξαιρετικά σκληρή δήλω ση ουσιαστικά κατηγόρησε τον Κ. Σημίτη ό τι υ π ο νο μ εύ ει το Π Α ΣΟ Κ  και ότι κινείται απέναντι στα συμφ έροντα των π ολιτών που δοκιμάζονται από την κυβερνητική πολιτική.Νωρίτερα, είχε μπει σε κίνη σ η  ένα ς τεράστιος μ η χ α ν ισ μ ό ς  π ρ οετοιμ α σ ία ς του εδάφ ους. Από τη διαρροή «πληροφ οριώ ν» πως « β γ ή κ ε  τώ ρα  γ ια  τ η .. .  δίεηίθηε», μέχρι εκτιμήσεων ότι «θέλει πίσω το δα- χτυλίδι»!Ο Γιώργος Π απανδρέου ανακοίνω σε την απόφασή του στους συνεργάτες του το βράδυ της Τετάρτης. Εμεινε στο γραφείο του στη Βουλή  μέχρι τις δύο μετά τα μεσάνυχτα και αντάλλαξε απόψεις με τους Γιάννη Ρα- γκούση, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, Δ η μ ή ιρ η  Ρέπ- πα, Φίλιππο Π ετσ ά λνικο, Χάρη Καστανίδη, Πάνο Μπε- γλίτη και Νίκο Αθανασά- κη.
«Μονόδρομος»Οπως έγινε γνωστό, όλοι συμφ ώ νησαν ότι «ήταν μ ονόδρ ομ ος η σκληρή απάντηση», ο Γιώργος Π απ ανδρέου πήρε κάποια ση μειώματα και προχώρησε μ ό ν ο ς του στην τελική διατύπωση. «Αν δεν απαντούσε με αυτό τον τρόπο, δεν θα μπορούσε να  σταθεί πλέον στη θέση του προέδρου», δήλω σε μετά τη δη μο σ ιοποίηση της επιστολής μέλος της ομάδας που έλαβε την

απόφαση. Ο μετριοπαθής Π. Μ πεγλίτης έκανε λόγο  για  «απίστευτο λά θος Σημίτη - αναγκαστική κ ίνη σ η  Π α πανδρέου». «Α λλιώ ς, θα έπ ρ επ ε ν α  π α ρα δώ σ ει τα κλειδιά», είπε σε στελέχη που αναζητούσαν εν η μ έρωση για  τα τεκταινόμενα.Η ίδια σύσκεψ η επανα- λήφ θηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα κεντρικά γραφεία του Π ΑΣΟ Κ  σε ρ ό λ ο ... «θαλάμου επιχειρήσεω ν».
_.___ _____:____ _____ £ϊ_

Ολα τα στελέχη του πρωινού καφ έ ήταν εκ εί τη ν ώρα που η επιστολή έπαιρνε τον δρόμο για  την οδό Α κα δημία ς, προκειμένου ν α  χ ειριστούν τυχόν αντιδράσεις και να επ ικοινω νήσουν με στελέχη και μέσα  ε ν η μ έ ρω σης.
ΕγκύκλιοςΜε την ευκαιρία εξέδω σαν και μία εγκύκλιο  προς τα στελέχη ν α  αποφ ύγουν______________ _________________

τις δηλώ σεις. «Αυτή την ώρα έχου μ ε όλοι καθήκον ν α  προασπίσουμε το Κ ίνημα, να διαφυλάξουμε την ενότητά του και να  υπερασπιστούμε τα συμφ έροντα των Ελλήνω ν πολιτών», κατέληγε η εγκύκλιος που έφ ερε τη ν  υ π ο γρα φ ή  του γραμματέα του Κινήματος Γ. Ραγκούση.Η απόφαση που κρυβόταν πίσω από αυτή την κίν η σ η  είνα ι ότι όπ οιος έ 

βγαινε να  διαφ οροποιηθεί θα ετίθετο αμέσω ς εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Π Α ΣΟ Κ , ή θα παραπε- μπόταν με το ερώτημα της διαγραφής στα πειθαρχικά όργανα του κόμματος. «Η ανακοίνω ση είναι έτοιμη, όποιος θέλει μπ ορεί πολύ απλά να  προσθέσει το όνομ ά  του», είπε χαρακτηριστικά στο «Εθνος» εις εκ των επιτελών του προέδρου του ΠΑΣΟ Κ.
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δονήσεις διάσπασης στο ΠΑΣΟΚ
Η ΕΠ ΙΣΤΟ ΛΗ  ΤΟ Υ Κ. ΣΗ Μ ΙΤΗ

Από το 2004 χάσαμε όλες τις εκλογές.
Δεν θα σταματήσω να λέω ελεύθερα τη γνώμη μου
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άρνηση να συνταχθείς με το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Π Α Σ Ο Κ  για 
την υποβολή της πρότασής μας, αποτελούν αδικαιολόγητη πολιτική πράξη.
Λυιιιουσνούν ΓπΐΌτριίΓτπκά ντ"  τηνπολτπκύ βούληση κο ι 'ττήγηΐίτή μογ

Προς ΚύριοΓεώργιο Παπανδρέου Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Κύριο Κώστα Σημίτητ. Πρωθυπουργό
Αγαπητέ Κώστα, Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008Διάβασα με προσοχή όσα μου έγραψες.Το θέμα του δημοψηφίσματος, το οποίο έθεσες. έχμ λυθεί με ομόφωνες αποβάσεις του ΠΑΣΟΚ, του Συνεδρίου μας και του Πολιτικού μας Συμβουλίου, Αποςκϊσεις Αγαπητέ Γιώργο,καθαρές, αναμφισβήτητες και δημόσια γνωστές. Αποφάσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία στη χώρα μας. · Έλαβα το γράμμα σου. Θέλω να επισημάνω τα εξής:Αρα το ζήτημα δεν υφίσταται. Είχε απαντηθεί προ της επιστολής σου.Η δε δημοσιοποίηση της επιστολής, η δημόσια διαφοροποίηση καθώς καν η έμπρακτη άρνηση να συνταχθείς με το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ γιο την υποβολή της πρότασής μας, αποτελούν αδικαιολόγητη πολιτική πράξη.

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. έχτι-υποχρέωση να προβληματιστεί για την εξέλιξη αυτή.Δι&ιιουργούν ερωτηματικά για την πολιτική βούληση και στόχενσή μας. Δημιουργούν σύγχυση και αποπροσανατολισμό τη στιγμή που κάθε νοικοκυριό δοκιμάζεται από την ακρίβεια και ο ελληνικός λαός πλήττεται βίαια από την ανομία,την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την κατάρρευση κάθε έννοιας κράτους δικαίου με
Το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει παλαιότερα δημοψήφισμα για ίο 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 αχολουθήθηκε μέχρι τώρα από όλες πς

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. Γ ι’ αυτό
άλλωστε συμμετέχω στο Π ΑΣΟ Κ. -

ΚύριοΓεώργιο ΠαπανδρέουΠρόεδρο του ΠΑΣΟΚΑθήνα, 12 Ιουνίου 2008Αγαπητέ Γιώργο,Ελαβα το γράμμα σου. Θέλω να επισημάνω τα εξής:Το ΠΑΣΟΚ από το 2004 και μετά έχασε ό λες 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. Θ εωρήθηκε σε όλη την Ενωση και από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα ως μία από τις συ

νήθεις 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. Γι’ αυτό, άλλωστε, συμμετέχω στο ΠΑΣΟΚ.Οσον 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 ν ο μίζεις. Εγώ θα πράττω αυτό που μου επιβάλλει η συνείδησή μου και αυτό που κρίνω ως καλό για τη χώρα.Με φιλικούς χαιρετισμούς, Κ. Σημίτης

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΥΓΜΗΣ

Το παρασκήνιο της 
απόφασης του Γιώργου
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από καιρό δεχόταν εισηγήσεις «να κόψει ένα μεγάλο κεφάλι», προ- κειμένου να  ενισχύσει το ηγετικό του προφίλ. Πριν από λίγες ημέρες έφτασε στο παρά ένα της διαγραφής Βενιζέλου ή Πάγκαλου για τις δηλώσεις τους σχετικά με τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εμπλοκή του ονόματος του βουλευτή Αττικής λειτούργησε αποτρεπτικά. Ηταν σύμμαχος στη μάχη της 11ης Νοεμβρίου και εξαιτίας της ιδιοσυγκρασίας του κανείς στη Χαριλάου Τρικούπη δεν τον ήθελε αντίπαλο.Κανείς, τότε, δεν περίμενε ότι στα «δίχτυα» που είχαν απλώσει θα έβρισκαν τον... Κ. Σημίτη. Αρχικά επικράτησε η άποψη ότι «δεν διαγράφεις έναν πρώην πρωθυπουργό». Ακολούθως, όμως, η επιστολή του Κ. Σημίτη αξιολογήθηκε ως... «μοναδική ευκαιρία»!Οι συνεργάτες του Γ. Παπανδρέου μίλησαν με το σύνολο των βουλευτών και μετέφεραν στα ύπατα κλιμάκια του κόμματος την άποψη ότι «κανένας δεν στηρίζει ανοιχτά τον Σημίτη». «Ολοι έχουν απορίες γιατί το έκανε, οι πιο πολλοί είναι απόλυτα αρνητικοί», έλεγαν χαρακτηριστικά. Το ίδιο κλίμα μετέφεραν και κομματικά στελέχη από οργανώσεις της Αττικής και της επαρχίας. Οι επιτελείς του είχαν τα δεδομένα που χρειάζονταν. Ο Γ. Παπανδρέου ήταν σε δύσκολη θέση από τις δημοσκοπήσεις και είχε την ευκαιρία να κάνει επίδειξη πυγμής στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Σε αυτό του προκατόχου του.Πίσω από αυτή την επιλογή κρύβεται η βεβαιότητα των συνεργατών του ότι «Σημίτης και Βενιζέλος περιμένουν το επόμενο στραβοπάτημα για να τον αμφισβητήσουν ξανά». «Γιατί να περιμένουμε να μας σφάξουν και να μην κάνουμε πρώτοι την κίνηση στο πεδίο μάχης και σε χρόνο που θα έχουμε επιλέξει εμείς;», ήταν η λογική που επικράτησε. Τώρα, περιμένουν με κομμένη την ανάσα τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Για το αν η κοινή γνώμη και ειδικότερα οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ θα επικροτήσουν αυτή την κίνηση του προέδρου του κόμματος ή όχι...

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΗΜΙΤΗ

Η ενότητα δεν σφυρηλατείται με συγκαλύψεις και ενοχοποιήσεις διαφωνούντων
Ο Κ. Σημίτης παρέλαβε την επιστολή λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι. Βρισκόταν στο γραφείο του. Τη διάβασε και αναχώρησε για το σπίτι του στην οδό Α να γ νοσ τοπούλου.Εδωσε εντολή στους συνεργά τες τους να μην τον ενοχλήσει κανείς μέχρι τις επτά το απόγευμα. Τότε ζήτησε από τους άνδρες της

Α σφ ά λειά ς του ν α  του φ έρουν κάποια πράγματα από το στρατηγείο της οδού Α καδημίας.Εκανε μερικά τηλέφ ω να και συνέγραψε μόνος τη δήλωση που μοίρασε στα μέσα ενημέρωσης. Σε αυτή επισημαίνει πως «το ΠΑΣΟΚ από το 2004 και μετά έχασε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και το ποσοστό του στην απήχηση των

ψ ηφ οφ όρω ν έχει μειω θεί δραστικά» και ξεκαθαρίζει πως «δεν πρόκειται να  αρνηθώ τις ελευ θ ερίες να  λέω τη γνώ μη μου και να μπορώ ν α  επισημαίνω  στην παράταξή μου πότε τα πράγματα πάνε καλά και πότε όχι».Μ ιλά για προσχηματικές δ η μοκρατικές διαδικασίες και προειδοποιεί ότι «η ενότητα δεν σφυ-

ρηλατείται με συγκαλύψ εις και ενοχοπ οιήσεις διαφω νούντω ν».«Σχετικά με τα όσα προτείνεις, κάνε ό,τι νο μ ίζεις» , καταλήγει, «εγώ θα πράττω αυτό που μου ε π ιβάλλει η σ υνείδησ ή μου και αυτό που κρίνω ως καλό για τη χώρα». Σύμφω να με πληροφορίες από το περιβάλλον του περιμένει με μεγάλο ενδιαφ έρον ν α  δει την

αντίδραση της κοινής γνώ μης στη διαγραφ ή του, αλλά και των κορυφ αίω ν στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Αφ ού μοίρασε τη δήλω σή του, συνέχισε κανονικά το πρόγραμμ ά  του, π η γ α ίν ο ν τ α ς σε π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ένη  εκδή λω σ η στο Μέγαρο Μ ουσικής.
► Γ Υ Ρ ΙΣ Τ Ε  Σ Ε Λ ΙΔ Α
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Βενιζέλος: Δεν διαγράφεται
« B L A M E  G A M E »

Το παιχνίδι 
απόδοσης 
των ευθυνών
Στο ΠΑΣΟΚ, από χθες το α
πόγευμα, ξεκίνησε η τελική φά
ση του παιχνιδιού ευθυνών 
για την ήττα ή τη διάσπαση του 
κόμματος.
Παρά το ότι επισήμως δηλώ
νεται ότι στόχος όλων είναι η 
νίκη, οι ενέργειες των πολιτι
κών πρωταγωνιστών θυμίζουν 
περισσότερο τα γνωστά «blame 
games» που διδάσκονται στα 
αμερικανικά πανεπιστήμια. 
«Τ ο  θέμα είναι ποιος θα φορ
τωθεί αυτή τη διάσπαση», εί
πε χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ά  στο 
«Ε θ νο ς » ιστορικό στέλεχος 
του Κινήματος.
Στο πλαίσιο αυτό τα περισσό
τερα κορυφαία στελέχη πήραν 
τον χρόνο τους, αποφεύγο- 
ντας τις δηλώσεις και τις πα
ρεμβάσεις τις πρώτες ώρες της 
κρίσης.
Από δω και πέρα, όμως, όλοι 
είναι υποχρεωμένοι να μιλή
σουν και να πάρουν θέση.
Οι απλοί βουλευτές, χθες, ή
ταν πραγματικά παγωμένοι. 
Αδυνατούσαν να δουν το φως 
στο βάθος του τούνελ, εντός του 
οποίου -όμως- έβλεπαν ξεκά
θαρα το κόμμα και το μέλλον 
τους.

Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Ε Ι Σ

Βλέπουν 
αχτίδα φωτός

Διαφωνώ με την επιλογή της σύγκρουσης, θα προτιμούσα επιλογές ενότητας,

υπέρβασης και εκτόνωσης, είπε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο Ευ. Βενιζέλος

Ρ Ε Π Ο Ρ ΤΑ Ζ :

ΓΙΑΝ Ν Η Σ Α Ν Τ Υ Π Α Σ

Ο Γ. Παπανδρέου έκανε έναν μικρό κύκλο τηλεφ ω νημάτω ν με τους τρεις κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους προκειμένου να υπογραμμίσει το σκεπτικό της απόφασής του και να περάσει το μήνυμα ότι αυτήν την ώρα όλοι κρίνονται αν θέλουν πραγματικά την ενότητα του ΠΑΣΟΚ.Στο πλαίσιο αυτό μίλησε με τον Ευ. Βενιζέλο, από τον οποίο ζήτησε να  αποφύγει τις δηλώσεις, «τουλάχιστον αυτές τις πρώτες κρίσιμες ώρες». Ο διεκδικητής της ηγεσίας στη μάχη της 11ης Νοεμβρίου του επι- σήμανε ότι αυτές οι ενέργειες δεν λειτουργούν εποικοδομητικά και δεν δίνουν απαντήσεις στα προβλήματα του κόμματος.
«Τα  παίζει όλα»Σύμφωνα με πληροφορίες από συνομιλητές του διατύπωσε ευθέως τη διαφωνία του και τη θέση ότι «ένας πρώην πρωθυπουργός δεν διαγράφεται»! «Διαφωνώ με την επιλογή της σύγκρουσης, θα προτιμούσα επιλογές ενότητας, υπέρβασης και εκτόνωσης», είναι η φράση που του αποδίδεται.Στελέχη που απηχούν τις απόψεις του έλεγαν ότι «ο Γιώργος τα παίζει όλα για όλα». Χαρακτήριζαν «παγκόσμια πρωτοτυπία» τη διαγραφή του πρώην ηγέτη της παράταξης και υ-

0  Γ . Παπανδρέου επικοινώ νησε τηλεφω νικά με τους τρεις κοινοβουλευτικούς 
εκπροσώ πους. Από τον Ευ. Βενιζέλο ζήτησε να αποφύγει τις δηλώσεις «το υ 
λάχιστον αυτές τις πρώ τες κρίσιμες ώ ρ ες»

Γ .  Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  Σ Τ Ο Υ Σ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ Σ

Η πολιτική έχει δύσκολες αποφάσεις
Στο γραφείο του στη Βουλή ήταν ο Γ. Παπανδρέου όταν έγινε γνωστό το πε
ριεχόμενο της επιστολής του, με την οποία έθετε τον Κ. Σημίτη εκτός ΚΟ του 
ΠΑΣΟΚ.
Εξερχόμενος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε σύντομο διάλογο με δημοσιογρά
φους:
ΕΡ ·: Κύριε Πρόεδρε, σας βασάνισε πολύ η απόφαση αυτή;
Γ. Π Α Π Α Ν Δ Ρ ΕΟ Υ: Η πολιτική έχει πάντα δύσκολες αποφάσεις.
ΕΡ.: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μεγάλη κίνηση να διαγράψετε τον πρώην πρω
θυπουργό και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ;
Γ. Π Α Π Α Ν Δ Ρ ΕΟ Υ: Αυτό θα το αξιολογήσετε εσείς.
ΕΡ.: Κύριε Πρόεδρε, θεωρείτε ότι ο κ. Σημίτης μπορεί να παραιτηθεί;
Γ. Π Α Π Α Ν Δ Ρ ΕΟ Υ: Δεν θα προβλέψω εγώ τις αποφάσεις που θα πάρει στο 
μέλλον ο κ. Σημίτης.

ποστήριζαν πως «πολιτική με διαγραφές δεν γίνεται». «Αν ήταν έτσι ο Καραμανλής τι θα είχε κάνει με τον Μητσο- τάκη;», αναρωτιούνταν στις μεταξύ τους συνομιλίες.
ΜαρκάρισμαΤο στενό μαρκάρισμα του βουλευτή Θεσσαλονίκης είχε ξεκινήσει από το βράδυ της Τετάρτης στο μέγαρο της Βουλής.Ο Ν. Αθανασάκης «εγκα- τέλειψε» μια παρέα βουλευτών που «ζύμωνε» μετά την ομιλία του Γ. Παπανδρέου μόλις αντιλήφθηκε να περνά δίπλα του ο Ευ. Βενιζέλος. Τ ον «ακολούθησε» στο ε ντευκτήριο των βουλευτών, τον έπιασε από το μπράτσο και- τον οδήγησε έξω από την αίθουσα, μακριά από την πολυκοσμία.Σύμφωνα με πληροφορίες αντάλλαξαν απόψεις, με τον διευθυντή του πολιτικού γρα- φ είο υ  του π ρ ο έδ ρ ο υ  του ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί να πάρει μια πρώτη γεύση για το πώς βλέπει τα πράγματα και τις ενδεχόμενες αποφάσεις του.Ο Ευ. Βενιζέλος, χθες, δέχθηκε το αίτημα του Γ. Παπανδρέου να αποφύγει τις δηλώσεις, αλλά το βράδυ πήγε σε κεντρική ταβέρνα με τον Α. Λοβέρδο, τον Χρ. Βε- ρελή, τον Γ. Φλωρίδη, τη Μ. Αποστολάκη και τον Γ. Δα- τσέρη, ενισχύοντας έτσι το μήνυμα προς την ηγεσία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗ

Ντιρεκτίβα για σιωπητήριο από X. Τρικούπη
Κάποιοι -λίγοι- επιμένουν να 
βλέπουν το ποτήρι μισογεμά- 
το.
Επισημαίνουν ότι ο Γ . Πα
πανδρέου τυπικά δεν διέγρα
ψε τον Κ. Σημίτη, καθώς στην 
επιστολή του αναφέρει πως δεν 
θα στείλει επιστολή στον πρό
εδρο της Βουλής.
Κύκλοι της Χαριλάου Τρικού- 
πη εκτιμούσαν ως μετριοπα
θή την απάντηση του Κ. Σημίτη 
και το γεγονός ότι «περιορί
στηκε να δηλώσει πως θα λέ
ει τις απόψεις του».
Με αυτή την εκτίμηση, πά
ντως, δεν συμφωνούσαν ό
λοι, καθώς ο Κ. Σημίτης στην 
απάντησή του έλεγε ότι το 
ΠΑΣΟΚ χάνει δυνάμεις υπό την 
ηγεσία του Γ. Παπανδρέου.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ α- ποφασίστηκε να εκδοθεί μία εγκύκλιος προς τα στελέχη να αποφύγουν τις δηλώσεις. Η εγκύκλιος από τον γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Γ. Ραγκούση απευθύνεται προς τα μέλη: -Του Πολιτικού Συμβουλίου -Του Εθνικού Συμβουλίου -Των Περιφερειακών Επιτροπών -Των Νομαρχιακών Επιτροπών -Των Συντονιστικών Επιτροπών -Τοπικών Οργανώσεων και αναφέρει τα εξής:Αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Α. Παπανδρέου και τα συ

ντεταγμένα όργανα του Κινήματος συνεχίζουν μια επίπονη προσπάθεια διαρκούς παρέμβασης για τα μείζονα προβλήματα των πολιτών και τις πραγματικές ανάγκες της χώρας, με καθημερινή αντιπολίτευση και κατάθεση ουσιαστικών προτάσεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διερχόμαστε μια δύσκολη περίοδο, μια περίοδο κρίσης που αφορά και στη χώρα και στην ελληνική κοινωνία με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ. Το χρέος μας απέναντι στη χώρα και τον ελληνικό λαό είναι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να προσφέρουμε ουσιαστικές λύσεις, ελπίδα και προοπτική.Ο στόχος μας ήταν, είναι και θα πα-

ραμείνει ένας. Η νίκη και η αλλαγή. Μετά τις σημερινές αποφάσεις του Προέδρου πρέπει όλοι στις παρουσίες μας στα MME να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση και να μην εγκλωβιστούμε σε ένα πεδίο συζήτησης που δεν έχει στο επίκεντρό του την αντιπολιτευτική δράση του Κινήματος και τις προτεραιότητες των Ελλήνων πολιτών. Αυτήν την ώρα έχουμε όλοι καθήκον να προασπίσουμε το Κίνημα, να διαφυλάξουμε την ενότητά του και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών.Με συντροφικούς χαιρετισμούς, ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Γιάννης Ραγκούσης. Ο  γραμματέας του Εθνικού 
Συμβουλίου Γ . Ραγκούσης
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ένας πρώην πρωθυπουργός

Κ. Σημίτης και Γ. Παπανδρέου. Οταν ο  π ρώ ην πρω θυπουργός δρο
μολογούσε τη διαδοχή στο Π Α Σ Ο Κ , σε καμία περίπτω ση δεν π ερ ί- 
μενε όσα θα ακολουθούσαν

Ο Ι  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ  Κ .  Σ Η Μ Ι Τ Η  -  Γ .  Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

Από το «δαχτυλίδι», στη ρήξη
Οταν ο Κ. Σημίτης δρομολογούσε τη διαδοχή, σε καμία περίπτωση δεν περίμενε όσα ακολούθησαν. Πίστευε πως ο Γ. Παπανδρέου θα κέρδιζε και θα συνέχιζε το έργο του, ή -έστω- θα το υπερασπιζόταν.Αντ’ αυτού, όμως, εισέπραξε απαξιωτικές αναφορές, θεωρήθηκε υπαίτιος για τις ήττες του 2004 και του 2007 (!) και, τελικά, ενοχοποιήθηκε η στάση του στη διαδοχή. Στην προεκλογική περίοδο της 11ης Νοεμβρίου η Χαριλάου Τρικούπη ουσιαστικά τον κατηγόρησε ως υπονομευτή και συνωμότη, ενώ έφθασαν στο σημείο να διαδίδουν ότι «παρέδωσε ένα χρεοκοπημένο κόμμα».Ο Κ. Σημίτης σοκαρίστηκε. Τότε προτίμησε τη φυγή και τη σιωπή, ώστε να μη ρίξει λάδι στη φωτιά. Οι μήνες πέρασαν, το συνέδριο έγινε, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία ανάκαμψης που είχε υποσχεθεί ο Γ. Παπανδρέου. Αυτή ήταν η πραγματική αιτία της παρέμβασής του.Για όσους διαβάζουν πίσω από τις γραμμές ο πρώην πρωθυπουργός στην πρώτη του επιστολή «υπογράμμιζε την αλλαγή πολιτικής που σταδιακά μειαφέπει το ΠΑΣΟΚ σε ουρά του ΣΥΡΙΖΑ»! «Ελπίζουμε να μη φταίει και γι' αυτό ο Σημίτης», δηλώνουν σχετικά -με μια επιθετική διάθεση στη φωνή- στελέχη που διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας μαζί του και με το περιβάλλον του.Οι δικοί του άνθρωποι απαντούν σημείο προς σημείο στην κριτική που έχουν δεχθεί. Κατ' αρχάς επισημαίνουν πως «όλοι τον κατηγορούσαν ότι ήθελε ένα μικρό και σημιτικό ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι ο Γ. Παπανδρέου αυτός που το μίκρυνε και απειλεί να το διασπάσει».«Μεγάλο και παπανδρείκό το παρέλαβε (αλλά σε φάση παρακμής), μεγάλο και σε Παπανδρέου

το παρέδωσε (έστω και σε αμφισβήτηση)», επισή- μανε στο «Εθνος» εις εκ των τακτικών συνομιλητών του. Τα γραφεία του στην οδό Ακαδημίας και στη Βουλή δεν έπαψαν ποτέ να αποτελούν πόλο έλξης για βουλευτές, επιχειρηματίες και πρεσβευτές ξένων χωρών που επιδιώκουν να συντηρούν την επαφή μαζί του. «Ολοι πλην ενός», παραπονιούνται οι συνεργάτες του: «Του Γ. Παπανδρέου, που διατηρεί μια τυπική επικοινωνία μαζί του».
ΝτόμινοΤο ντόμινο που οδήγησε τις σχέσεις των δύο ανδρών στη ρήξη ξεκίνησε από την προεκλογική εκστρατεία του 2004. Ο Κ. Σημίτης έβλεπε με έκπληξη τον Γ. Παπανδρέου να κάνει «προχωρημένη  αυτοκριτική», αλλά και την απροθυμία των συνεργατών του να εμφανίζεται ο ίδιος σε δημόσιες εκδηλώσεις. Αμέσως μετά ένιωσε ότι «ήθελαν να τον κάνουν πέρα», καθώς ο Γ. Παπανδρέου δεν κράτησε ουσιαστική επικοινωνία μαζί του.Αντίθετα ύψωσε τους τόνους της αυτοκριτικής καταγγέλλοντας τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το 2005, πριν από το κομματικό συνέδριο, ο Κ. Σημίτης κυκλοφόρησε το βιβλίο του προκαλώντας την πρώτη δόνηση.Ο κύριος σεισμός ήρθε όταν σε εκδηλώσεις του ΟΠΕΚ το 2006 και το 2007 (μαζί με το δεύτερο βιβλίο του) άρχισε να ρίχνει τροχιοδεικτικά στη Χαριλάου Τρικούπη. Το σημείο καμπής, όμως, ήταν η δραματική συνεδρίαση της 30ής Σεπτεμβρίου.Οταν ο Κ. Σημίτης ανατάχθηκε στο αίτημα του Γ. Παπανδρέου να στηθούν κάλπες στην κοινοβουλευτική ομάδα για επιβεβαίωση της ηγεσίας του εν μέσω της κούρσας της διαδοχής...

ΒΟΥΙΖΑΝ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥΣ

Πάγωσαν τα στελέχη του Κινήματος μετά την απόφαση Γιώργου
Ολοι οι υπόλοιποι κορυφαίοι και μη του ΠΑΣΟΚ τελούσαν εν αναμονή της δήλωσης του Κ. Σημίτη. Τα πρώτα λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση της απόφ ασης του Γιώ ργου Π α π α νδρ έου  τα τηλέφωνα των βουλευτών ήταν σαν να είχε προηγηθεί σεισμός. Ολα βούιζαν. Ηταν αδύνατον κανείς να πιάσει γραμμή, καθώς όλοι τηλεφωνούσαν σε όλους.Ο Κ. Σκανδαλίδης εξέφραξε «θλίψη και απογοήτευση», ο Χρ. Παπουτσής έλεγε πως «το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορούσε να αντέξει πρακτι

κές Μητσοτάκη» και χαρακτήριζε «ανεξήγητη» την κίνηση Σημίτη.Ο Π. Ευθυμίου χρησιμοποιούσε τον νόμο του Μέρφι. «Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά θα πάει», απαντούσε εμφανώς προβληματισμένος στα ερωτήματα των δημοσιογράφων. «Δεν είμαστε στο ΠΑΣΟΚ ούτε για τον Κ. Σημίτη ούτε για τον Γ. Παπανδρέου», δήλωσε στο δελτίο ειδήσεων του Alter, «αλλά για τις αρχές και τις θέσεις της παράταξης απέναντι στις πολιτικές της ΝΔ».Ο Α. Λοβέρδος προσπαθούσε να δώσει χρόνο στον χρόνο. «Θα ήταν ασυγχώρητη επιπολαιότητα να μιλήσει κανείς χωρίς να έχει τοποθετηθεί πρώτα ο Κ. Σημίτης», έλεγε σε όσους προσπαθούσαν να του αποσπάσουν κάποιο σχόλιο.

«Η ευθύνη για την παράταξη είναι μεγάλη», προσέθετε ο πρώτος βουλευτής του κόμματος στη Β' Αθηνών. «Πρόκειται για αψυχολόγητη ενέργεια που θέτει σε δοκιμασία την ενότητα και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Ν. Μπίστης.
Η Α. ΔιαμαντοπούλουΗ Αννα Διαμαντοπούλου σε δήλωσή της τονίζει: «Απέναντι σε μια άθλια δεξιά διακυβέρνηση χρειάζεται ένα ΠΑΣΟΚ με συντεταγμένα όλα τα στελέχη του σε κοινές ιδέες και δημοκρατικά συμφωνημένες θέσεις. Οι τελευταίες εξελίξεις απαιτούν σύνεση, ώστε να μ ην κινδυνέψουμε με μαζική αυτοχειρία. Η προσφορά του Κ. Σημίτη δεν διαγράφεται, όπως το κάνει σαφές και στην επιστολή του ο πρόεδρος

του ΠΑΣΟΚ.Ταυτόχρονα όμως το ΠΑΣΟΚ ως ο εκφραστής της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης οφείλει να συνεχίσει την αποστολή και το έργο του με την ηγεσία του, τα πολλά στελέχη του και τα εκατομμύρια των πολιτών που προσβλέπουν σ' αυτό».«Η αντίληψη εσωκομματικής δημοκρατίας που επικρατεί στο σημερινό ΠΑΣΟΚ δεν ανέχεται την άλλη άποψη και δεν συμβιβάζεται με τη λειτουργία ενός σύγχρονου κόμματος», επισήμανε ο Γ. Παπαντω- νίου. Πιο αιχμηρός απ' όλους ήταν ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Σπ. Παπα- σπύρος, ο οποίος ουσιαστικά ζητεί την παραίτηση του Κ. Σημίτη.«Η επιστολή υπονοεί άλλη πολιτική προσέγγιση και εξελίξεις και επιβάλλει δεύτερη απόφαση

για την παραμονή ή την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα», δήλωσε στο «Εθνος».
Ο Κ. ΚουλούρηςΙδιαίτερα σκληρούς τόνους χρησιμοποίησε ο Κ. Κουλούρης, που είπε πως ο Γ. Παπανδρέου «θέλει να ελέγχει με τους φίλους ένα μικρό κόμμα». Ο Χρήστος Πολυζω- γόπουλος επεσήμανε ότι «με την κίνησή του ο κ. Σημίτης αμφισβήτησε κεντρικές πολιτικές επιλογές του κινήματος όπως το μείζον ζήτημα της συμμετοχικής δημοκρατίας. Ο κ. Παπανδρέου δεν είχε άλλη επιλογή πέραν την πολιτικής παρέμβασης που έκανε πριν υπάρξει ντόμινο συμπεριφορών όπως του κ. Κοντογιαννόπουλου, που αμφισβήτησε ευθέως τον ίδιο».

Κ. Σκανδαλί
δης: Θλίψη και 
απογοήτευση. 
Π. Ευθυμίου: 
Αν κάτι μπορεί 
να πάει στρα
βά θα πάει


