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■ Η  Μαφία των Σαμουράι
Με τους Κιάνου Ριβς, Λόρενς 

Φίσμπερν και Μάνικα Μπελούτσι

ΣΗΜΕΡΑ

COOK
BOOK

Το νέο συλλεκτικό μηνιαίο 
περιοδικό, αφιερωμένο 

στη γνήσια γαστρονομική 
μας κληρονομιά

► Σ Ε Λ . 2 0

ΜΕ ΡΩΣΙΑ

Μονόδρομος 
η νίκη για την 
Εθνική ομάδα
► Σ Ε Λ . 31, 3 6 -3 7

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΕ 5 ΜΗΝΕΣ

Πληρώσαμε για 
κλήσεις 18,7 εκ. €!

ΜΟΥΔΙΑΣΜΕΝΗ Η Β Α Σ Η  Τ Ο Υ  Π Α Σ Ο Κ  Α Π Ο  Τ Η Ν  Α Π Ο Φ Α Σ Η  Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Υ

ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΟΙ
για τη διαγραφή Σημίτη
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ 
ΝΕΕΣ ΑΠΟΠΟΜΠΕΣ

μ .  [ 5  ομβαρδισμένο» 
\ \  Ο  τοπίο θυμίζει χο 
ΠΑΣΟΚ μετά την πρωτο
βουλία του Γ. Παπαν- 
δρέου να αποπέμψει τον 
Κ. Σημίτη. Σφοδρή αντί
δραση από τον Αλ. Πα- 
παδόπουλο και τον Ε. 
Νασιώκα. ►ΣΕΛ. 4 -7

ΕΣΠΑΣΜΑ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

%  Στις Δημοκρατίες 
^  £ οι πρωθυπουργοί

δεν διαγράφονται
► Σ Ε Λ . 5

>  Στάση αναμονής 
ηρος το παρόν από 
το ρεύμα, Βεν^έβου

>- Τα επόμενα βή
ματα που σχεδιάζει 
ο Κ. Σημίτης

ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ Η ΑΥΞΗ ΣΗ  ΦΠΑ ► Σ Ε Λ . 4 4

Τρύπα 1,3 δια. €  στον προϋπολογισμό

nnfiüñ üinnfi σου ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΤΡΑΠ ΕΖΑ
Π Ε ΙΡΑ ΙΩ Σ
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Κατά 9 7 %  έχει μειωθεί ο 
πληθυσμός των καρχαριών 
στη Μεσόγειο. Η υπεραλι- 
εία το κύριο αίτιο του φαι
νομένου ►16

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΟ ΘΕΜΑ 4-7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8-13
ΔΙΕΘΝΗ 14-18
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20-30
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 31-42
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 43-48
ΕΘΝΟΣ ΑΟΥΤ 49-62
WHEELS & MORORS 67-70

Διακοπές τέλος
Το καλύτερο φάρμακο για την 
υγεία τω ν εργαζομένων, αλλά 
και για  την αύξηση της παρα
γωγικότητας είναι οι καλο
καιρινές διακοπές, που σε λ ί
γα  χρόνια όμως θα αποτελούν 
άπιαστο όνειρο, αφού η κρίση 
ευνοεί την επικράτηση του 
φαινομένου με σύνθημα «Δ ια 
κοπές τέλος». 18

Αμβρακικός
Ενα π ρ ω τό γ ν ω ρ ο  γ ια  το ν  
Αμβρακικό ακραίο φυσικό φαι
νόμενο δημιουργεί πολλά προ
βλήματα στους ψαράδες. Από 
τα μέσα Απριλίου έχουν εμ
φανιστεί μεγάλες ποσότητες 
φυτοπλαγκτούν και τσούχτρες 
που δυσκολεύουν κατά πολύ 
την αλιεία. 21

Η «Αργώ» ανοίγει πανιά
Η μυθική «Α ργώ », στη σύγ
χρονη μορφή της, σηκώνει σή
μερα άγκυρα το πρωί από τον 
Βόλο. Με 80 κωπηλάτες και 
καπετάνιο τον  Απ. Κούρτη θα 
αναζητήσει το χρυσόμαλλο δέ
ρας όχι στην Κολχίδα, αλλά 
στη Βενετία. 26

Συνέντευξη Μητρόπουλου
Πότε θεμ ελιώ νουν οι στρα
τιωτικοί δικαίωμα συνταξιο- 
δότησης. Τι θα συμβεί με τις ε
νοποιήσεις τω ν  Ταμείων. Ο 
καθηγητής Α λέξης Μητρό- 
π ουλος απ αντά  μ έσω  του  
«Εθνους» σε αυτά, αλλά και άλ
λα ερωτήματα που αφορούν 
τους υπηρετούντες στα Σώμα
τα Ασφαλείας. 28-29

Ανευ προηγουμένου είναι η 
ιδεολογική και πολιτική 
κρίση που διαπερνά τα κε
ντροαριστερά κόμματα σε 
όλη την Ευρώπη Η .7

Τεράστια τα ποσά που ει
σπράττει το κράτος από κλή
σεις της Τροχαίας. Μόνο στην 
Απική, το πρώτο πεντάμηνο το 
ποσό ξεπερνά τα 18 εκ. € > 2 0

Στα εγκαίνια αίθουσας τέ
χνης της φίλης του Αμπρά- 
μοβιτς, Ντάρια Ζούκουβα, 
θα τραγουδήσει η ΕΓίμι Γου- 
αϊνχάουζ Μ 9

Ολες οι τελευταίες 
ειδήσεις και τα νέα
μοντέλα αυτοκινήτου που 
κυκλοφορούν στην 
ελληνική αγορά ► 67-70Από τη μικρή «ασθένεια» στη... μεγάλη!

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  
ΕΡΧΟΝΤΑΙ... ΣΕ  
ΣΦ ΑΙΡΑ  Φ ΩΤΟΣ

« 4 .4 0 0 »  με 
υπερφυσικές 
δυνάμεις στη σειρά  
επιστημονικής 
φαντασίας ►δ 5

και σε αυτή τη ν περίπτωση δεν  κρύβεται. 
Η κυβέρνηση σε πλήρη ανυποληψία έστω 
κι αν φαίνεται ότι ακόμα «ψ ιλοκρατάει» 
ο Καραμανλής. Το ΠΑΣΟΚ τα... γνωστά . 
Και ο ΣΥΝ, παρότι «μαδάει» το ΠΑΣΟΚ και 
δείχνει αξιοσημείωτη  σταθερότητα, σε 
δημοσκοπικά διψήφια νούμερα αρνείται 
με πείσμα μια «στρατηγική διεξόδου». 
Α υ τ ο ύ  τ ο υ  τύ π ο υ  η κ ρ ίσ η , εά ν  παγκο- 
σμιοποιηθεί και συνεχίσει να  υπάρχει 
καθ' όλη τη διάρκεια του 2008, τότε είναι 
πολύ πιθανό το  2009, να  δούμε «δραμα
τικές» ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό 
της χώρας. Προσθέστε και το ενδεχόμε
νο  να  «σκάσει» πραγματικά η «δ ίεπ ιεηε», 
τα ομόλογα  και τίποτε άλλο, οπότε το 
«π α ζλ » παίρνει άλλες διαστάσεις.

Δ ε ν  είναι θέμα «συνω μ οσ ία ς», παρό
τι οι «συνωμοσίες» πραγματικές ή κατά φα
ντασ ίαν ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων 
δεν λείπουν. Η ουσία όμως είναι άλλη: Μια 
διαρκής κοινωνική κρίση που δεν βρίσκει 
έγκυρες πολιτικές εκφράσεις, όταν το υ
φ ιστάμενο κομματικό σύστημα αδυνατεί 
να  τις προσφέρει... αναζητεί νέες!

(j¡L· ^«L

Εναι πια προφανής η «ασθένεια » που τα
λαιπωρεί το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση πά
ει από το κακό στο χειρότερο. Η αξιω

ματική αντιπολίτευση όμως δεν  «τσιμπάει» 
σχεδόν τίποτα. Δ ε ν  ανακάμπτει. Γιατί; Αυτό 
είνα ι το  ερώτημα που με μεγαλύτερη, μι
κρότερη ή και καθόλου συναισθηματική φόρ
τιση διατυπώνεται από πολλές πλευρές. Και 
δεν  υπάρχει αμφιβολία ότι είναι το «υπόβα
θρο » της ενδημικής κρίσης «εσω στρέφ εια ς » 
του ΠΑΣΟΚ. Οι απαντήσεις που δίνονται σε 
τελευταία ανάλυση από τον  χώρο του ΠΑΣΟΚ, 
είναι βασικά δύο: Η μία έχει επίκεντρο την 
«υπονόμευση». Ο Γιώργος -και το ΠΑΣΟΚ- εί
ναι «θύμ α » μιας τεράστιας συνδυασμένης ε 
πιχείρησης «υπονόμευσης» έσω θ εν  και έ 
ξωθεν.

Η άλλη απάντηση εστιάζει στην ηγετική α
δυναμία του Γιώργου να  κεφαλαιοποιήσει τη 
φθορά  της ΝΔ.
Τ ο  σ υ μ π έρ α σμ α  πά ντω ς είναι απλό. Οσο το 
ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρνει να  ανατρέψει τους 
(δημοσκοπικούς) συσχετισμούς δυνάμεων 
υπέρ του παρόλη την κυβερνητική παρουσία, 
οι «τρ ιβ ές » μεταξύ τω ν  απόψ εων «υ π ονό 
μευσης» και της «ηγετικής αδυναμίας» θα συ
νεχίζοντα ι και κατά καιρούς θα «κορυφώ- 
νον τα ι» ακόμα και «δΓ ασήμαντον αφορμή».

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά το ευρύτε
ρο πολιτικό σκηνικό. Η εικόνα αδιεξόδου

ΑΠΟ ΤΟΝ Παναγιώτη 
Δ. Παναγιώτου
panpan@pegasus.gr

Μια διαρκής κοινωνική 
κρίση που δεν βρίσκει 
έγκυρες πολιτικές εκ
φράσεις, εφόσον το υ
φιστάμενο κομματικό 
σύστημα αδυνατεί να τις 
προσφέρει... αναζητεί 
νέες!

★  Το «Εθνος», όπως και 
οι άλλες απογευματι

νές εφημερίδες, δεν θα κυ
κλοφορήσει την Δευτέρα λό
γω της αργίας του Αγίου 
Πνεύματος, θα κυκλοφο
ρήσει την Τρίτη 17/6 με τα 
ένθετα «ΕΡΓΑΣΙΑ», «ΕΘΝΟ
ΣΠΟΡ» και «ΧΡΗΜΑΣΠΟΡ», 
καθώς και όλες τις ειδήσεις 
του τριημέρου.
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Σάββατο 14 Ιουνίου 2008 »  ΚΑ ΙΡΟ Σ
Εορτολόγιο: Ελισσαίου προφήτου, Μεθοδίου ορχιεπ.

Κων/πόλεως (Ψυχοσάββατο)
Σελήνη: 11 ημερών Ανατολή: 05:02, Δύση: 19:49

Σήμερα στην Αθήνα: +33 το ανώ
τερο +19 το χαμηλότερο. Λεπτομέ
ρειες στη σελίδα 71

Ο ___________ Δ Α Κ Τ Υ Λ ΙΟ Σ
Σήμερα, αύριο και τη Δευτέρα δεν ισχύει ο δακτύλιος

ΚΤΕΟ_________________________________
Το σύστημα ελέγχου των ΚΤΕΟ άλλαξε.
Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν 
στο πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων και στον καθορισμό ρα
ντεβού για τεχνικό έλεγχο στα δημόσια ΚΤΕΟ, μπορούν να α
πευθύνονται στο 1525

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Χανιά (Σάββατο)
[9.001 Ο υπουργός Παι
δείας Ευριπίδης Στυλιανί- 
δης θα συναντηθεί με τον 
μητροπολίτη Κυδωνιάς και 
Αποκορώνου Δαμασκηνό. 
Συνέντευξη
[11.00] Ο υπουργός Παι
δείας Ευριπίδης Στυλιανί- 
δης θα παραχωρήσει συ
νέντευξη  Τύπου στη Νο
μαρχία Χανιών.
Χανιά
[18.00] Ο υπουργός Παι
δείας Ευριπίδης Στυλιανί- 
δης θα συμμετάσχει στη 
Σύνοδο Πρυτάνεων ΑΕΙ στο 
ξενοδοχείο Πανόραμα Χα
νιών.

ΔΙΕΘΝΗ____________
Παλαιστίνη (Σάββατο)
Πρώτη επέτειος από την 
κατάληψη της Λωρίδας της 
Γάζας από τη Χαμάς. 
Κυριακή 15 Ιουνίου 
Γαλλία
Ο Γάλλος πρόεδρος Νικο- 
λά Σαρκοζί θα συναντηθεί 
με τον Αμερικανό πρόεδρο 
Τ ζορ τζ Μπους στο Παρίσι. 
Κοσσυφοπέδιο 
Εφαρμόζεται το Σύνταγμα 
του Κ οσσυφοπεδίου  και 
ξεκινάει απόσυρση τω ν δυ
νάμεων του ΟΗΕ. 
Ρουμανία
Δεύτερος γύρος τω ν  εκλο
γ ώ ν  για  την Τοπική Αυτο
διοίκηση.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ________
Στο «Yoga Bala»
[12.00] Στο πλαίσιο του 
«Synch Festival» εμφανί
ζονται σήμερα στο «Yoga 
Bala» (Ρήγα Παλάμήδη 5- 
7) η ομάδα Outro, αλλά 
και οι Dynamons & Jimmy 
Jib, Silent Stelios και o 
Ολλανδός I-F.

EURO 2008_________
(Σήμερα)
[7.00 μ.μ.] Σουηδία - Ισπα
νία (NET) [9.45 μ.μ.] Ελλά
δα -Ρω σ ία  (NET) (Αύριο) 
[9.45 μ.μ.] Ελβετία - Πορ
τογαλία (ΕΤ -1) [9.45 μ.μ] 
Τουρκία  - Τσεχ ία  (NET) 
Δευτέρα  [9.45 μ.μ .] Αυ
σ τρ ία  - Γ ερμανία  (NET) 
[9.45 μ.μ.] Πολωνία - Κρο
ατία (ΕΤ-1).

w w w .e t n n o b .q r
Δείτε το ΕΘΝΟΣ στο 
internet:
http://www.ethnos.gr

mailto:panpan@pegasus.gr
http://www.etnno
http://www.ethnos.gr
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ΓΟ ΘΕΜΑ
1

ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

mmm

ΤΡΕΜΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Η ΗΓΕΣΙΑ

Καζάνι που βράζει ίο ΠΑΣΟΚ
Εισηγήσεις προς τον Γ. Παπανδρέου για νέες διαγραφές. Στη Χαριλάου Τρικούπη

φτάνουν ήδη φωνές διαφωνίας για την απόφαση του προέδρου του Κινήματος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Α Ν Τ Υ Π Α ΣΚ αι τώρα τι; Το  ερώτημα αυ
τό  κυριαρχεί στο ΠΑΣΟΚ 
την επόμενη μέρα της δια

γραφής του Κ. Σημίτη. Η Χαριλάου 
Τρικούπη, η Βουκουρεστίου, τα στε
λέχη της «παράτασης» (Α. Διαμα- 
ντοπούλου, Μ. Χρυσοχοΐδης, Φ. 
Γεννηματά) και του ενδιάμεσου χώ
ρου (Κ. Σκανδαλίδης, Π. Ευθυμίου, 
Θ. Πάγκαλος, Β. Παπανδρέου, Α. Κα- 
κλαμάνης) αναζητούν τη ν ενδε- 
δειγμένη στρατηγική. Η σχετική η
ρεμία που επικράτησε τις πρώτες ώ 
ρες, χάρη στο σιωπητήριο που κή
ρυξε το ΠΑΣΟΚ και την αμηχανία 
τω ν  κορυφαίων, αποδείχτηκε φα ι
νομενική. Στα κεντρικά γραφεία  
του κόμματος μετρούν είδη τα «δια
φ ω νώ » που καταφθάνουν διά του 
Τύπου. Το καζάνι βράζει, με τους 
περισσότερους να  εκφράζουν α
νοιχτά φόβους για διάσπαση ή συρ
ρίκνωση του Κινήματος...

Πρώτος στόχος τω ν  ψυχραιμό
τερω ν -όπως δηλώνουν- είναι «να  
μη διαλυθούμε σε μία νύχτα»! Δ υ 
στυχώς, όμως, η αξιωματική αντι
πολίτευση έχει μπει στον «κύκλο του 
θανάτου». Οι δηλώσεις τω ν  στελε
χών -όσο προσεχτικές και αν εί
ναι- φ έρ νου ν  τη Χαρίλαου Τρι- 
κούπη αντιμέτωπη με την επιλογή 
της να  θέσει εκτός συντεταγμένων 
οργάνω ν τον  πρώην πρωθυπουρ
γό.

Δυσαρέσκεια
Το μότο που επέλεξαν οι περισ

σότεροι βουλευτές προκειμένου να 
εκφράσουν την πολιτική τους δια
φ ω νία  στην επιλογή της ηγεσίας, 
τηρώ ντας και τα προσχήματα ι
σορροπιών, είναι ότι «ένας πρώην 
πρωθυπουργός δεν διαγράφεται». 
Οι σχετικές δηλώσεις προκάλεσαν 
αναστάτωση στους συνεργάτες του 
Γ. Παπανδρέου που αναζητούσαν 
χθες το ακριβές περιεχόμενο τω ν πα
ρεμβάσεων σε τηλεοράσεις, ρα
διόφωνα  και εφημερίδες και... κα- 
λούσαν τον  πρόεδρο στο τη λέφ ω 
νο (περιόδευσε χθες στην Ηλεία) για 
να  πάρουν οδηγίες.

«Π ρος το παρόν δεν  υπάρχει 
σχόλιο», απαντούσε χθες το πρωί 
στα τηλεφωνήματα τω ν  δημοσιο
γράφων ο Γ. Παπακωνσταντίνου, ε 
νώ  άλλοι συνεργάτες του προέ

0  Γ. Παπανδρέου περιόδευσε χθες στις σεισμόπληκτες περιοχές 
της Αχαΐας και της Ηλείας

Πώς κρίνουν την απόφαση 
του Γ. Παπανδρέου

β> Ψηφοφόροι Π Α Σ Ο Κ
ΔΓ/ΔΑ Συμφωνώ

Metron
Analysis

Διαφωνώ

Ο  Σ ύ νο λο  ψηφοφόρων
ΔΓ/ΔΑ

Διαφωνώ

συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ 

(αυθόρμητα)

ΔΙΧΑΣΕ ΤΟ Κ ΙΝ Η Μ Α  Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜ ΙΤΗ

Ανοιξε στο 5,5% η ψαλίδα ΝΔ - ΠΑΣΟΚ
Τ ο ν  απόλυτο δ ιχα σμό της κοινής γνώμης και τω ν  ο 
παδών του ΠΑΣΟΚ έφερε η απόφαση του Γ. Πα
πανδρέου να  διαγράψει το ν  Κ. Σημίτη, ε νώ  η ψα
λίδα μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου 
άνοιξε στο 5,5% από το 4,1%. Σε δημοσκόπηση της 
ΜΕΤΙΙΟΝ για  το ν  ΑΝ Τ Ι το 44% τω ν  ψ ηφοφόρων του 
Κινήματος δηλώνουν ότι συμφωνούν με την από
φαση του προέδρου του κόμματος και το 42% εκ
φράζει τη δ ιαφωνία  του.

Στο σύνολο τω ν  ψ ηφ οφ όρω ν το ποσοστό όσω ν 
συμφωνούν πέφτει στο 37%, ε νώ  όσω ν  δ ιαφω 
νούν διαμορφώνεται στο 41%. Στην ερώτηση για  το 
αν η κίνηση της διαγραφής θα ενισχύσει ή θα μει
ώσει το ηγετικό προφίλ του Γ. Παπανδρέου το 47%

επιλέγει το πρώτο και το 46% το δεύτερο. Χειρότε
ρα για  το ν  πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι τα πράγματα 
στο σύνολο τω ν ερωτηθέντων καθώς το 5 3% δηλώνει 
πως θα μειώσει το ηγετικό του προφίλ και μόλις το 
38% πως θα το ενισχύσει. Ισοπαλία 45%- 45% φ έρ 
νει το ερώτημα αν η διαγραφή θα ενισχύσει ή όχι 
τις εκλογικές προοπτικές της αξιωματικής αντιπο
λίτευσης. Και πάλι στο σύνολο της κοινής γνώμης 
το 52% απαντά αρνητικά και το 35% θετικά.

Ασχημα είναι τα μαντάτα στην πρόθεση ψήφου. 
Η ψαλίδα ανοίγει στο 5,5% με τη ΝΔ να  επιλέγεται 
από το 30% τω ν  ερω τηθέντων και το ΠΑΣΟΚ από το 
24,5%. Πριν από δύο μήνες τα αντίστοιχα ποσοστά 
ήταν 27,6% έναντι 23,5%!

δρου του κόμματος καλούσαν τα στε
λέχη να  διαβάσουν προσεκτικά την 
επιστολή του, καθότι -υποστήρι
ζαν- «τυπικά δεν υπάρχει διαγρα
φή »! Η θέση αυτή κρίθηκε αδύνα
μη και από τους πομπούς και από 
τους αποδέκτες με αποτέλεσμα έ 
γκυροι πολιτικοί παρατηρητές να  
μην αποκλείουν την αλλαγή της και 
τη διαγραφή τω ν  στελεχών ανά πά
σα στιγμή.

«Η  κίνηση στην οποία πόνταρε 
ο Γ. Παπανδρέου για  να  ενισχύσει 
το προφίλ του μπορεί απλά να  ε 
πιβεβαιώσει το αντιφατικό προφίλ 
που έχει οδηγήσει σε πτώση τα πο

σοστά  του στις δημοσκοπήσεις», 
προειδοποιούν ακόμη και παρά
γοντες που δηλώνουν ακόμη πιστοί 
στο προεδρικό μπλοκ.

Ανοίγματα
Το  τελευ τα ίο  ε ίνα ι αυτό που 

πραγματικά τρομάζει τους επιτε
λείς του. Θ έλουν να  κάνουν α
νοίγματα στο εκσυγχρονιστικό α
κροατήριο αλλά φοβούνται ότι θα 
φανεί σαν υποχώρηση, «ότι θα ε- 
νισχύσει την αίσθηση του κόσμου 
πως ο Γιώργος κάνει συνεχή μπρος- 
πίσω». Ο Δ. Ρέππας, μιλώντας χθες 
με δημοσιογράφους στη Βουλή,

ξεκαθάρισε ότι ο Κ. Σημίτης δεν θα 
κληθεί στην επόμενη συνεδρίαση 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Οι 
σ υ ν ερ γά τες  του  π ροέδρου  του  
ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι θα τους υ
ποβληθεί αίτημα σύγκλησης τω ν ορ
γάνων.

Θέλοντας να  το προλάβουν, ώ 
στε να  φανεί σαν δική τους πρω
τοβουλία, αναζητούν ήδη τις κα
τάλληλες ημερομηνίες για  να  συ- 
γκαλέσουν την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα και το Εθνικό Συμβούλιο. 
Από την άλλη, όμως, το σκέφτονται 
καλά γιατί «στα  όργανα μπορούν να 
ειπωθούν τα πάντα και έτσι θα τους

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η  1
■
ΧΡΙΣΤΟΦ Ο ΡΟ Σ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, r  *  Π
πανεη/κός, επιστημ. η
σύμβουλος VPRC ν '  1

Διχάζει 
η κίνηση 
Γιώργου
Η πρωτοβουλία του Γιώργου 
Παπανδρέου να  απομακρύ- 
νει τον Κώστα Σημίτη σημα
τοδοτεί μια καθυστερημένη  
ίσως προσπάθεια -θα μπο
ρούσε να  έχει γίνει πολύ και
ρό τώρα- να  αποδεσμευτεί 
από την κληρονομιά που α 
νέλαβε με ένα ΠΑΣΟΚ που 
στην ουσία ήταν χωρίς ένα  
σαφές πολιτικοϊδεολογικό  
στίγμα και πολύ «φ θαρμέ
ν ο »  από τον κυβερνητισμό  
και από τα παραδοσιακά στε
λέχη.
Και λέω καθυστερημένη, διό
τι η κίνηση αυτή, δηλαδή η 
τομή του Γ. Παπανδρέου α 
πό το «φ θαρμένο» ΠΑΣΟΚ, ί
σως θα έπρεπε να  έχει γίνει 
από το 2004.
Το ΠΑΣΟΚ είναι προφανές ό 
τι διχάζεται από αυτή την κί
νηση, αλλά πιθανότατα ο Γ. 
Π απ α νδρ έου  να  βγει ενι- 
σχυμένος, στο μέτρο βεβαί
ως που η κίνησή του αυτή συ
νοδευτεί από πολύ πιο κα
θαρές και σαφείς πολιτικές 
θέσεις και πρωτοβουλίες. 
Πιθανότατα πλέον να  υπάρ
ξει η δυνατότητα μορφοποί
ησης σταδιακά μιας νέας πο
λιτικής κίνησης στα αριστε
ρά της Κεντροδεξιάς. 
Δηλαδή, με τη συγχώ νευ
ση διαφόρων ρευμάτων που 
προέρχοντα ι και από τον  
χώ ρο της Νέας Δ η μ ο κ ρ α 
τίας και του ΠΑΣΟΚ και της 
εκσυγχρονιστικής Αριστε
ρός.

δώσουμε βήμα και άλλοθι για  να 
επιτεθούν χωρίς να  μπορούμε να 
λάβουμε μέτρα εναντίον τους».

Η ομάδα του «πρωινού καφέ» ε
κτιμά ότι θα ξεπεράσει το πρόβλη
μα με στροφή στην καθημερινότη
τα. Στο πλαίσιο αυτό, δίνουν έμφαση 
στη χθεσινή περιοδεία του Γ. Πα
πανδρέου στις σεισμόπληκτες πε
ριοχές και τη σημερινή κινητοποί
ηση στα διόδια και τα λιμάνια κα
τά της ακρίβειας. «Μόνος στόχος του 
ΠΑΣΟΚ είναι να  απαλλάξει τη χώ
ρα από την κυβέρνηση της ΝΔ», δή
λωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
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ΒΑΡΥ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Ξέσπασμα από τον Αλ. Παπαδόπουλο
'Με τον Κ. Σημίτη έχω κατά το παρελθόν συγκρουστεί, όμως στις προηγμένες δημοκρατίες 

οι πρωθυπουργοί δεν διαγράφονται». Ανάλογη τοποθέτηση Ε. Νασιώκα - Ν. Αλευρά

Οι πρώην πρω 
θυπουργοί δεν 
διαγράφονται, 
τόνισαν χθες 
με δηλώσεις 

τους οι Α. Πα- 
παδόπουλος 

και Ε. Νασιώ - 
κας εκφράζο

ντας τη διαφω
νία τους για 

την απόφαση  
του Γ. Παπαν- 

δρέου

ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕ ΙΠ Ν 0 Σ

Στάση αναμονής προς το παρόν από το Ρεύμα
Δ ε ίπ νο  με νό η μ α  είχαν το βράδυ της Πέμπτης που 
συγκλόνισε το ΠΑΣΟΚ οι κορυφαίοι του «Ρεύματος». 
Οι βουλευτές Ευ. Βενιζέλος, Α. Λοβέρδος, Γ. Φλω- 
ρίδης, X. Βερελής και Μ. Αποστολάκη συζήτησαν 
τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν. Καταρχάς ε- 
κτιμήθηκε πως δεν θα πρέπει να  βιαστούν. «Π ρώ 
τα να  αφομοιωθεί από το ν  κόσμο η κίνηση του Γ. 
Παπανδρέου», επισήμανε στο «Ε θνος» εις εκ τω ν  
συμμετεχόντων.

«Α λλ ιώ ς η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις ε 
νέργειες τω ν  άλλων και όχι του Παπανδρέου, όπως 
έγινε με το Ζάππειο στις... 16 Σεπτεμβρίου», προ
σέθεσε. «Κρίνεται η ηγετικότατα του Βαγγέλη, δεν 
θα γίνει μέρος της κρίσης ω ς επ ισπεύδων», ολο 
κλήρωσε το σκεπτικό του. Στο πλαίσιο αυτό, απο
τράπηκαν στελέχη από όλη τη χώρα που ήθελαν να 
καταθέσουν κείμενο με υπογραφές κατά της δια
γραφής του πρώην πρωθυπουργού. «Π ρώτα θα 
μιλήσει ο Βαγγέλης», είναι το μήνυμα που έλαβαν 
και αποδέχτηκαν τα οργανωτικά στελέχη του «Ρεύ
ματος» που πρωτοστατούσαν στη σχετική πρωτο
βουλία, καθώς διαθέτουν και τους καταλόγους με 
τους υποστηριχτές τους.

Σε κάθε περίπτωση, τα στελέχη που κινούνται στο 
ίδιο μήκος κύματος με το ν  βουλευτή Θ εσσαλονί
κης εκτιμούν ότι δ εν  θα χρειαστεί να  περιμένουν 
πολύ. Θ εωρούν ότι η απόφαση του Ε. Παπανδρέ

ου θα αποδειχθεί αυτοκαταστροφική. Γιατί «υπερ- 
συσπειρώνει τους συσπειρωμένους, διώχνει τους 
σημιτικούς και τα μεσαία στρώματα, ακρωτηριάζει 
τη ν  παράταξη, το ν  φ έρνει αντιμέτωπο με το ν  διε
θνή  αντίκτυπο και με το προφίλ του δημοκρατικού 
ηγέτη που προσπαθεί να  φ ιλοτεχνήσει».

Υποστηρίζουν ακόμη πως «έχασε και στη σύγκριση 
με το ν  Κ. Καραμανλή» καθώς θεωρούν ότι η άπο
ψη που κυριαρχεί στους πολίτες είναι πως «ο  πρω
θυπουργός χειρίστηκε πιο διπλωματικά αντίστοιχο 
θέμα με τον  επίτιμο πρόεδρο της Ν Δ». «Οποιος δια
γράφει το  παρελθόν του, διαγράφει το  μ έλλον 
του», είναι η επωδός τους.

Σε ό,τι αφορά στο επίμαχο ζήτημα της ευρωπαϊκής 
συνθήκης διέρρευσε χθες ότι στη σχετική συζήτη
ση στον αρμόδιο ΚΤΕ οι Α. Διαμαντοπούλου, Β. Πα
πανδρέου και Κ. Σκανδαλίδης ήταν υπέρ και οι Α. 
Λοβέρδος, Χρ. Παπουτσής, Θ. Πάγκαλος και Ευ. Βε
νιζέλος κατά. Παρ’ όλα αυτά έγινε σεβαστή απ’ ό 
λους η απόφαση του Γ. Παπανδρέου. Είναι χαρα
κτηριστικό ότι ο Α. Λοβέρδος χειρίστηκε το θέμα ως 
εισηγητής χωρίς ποτέ να  αφήσει να  διαφανεί η δια
φορετική του άποψη. Ο βουλευτής Β’ Α θηνώ ν επι
τίθεται και στα στελέχη που κάνουν δηλώσεις ι
σορροπίας: «Δηλώ σεις  ψευδοσυμβιβασμών πως ό 
λοι δίκιο έχουν, δεν εμπεριέχουν το κύρος που α
παιτεί η περίσταση»!

Α ντιμέιωποι με το ερώτημα της 
διαγραφής από την Κοινο
βουλευτική Ομάδα του κόμ

ματος είναι από χθες το πρωί οι 
βουλευτές Α. Παπαδόπουλος και Ε. 
Νασιώκας.

Ο βουλευτής της Β’ Αθηνών ήταν 
ο πρώτος που έστειλε στα μέσα ε
νημέρωσης μια ολιγόλογη αλλά ε 
ξαιρετικά σαφή δήλωση: «Με τον  κ. 
Κ. Σημίτη έχω κατά το παρελθόν 
διαφωνήσει και συγκρουστεί, θεω 
ρώ όμως όπ στις προηγμένες δη
μοκρατίες οι πρωθυπουργοί αποτε
λούν μέρος τω ν θεσμών και της ι
στορίας τους και δεν διαγράφονται»!

Η επισήμανση όπ σης προηγ
μένες δημοκραπ'ες οι πρωθυπουρ
γοί δεν διαγράφονται «πόνεσε» πο
λύ τους επιτελείς του Γ. Παπανδρέ
ου. Γιατί ουσιαστικά ο πρώην υ
πουργός είπε ανοιχτά αυτό που ό 
λοι συζητούν στο παρασκήνιο. Οτι 
ο Γ. Παπανδρέου τα τέσσερα χρόνια 
που έχει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έ
χει κάνει κατάχρηση του προεδρι
κού δικαιώματος παρά τις εξαγγε
λίες και τις διακηρύξεις του περί συμ
μετοχικής δημοκρατίας.

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε 
η δήλωση του βουλευτή Λάρισας, Ε. 
Νασιώκα: «Οι πρώην πρωθυπουργοί 
δεν διαγράφονται. Είναι κομμάτι 
της ιστορίας της παράταξης και της 
χώρας. Η ενότητα του κόμματος δεν 
ενισχύεται με διαγραφές».

Δίλημμα στη X. Τρικούπη
Οι δύο δηλώσεις έφεραν τους ε 

πιτελείς του Γ. Παπανδρέου που εί
χαν παραμείνει στην Αθήνα αντι
μέτωπους με ένα δίλημμα: «Α ν  τους 
διαγράψουμε θα αποτρέψουμε ν έ 
ες δηλώσεις ή θα ανατροφοδοτή
σουμε την κρίση;». Μέχρι την ώρα 
που γράφονταν αυτές οι γραμμές α
πάντηση δεν είχαν καταφέρει να 
δώσουν.

«Τ ο  κλίμα είναι βαρύ για  το ν  
Αλέκο και τον  Εκτορα», ήταν τα τε
λευταία λόγια στελεχών που συνό
δευαν τον Γ. Παπανδρέου στην πε
ριοδεία του στην Ηλεία που παρέ- 
πεμπαν σε αυτόν την τελική από
φαση, με την επιστροφή του στην 
πρωτεύουσα χθες το βράδυ. Η προ
ειδοποίηση αυτή δεν απέτρεψε τον 
Ν. Αλευρά να αναρτήσει στο blog 
που διατηρεί αντίστοιχο σχόλιο κα
τά της διαγραφής του Κ. Σημίτη. Σε

κάθε περίπτωση, ο κ ίνδυνος το 
ΠΑΣΟΚ να  βρεθεί με... διψήφιο α
ριθμό βουλευτών είναι πλέον προ 
τω ν  πυλών!

Στην περίπτωση του Γ. Παπαντω- 
νίου ισχύει η λαϊκή ρήση «ο βρεγμένος 
δεν φοβάται μη βραχεί»! Με την... «ά 
νεση » που του δίνει η έξωσή του α

πό τα ψηφοδέλτια του κόμματος δή
λωσε ότι είναι «απαράδεκτο στη χώ
ρα μας, σε ένα σύγχρονο δημοκρα
τικό κόμμα ο αρχηγός να  μπορεί να 
διαγράφει μόνος του, ως μονομε
λές πταισματοδικείο, ένα στέλεχος για 
έκφραση γνώμης». «Η  κίνηση Πα
πανδρέου ήταν μια αδικαιολόγητη κί

νηση που θα δημιουργήσει πολλές 
δυσκολίες», προσέθεσε ο Ν. Χριστο- 
δουλάκης. Αντίστοιχες δηλώσεις ε 
τοιμάζουν και άλλα στελέχη που πε
ριμένουν μήπως συνεδριάζουν τα 
συλλογικά όργανα του κόμματος και 
αποφύγουν τα μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης.

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η

ΘΩΜΑΣ
ΓΕΡΑΚΗΣ, πΠρόεδρος & Διευθ. r /IΣύμβουλος MARC 1 V VM

Απαιτείται 
χρόνος για 
να κριθεί
1. Κάθε πολιτική απόφαση α- 
ποφέρει κέρδη και ζημίες. Η 
απόφαση του Γ. Παπανδρέου 
να  θέσει εκτός Κοινοβουλευ
τικής Ομάδας τον πρώην πρω
θυπουργό και πρώην πρόε
δρο του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημί
τη ενέχει και τα δύο ενδεχό
μενα. Ωστόσο, η πλήρης α
ποτίμηση για τον αντίκτυπο και 
για το ποιο θα είναι το τελικό 
πρόσημο αυτής της ενέργειας 
δεν μπορεί να  γίνει εν θερμώ. 
Ιδιαίτερα σήμερα, μια και το γε
γονός βρίσκεται ακόμη σε ε
ξέλιξη. Απαιτείται χρόνος α
φομοίωσης.
2. Η αξιολόγηση, αλλά και ο 
αντίκτυπος κάθε πολιτικής 
διένεξης εξαρτώνται από πολ
λές παραμέτρους. Την α να 
λαμβανόμενη εικόνα που έ
χουμε σχηματίσει για τα ε
μπλεκόμενα πρόσωπα, την ι
στορία τους, τις προσδοκίες 
που έχουμε από αυτά, το πε
ριεχόμενο της σύγκρουσης, 
τον τρόπο και το ύφος της σύ
γκρουσης, τη χρονική στιγμή 
που εμφανίζεται, την πολιτική 
συγκυρία, τον τρόπο αναπα
ραγωγής της από τα MME, τη 
σχέση της με άλλα γεγονότα, 
τη συνέχειά της και πολλά άλ
λα.
3. Σαφώς, μία από τις υποθέ
σεις εργασίας είναι ότι το 
ΠΑΣΟΚ μπορεί να  αντιμετω
πίσει προβλήματα στη σχέση 
του με τον λεγόμενο μεσαίο χώ
ρο. Παράλληλα, στις υποθέσεις 
εργασίας είναι η ενδυνάμωση 
του ηγετικού προφίλ του Γ. Πα
πανδρέου, τα οφέλη από τις 
κοινωνικές ομάδες που ψυ
χράθηκαν με το ΠΑΣΟΚ την πε
ρίοδο Σημίτη, καθώς και η ει
κόνα μιας πιο συντεταγμένης 
και αποφασιστικής έκφρασης 
του Κινήματος. Το τι θα βα
ρύνει περισσότερο θα το δια
πιστώσουμε στο επόμενο χρο
νικό διάστημα.

► ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Προετοιμάζει τις επόμενες
Στην πολιτική υπάρχουν κορυφαία 

ζητήματα που δεν μπορείς να τα 

διαχειριστείς με τη σιωπή, τονίζει 

ο πρώην πρωθυπουργός

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Α Ν Τ Υ Π Α Σ

Ο
 πρώην πρωθυπουρ
γός δεν προτίθεται 
να  μετακινηθεί από 

τις θέσεις που διατύπωσε 
στις επιστολές του ούτε και 
να ρίξει άμεσα λάδι στη φ ω 
τιά. Δ εν  αισθάνεται ότι βρί
σκεται σε κανενός είδους 
βεντέτα με κανέναν. Νιώθει 
απελευθερωμένος και, ό 
πως είπε σε όσους τον  επι- 
σκέφθηκαν (Β. Κοντογιαν- 
νόπουλος, Ν. Μπίστης, Ν. 
Χριστοδουλάκης κ.ά.), θα 
μπορεί πλέον να λέει τις α
πόψεις του χωρίς να  προ
σμετρά την πιθανή ενόχλη
ση της Χαριλάου Τρικούπη. 
Για την ώρα, βέβαια, με την 

εξαίρεση της ομιλίας του 
στον Πύργο στις 4 Ιουλίου 
στο πλαίσιο του τριημέρου 
που διοργανώνει ο ΟΠΕΚ, πι
στεύει ότι θα πρέπει να  υ
πάρξει μια χρονική ανάσα ώ 
στε να  αφομοιωθούν οι ε
ξελίξεις. «Να περάσει το κα
λοκαίρι, από το φθινόπω
ρο δεν θα μείνω άπραγος», 
είναι το κλίμα που μεταφέ
ρουν οι συνομιλητές του. 
Παράλληλα ο Κ. Σημίτης ξε

καθαρίζει σε όλους τους τό 
νους πως δεν προτίθεται να 
κάνει νέο  κόμμα. Εκφράζει 
και την κατανόησή του στα 
στελέχη που απέφυγαν να  
πάρουν θέση απέναντι στη 
διαγραφή του. Προσθέτει, 
όμως, ότι «σ την πολιτική υ
πάρχουν κορυφαία ζητή
ματα, που δεν μπορείς να  τα 
διαχειριστείς με τη σιωπή».

Μονόδρομος
Στελέχη του ευρύτερου 

εκσυγχρονιστικού μπλοκ, 
πάντως, σπεύδουν να  υπο
γραμμίσουν τον πήχη που έ
θεσε στον εαυτό του ο Γ. Πα- 
πανδρέου. «Μετά την αντι
μετώπιση που επιφύλαξε 
στον Κ. Σημίτη, ο Γ. Παπαν-

δρέου είναι "καταδικασμέ
νος" να  διαγράφει όποιον 
διαφοροποιείται», υποστη
ρίζουν. «Τ ι θα κάνει, παρα
δείγματος χάριν, αν ο Κ. 
Σκανδαλίδης και ο Θ. Πά
γκαλος επαναφέρουν τις 
θέσεις τους για  συνεργα
σία μετά την απόφαση 
του πολιτικού συμβου
λίου;», αναρωτιούνται. 
«Π ώς θα αντιμετωπίσει 
τις "κατηγορίες" ότι σύ
ρει το ΠΑΣΟΚ πίσω α
πό το ν  ΣΥΡΙΖΑ, πως το 
ΠΑΣΟΚ χάνει τη ν  ευ
ρωπαϊκή του ταυτότη
τα;». Ακόμη, «πώς συμ
βιβάζονται η συμμετο
χική δημοκρατία και το 
ανοιχτό κόμμα με τη θε
ωρία τω ν  υπονομευτών, 
την ενοχοποίηση της δια
φορετικής άποψης και τις 
διαγραφές όσω ν θεωρού
νται αντιφρονούντες;». «Για
τί για  το "2" που γράφουν 
μπροστά οι δημοσκοπήσεις 
φταίνε οι άλλοι και όχι οι άν
θρωποι που έχουν την από
λυτη εξουσία στη Χαριλάου 
Τρικούπη από τις αρχές του 
2004 έως σήμερα;».

Τα ερωτήματα αυτά, «με
τά από τεσσεράμισι χρόνια 
ταλαιπωρίας» όπως χαρα
κτηριστικά αναφέρουν, μπο
ρεί να  προκαλέσουν επώ- 
δυνες απαντήσεις. Τονίζουν 
ότι τεσσεράμισι χρόνια το 
ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε συνε
χή ανασυγκρότηση. «Ψηφί
ζει συνεχώς και ο Γ. Πα- 
πανδρέου διορίζει ακατά- 
παυστα όργανα και στελέχη 
σε διάφορους ρόλους». Από 
τη διεύρυνση του Μάνου και 
του Ανδριανόπουλου πήγε 
στην αριστερή στροφή. Από 
το «άλλαξέ τα όλα» και το ευ- 
ρωψ ηφοδέλτιο  του 2004, 
στο πολιτικό συμβούλιο τω ν 
«μ εγάλω ν» το 2006 και τω ν 
«αντιπροσώπων» το 2008. 
Αυτό το φθινόπωρο θα είναι 
καυτό σαν καλοκαίρι...

Διάσπαση του 
ΠΑΣΟΚ φοβάται 

ο Κ. Σκανδαλίδης

«Ν α  περάσει το κα
λοκαίρι, από το φθι
νόπωρο δεν θα μεί

νω  άπραγος», το
νίζει ο Κ. Σημί
της στους συ
νομιλητές του

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓ0Π0ΥΑ0Σ, 
διευθύνων σύμβουλος ALC0

Κίνηση υψηλού 
πολιτικού ρίσκου
Οι μόνοι που με βεβαιότητα ωφελού
νται από την απόφαση του Γιώργου Πα- 
πανδρέου είναι π κυβέρνηση και ο 
πρωθυπουργός, των οποίων η κυ
ριαρχία στο πολιτικό σκηνικό ενι- 
σχύεται ακόμη περισσότερο.
Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε νέα και πολύ πιο 
δύσκολη φάση του κύκλου εσωστρέ
φειας που το ταλανίζει μετά τις εκλο
γές του 2007 και ασφαλώς η επαφή του 
με την κοινωνία γίνεται ακόμη πιο δύ
σκολη.
Τέλος, για τον κ. Παπανδρέου η κίνη
ση αυτή είναι ταυτόχρονα κίνηση ρή
ξης με τμήμα του ΠΑΣΟΚ, ενίσχυσης 
του ηγετικού του προφίλ αλλά και υ
ψηλού πολιτικού ρίσκου. Το αν θα δι
καιωθεί ή όχι θα κριθεί από το αποτέ
λεσμα και το αποτέλεσμα θα κριθεί 
κυρίως από τη δική του ικανότητα να 
λειτουργήσει συνθετικά στο εσωτερι
κό του ΠΑΣΟΚ και τη δυνατότητά του 
να προσφέρει προοπτική νίκης για το 
μέλλον.

ΠΟΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ

Στα «χαρακώματα» τα κορυφαία στελέχη
Τα κορυφαία στελέχη του Κινήματος αισθάνονται την υποχρέω
ση ή διαισθάνονται τον κίνδυνο και την ευκαιρία για να αναπτύ
ξουν τις δικές τους στρατηγικές. Ετσι όπως ήρθαν τα πράγματα, 
όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Δεν κρύβουν, όμως, την αγωνία 
τους ότι μέχρι να το ζήοουν οτην πραγματικότητα μπορεί να μην 
υπάρχει το αντικείμενο του πόθου τους. Το προσδόκιμο επιβίω
σης του κόμματος που ίδρυσε ο Α. Παπανδρέου δεν διάγει πε
ρίοδο υψηλών τιμών. Αυτή η γνώση αυξάνει το άγχος και την κι- 
νητικότητά τους, παρότι δημοσίως μπορεί να φαίνονται παγωμέ
νοι...
Η δήλωση της Α. Διαμαντοπούλου εξέφρασε την προοπάθειά 
της να προσεγγίσει το εκσυγχρονιστικό ακροατήριο που «πλη
γώθηκε» από τη στάση της την 11η Νοεμβρίου. Η βουλευτής Α' 
Αθηνών είναι το στέλεχος που είπε την αλήθεια για τη νέα ε
ντολή του Γ. Παπανδρέου (σ.σ.: ηαράταοη), παρότι δέχθηκε δια
σταυρούμενα πυρά. Από το συνέδριο και μετά είναι προφανές 
ότι έχει ανοίξει τον βηματισμό της. Εχει συγκροτήσει το επιτε
λείο της, κάνει επαφές για τη δημιουργία δικτύου σε όλη τη χώ
ρα και ετοιμάζει την πλατφόρμα της με ομάδα - στόχο τα μεσαία 
και ανώτερα στρώματα.
0  Μ. Χρυσοχοΐδης αιφνιδιάστηκε από τις εξελίξεις. Πίστευε ότι η 
αναταραχή δεν θα ερχόταν πριν από το φθινόπωρο. Σε στελέχη 
που εμπιστεύεται δηλώνει ότι τις εξελίξεις δεν θα τις καθορί
σουν οι φιλοδοξίες των στελεχών, αλλά οι συσχετισμοί που θα

διαμορφωθούν στην κοινωνία. Εκτιμά ότι, αν το ζητούμενο που 
θα διαμορφωθεί είναι ατην κατεύθυνση της ανάδειξης ηγέτη με 
λαϊκές ρίζες, μπορεί να έχει τύχη.
Το τρίτο στέλεχος, που μάλιστα είχε βάλει και το όριο των έξι 
μηνών για την ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ, είναι η Φ. Γεννηματά. θε
ωρεί ότι ο Γ. Παπανδρέου την αδίκησε στην κατανομή των ρόλων 
μετά το συνέδριο φορτώνοντάς της την αποτυχία βασικών συ
νεργατών του να εκλεγούν. Αν και η ίδια διαψεύδει τις πληροφο
ρίες ότι βρίσκεται πλέον πιο κοντά στον Ευ. Βενιζέλο, στελέχη 
που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα δεν αποκλείουν τίποτα, 
ειδικά αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης οδηγηθεί σύ
ντομα σε νέα διεκδίκηση της ηγεσίας. Τα πράγματα αλλάζουν αν 
υπάρξει διάσπαση, καθώς σε αυτή την περίπτωση δέχεται ειση
γήσεις να μείνει στο παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ.
0  Κ. Σκανδαλίδης είναι ο τρίτος άνθρωπος της 11ης Νοεμβρίου. 
Σήμερα μπορεί να ισχυρίζεται ότι είχε προβλέψει τα αδιέξοδα 
και γι' αυτό είχε θέσει θέμα ηγεσίας. Είναι πλέον εξαιρετικά α
νήσυχος με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα στο 
ΠΑΣΟΚ. Φοβάται διάσπαση. Σε ό,τι αφορά στις δικές του φιλο
δοξίες, πιστεύει πως έχει τη νομιμοποίηση του κόσμου της πα
ράταξης να διεκδικήσει ξανά την ηγεσία. Οταν πέφτει το όνομα 
του Π. Ευθυμίου στα τραπέζια των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, εί
ναι πολλοί όσοι υποστηρίζουν πως μπορεί να παίξει πρώτο ρόλο 
στο μέλλον.
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Στελέχη του εκσυγχρονιστικού μπλοκ υπογραμμίζουν τον πήχη που έθεσε στον εαυτό του 
ο Γ. Παπανδρέου, λέγοντας πως είναι «καταδικασμένος να διαγράφει όποιον διαφοροποιείται»

κινήσεις του ο Κ. Σημίτης
• θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Προβλέπει 
ευρύτερες 
ανακατατάξεις
Μπορεί ο Θ. Πάγκαλος να
μην έχει τα  καλύτερα τω ν  
συνα ισθημάτων για  το ν  Κ.
Σημίτη, αλλά ο πληθωρικός 
πρώην υπουργός είνα ι εξό- 
χως προβληματισμένος α
πό τη ν ακολουθούμενη πο
λιτική. Κυρίως με τη ν άρνη
ση τω ν  επ ιτελών του Γ. Πα
πανδρέου  να  αντιμ ετω π ί
σουν κατάματα τη ν πραγ
ματικότητα.
Οτι το ΠΑΣΟΚ παραμένει 

δεύτερο και αρνείται τη μο
ναδική λύση που έχει, αυτή 
της κοινής καθόδου με το ν  
ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα  με συ νο 
μιλητές του, «δ ε ν  αποκλεί
ει ευρύτερες ανακατατάξεις 
στην πολιτική μας ζω ή », α
κόμη και ανασύνθεση  του 
π ολ ιτικού  σκηνικού . Το 
Σάββατο θα βρίσκεται σ την 
ετήσια συνάντηση  των... δι- 
δυμότεκνων (σ.σ.: γ ο ν έω ν  
με δίδυμα παιδιά) οινοποι- 
ώ ν  στη Γουμένισσα!
Ο Α. Κακλαμάνης επιχεί

ρησε να  διατηρήσει το ν  ρό 
λο του Νέστορα επισημαί- 
νοντας τη ν ανάγκη αποκλι- 
μάκωσης, ε νώ  η Β. Παπαν
δρέου -που βρίσκεται στο ε 
ξω τερ ικό- θα τοπ οθετη θεί 
με την επ ιστροφή της.

0... κανένας
Ο,τι και να  κάνουν τα στε

λέχη, «ο  χρόνος βιάζεται και 
η κοινωνία αναζητεί λύσεις».
Και, όπως είπε στο «Ε θνος» 
ιστορικό σ τέλεχος του  Κι
νήματος, «ο  λόγος, η σφ α ί
ρα και η ψήφος δεν γυρίζουν 
π ίσω»!

Μέσα σε αυτό το σκηνικό 
ορισμένοι έχουν αρχίσει να  
αναζητούν το ν ... «κ α ν έ ν α » .
Οχι, βέβαια, το ν  ομηρικό 
Οδυσσέα, αλλά το πρόσωπο 
που θα μπορούσε να  μπει 
σφ ήνα  σ τον  δικομματισμό.

Πρόκειται γ ια  τη ν  περί
φημη φ ιλολογ ία  περί νέου 
κόμ μ ατος, με τη ν  ο π ο ία  
φλερτάρουν όλο  και περισ
σό τερο ι τους τελευ τα ίου ς 
μήνες.

w w w .p e u g e o t.g r

Ελαχε έως τις )5 Ιουλίου στους Εξουσιοδσπρ 
ΔΩΡΕΑΝ. Πραγματοποιήστε αντή 
Προχωρήστε σε αλλαγή φίλτρων αέρα 
περιορίζουν τον σχηματισμό υγρααίος και 
εκπτώσεις και

Αυτοκινήτων Peugeot’1' για θερινό έλεγχο 15 σημείων και του air condition 
κυκλώματος κλιματισμού με ειδική συσκευή υπερήχων, υόνο με 35€. 

συνεισφέρουν στην καλύτερη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού 
ωση έως 20%. Παράλληλα, ενημερωθείτε από το δίκτυο της Peugeot για

PEUGEOT. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ.

*
P E U G E O T

P E U G E O T  S E R V I C E

δωρεάν έλεγχος 15 σημείων 
δωρεάν έλεγχος κλιματισμού 
)αρισμός κυκλώματος αέρα /V1 

η έως 2 0 %  σε επιλεγμένα ανταλλακτικά

Service... και φύγατεI

http://www.peugeot.gr
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Ψ ΕΘΝΟΣ
Γ Ν Ω Μ Η

Ωρα ευθύνης 
για την ηγεσία
ΕΙΝΑΙ φ υσικός νό μ ο ς  η  δ ρ ά σ η  ν α  προκα - 

λεί αντίδραση, α λλά  είναι και στοιχειωδώς  

λογική  π ροϋπ όθεση  ν α  υπάρχει κάποια  α 
να λογ ία  α νά μ εσ α  στις δύ ο  αυτές ενέργει

ες, έτσι ώ στε η μία  ν α  μ η ν  υπερβαίνει σε  

σοβαρότητα  και επιπτώσεις τη ν  άλλη . Κά

τι που  δυστυχώ ς ο  π ρόεδρος  του  Π Α ΣΟ Κ  

έδειξε ν ’ αγνοεί με τη ν  απ όφ ασή  του  ν α  θέ

σει εκτός Κοινοβουλευτικής Ο μά δας  το ν  

Κ. Σημίτη.

ΗΤΑΝ ασύμμετρη η αντίδραση αυτή σε σχέ

σ η  με το αίτιο που  τη ν  π ροκάλεσε  και ως  

τέτοια όχι μ ό νο  δ εν  επιλύει προβλήματα , 

αλλά  αντίθετα π ροκαλεί και νέα . Ιδιαίτε

ρ α  ό ταν  η τοπ οθέτηση  του  π ρώ η ν  π ρ ω θ υ 

πουργού  για  το  θέμα  του  δ η μ ο ψ η φ ίσ μ α 

τος ήταν  σωστή .

Ω Σ Τ Ο ΣΟ , εκείνο που  προέχει δ εν  είναι η  

ορθότητα της μίας ή της άλλης άποψ ης για  

τις κοινοτικές λειτουργίες, α λ λ ά  το σ ή μ ε 

ρ α  και το αύριο  του  Π ΑΣΟ Κ , που  διακυ- 

βεύεται και πάλι. Και εξυπ ακούετα ι ότι 

μπ ροστά  σ ’ αυτή  τη  ν έα  πραγματικότητα  

οφ είλουν  όλοι στο  Κ ίνημα -και πρωτίστως  

τα  π ροβεβλημένα  στελέχη- ν ’ α να λ ά β ο υ ν  

τις ευθύνες τους και ν ’ α ντα π οκ ρ ιθ ού ν  

στο  αυτονόητο  πολιτικό χρέος τους.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η υπέρβαση  μίας ακόμη  κρίσης  

το ζη τούμ ενο  στις δύσκολες  αυτές ώρες. 

Ούτε και η δ ιατήρηση  μιας κατ’ επ ίφ αση  

ενότητας, που απλώς συγκαλύπτει αλλά δεν  

επιλύει τα  προβλήματα. Αυτό που χρειάζεται 

-και σ ’ αυτό  οφ ε ίλου ν  ν α  σ υ μ β ά λ ο υ ν  όλοι 

κινούμενο ι δημόσ ια  και ενωτικά- είναι η 

δ ια μ ό ρ φ ω σ η  ενός  πραγματικά  ενω μ ένου  

και π ολυσυλλεκτικού  Π Α ΣΟ Κ  που  δ εν  θα  

φοβάται, α λ λ ά  θα  επιζητεί ε ιλικρινά  τη  

διαφ ορετική  άποψ η.

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ εκείνος π ου  -και θεσμικά - ο 

φ είλει ν α  π ρ ω τα γ ω νισ τή σ ε ι σ τη ν  π ρ ο 

σπ άθεια  αυτή  είναι ο  Γ. Π απ ανδρέου . Α ν  

αυτό δ εν  γίνει, τότε οι κ ίνδυνο ι είναι π ρ ο 

φ ανείς και η  κ α τάληξη  αναπ όφ ευκτη . Α ν  

το Π ΑΣΟ Κ  πάψ ει ν α  είναι αυτό  π ου  δ ια 

μ όρ φ ω σε  τη  μεταπολιτευτική Ελλάδα, τό 

τε μο ιρα ία  θ α  μεταβληθεί σ ’ έ ν α  μ ικρό  

κόμμα, α ν ίκα νο  ν α  καθορίσει ή  και ν α  ε 

πηρεάσει εξελίξεις.

ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜ Ε ότι αυτό δ εν  το  θέλει κα

νένας  μ έσ α  στο  Κίνημα.

O SA P K O Z I Ε ΙΝ Α Ι ΠΡΟΕΔΡΕ1 
...ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ FQ2IA1

pmaragos@pegasus.gr

...ΛΕΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΑΝ ΠΑΡΑΓΓΕΙΑΟΪΜΕ 
TOfA ΑΛΛΕΣ 20 φΡΕΓΑΤΕΖ 
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ Λ2Ρ0 AYO ΠΙΤΣΕΣ 
KAI 0XTQ ΜΠΥΡΕ2 !Ρ.

ΕΠΩΝΥΜΟΣ Το σοκ της

Από τον Δημήτρη
Παπαχρήστο,
συγγραφέα

Η κρίση δεν αντιμετωπίζεται 
με τις πολιτικές και τα τρικ 
που ακολουθεί η κυβέρνηση

Η
 ακρίβεια δεν πολεμιέται, δηλαδή δεν αντιμετωπί
ζεται, με 41 μέτρα απροσάρμοστα και ανέφικτα, για
τί τα καταπίνει η ασυδοσία της αγοράς, που καθί

σταται ανεξέλεγκτη όσο θα κυριαρχεί ο ελεύθερος αντα
γωνισμός, που πλέον δεν υφίσταται και το έχουν καταλά
βει και οι πιο νεοφιλελεύθεροι οικονομολόγοι, απλώς 
χρησιμοποιείται για τα υπερκέρδη των επιχειρηματιών.

Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με τη μείωση της κατα
νάλωσης ούτε με το μποϊκοτάζ των καταναλωτικών οργα
νώσεων, όταν δεν υπάρχει καταναλωτική συνείδηση, δη
λαδή πολιτική στάση και συμπεριφορά ανατροπής της κα- 
θεστηκυίας τάξης πραγμάτων, που δύναται να αφομοιώνει 
τις εκάστοτε αντιδράσεις και να ανασυγκροτείται από αυ
τές, σε βαθμό ανανέωσης των κομμάτων και της αντιδρα
στικής πολιτικής τους, η οποία διασφαλίζεται από τα ποι
κιλόμορφα καρτέλ. 0  Ζακ Τρισέ ως πρόεδρος της Κεντρι
κής Ευρωπαϊκής Τράπεζας μπορεί να αυξήσει κι άλλο τα 
επιτόκια. Οι τράπεζες μπορούν να αυξάνουν τα τεράστια κέρ
δη τους. Ο πληθωρισμός μπορεί να αγγίζει χωρίς να «καί
γεται» το 5% και να έχει αυξητική τάση που πρέπει να την 
πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι τεμπέληδες και 
αντιπαραγωγικοί και πρέπει να δουλεύουν εξήντα πέντε ώ
ρες την εβδομάδα. Για ποιο οκτάωρο και ποιο τριανταπε- 
ντάωρο μπορούμε να μιλήσουμε και για ποιο πενθήμερο; 
Ολα τα δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί μέσα στα αστι- 
κοπολιτικά πλαίσια, με θυσίες και αίμα, καταπατούνται και 
αναιρούνται, και καμία αποχή και καμία ανοχή δεν μπο
ρεί να  διασώσει την κυβερνητική πολιτική ούτε την κ. Πε- 
τραλιά, που θα πληρώσει την αντιασφαλιστική πολιτική, η 
οποία δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το χρεοκοπημένο

ακρίβειας
ΙΚΑ. Φταίει το κόστος των προϊόντων, λέει ο απερχόμενος 
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, γι’ αυτό πρέπει να γί
νει κατανοητή η μείωση των μισθών και μεροκάματων α
πό τους ακαμάτηδες και τους αετονύχηδες του χονδρικού 
εμπορίου που είχαν κέρδη 82,1%, του λιανικού εμπορίου 
21,5% και από τους βιομηχάνους που είχαν κέρδη 11%. Ολοι 
με κέρδη και ο μόνος χαμένος είναι ο εργαζόμενος, που 
καλείται να πληρώσει διά της λιτότητας τα σπασμένα.

Ετσι όπως το πάνε οι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα τα χάσουν όλα. Το είχε πει πα- 
λιότερα ο Ντελόρ. Δώστε κάτι, δείξτε ευελιξία, όχι μονάχα 
στην εργασία που την κάνατε λάστιχο, αλλά στους εργα
ζομένους που υποφέρουν και πεινάνε, γιατί, αν εξεγερθούν 
και δικαιωματικά επαναστατήσουν, θα τα χάσετε όλα. Αυ
τό σήμερα ισχύει για ολόκληρο τον πλανήτη. Αύριο δεν θα 
αυτοκτονεί αυτός που δεν μπορεί να ζήσει τα παιδιά του ό
πως στην Ινδία, αλλά θα ορμάει δικαιωματικά και θα τ’ αρ
πάζει, και κάποιοι θα μιλάνε για τη νόμιμη απαλλοτρίωση.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση. 
Δ εν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τις αυξήσεις του πετρε
λαίου, δεν μπορεί τα υπαρκτά προβλήματα του λαού να τα 
εξαφανίσει από το προσκήνιο με επικοινωνιακούς τυχο
διωκτισμούς. Οι σεισμοί, οι λιμοί, οι φωτιές και οι κατα
ποντισμοί δεν πλήττουν μονάχα αυτούς που τους υφίστα- 
νται, αλλά καταποντίζουν και πολιτικάντηδες που παίζουν 
με τον πόνο τους.

Το 48% των ερωτώμενων σήμερα δηλώνει πως κανένα 
από τα δύο κόμματα δεν μπορεί να δαμάσει την ακρίβεια. 
Την παράγει το καπιταλιστικό σύστημα. Αύριο το ποσοστό 
θα είναι μεγαλύτερο, κι αν δεν μπορέσει η Αριστερά να α- 
νταποκριθεί στις νέες ανάγκες κι αν δεν βρει τον λόγο και 
τον δρόμο να πείσει, που δεν τον βρίσκει, το καινούργιο, 
το νέο πολιτικό υποκείμενο θα προκύψει από τους πολί
τες τους ενεργούς και από την ίδια την κοινωνία.
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