
ΣΗ Μ ΕΡΑ  στο περιοδικό του βιβλίου

Τ Μ Π 'ϋ Η ζΗΤΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ 9%  ΤΟ 2009 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 7,5%  ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ Ι ιελ.

y ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Αρ. φύλλου 9.880 παραςκευη 13 ιουνιου2008 Απογευματινή Αδέσμευτη Εφημερίδα
ΕΥΡΟ 1,30

Μια θέση 
δίπλα στην 
Εθνική Ελλάδος 
σε περιμένει
βλ. οπισθόφυλλο

Ελ Β  ΤΡΑΠ ΕΖΑ  
3 Ξ Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ

Το ΠΑΣΟΚ στη δίνη νέας κρίσης μετά από αυτήν του Νοεμβρίου

ακρα
ΓΊώργος: Κινείσαι έίω  από το 
πλαίσιο των αποφάσεων του 

ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να προσμε- 
τράσαι και να συγκαταλέγεσαι 

στη συντεταγμένη δύναμη 
της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ

Σημ ίτη : Εχασες όλεε 
ris εκλογέε. Πρόσχη
μα οι δημοκρατικές 
διαδικασίες. Θα λέω  
τη γνώμη μου, 
κάνε ό,τι νομίζεις

Διαγραφή-σοκ
αλλά με το γάντι Λ

Σιγή από πολλούς 

πρωτοκλασάτους 

Κατά Γιώργου, Μπίστης 

Παπαντωνίου, Κουλούρης

Οι προβλέψεΐ5 επαληθεύτηκαν, ο σεισμόε όμωε των 7,2 Ρίχτερ 
έγινε με επίκεντρο όχι την Κεφαλονιά αλλά τη Χαριλάου Τρι- 
κούπη. Ο Γ. Παπανδρέου έθεσε ουσιαστικά εκτόε τηε Κοινο- 
βουλευτικήε Ομάδαε του ΠΑΣΟΚ τον Κ. Σημίτη, τον επί οκτώ 
χρόνια πρωθυπουργό τηεχώραε και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και 
αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δίνη 
νέα$ μ εγ ά λα  κρίσηε. Η κρίση του περασμένου Νοεμβρίου για 
την εκλογή προέδρου επισκιάζεται από τη σημερινή εξέλιξη, 
λόγω των προηγούμενων ιδιοτήτων του κ. Σημίτη. ΣΕΛ. 3-6

ΑΠΟΨΕΙΣ Δεν βλέπουν τίποτα; / ς ε λ . 2

Βενιςέλος σε Γιώργο τηλεφωνικά

“Προτιμώ κινήσεις ενότητας”
Αννα Διαμαντοπούλου

“Απαιτείται σύνεση 
για να μην κινδυνεύσουμε”

Τα βρήκαν νεκρά
Μέσα σε ακινητοποιημένο ασανσέρ ακατοί
κητα οικοδομήε στην Ορεστιάδα βρέθη
καν ημίγυμνα τα αδελφάκια Αϊχάν και Αχμέτ 
7 και 8 ετών μετά από 15 ημέρε$. Ανακρίνο- 
νται οι yoveîs tous, που έχουν ομολογήσει 
ότι τα έδωσαν για υιοθεσία. ΣΕΛ. 44

Γραφειοκρατία 
για το επίδομα
Ταλαιπωρούνται οι σεισμόπληκτοι otis 
τράπεζε5. ΜΑΤ υποδέχθηκαν tous δη- 
pôpxous Ηλεία και Axaîas. ΣΕΛ. 24,41

Ομόλογα: Η πρώτη 
προφυλόκιση

Για απιστία σε Βαθμό κακουργήματο5 
ο πρώην πρόεδροί του ΤΑΞΥ. ΣΕΛ. 23
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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ Στον κόσμο του Τύπου

Δεν βλέπουν τίποτα;
ΜΕ ΤΗ χθεσινή ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του προέ

δρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργου Παπανδρέου και του πρώην 
πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη, διευρύνεται η διαφωνία 
και η ρήξη και πέραν του θέματος της κύρωσης της Νέας 
Μ εταρρυθμιστικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ με το ίδιο ύφος στον κ. Σημίτη, ο κ. Πα
πανδρέου επισημ αίνει τις αποφ άσεις τω ν οργάνων του 
κόμματος υπέρ του δημοψηφίσματος και χαρακτηρίζει την 
άρνηση του πρώην πρωθυπουργού να συνταχθεί με αυτές 
τις αποφάσεις «αδικαιολόγητη πολιτική πράξη», που δη
μιουργεί «σύγχυοη και αποπροσανατολισμό», τη στιγμή 
«που ο λαός στρέφεται προς ένα ανανεωμένο Π ΑΣΟ Κ». 
(Πού είναι, όμως, ο λαός που στρέφεται στο ανανεωμένο 
ΠΑΣΟΚ;)

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ο κ. Παπανδρέου ότι κατανοεί, αλλά 
δεν μπορεί να δεχθεί την απόφαση του κ. Σημίτη να λει
τουργεί «αυτόνομα και ανεξάρτητα», γ ι’ αυτό και τού επι
σημαίνει: «Δεν μπορεί να προσμετράσαι και να συγκατα
λέγεσαι στη συντεταγμένη δύναμη της Κ.Ο . του ΠΑΣΟΚ».

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια άτυπη διαγραφή του πρώην πρωθυ
πουργού, αφού ο κ. Παπανδρέου, κλείνοντας την επιστολή 
του, αναφέρει ότι δεν θα κινήσει την τυπική διαδικασία 
προς τον πρόεδρο της Βουλής, όπως θα έκανε για οποιο- 
δήποτε άλλο στέλεχος. Αρα: Διαγραφή και μη διαγραφή.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ τις αιχμές ο κ. Σημίτης με μια ευθεία βολή 
κατά του κ. Παπανδρέου, αρχίζοντας την απαντητική επι

στολή του με την επισήμανση ότι «το ΠΑΣΟΚ από το 2004 
και μετά έχασε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και το πο
σοστό του στην απήχηση των ψ ηφ οφόρων έχει μειωθεί 
δραστικά». Πάντως, για το 2004, η ευθύνη δεν ήταν του 
διαδόχου.

ΚΑΤΟ Π ΙΝ  ΑΥΤΟΥ, όπω ς αναφ έρει «κάθε μέλος του 
ΠΑΣΟΚ και ιδίως εγώ, έχει υποχρέωση να προβληματι
στεί». Στη συνέχεια, αφού επαναλαμβάνει τη θέση του για 
το δημοψήφισμα, υπογραμμίζει ότι δεν θα αρνηθεί την ε
λευθερία να λέει τη γνώμη του. Θα την έχει ακέραιη. Η ά
τυπη διαγραφή του ερμηνεύεται ως απαλλαγή από την κομ
ματική πειθαρχία.

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ πίσω από τις γραμμές των δύο επιστο
λών, όχι μόνον η αντίθεση μεταξύ των δύο ηγετών, πρώην 
και νυν, αλλά το γενικότερο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, που 
είναι η αναζήτηση ευθυνών για την κακή πορεία του και 
την καθίζηση της δύναμής του, ενώ θα έπρεπε να φροντί
σει την ανασυγκρότησή του, για να ασκεί πιο ουσιαστική 
και αποτελεσματική αντιπολίτευση, ώστε να μπορέσει να 
διεκδικήσει την εξουσία.

ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΕΙ το ΠΑΣΟΚ τα μηνύματα των δημοσκο
πήσεων και διευκολύνει τον κ. Αλαβάνο να διακηρύξει, ό
τι μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί αντιπολίτευση. Δεν φτάνει, άρα
γε, η λαϊκή δυσφορία έως τις κορυφές του ΠΑΣΟΚ για να 
πάψουν να κοιτάζουν προς τα πίσω, αλλά να δουν το σήμε
ρα και να προγραμματίσουν το αύριο;

Του ΣΤΑΘΗ

Γιατί έχασε η Αριστερά
Αυτή τη φορά το να 

αναζητήσουμε τα αίτια 
Tns ήτταε αποτελεί ένα 
πολιτικό εγχείρημα με- 
γάληε σπουδαιότηταε. 
Είναι η ίδια η φύση και 
η ουσία Tns ήτταε που 

κάνει την εξέταση των αιτίων Tns τόσο επιτακτι
κή. Την πιθανότητα να καταλάβουμε to us λό- 
Yous που οδήγησαν στην ήττα m s ApioTspâs 
ενισχύει μια ανάλυση του χαρακτήρα των νι
κητών, ανάλυση m s ιταλικήε Δεξιά5. Ηδη την 
ονόμασαν Νέα Δεξιά. (...)

Xoùpis να είναι αμιγώε φιλελεύθερη, έτσι για 
«ξεκάρφωμα», με δεδομένο τον ανίσχυρο νεο
φιλελευθερισμό των οπαδών Tns με κεντροδε
ξιά ιδεολογία, έχει προσκολληθεί τελευταία α
πολύτου στο κρίσιμο θέμα του σχήματο5 ερ
γασία - επιχείρηση - αγορά μέχρι του σημείου 
να προβάλλεται cos το κόμμα των επιχειρήσε
ων (και Tns Confidustria , του Συνδέσμου Ιτα
λών Βιομηχάνων). (...)

Η Νέα Δεξιά αλλάζει τον τρόπο καταχώρη- 
σήε Tns στην ιταλική πολιτική σκηνή και παύει 
να αποτελεί μειοψηφία, ξεπερνώνταε έναν ρό
λο που Tns άφησαν παρακαταθήκη η ρήξη που 
δημιουργήθηκε με την Αντίσταση και η μετα
πολεμική περίοδθ5. Ούτε οι προηγούμενε5 κυ
β ερ ν ή σ ε ι του Μ περλουσκόνι είχαν επιλύσει 
το ιστορικό πρόβλημα Tns Δεξιά5. Αλλά τώρα 
η Ιταλία έχει πράγματι μπει σε μια νέα πολιτική 
εποχή. (...)

(Αναπτύσσονταε τη σκέψη του για το ότι οι 
λέξειε έχουν χάσει το νόημά to u s ). Πιστεύω ότι 
τώρα πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα και ί
σα» να θέσουμε υπό μια σοβαρή συζήτηση το 
αν αυτό που τελικά έχουμε μπροστά pas είναι 
ένα νέο καθεστα», το «καθεστα» light». Λαμ- 
βάνονταε τελικά την άδεια για κάτι τέτοιο, θα 
μπορούμε να Βάλουμε ένα στερητικό-α και να 
περιγράψουμε την ίδια την πολιτική xcopis να 
αποκλείεται κανένα πεδίο Tns.

A pxizo vTas από τη Δημοκρατία . (...) Epàs 
πρέπει va  pas αντιστοιχεί από δω και στο εξή5 
μια Δημοκρατία α-φασιστική και ταυτόχρονα 
α-αντιφασιστική, μια Δημοκρατία xcepis ρίζεε 
και xcopis ιστορία. Με τη σειρά του το Κοινο
βούλιο δεν είναι πια ο xcepos αντιπαράθεσή 
μεταξύ KuBépvnons και αντιπολίτευσηε... Είναι 
ένα Κοινοβούλιο α-πολιτικό. (...)

Και οφείλεται πράγματι στη μακρά και ασφυ
κτική κρίση m s ônpoKpan'as, στην προοδευ
τική αντικατάσταση του αντιπροσωπευτισμού 
από την κυβέρνηση, η κρίση Tns Αριστερά5. (...) 
Το ερώτημα m s Αριστερά5 στην πολιτική, Tns 
à n a s  Tns, onces και Tns δυνατότητα$ ανασυ- 
γκρότησή5 Tns προβάλλει έτσι όλο και πιο ξε
κάθαρο, αν και δεν φαίνεται να έχει εύκολη λύ
ση . Σε κάθε περίπτωση, είναι npoepavés ότι 
πρόκειται για μια μοίρα κοινή με εκείνη των δυ
νάμεων Tns KOivawias και m s κουλτούραε, που 
θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το θέμα του ε
παναπροσδιορισμού TOUS.

la Repubblica

Από το κύριο άρθρο 
Του FAUSTO 
BERTINOTTI

mailto:elef@enet.gr
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Πολιτική
ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΣΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Αφορμή το απαξιω ιικό  
ύφ ος της επιστολής Σημίτη

Οι π ροβλέψ εις επ α λ η θ εύ 
τηκαν, ο σ ε ισ μ ό ς  των 7 ,2  
Ρίχτερ έγ ιν ε , όμω ς το επ ί
κεντρο δ εν  ήταν η Κεφαλο- 
νιά αλλά  η Χ α ρ ιλά ο υ  Τρι- 
κούπη...

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

0Γ. Παπανδρέου έθεσε 
επί της ουσίας εκτός 
της Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας του ΠΑΣΟΚ τον Κ. 
Σημίτη, τον επί οχτώ χρόνια 
πρωθυπουργό της χώρας και 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Για 
πρώτη φορά πρόεδρος κόμ
ματος επιβάλλει μια τέτοια 
ποινή στον προηγούμενο 
πρόεδρο και πρώην πρωθυ
πουργό.

«Εχεις αποφασίσει αυτόνο
μη και ανεξάρτητη πορεία έ
ξω από τις αποφάσεις του 
κόμματος. Δεν μπορώ να το 
δεχτώ. Δεν προσμετράσαι 
ούτε συγκαταλέγεσαι στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα», 
του έγραψε ο Γ. Παπανδρέου.

«Εχαοες όλες τις εκλογές. 
Εγώ θα συνεχίσω να πράττω 
αυτό που μου επιβάλει η συ
νείδησή μου. Κάνε ό,τι νομί
ζεις», ήταν η ανταπάντηση 
Σημίτη.

«Ηταν χαμηλού προφίλ η 
ανταπάντηση Σημίτη. Κάτι έ
πρεπε να πει κι αυτός, αλλά 
έδειξε ότι δεν θέλει να το τρα
βήξει παραπέρα. Δεν περιμέ
ναμε, όμως, ότι θα παραιτη
θεί κιόλας...», ήταν το σχό
λιο συνεργατών του Γ. Πα
πανδρέου.

Σε νέα δίνη
Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ 

βρίσκεται στη δίνη νέας με
γάλης κρίσης. Αν εκτονωθεί 
θα εξαρτηθεί από τη στάση, 
τις επόμενες ημέρες, των 
κορυφαίων στελεχών και των 
υπστηρικτών του Σημίτη, 
που μέχρι χθες το βράδυ δεν 
είχαν αποφασίσει πώς θα α- 
ντιδράσουν. Πάντως ο Γ. Πα
πανδρέου, έλεγαν χθες κομ
ματικά στελέχη, άνοιξε ένα 
δρόμο που ίσως θελήσει στο 
μέλλον να τον ξαναδιασχίσει 
και με μεγαλύτερη άνεση.

Την Τετάρτη πριν και μετά 
τη συζήτηση στη Βουλή έγι
ναν αρκετές συσκέψεις του 
Γ. Παπανδρέου με τους συ
νεργάτες του για το πώς θα α- 
ντιδράσει στη γνωστή επι
στολή Σημίτη και στην άρνη
ση του πρώην πρωθυπουρ
γού να υπογράψει το αίτημα

για δημοψήφισμα. Επίοης, 
προσπάθησαν να βρουν γιατί 
ο Σημίτης έστειλε εκείνη την 
επιστολή με εκείνο το αυστη
ρό και απαξίωτικό ύφος. 
Αμέσως όλοι συμφώνησαν ό
τι η απάντηση έπρεπε να εί
ναι παραδειγματική.

«Επρεπε να αντιδράσει ο 
Παπανδρέου. Δεν μπορεί 
κάθε λίγο και λιγάκι να αντι
μετωπίζει τέτοια φαινόμενα. 
Δεν μπορούσε να κάνει αλ
λιώς μετά και το απαξίωτικό 
ύφος της επιστολής Σημίτη, 
αλλά και το μεγάλο πρόβλη
μα που δημιούργησε για ένα 
θέμα ήσσονος σημασίας, σε 
μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ 
έστω και λίγο τσιμπάει στις 
δημοσκοπήσεις και κάνει με
γάλη προσπάθεια να ορθοπο
δήσει. Δεν μπορεί κάθε λίγο 
και λιγάκι ο Παπανδρέου να 
αντιμετωπίζει εμβόλιμα ά
σχετα γεγονότα, που μας πά
νε πίσω. Αυτό πρέπει να στα
ματήσει με ένα μεγάλο μήνυ
μα οε όλους», μας έλεγε κο
ρυφαίος παράγοντας του 
κόμματος, μεταφέροντάς 
μας το σκεπτικό που επικρά
τησε στις συσκέψεις.

Στο τραπέζι έπεσαν όλες οι 
πιθανές εκδοχές για το «για
τί» της κίνησης Σημίτη. Από

την πιο απλή, ότι έτσι είναι ο 
Σημίτης και έτσι αντιδρά σε 
θέματα ευρωπαϊκά που τα 
θεωρεί σημαντικά, μέχρι και 
τις πιο ακραίες, ότι ίσως βρί
σκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο 
αποσταθεροποίησης του Πα
πανδρέου ή ακόμα και οι α
ποκαλύψεις για τη Ζίμενς...

Τυπικά...
Οι εισηγήσεις για το πώς 

να αντιδράσει ο Παπανδρέου 
κάλυψαν επίσης ένα ευρύ 
φάσμα. Από οριστική δια
γραφή και από το κόμμα μέ
χρι κανονική διαγραφή από 
την Κ.Ο. ή και πολιτική απο
δοκιμασία, «καθώς σε έναν 
πρώην πρωθυπουργό δεν ε
πιβάλλεις διοικητικά μέτρα», 
όπως ειπώθηκε. Ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι α
ποδέχθηκε μια μέση, αλλά ε
πίσης σκληρή λύση: την πο
λιτική αποδοκιμασία μέσω 
μια ιδιότυπης διαγραφής α
πό την Κ .Ο ., με στόχο να τον 
εκθέσει.

Τυπικά, λοιπόν, ο Γ. Πα
πανδρέου δεν έθεσε τον Κ. 
Σημίτη εκτός Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας, με την έννοια 
ότι δεν έστειλε τη οχετική ε
πιστολή στον πρόεδρο της 
Βουλής. Αυτό το έκανε, λέ

ει, επειδή σέβεται την ιστο
ρία και την προσφορά του Κ. 
Σημίτη. Επί της ουσίας τον 
κάλεσε να θέσει μόνος του ε
αυτόν εκτός Κ .Ο ., κάτι που 
ο πρώην πρωθυπουργός δεν 
έκανε. Λέγεται ότι την επι
στολή στον Κ. Σημίτη την έ
γραψε μόνος του στο σπίτι 
του, αφού μελέτησε όλες τις 
εισηγήσεις, και την έστειλε 
στους συνεργάτες του σήμε
ρα το πρωί.

Η επιστολή του είναι στον 
ίδιο τόνο με την προχθεσινή 
του Κ. Σημίτη. Πολιτικά αυ
στηρή κ α ι... υποκριτικά φι
λική.
-  Επικαλείται τις ομόφωνες 
αποφάσεις των κομματικών 
οργάνων για το δημοψήφι
σμα, απορρίπτοντας τη θέση 
Σημίτη για κύρωση από τη 
Βουλή.
-  Του επισημαίνει ότι η δια
φοροποίησή του και η έ 
μπρακτη άρνησή του να υπο
γράψει το αίτημα του 
ΠΑΣΟΚ για δημοψήφισμα 
και να συνταχθεί με το σύνο
λο της Κ.Ο. αποτελούν αδι
καιολόγητη πολιτική πράξη 
και δημιουργούν ερωτήματα 
για τη στόχευσή του.
-  Ακολούθως αναφέρεται 
στην πολιτική συγκυρία στα

προβλήματα που προκαλεί 
στους πολίτες η κυβέρνηση 
και στις προσδοκίες των πο
λιτών από το ΠΑΣΟΚ, για να 
επισημάνει επί της ουσίας ό
τι σε μια τέτοια κρίσιμη πε
ρίοδο μια διαφοροποίηση για 
ένα τέτοιο θέμα δεν βοηθά 
το ΠΑΣΟΚ και αποπροσανα
τολίζει.

Στη συνέχεια του γράφει ό
τι κινείται έξω από το πλαίσιο 
των αποφάσεων του ΠΑΣΟΚ 
και λειτουργεί αυτόνομα και 
ανεξάρτητα. «Μπορώ να το 
κατανοήσω, αλλά δεν μπορώ 
να το δεχθώ», σημειώνει, και 
υπογραμμίζει ότι στόχος του 
είναι να διαφυλάττει την πο
λιτική ενότητα και συντεταγ
μένη δράση του κινήματος 
και γι' αυτό του λέει ότι δεν 
μπορεί να προσμετράται 
στην Κοινοβουλευτική Ομά
δα του ΠΑΣΟΚ, αλλά ο ίδιος 
θα αξιολογεί και θα παρακο
λουθεί πάντα με ενδιαφέρον 
τις απόψεις του.

Ουσιαστικά ο Γ. Παπαν
δρέου του είπε ότι η διαφο
ροποίησή του ήταν πράξη 
διάσπασης της πολιτικής ε
νότητας του ΠΑΣΟΚ.

«Δύσκολη»
Ο Γ. Παπανδρέου ήταν στο

Μωρία...
Υπάρχου ν δυο-τρεις εξη

γή σ ει για τη χθεσινή κίνη
ση του Γιώργου Παπαν
δρέου να «διαγράψει» τον 
Κώστα Σημίτη. Η πρώτη: 
Υστερα από δυο-τρεις ε
κλογικές ήττες, αισθάνεται 
τόσο επιτυχημένος που 
μπορεί να «διαγράφει» τον 
προκάτοχό του, ο οποίος ο-

Παρέμβαση
•Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Μ ΒββπιιιιιιιβββββΒΒΒΒΒΜΜ

δήγησε το κόμμα του σε 
δύο κυβερνητικές θητείες. 
Η δεύτερη: Κάποιοι του εί
παν, και ο ίδιος το πίστεψε 
ότι «διαγράφοντας» το ν Ση- 
μίτη μπορεί να διαγράψει 
και την καταγραφόμενη 
στις δημοσκοπήσεις δική 
του ηγετική υστέρηση απέ
ναντι στον Καραμανλή.

Η τρίτη εξήγηση μπορεί 
να είναι πειστικότερη. Ο 
Γιώργος δεν γνωρίζει τη 
διαχρονική αξία του ρηθέ- 
ντος «μωραίνει Κύριος ον 
βούλεται απολέσαι»...

karelias@enet.gr

γραφείο του στη Βουλή όταν 
έστειλε την επιστολή. Απο
χωρώντας έπεσε επάνω σε 
δημοσιογράφους. Εγινε ο ε
ξής διάλογος:

Ηταν εύκολη μια τέτοια α
πόφαση για έναν πρώην πρω
θυπουργό, κύριε πρόεδρε;

«Η πολιτική έχει και δύ
σκολες αποφάσεις...»

Πιστεύεται ότι ήταν μια με
γάλη κίνηση;

«Αυτό θα το αξιολογήσετε 
εσείς...»

Τι θα κάνει τώρα ο κ. Σημί
της;

«Δεν θα προβλέψω εγώ 
τις αποφάσεις που θα πάρει 
για το μέλλον του ο κ. Σημί
της». ♦

mailto:karelias@enet.gr
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ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ
Ο Κ. Σημίτης θεω ρούσε εδώ  
και καιρό αποτυχημένες βα
σικές επιλογές του Γ. Παπαν- 
δρέου και σ' αυτές απέδιδε, 
κατά κύριο λόγο, την κακο
δαιμονία του. Δ εν το είχε πει 
ποτέ α νοιχτά . Οπότε έβ ρ ι
σκε ευκαιρία το επεσήμαινε  
με το δικό του τρόπο, χωρίς 
προσωπικές αναφορές.
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Η χθεσινή κίνηση του δια
δόχου του να ανακοινώ
σει την ιδιότυπη διαγρα

φή του τον εξέπληξε. Ο ίδιος 
τη θεωρεί «ακραία καταστρο
φική» στη φάση που βρίσκε
ται σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Η α
ντίδρασή του, όμως, δεν ήταν 
οξεία, απέφυγε τις προσωπι
κές αναφορές και στάθηκε σε 
δύο καίριες πολιτικές επιση
μάνσεις. Η μόνη φράση της ε
πιστολής που απευθύνει στον 
πρόεδρο του κόμματος κι έχει 
ελαφρώς απαξιωτικό νόημα 
είναι το «κάνε ό,τι νομίζεις».

Του θυμίζει ήττες
Ο πρώην πρωθυπουργός: 
•Υπενθυμίζει ευθύς εξαρ

χής στον κ. Παπανδρέου ότι 
«το ΠΑΣΟΚ από το 2004 και 
μετά έχασε όλες τις εκλογικές 
αναμετρήσεις». Είναι μια έμ
μεση αλλά σαφής επισήμανση 
της προσωπικής ευθύνης του 
σημερινού αρχηγού.

I Κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου ότι η κατάσταση αυ
τή συνεχίζεται και δεν φαίνο
νται σημάδια ανάκαμψης. 
«Το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ 
στην απήχηση των ψηφοφό
ρων έχει μειωθεί δραστικά», 
γράφει. Και καθιστά σαφή την 
πρόθεσή του να λέει «πότε τα 
πράγματα πάνε καλά και πότε 
όχι». Είναι προφανές ότι ο κ. 
Σημίτης δεν πιστεύει ότι τα 
πράγματα (θα) πάνε καλά.

Από το γραφείο του απέ
φευγαν χθες να κάνουν ερμη
νείες. Ο ίδιος συνέταξε την α
παντητική επιστολή του προς 
τον Γ. Παπανδρέου, την έ
στειλε στη Χαρ. Τρικούπη, έ
δωσε εντολή να δοθεί στη δη
μοσιότητα και αργότερα πήγε 
να παρακολουθήσει «Το περί
πτερο με τις Παιωνίες» από 
την κινέζικη όπερα στο Μέγα
ρο Μουσικής.

Εχθρικό κλίμα
Από καιρό οι σχέσεις του με 

τον Γ. Παπανδρέου είναι ανύ
παρκτες. Οι συνεργάτες του 
έλεγαν ότι το σύστημα των 
συμβούλων, που περιβάλλει 
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του

Ακραία καταστροφική θεωρεί 
την κίνηση Γιώργου ο Σημίτης
μετέφερε ένα εχθρικό κλίμα 
για τον πρώην πρωθυπουργό. 
«Νομίζουν ότι η μόνη έγνοια 
του Σημίτη είναι να πλήξει τον 
Γιώργο», έλεγαν. Το κλίμα εί
χε δημιουργηθεί από τον πε
ρασμένο Νοέμβριο, όταν είχε 
διαφανεί ότι ο πρώην πρωθυ
πουργός υποστήριζε τον Ε. 
Βενιζέλο στη μάχη της διαδο
χής. Οταν έληξε η μάχη αυτή, 
ο κ. Σημίτης αποστασιοποίή- 
θηκε από τα κομματικά δρώ
μενα, δεν είχε επαφές ούτε με 
τον κ. Βενιζέλο, αλλά η σχέση 
καχυποψίας με τη X. Τρίκού- 
πη δεν ξεπεράστηκε ποτέ.

Οι κατά καιρούς παρεμβά
σεις του ερμηνεύονταν πάντα 
ως «χτυπήματα κατά του 
Γιώργου». Η προχθεσινή επι
στολή του, με την οποία τασ
σόταν κατά του δημοψηφί
σματος για την Ευρωσυνθή- 
κη, ερμηνεύθηκε κατά τον ί
διο τρόπο. Η πρώτη απάντη
ση του ΠΑΣΟΚ -διά του Γ. 
Παπακωνσταντίνου, που ανα- 
δείχθηκε στην περίοδο Σημί
τη- δεν ενόχλησε τον πρώην 
πρωθυπουργό. Μοναδική του 
έγνοια ήταν να αποκρούσει 
την κατηγορία ότι ήταν ανα
κόλουθος με παλιότερη θέση 
του. ΓΓ αυτό και είπε στους 
συνεργάτες του να απαντή
σουν ότι το 2005 είχε ταχθεί 
υπέρ του δημοψηφίσματος 
για το Ευρωσύνταγμα, το ο
ποίο θεωρεί κορυφαίο θέμα, 
ενώ για την Ευρωσυνθήκη λέ
ει ότι είναι «άλλης ποιότητας» 
ζήτημα. «Η Συνθήκη που 
ψηφίσαμε δεν είναι Σύνταγ
μα», γράφει στη χθεσινή επι
στολή του προς τον κ. Πα
πανδρέου. Την αποκαλεί «μια 
από τις συνήθεις συνθήκες» 
και επικαλείται το Ευρωπαϊ

κό Σοσιαλιστικό Κόμμα.

«Πόση θυσία αρχηγός»
Η ακραία αντίδραση του Γ. 

Παπανδρέου τον αιφνιδίασε. 
Συνεργάτες του επαναφέρουν 
τώρα μια παλιότερη εκτίμηση 
που έκαναν. Οτι, δηλαδή, ο 
Παπανδρέου έχει αποφασίσει 
πάση θυσία να μείνει αρχηγός 
του ΠΑΣΟΚ, ό,τι κι αν γίνει 
στις εκλογικές αναμετρήσεις 
που έρχονται. Και γι’ αυτό εί
ναι αποφασισμένος να εκκα
θαρίσει το κόμμα απ’ όσους 
θεωρεί ότι θα σταθούν εμπό
διο στην επιδίωξή του αυτή. 
Η χθεσινή «διαγραφή» του Κ. 
Σημίτη πιστεύουν ότι έρχεται 
να επιβεβαιώσει αυτή τη θεω
ρία. «Ο Γιώργος είναι αποφα
σισμένος να κρατήσει πάση 
θυσία το κόμμα, όσο μικρό κι 
αν γίνει», λέει ένας πρώην υ
πουργός των κυβερνήσεων 
Σημίτη. «Η ενότητα δεν σφυ- 
ρηλατείται με συγκαλύψεις και 
ενοχοποιήσεις διαφωνού- 
ντων», γράφει ο πρώην πρω
θυπουργός στην επιστολή του.

Η «διαγραφή» του έπεσε σαν 
βόμβα στο πάλαι ποτέ εκσυγ
χρονιστικό στρατόπεδο. Ωστό
σο ελάχιστοι έκαναν δημόσιες 
δηλώσεις. Πρώην υπουργοί 
των κυβερνήσεων Σημίτη, που 
βρίσκονται σήμερα στην ηγετι
κή πυραμίδα του ΠΑΣΟΚ, α
πέφυγαν επιμελώς να εμφανι
στούν. Θεωρούν «άστοχη» την 
πρώτη επιστολή Σημίτη και «α
σήμαντο» το θέμα που έθεσε, 
αλλά δεν επικροτούν την «α
κραία» αντίδραση Παπανδρέ
ου, την οποία αποδίδουν σε 
κακές εισηγήσεις συμβούλων 
του. Ωστόσο, σ’ αυτή τη φάση, 
επιλέγουν την κομματική νο
μιμοφροσύνη. ♦

Βενίζέλος: Διαφωνώ
T η διαφωνία του με τη διαγραφή εξέφρασε στον Γ. Παπανδρέου 
ο Ευάγγ. Βενιζέλος. Ο Γ. Παπανδρέου επικοινώνησε μαζί του για 
να του εξηγήσει την κίνησή του. Ο κ. Βενιζέλος τού απάντησε, 
σύμφωνα με πληροφορίες: «Διαφωνώ με επιλογές σύγκρουσης 
και εσωστρέφειας, προτιμώ επιλογές εκτόνωσης, υπέρβαση* και 
ενότητας». Ανάλογη τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Γ. Παπαν
δρέου και με t o u s  άλλους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους 
X. Παπουτσή και θ . Πάγκαλο, αλλά και με τον Απ. Κακλαμά νη.

Η σημερινή αλληλογραφία

«Αγαπητέ 
Κώστα,
Διάβασα με 
προσοχή όσα μου 
έγραψες.
Το θέμα του 
δημοψήφισμα««, 
το οποίο έθεσες, 
έχει λυθεί με 
ομόφωνε$ 
αποφάσεΐ5 του 

ΠΑΣΟΚ, του Συνεδρίου pas και του Πολιτικού 
pas Συμβουλίου. Αποφάσεις καθαρέ$, 
αναμφισβήτητες και δημόσια γνωστέ*. 
Αποφάσε« που ενισχύουν τη δημοκρατία στη 
χώρα pas.
Apa το ζήτημα δεν υφίσταται. Είχε απαντηθεί 
προ Tns επιστολή$ σου.
Η δε δημοσιοποίηση Tns επιστολής, η δημόσια 
διαφοροποίηση, καθώ5 και η έμπρακτη 
άρνηση va ouvrax0£Ís με το σύνολο Tns 
ΚοινοΒουλευτική5 Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για την 
υποβολή Tns πρότασή5 pas, αποτελούν 
αδικαιολόγητη πολιτική πράξη.
Δημιουργούν ερωτηματικά για την πολιτική 
βούληση και στόχευσή pas.
Δημιουργούν σύγχυση και 
αποπροσανατολισμό, τη στιγμή που κάθε 
νοικοκυριό δοκιμάζεται από την ακρίβεια 
και ο ελληνικ05 λαό5 πλήττεται Βίαια από την 
ανομία, την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την 
κατάρρευση κάθε έννοια* KpáTOus δικαίου 
με ευθύνη Tns κυβέρνησης Tns Ν.Δ. 
Δημιουργούν ερωτήματα τη στιγμή που ο 
λα05 στρέφεται npos ένα ανανεωμένο ΠΑΣΟΚ, 
το οποίο σήμερα αποτελεί και νέα ελπίδα.
Ενα ΠΑΣΟΚ αποφασισμένο να νικήσει, για να 
θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα που θα

αποκαθιστά τη δικαιοσύνη, την ισότητα, 
την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά.
Μακριά και απέναντι σε όσα συμφέροντα 
θέλουν να χειραγωγούν την πολιτική ζωή 
προ5 ίδιον όφελθ5 και δεν υπηρετούν το 
δημόσιο συμφέρον.
Γνωρίζει ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο 
που έχε« προσφέρει στη χώρα, θυμούμαι 
πάντα την εποικοδομητική για την Ελλάδα 
συνεργασία μα5 στ« κυβερνήσε« σου. 
Αντιλαμβάνομαι, ωστόσο, ότι έχε« 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 υποχρεωμένο5 αλλά και 
αποφασισμένθ5 να διαφυλάττω την πολιτική 
ενότητα του Κινήματος μα5, σεβόμενο5 την 
απόφαση τη5 πλατιά5 βάση5 του ΠΑΣΟΚ π« 
11η5 Νοεμβρίου.
Με την απόφασή σου, που επιβεβαιώνουν οι 
πράξε« σου, δεν μπορεί να προσμετράσαι και 
να συγκαταλέγεσαι στη συντεταγμένη δύναμη 
τηε Κοινοβουλευτικής Ομάδα5 του ΠΑΣΟΚ. 
Σεβόμενο* την ιστορία, την προσφορά σου 
και την κοινή μα* πορεία δεν θα κινήσω την 
τυπική διαδικασία προ* τον Πρόεδρο τηε 
Βουλή5, όπω* θα όφειλα να κάνω για 
οποιοδήποτε άλλο στέλεχο*.
Διαφυλάττοντας το κύρος και τη συντεταγμένη 
πορεία της Κοινοβουλευτική* Ομάδα* του 
ΠΑΣΟΚ θα αξιολογούμε πάντα τ« απόψε« 
που καταθέτε«. Και προσωπικά θα το κάνω 
με ιδιαίτερο πάντα ενδιαφέρον.

Φιλικά,
Γ ιώργος Α. Παπανδρέου»

«Αγαπητέ 
Γιώργο,
ΕλαΒα το γράμμα 
σου. θέλω να 
επισημάνω τα εξήε: 
Το ΠΑΣΟΚ από το 
2004 και μετά έχασε 
όλες τ« εκλογικέ* 
αναμετρήσε« και το 
ποσοστό του στην 
απήχηση των 

ψηφοφόρων έχει μειωθεί δραστικά. Κάθε μέλος 
του ΠΑΣΟΚ, και ιδία« 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 Ενωση και από το 
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα α« μία από τ« 
συνήθε« συνθήκες που δεν απαιτεί

διαδικασία όπω* το Σύνταγμα.
Αυτή η αρχή ακολουθήθηκε μέχρι τώρα 
από όλε* τ« χώρε*.
Δεν πρόκειται να αρνηθώ τ« ελευθερία να λέω 
τη γνώμη μου και να μπορώ να επισημαίνω 
στην παράταξή μου πότε τα πράγματα πάνε 
καλά και πότε όχι. Γ Γ αυτό άλλωστε συμμετέχω 
στο ΠΑΣΟΚ.
Οσον αφορά τ« δημοκρατικέ* διαδικασίεϊ, 
ξέρω καλά πότε υπάρχουν και πότε είναι 
πρόσχημα. Η ενότητα δεν σφυρηλατείται με 
συγκαλύψει* και ενοχοποιήσε« 
διαφωνούντων.
Σχετικά με τα όσα προτείνε«, κάνε ό,τι νομίζε«. 
Εγώ θα πράττω αυτό που μου επιβάλλει η 
συνείδησή μου και αυτό που κρίνω ο« καλό 
για τη χώρα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Κ. Σημίτης»
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Μια διαγραφή 
πολλοί αποδέκτες
Ενα ρίσκο, που μπορεί να του 
βγει, μπορεί όμωε να τον ρίξει 
ακόμη πιο χαμηλά στιε δημο- 
σκοπήσειε, ήταν η κίνηση Πα- 
πανδρέου να θέσει τον Κ. Ση
μίτη εκτόε τηε Κ.Ο., έστω και 
χωρίε την τυπική διαδικασία.
Ο Γ. Παπανδρέου είχε προϊδε
άσει από καιρό ότι θα έκανε 
μια τέτοια κίνηση. Είχε πει στα 
κομματικά όργανα ότι «δεν 
πάει άλλο, κάθε φορά που ση
κώνουμε κεφάλι κάποιοι να μι
λούν, να μαε αποδιοργανώ- 
νουν και να μαε αποπροσανα
τολίζουν». Τον χρόνο δεν τον 
επέλεξεαυτόε κι ούτε ίσωε περ
νούσε από το μυαλό του ότι θα 
κάνει την προειδοποίησή του 
πράξη στο πρόσώπο του Κ. 
Σημίτη. Αλλά να που ο πρώην

πρωθυπουργόε τού έδωσε το 
πάτημα με εκείνη την επιθετική 
επιστολή του, η οποία, κακά τα 
ψέματα, δεν βρήκε και πολ- 
λούε υποστηρικτέε μεταξύ των 
στελεχών και των βουλευτών 
του ΠΑΣΟΚ. Ηταν δικό του το 
πρώτο λάθοε.
Γιατί, όμωε, ο Παπανδρέου 
αντέδρασε έτσι; Υπάρχουν 
εξηγήσειε:
Εκ πρώτηε όψεωε φαίνεται ότι 
έχει στόχο να ενισχύσει το ηγε
τικό προφίλ του που υστερεί έ
ναντι του Κ. Καραμανλή. Πα
ράλληλα, να στείλει μήνυμα σε 
όλουε τουε εσωκομματικούε 
του αντιπάλουε ότι θα έχουν 
την ίδια τύχη αν δεν τον αφή
σου ν να εφαρμόσει την πολιτι
κή που αυτόε θέλει και να κρι- 
θεί από αυτή στιε εθνικέε εκλο- 
γέε. Ομωε, μπορεί να θεωρηθεί 
και μια κίνηση για να προλάβει 
τιε εξελίξειε εν όψει των ευρωε
κλογών, να καθαρίσει δηλαδή 
το εσωκομματικό τοπίο από ό- 
σουετοναμφισβητούν, για να 
μην έχει προβλήματα ύστερα 
από ένα τυχόν κακό εκλογικό 
αποτέλεσμα στιε ευρωεκλογέε 
του 2009. Ολεε αυτέε οι εξηγή- 
σειε έχουν Βάση. Το ερώτημα, 
Βέβαια, είναι αν μετά τη σημε
ρινή εξέλιξη το ΠΑΣΟΚ θα 
φτάσει ενωμένο σε εκείνεε 
τιεεκλογέε.

sokos@enet.gr

ΕΥΘΕΩΣ ΥΠΕΡ ΣΗΜΙΤΗ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, ΜΠΙΣΤΗΣ

Οι υπέρ, οι κατά και οι σύξυλοι

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Για αρκετέε ώρεε μετά τη «διαγρα
φή» κορυφ αία στελέχη δ εν  ά ν ο ι
γαν το στόμα τουε να πουν κάτι. Ή  
μ ά λ λ ο ν  δ εν  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  να το 
κ λ είσ ο υ ν , α φ ού η α π ό φ α σ η  Π α
πανδρέου τουε άφ ησε με το στόμα 
ανοιχτό... Κανείε δ εν  ήθελε να κά
νει δηλώ σειε, περιμένονταε πρώ
τα να α κούσει την αντίδραση Σ η 
μίτη. Αλλά και μετά λίγοι πήραν θέ
ση  δημοσίω ε.
Του ΠΑΝΟΥΣΟΚΟΥ

Μια από αυτούς η Αννα Διαμα- 
ντοττούλου, που μίλησε για 
την ανάγκη συντεταγμένης 

πορείας, αλλά και σύνεσης. «Απένα
ντι σε μια άθλια δεξιά διακυβέρνηση 
χρειάζεται ένα ΠΑΣΟΚ με συντεταγ
μένα όλα τα στελέχη του σε κοινές ι
δέες και δημοκρατικά συμφωνημέ- 
νες θέσεις», είπε και τόνισε: «οι τε
λευταίες εξελίξεις απαιτούν σύνεση, 
ώστε να μην κινδυνέψουμε με μαζι
κή αυτοχειρία».

«Η προσφορά του Κώστα Σημίτη 
δεν διαγράφεται, όπως το κάνει σα
φές και στην επιστολή του ο πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα, ό
μως, 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 εκατομ
μύρια των πολιτών, που προσβλέ
πουν σ’ αυτό».

Πριν από τη διαγραφή ο Απ. Κα- 
κλαμάνης είχε πει, ότι στο ΠΑΣΟΚ ο 
καθένας έχει την άποψή του, αλλά 
σημασία έχει η ενότητα και η κοινή 
πορεία, την οποία ακολουθούμε ό
λοι, με στόχο να φύγει η Ν.Δ.».

«Αψυχολόγητη»
Ο Νίκος Μπίστης στήριξε ευθέως 

τονΚ . Σημίτη. «Πρόκειται για αψυ
χολόγητη ενέργεια, που θέτει σε δο
κιμασία την ενότητα και την προο
πτική του ΠΑΣΟΚ».

Ο Κίμων Κουλούρης, που έχει τε
θεί εκτός Κ. Ο. από τον Γ. Παπανδρέ
ου, επιτέθηκε στον πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Ποτέ ο Γιώργος 
Παπανδρέου δεν σεβάστηκε την ι
στορία του ΠΑΣΟΚ κι εκείνα τα στε
λέχη, τα οποία, μαζί με τον πατέρα 
του, δούλεψαν για να το κάνουν με
γάλο και σεβαστό. Μεθοδικά διαγρά
φει την ιστορία του και πρόσωπα ό
πως ο Κώστας Σημίτης, που συνέβα
λε τα μέγιστα για να έχει κύρος η χώ
ρα. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει κά
νει τις επιλογές του. Να κάνει το 
ΠΑΣΟΚ μικρό, δηλαδή στο μέγεθος 
του, αδιαφορώντας αν η Δεξιά παρε-

μένει στην εξουσία».
Ο Γ. Παπαντωνίου, που κι αυτός έ

χει τεθεί εκτός Κ.Ο. από τον Γ. Πα
πανδρέου, δήλωσε πως «είναι αδια
νόητο ο πρωθυπουργός, που συνέδε
σε την παρουσία του με μία από τις 
θετικότερες περιόδους διακυβέρνη
σης της χώρας και μία από τις πιο δη
μιουργικές περιόδους του ΠΑΣΟΚ, 
να βρίσκεται σήμερα εκτός της Κ.Ο. 
Είναι», είπε, «εξάλλου φανερό ότι η 
αντίληψη εσωκομματικής δημοκρα
τίας ηου επικρατεί στο σημερινό 
ΠΑΣΟΚ δεν ανέχεται την“άλλη άπο
ψη” και δεν συμβιβάζεται με τη λει
τουργία ενός σύγχρονου κόμματος. 
Η ενέργεια αυτή», συνέχισε, «αποτε
λεί ένα ακόμα βήμα αποκοπής του 
ΠΑΣΟΚ από τις κοινωνικές δυνάμεις 
που εκφράζει, και ιδιαίτερα τον με
σαίο χώρο, που κρίνει τις εκλογές».

«Εχω μείνει σύξυλος για δεύτερη 
συνεχή μέρα», μας είπε κορυφαίο 
στέλεχος. «Πρώτα με την κίνηση Ση
μίτη, που πράγματι ήταν ακατανόη
τη, και ακολούθως με την κίνηση 
Παπανδρέου, που ήταν περιττή».

«Νόμος του Μέρφι»
«Φαίνεται ότι στο ΠΑΣΟΚ επικρα

τεί ο νόμος του Μέρφι: Αν είναι κάτι 
να πάει στραβά, θα πάει», μας είπε 
άλλο κορυφαίο στέλεχος και τόνισε: 
«Στο λάθος Σημίτη απάντησε με νέο 
λάθος ο Παπανδρέου και τώρα έχου
με επιστρέφει πάλι στην αρχή μιας 
νέας μεγαλύτερης κρίσης». Το ίδιο 
στέλεχος, που σημειωτέον αναδεί- 
χθηκε από τον Κ. Σημίτη, εκτίμησε 
ότι σε πρώτη φάση ίσως ο Γιώργος ε- 
νισχύσει το ηγετικό του προφίλ, αλλά 
στη συνέχεια, αν αυτό δεν επενδυθεί

με νέες θετικές πρωτοβουλίες, ο τε
λικός απολογισμός δεν θα είναι θετι
κός γι’ αυτόν. Μας είπε ακόμη ότι θα 
έπρεπε να παρακαμφθεί το θέμα και 
να αρκεστεί ο Παπανδρέου στη δή
λωση Παπακωνσταντίνου και στην ο
μιλία του στη Βουλή, γιατί ήδη ο Κ. 
Σημίτης είχε προκαλέσει στους πε
ρισσότερους αρνητικές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, ο κ. 
Σημίτης φαίνεται ότι είχε καταστρώ- 
σει μια ατομική ευρωπαϊκή ατζέντα 
και βάσει αυτής έκανε τις παρεμβά
σεις του. Ως επιχείρημα αυτού έφε
ρε την αλλαγή θέσης του για την ευ
ρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, που 
ενώ ως πρωθυπουργός προωθούσε 
την πλήρη ένταξή της, τους τελευ
ταίους μήνες μίλησε για ειδική σχέ
ση , εναρμονιζόμενος με τον Σαρκοζί 
και τη Μ έρκελ... ♦

Απόπειρα σιωπητηρίου από τη Χαρ. Τρικούπη

Μετά την απόφαση του Γ. Παπανδρέου η κομματική η
γεσία ασχολήθηκε με τη διαχείριση τηε κρίση s, με στό

χο να πέσουν οι τόνοι σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο 
και να ασχοληθούν τα στελέχη του με τα προβλήματα των 
πολιτών και όχι με τα εσωκομματικά. Ουσιαστικά επιχείρη
σε η Χαριλάου Τρικούπη να επιβάλει ένα σιωπητήριο.

Ο γραμματέαε του κόμματοε Γ. Ραγκούσηε έστειλε εγκύ
κλιο σε όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και Βουλευτέε 
και σε όλεε τιε περιφερειακέε και νομαρχιακέε οργανώσειε, 
συστήνονταε αυτοσυγκράτηση στα MME και όχι εγκλωβι-

σμό σε εσωκομματικά ζητήματα, αλλά να επικεντρωθούν σε 
θέματα αντιπολίτευσηε.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διερχόμαστε μια δύσκολη πε
ρίοδο, μια περίοδο κρίσηε που αφορά και στη χώρα, και στην 
ελληνική κοινωνία με ευθύνη τηε κυβέρνησηε τηε Νέαε Δη- 
μοκρατίαε», αναφέρει και επισημαίνει:

«Το χρέοε μαε απέναντι στη χώρα και τον ελληνικό λαό εί
ναι να αναλάβουμε τιε ευθύνεε μαε και να προσφέρουμε ου- 
σιαστικέελύσειε, ελπίδα και προοπτική. Ο στόχοε μαε ήταν, εί
ναι και θα παραμείνει έναε. Η νίκη και η αλλαγή». Π.ΣΩΚ.

mailto:sokos@enet.gr
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Η Αστυνομία θα προστατεύει από την παραβίαση του απορρήτου!
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ψήφισε χθεε το νο

μοσχέδιο του υπουργείου Δικαι- 
οσύνηε για την ενίσχυση του θεσμι
κού πλαισίου διασφάλισηε του απορ
ρήτου των τηλεφωνικών επικοινω
νιών, παρά τιε έντονεε αντιδράσειε 
των κομμάτων τηε αντιπολίτευσηε.

Αντιδράσειε που εστιάστηκαν κυ- 
ρίωε σε δύο ζητήματα:
• Στην ίδρυση εντόε τηε Ελληνικήε 
Αστυνομίαε ειδικήε υπηρεσίαε για την 
πρόληψη και καταστολή των εγκλη
μάτων παραΒίασηε του απορρήτου

των επικοινωνιών.
• Στην κυβερνητική απόφαση να ορί
ζει ο πρόεδροε των Εφετών τη σύνθε
ση του δικαστηρίου, που θα κρίνει ε
άν μια απεργία είναι παράνομη και 
καταχρηστική.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, 
ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ διά των ομι
λητών τουε μίλησαν για απαράδεκτη 
ρύθμιση που αντίκειται στο Σύνταγ
μα, αλλά και στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Διασφάλισηε Απορρήτου των Επικοι
νωνιών (ΑΔΑΕ).

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΔΑΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, 
ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

«Μπορεί η Αστυνομία να είναι βρα- 
χίοναε αρωγήε στην ΑΔΑΕ, αλλά σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να απο
κτήσει αρμοδιότητεε που κατά το Σύ
νταγμα ανήκουν στην Ανεξάρτητη 
Αρχή», τόνισε ο Βαγγέληε Βενιζέλοε. 
Στο ίδιο μήκοε ήταν και οι τοποθετή- 
σειε του Αχιλλέα Κανταρτζή (ΚΚΕ) και

του Φώτη ΚουΒέλη (ΣΥΡΙΖΑ).
Εκαναν λόγο για συγχύσειε που τε

λικά θα αποβούν ειε Βάροε του αιτού- 
μενου, που είναι η διασφάλιση του α
πορρήτου των επικοινωνιών.

Αντισυνταγματική χαρακτήρισε και 
την τροπολογία για τιε απεργίεε ο κ. 
Βενιζέλοε. Μίλησε για Βάναυση πα
ραβίαση του σχετικού άρθρου του 
Συντάγματοε και ζήτησε από τον υ
πουργό να την αποσύρει.

Εντονα επικριτικοί ήταν και οι κ. Κα- 
νταρτζήε και κ. ΚουΒέληε. Τόνισαν

πωε η κυβέρνηση επιδιώκει τη χειρα
γώγηση και την ποδηγέτηση τηε δι- 
καιοσύνηε. Μαζί τουε συντάχθηκαν 
και οι Βουλευτέε του ΛΑΟΣ. «Η Αστυ
νομία θα συμμετάσχει στη διαδικασία 
για την προστασία του απορρήτου 
των επικοινωνιών», αντέτεινε ο Σωτή- 
ρηε Χατζηγάκηε, αναφερόμενοε στην 
ίδρυση ειδικήε υπηρεσίαε στην 
ΕΛ.ΑΣ.

Σε ό,τι αφορά τιε απεργίεε, υποστή
ριξε πωε η ρύθμιση γίνεται για να 
προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον.

ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΡΑΙΜΟΙ

Στα... τρία η Ν.Δ. 
για Γιώργο - Σημίτη

Με τεντωμένεε τιε κεραίεε πα
ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί το κ υ Β ερ ν ώ ν  
κόμμα τιε εξελίξειε που πυρο
δότησε στο Π ΑΣΟ Κ η ουσια
στική, α λλά  όχι τυπική δ ια 
γραφή Σημίτη από τον Γιώρ- 
γο Παπανδρέου.
Τηε ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Εττισήμως η κυβέρνηση 
δεν κάνει κανένα σχόλιο, 
με το επιχείρημα ότι για 

τα εσωκομματικά άλλου κόμ
ματος δεν της πέφτει λόγος, 
είναι δική του υπόθεση. Τα τη
λέφωνα, όμως, άναψαν στα 
γραφεία των στελεχών της 
Ν.Δ. μόλις κυκλοφόρησε η εί
δηση της «διαγραφής» Σημίτη 
χθες το μεσημέρι. Τρεις διαφο
ρετικές είναι οι αντιδράσεις 
στο «γαλάζιο» στρατόπεδο:

Ο Κορυφαία οτελέχη εκτι
μούν ότι συρρικνώνει το 

ΠΑΣΟΚ και πλήττει τον ίδιο 
τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά 
διαλυτικά στοιχεία δεν θα υ
πάρξουν. «Ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ έκανε μια επιλογή, η 
οποία θα του στοιχίσει, αλλά 
δεν θα λειτουργήσει ως μια κί
νηση διάσπασης», υποστήριξε 
κυβερνητική πηγή, μιλώντας 
στην «Ε». «Δείχνει απλά, ότι 
“δεν μπορεί να κάνει τη δου
λειά”, όπως θα λέγαμε», συνέ
χισε. «Δηλαδή, ότι δεν μπορεί 
να συσπειρώσει το ΠΑΣΟΚ και 
να το μεγαλώσει, τουλάχιστον 
στη μέχρι τώρα θητεία του ως 
προέδρου του Κινήματος. 
Αντίθετα, με την τελευταία κί
νησή του κατέγραψε και νέες 
απώλειες στον μεσαίο χώρο, 
που καλώς ή κακώς είναι αυτός 
που “ βγάζει” τις κυβερνήσεις. 
Ο Κ. Σημίτης είχε πετύχει μια 
διείσδυση στον συγκεκριμένο 
χώρο, έστω κι αν έχασε αρκετή 
από τη λάμψη του».

ΘΑλλα στελέχη της Ν .Δ .
δεν έκρυβαν τη χαρά 

τους. Εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ

μπαίνει σε νέα φάση έντονης 
εσωστρέφειας, που θα το οδη
γήσει τελικά στη διάσπαση. 
Και ως πολιτικοί γύπες περιμέ
νουν να αρπάξουν κι εκείνοι 
κάποια από τα κομμάτια του. 
«Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι 
ο μεγάλος ευεργέτης της 
Ν.Δ.», λένε.

© Είναι όμως και στελέχη 
της Ν .Δ. που δεν θέλουν 

πολύ ψαλιδισμένο το ΠΑΣΟΚ 
και τον Γιώργο Παπανδρέου. 
Είναι οι υπέρμαχοι του δικομ- 
ματισμού. Ο τελευταίος «είναι 
ένας χορός που θέλει δύο», εί
πε πηγή της Ρηγίλλης στην

«Ε». «Οταν το ένα από τα δύο 
κόμματα εξουσίας καταγράφει 
μεγάλες απώλειες, συνήθως 
το αρνητικό κλίμα συμπαρα- 
σύρει και το άλλο, καθιστώ
ντας ακόμη πιο δύσκολη την 
αυτοδυναμία. Ταυτόχρονα α
νοίγει και τις δεξαμενές των 
ψήφων προς τα μικρότερα 
κόμματα».

«Καμία σύγκριση»
Στελέχη της Ρηγίλλης σχολία

ζαν επίσης ότι δεν μπορεί να 
γίνει σύγκριση ανάμεσα στον 
Κ. Καραμανλή και τον Γ.Πα- 
πανδρέου. Ο σημερινός πρω

θυπουργός, όταν εξελέγη πρό
εδρος της Ν .Δ ., αλλά και στη 
συνέχεια δεχόταν σφυροκοπή- 
ματα από τον πρώην πρωθυ
πουργό Κ. Μ ητσοτάκη, που 
κάθε λίγο και λιγάκι έκανε δη- 
λώσεις-βόμβες. Το 1998 διέ
γραψε στελέχη που θεωρού
νταν τότε μητσοτακίκά (Σου- 
φλιάς, Μόνος, Τατούλης, Πα- 
παληγούρας κ.ά.), αλλά τον ί
διο τον επίτιμο πρόεδρο της 
Ν .Δ. δεν τον άγγιξε ποτέ. «Ο 
Καραμανλής έβαλε τον επίτιμο 
πρόεδρο της Ν.Δ. σε ένα καθε
στώς αμνηστίας», έλεγε κομ
ματική πηγή.

Για δύο πολιτικές στο 
ΠΑΣΟΚ μίλησε ο αναπληρωτής 
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Β. 
Αντώναρος, χθες.

«Για ακόμη μία φορά, απο- 
δεικνύεται -όπως αποδεικνύε- 
ται σε όλα τα θέματα, μικρά 
και μεγάλα, δυστυχώς- ότι το 
ΠΑΣΟΚ έχει δύο πολιτικές». 
«Και δεν αναφέρομαι στη δια
φορετική προσέγγιση του νυν 
και του πρώην αρχηγού του 
κόμματος της αξιωματικής α
ντιπολίτευσης για το θέμα της 
μεταρρυθμιστικής συνθήκης. 
Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, ως κόμμα, 
αποδεικνύει ότι έχει αλληλοσυ- 
γκρουόμενες, αντιφατικές συ
μπεριφορές. Αφενός υπερψη
φίζει στη Βουλή τη συνθήκη 
και αφετέρου ζητεί τη διεξαγω
γή δημοψηφίσματος. Είναι 
γνωστό πού καταλήγει όποιος 
προσπαθεί να πατήσει σε δύο 
βάρκες».

korai@enet.gr

ΑλαΒάνος: 0  ΣΥΡΙΖΑ πυρήνας 
της εναλλακτικής προσπάθειας

Μ εαφορμή την επιστολή του πρώην πρωθυπουργού 
Κώστα Σημίτη προε τον Γιώργο Παπανδρέου για το 

θέμα τηε Ευρωσυ νθήκηε, ο πρόεδροε τηε κοινοΒουλευτι- 
κήε ομάδαε του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκοε ΑλαΒάνοε, θεωρεί ότι ο 
πολιτικόε σχηματισμόε του οποίου ηγείται αναδεικνύεται 
αντιπολίτευση τηε κυΒέρνησηε τηε Ν.Δ. Η δήλωση έγινε 
πριν φτάσει στον Κ. Σημίτη η επιστολή του Γιώργου Πα
πανδρέου. Οπωε δήλωσε ο Αλέκοε ΑλαΒάνοε: «Δεν θα ή
θελα να κάνω παρέμβαση στα εσωτερικά των άλλων κομ
μάτων. θέλω  να πω όμωε ότι όλα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ α- 
ναδείχνεται η αντιπολίτευση σε προγραμματικέε θέσειε, σε 
δράσειε απέναντι στη Ν.Δ. και ότι είναι ο πυρήναε μιαε ε- 
ναλλακτικήε προσπάθειαε που νομίζω ότι ήδη Βρίσκει με
γάλη στήριξη στην κοινωνία».
Ο ευρωΒουλευτήε του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούληε: «Πρόκειται 
για σύμπτωμα μιαε πολύπλευρηε κρίσηε του ΠΑΣΟΚ, που 
Βαθαίνει. Δημιουργούνται νέα δεδομένα στο πολιτικό το
πίο που επιταχύνουν τιε συ ντελούμενεε αλλαγέε».

Διάψευση Ακη 
για Siemens
Με δήλωσή του, ο πρώην υ-

■  πουργόε του ΠΑΣΟΚ Ακηε 
Τ σοχατζόπουλοε σημειώνει 

ΐρ.^, ότι δεν έχει καμία σχέση με ό- 
j|f |g  σα «κάποιοι επιχειρούν να τον 

εμπλέξουν» στη ν υπόθεση 
τηε S ien n e s. Οπωε τονίζει: «Τζάμηα ηλεκτρικέε συ- 
σκευέε και οικοσκευέε δεν έχω πάρει ποτέ. Ούτε με 
"μίζεε" έχω σχέση ούτε με "δωράκια". Στην οικο
σκευή μου έχω αγοράσει και Miele και S ien nes και 
Ρϊτεοε... Ωε εκ τούτου δεν προσφέρομαι για συμψη- 
φισμούε και καταγγέλλω αυτή την προσπάθεια απο
προσανατολισμού».

«Δεν έχω σχέση με τη 
Mystras στην Τήνο»
«Δεν έχω καμία σχέση με την παράκτια εταιρεία 
Μγείτβε Holding. Αγόρασα δύο οικόπεδα στην Τήνο  
γιατί είναι ο τόποε καταγωγήε μου», φαίνεται να υπο
στήριξε η Ελένη Δενδρινού, σύζυγοε του Δ. Δενδρι- 
νού, στελέχουε εν ενεργεία τηε «Ζίμενε», κατά τη ν κα
τάθεσή τηε στον εισαγγελέα Π. Αθανασίου, που ερευ
νά την υπόθεση των «μαύρων ταμείων» τηε Siemen8. 
Η μάρτυραε, το όνομα τηε οποίαε έχει συνδεθεί με 
την εταιρεία My8tra8 Holding με έδρα τον Αγιο Βικέ
ντιο, αλλά και τη ν αγορά οικοπέδων στη ν Τήνο, την 
Πάρο και την Αντίπαρο, κινήσειε που συσχετίζονται 
από κάποιουε με «μαύρο πολιτικό χρήμα», υποστή
ριξε χθεε ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στη ν offshore  
εταιρεία, ενώ δικαιολόγησε και τιε δύοαγοραπωλη- 
σίεε οικοπέδων στιε Κυκλάδεελόγω καταγωγήε. 
Σύμφωνα με δικαστικούε κύκλουε, η Ελένη Δενδρι- 
νού αναφέρθηκε σε δύο οικόπεδα στη ν Τ ή νο. Το 
πρώτο αγοράστηκε από την ίδια ωε φυσικό πρόσω
πο, ενώ το 5%  του δεύτερου αποκτήθηκε από κοινού 
με την παράκτια εταιρεία Μγεΐτθε Holding εξαιτίαε 
του συντελεστή δόμησηε. Μάλιστα, τη ν αγοραπωλη
σία αυτή τη δικαιολόγησε εξηγώνταε ότι στην Τήνο  
για να κατατμηθεί ένα κομμάτι γηε άνω των πέντε 
στρεμμάτων θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 
δύοαγοραστέε.
Ετσι, φαίνεται πωε κλείνει η μεγάλη προκαταρκτική έ
ρευνα που διενεργεί ο εισαγγελέαε Π. Αθανασίου, α
φού ο τελευταίοε αναμένεται μέσα στην ερχόμενη ε
βδομάδα να ασκήσει ποι νικέε διώξειε κατά πα ντόε υ
πευθύνου (in rem) για αδικήματα που τιμωρούνται 
και σε Βαθμό κακουργήματοε.
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