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Μαζί το
αχτύπητο
δίδυμο

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ

«Μέτρησαν» τη Γη 
όπως ο Ερατοσθένης
► Σ Ε Λ . 2 5

ΗΤΤΑ 1-0 ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ

Αντίο ΕϋΙίΟ, 
καλημέρα 

 ̂ Μουντιάλ
Β  Ο πρόωρος αποκλεισμός
Β  της Εθνικής μας ομάδας

φέρνει ανανέωση, εν όψει 
■  των αγώνων του Παγκο- 
■ 5 σμίου Κυπέλλου.

^  Πρώτοι αποχώρησαν 
Β  07 Ν ικοπ οβίδης, Α ντ/α ς·

ΕΘΝΟ ΠΟΡ +ΧΡΗΜΑ ΠΟΡ

Εξω από το Euro, 
μέσα στις καρδιές μας Ε .

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ολα όσα πρέπει 
να ξέρετε για 
τις δηλώσεις
► Σ Ε Λ . 2 4

ΤΙ ΕΡΕΥΝΑ Η ΕΛ.ΑΣ.

Βασανισμός και 
μετά θάνατον για 
τα δύο αδελφάκια
Παρά τη  γνωμάτευση του ιατρο
δικαστή για τα αίτια θανάτου, η 
αστυνομία κρατά ανοιχτή την 
υπόθεση. ► Σ Ε Λ . 18

ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ

Απόφαση - ανάσα 
για δανειολήπτες
► Σ Ε Λ . 5 6

ΤΡΙΤΗ ip«“
17 Ιουνίου 2 0 0 8 1

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 8047 €  1 ,3 0

■ ¡η η η η ν · · · ·  275 θέσεις για τρίτεκνους
ΑΙΤΗΣΕ,Σ ΣΕ 4 „ „ 0 νΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ ΚΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.627 νέες προσλήψεις 
για τεχνικούς - διοικητικούς

I  Τ ·  ««Μ 500 Γ«, ΑΣΓΠ.
του ΑΣΕΠ 

γιο 973 θέσεις
σε 83 φορκΑ; J K E S S S X E S S  

KOI 24 OTO <Ρ·*ΛΚ«ί«ι tTÍtlf.-n .Vhh.&í.k>*

Πελοποννήοου

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1.627 ΜΟΝΙΜΟΙ
με 26 νέους διαγωνισμούς
δ η μ ό σιό : Οι πρώ τες 275 θ έσ εις για τρίτεκνους

ΕΠΟΧΙΚΟΙ: 1.701 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ 106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΜΗΧΑΝΗ Η ΒΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΡΙΙ

Πανεπιστήμιο

1.701 εποχικοί 
οε 106 υπηρεσίες

μάχης όλοι στο ΠΑΣΟΚ
ΛΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ 
ΤΩΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΩΝ

Σ ε δημόσια παρέμβαση 
στα εσωκομματικά του 

ΠΑΣΟΚ προχωράει σήμερα 
ο Γ. Παπανδρέου. Ο Κ. Ση
μίτης προγραμματίζει την 
επόμενη κίνησή του. Στάση 
αναμονής τηρούν προς το 
παρόν οι υποστηρικτές του 
Ευ. Βενιζέλου. ► Σ Ε Λ . 5 - 7

ΓΙΩΡΓΟΣ
Με το όπλο
παρά
πόδα
για
νέες
διαγραφές

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΕΣ
Κινητικότητα για σύγκληση 
Εθνικού Συμβουλίου

Ο Χ ΙιΐΛ ΐ ί Δ ι Χ ϋ / λ υ Δ ι

Προσωρινή 
σιγή και 
αναμονή
εξελίξεων

ΣΕ ΝΕΑ ΥΨΗ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ► Σ Ε Λ . 5 7

Εφιαλτικά ρεκόρ στις τιμές της αμόλυβδης
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ΔιευθετήσειςΣύμφωνα με τα όσα διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου, ο 
Κώστας Καραμανλής σκοπεύει να ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο, από το βήμα της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, «γενναία κοινωνικά μέτρα», όπως είναι η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και η καθιέρωση της κατώτατης σύνταξης. Δεν θα πρέπει να προ- καλεί έκπληξη το γεγονός ότι η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού προαναγγέλλεται τρεις μήνες πριν από την -υποτιθέμενη- εκδήλωσή της. Βλέπετε, ο κ. Καραμανλής είναι υποχρεωμένος να διευθετήσει πς εκκρεμότητες του κυβερνητικού έργου, καθώς ο ίδιος έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από τώρα τις θερινές διακοπές του. Το ΠΑΣΟΚ να ‘ναι καλά...

ΠειστήριαΠαρεμπιπτόντως, αν σήμερα το πρωί περάσετε από την Ηρώ- δου Αττικού και δείτε τίποτα... κεφάλια και χέρια κομμένα στοιβαγμένα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, μην τρομάξετε, ούτε να απορήσετε. Απλώς, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή με θέμα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, και ο υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος 
Φώλιας θα έχει μεταφέρει τα απαιτούμενα πειστήρια προ- κειμένου να διαπιστώσει ο πρωθυπουργός ότι ο αμείλικτος αγώνας κατά των κερδο- σκόπων και των αετονύχηδων της αγοράς συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία...

ΣύγχυσηΗ επιστολή Σημίτη προς τον 
Γ. Παπανδρέου «δημιούργησε έντονα προβλήματα αποπροσανατολισμού, συγχύσεων», απεφάνθη ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φίλιππος Πε- 
τσάλνικος. Ενώ, όπως είναι ευρέως γνωστό, το ΠΑΣΟΚ δεν αντιμετώπιζε παρόμοια προβλήματα προτού εκδηλωθεί η «ανταρσία» του πρώην πρωθυπουργού...

«Κεντροδεξιά
σενάρια»0 Ακης Τσοχστζόπουλος, πάντως, δεν υποφέρει από σύγχυση -έχει καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα ως τα αίτια της διαγραφής του Κ. Σημίτη: «Υπάρχει πολιτική διαφωνία», δήλωσε, «που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενδυνάμωσης μέσα στο ΠΑΣΟΚ κεντροδεξιών σεναρίων. Γι’ αυτό ο Γ. Παπανδρέου αισθάνθηκε υποχρεωμένος να ανηδράσει για να προλάβει τις εξελίξεις».

Στην (επικοινωνιακή) αντεπίθεση 
περνάει από σήμερα ο Γ. Παπαν
δρέου προκειμένου να αιτιολογήσει 
την απόφαση διαγραφής του Κ. 
Σημίτη και να... ξορκίσει τον ε
φιάλτη του διχασμού του κόμμα
τος, ο οποίος έκανε ήδη την εμφά
νισή του στις πρώτες δημοσκοπή
σεις για τις δραματικές εξελίξεις  
στο ΠΑΣΟΚ ■  Την ίδια ώρα, στο ε
σωτερικό του κόμματος πληθαίνουν 
οι φωνές διαμαρτυρίας για τη δια
γραφή του πρώην πρωθυπουργού,

ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανα
μένονται οι πρωτοβουλίες που θα 
αναλάβουν οι «διαφωνούντες», με 
δεδομένο ότι η εκλογική βάση του 
ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται διχασμένη ως 
προς τις επιλογές της ηγεσίας 
■  Στο μεταξύ, ο Κ. Καραμανλής, ο 
οποίος έχει κάθε λόγο να είναι ικα
νοποιημένος από τις εξελίξεις στο 
εσωτερικό της αξιωματικής αντιπο
λίτευσης, αναμένει από... τις Βρυ
ξέλλες τα νεότερα από το μέτωπο 
της μάχης κατά της ακρίβειας, α

φού τα περιβόητα 4 1  μέτρα που έ 
χει εκπονήσει το υπουργείο Ανά
πτυξης δεν έχουν αποδώσει, μέχρι 
στιγμής, κανένα πρακτικό αποτέλε
σμα ■  Ταυτοχρόνως, το Μέγαρο 
Μαξίμου προσπαθεί να ανακόψει 
το αρνητικό κλίμα που διαμορφώ
νεται στις δημοσκοπήσεις με διαρ
ροές περί «γενναίων κοινωνικών 
μέτρων», τα οποία θα παρουσιάσει 
ο κ. Καραμανλής τον Σεπτέμβριο 
από το βήμα της Διεθνούς Εκθεσης 
Θεσσαλονίκης...

3 η
σελίδα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

*  Η «3η σελίδα» εκτάκτως 
σήμερα στη σελίδα 4.

Μ ε τον πρόεδρο 
της Σερβίας  
Μπ. Τάντιτς συ
ναντήθηκε ο κ. 
Παπανδρέου - 
ίσως επειδή η 
κατάσταση στο 
ΠΑΣΟΚ άρχισε 
να θυμ ίζε ι Κό- 
σοβο...

Το κουτί της Ντόρας
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του 
συμβουλίου των ΥΠΕΞ της Ε.Ε., στις Βρυξέλλες, 
συζητήθηκε το θέμα της έναρξης ενταξιακών δια
πραγματεύσεων με την ΠΓΔΜ. Επειτα από τις αρ
χικές τοποθετήσεις των συναδέλφων του, ο προε
δρεύουν του συμβουλίου, Σλοβένος ΥΠΕΞ Ντιμίτρι 
Ρούπελ, αρνήθηκε να δώσει εκ νέου τον λόγο στην 
Ντάρα Μπακογιάννη -«πρέπει να κλείσω το κουτί

της Ντόρας», φέρεται να είπε, με το λογοπαίγνιό 
του να παραπέμπει προφαντός στον γνωστό μύθο 
για το κουτί της Πανδώρας. Πολύ φοβόμαστε ότι η 
απρέπεια του Σλοβένου προοιωνίζεται πολλά δεινά 
για τον ίδιο -βλέπετε, δεν είναι πολλοί εκείνοι που 
τόλμησαν να προσβάλουν δημοσίως ένα μέλος της 
οικογένειας Μητσοτάκη και στη συνέχεια να ευτύ
χησαν σε προσωπικό ή πολιτικό επίπεδο...

Η δήλωση
«Από όλες τις μετρήσεις προκύ
πτει πως η ΝΔ γονατίζει μόνο α
πό τα προβλήματα της χώρας 

και των πολιτών. Οχι από την α
ντιπολίτευση. Το δίπολο διαμορ
φώνεται με εξωσυστημικό και 
παράδοξο τρόπο: Καραμανλής 

από τη μία, προβλήματα από 

την άλλη. Στο δίπολο αυτό το 

ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταστεί ο έ 
νας πόλος. Το δίπολο Καραμαν- 
λής-προβλήματα πρέπει να γίνει 
Καραμανλής ή Παπανδρέου για 

τη λύση των προβλημάτων».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέ- 
αςΛοβέρδος, στην «Ημερή

σια», για τα ευρήματα των πρό
σφατων δημοσκοπήσεων



ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ Η ΒΑΣΗ - ΑΜΗΧΑΝΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Σε θέσεις μάχης όλοι στο ΠΑΣΟΚ
Σε δημόσια παρέμβαση προχωρεί σήμερα ο Γ. Παπανδρέου. «Δεν θα ανεχτώ μπαϊράκια» αναμένεται 

να πει. Βαρύ το κλίμα στις περιφέρειες, δηλώνουν οι βουλευτές του Κινήματος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Σ το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα πλέει από την περασμένη Πέμπτη το άλλοτε κραταιό Κίνημα. Το κόμμα που έσπασε τα δεσμάτης ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται το ίδιο δέσμιο ρήξεων που δεν ολοκληρώνονται και συμβιβασμών που δεν υπηρετούνται.Ο Γ. Παπανδρέου πέρασε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πάρο σε μία προσπάθεια να ανακτήσει δυνάμεις και να ανασυγκροτήσει τη σκέψη του μετά την περιπέτεια της υγείας του και την τρικυμία στο κόμμα του. Στην Παναγιά την Εκατονταπυλιανή, που ίδρυσαν ο Αγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, αναζήτησε τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για να υπερβεί την κρίση, που έφερε το ΠΑΣΟΚ στα ιστορικά του χαμηλά και το απειλεί με διάσπαση.Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ανάγλυφα ότι οι ψηφοφόροι διχάστηκαν από τη διαγραφή του πρώην ηγέτη τους, οι συνεργάτες του νυν προέδρου αναζήτησαν στον χθεσινό πρωινό καφέ -που συνεδρίασε το απόγευμα, καθώς όλοι χρειάζονταν λίγες ώρες παραπάνω ξεκούρασης- ένα πλαίσιο πρωτοβουλιών.Η συνταγή, στην οποία κατέληξαν, μπορεί να ονομαστεί «περισσότερος Γιώργος». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραχωρεί σήμερα συνέ

ντευξη σε ημερήσια εφημερίδα και το βράδυ θα βγει ως μοναδικός καλεσμένος σε δελτίο ειδήσεων τηλεοπτικού σταθμού.Σύμφωνα με τους επιτελείς του, «παίρνει το παιχνίδι επάνω του», ώστε να απευθυνθεί στους πληγωμένους οπαδούς της παράταξής του.Με βάση την προετοιμασία, που ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ, δεν προτίθεται να είναι επιθετικός απέναντι στον Κ. Σημίτη, θα επιχειρήσει -όμως- να τεκμηριώσει την απόφασή του.Θα κάνει άνοιγμα στο εκσυγχρονιστικό ακροατήριο «δεν διαγράφεται η προσφορά» ή «οι ιδέες είναι πάντα ευπρόσδεκτες», είναι δύο φράσεις που υπάρχουν στα σχέδια απαντήσεων-, αλλά θα είναι ιδιαίτερα αυστηρός σε όσους ασκούν πολιτική διά των μέσων ενημέρωσης.«Δεν θα ανεχθώ μπαϊράκια», θα πει χαρακτηριστικά και θα καλέσει όσους διαφωνούν «να αναλάβουν μόνοι το κόστος της επιλογής τους (σ.σ.: δηλαδή να παραιτηθούν), ώστε να μην υπονομεύουν το κόμμα».Ο Γ. Παπανδρέου εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να παραχωρήσει και συνέντευξη Τύπου στο Ζάπ- πειο στους εκπροσώπους όλων των μέσων ενημέρωσης, ενώ οι συνεργάτες του συζητούν αντίστοιχη κίνηση και προς την Ενωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.Την Πέμπτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες,

όπου θα πραγματοποιήσει διάβημα διαμαρτυρίας στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για τη στάση του στο θέμα της επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας!
Στη ΒουλήΣήμερα, στη σχετική συζήτηση στη Βουλή θα κινηθεί στο πλαίσιο της δήλωσης που έκανε για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία: «Οποιος αγνοεί τον λαό, ακούει το όχι»!Σε ό,τι αφορά τη στάση που θα

κρατήσουν οι βουλευτές που διαφωνούν με την επιλογή του δημοψηφίσματος, οι περισσότεροι λένε πως «θα τιμήσουμε την υπογραφή μας», καθώς όλοι, πλην Κ. Σημίτη, υπέγραψαν το σχετικό αίτημα. Αυτό, βέβαια, δεν απαγορεύει κάποιες «διπλωματικές» απουσίες.Ηχηρή και όχι διπλωματική θα είναι η απουσία του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος θα επιστρέ- ψει σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί από το εξοχικό του στους Αγίους Θεοδώρους (αν και έχει αφήσει ένα ανοιχτό παράθυρο στους συ

νεργάτες του). Στο παρασκήνιο το θέμα που κυριαρχεί στους κόλπους των βουλευτών -που δηλώνουν ότι το κλίμα στις εκλογικές τους περιφέρειες είναι βαρύ- είναι η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.«Είναι δυνατόν να λαμβάνουν χώρα μείζονες κινήσεις και διεργασίες και αυτές να επιλύονται ως προσωπικές αντιδικίες χωρίς ουσιαστική πολιτική συζήτηση;», αναρωτήθηκε ενδεικτικά -μιλώντας στο «Εθνος»- εις εκ των παλαιότε- ρων βουλευτών του Κινήματος.
Δυο «γραμμές»Οι επιτελείς του Γ. Παπανδρέου είναι διχασμένοι ως προς το εάν θα πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα -γεγονός που ισχύει και για το «Ρεύμα» Βενιζέλου. «Να μη δώσουμε βήμα σε όσους διαφωνούν να εκφραστούν νομότυπα», υποστηρίζουν οι μισού «Καλύτερα να ξέρουμε ποιοι είναι και να εκτεθούν και στον κόσμο τους, άμα ρίξουν άσφαιρα», υποστηρίζουν όσοι βρίσκονται στην απέναντι όχθη.Η Χαριλάου Τρικούπη -που επιμένει να κινείται στη λογική της συνωμοσίας- δέχτηκε, χθες, τη στήριξη του Α. Τσοχατζόπουλου, ο οποίος έκανε λόγο για «κεντροδεξιά σενάρια» και χαρακτήρισε επιβεβλημένη την κίνηση του Γ. Παπανδρέου, προκειμένου να αποτρέψει την ενίσχυσή τους στο εσωτερικό του Κινήματος.

► ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

green & win
NISSAN

Α ν α κ ύ κ λ ω σ ε  ο π ο ιο θ ή π ο τ ε  π α λ ιό  α υ τ ο κ ί ν η τ ο
κ α ι  κ έ ρ δ ι σ ε  μ έ χ ρ ι

* 2 5 0 0
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ 01 ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. ΣΗΜΙΤΗ

«Η παράταξη δεν 
αντέχει άλλη ήττα»
Ο πρώην πρωθυπουργός θεωρεί ότι το φθινόπωρο ξεκινά η πολιτικά κρίσιμη περίοδος. 

Ελπίζει ότι το σοκ των τελευταίων ημερών θα αφυπνίσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

ΟΚ. Σημίτης πέρασε ίο  τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο εξοχικό του, στους Αγίους Θεοδώρους, συντροφιά με τη σύζυγό του, Δάφνη και τις σκέψεις του.Η κρίσιμη -πολιτικά- περίοδος για τον πρώην πρωθυπουργό ξεκινά το φθινόπωρο. Τότε πιστεύει ότι θα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να εκδηλωθούν οι απαραίτητες πολιτικές παρεμβάσεις.Σύμφωνα με συνομιλητές του, πραγματικά ελπίζει ότι το σοκ των τελευταίων ημερών θα αφυπνίσει την ηγεσία και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. «Η παράταξη δεν αντέχει άλλη ήττα και η χώρα δεν αντέχει άλλο τη ΝΔ», είναι η βασική ιδέα που καθοδηγεί τις ε- νέργειές του.Στο πλαίσιο αυτό περιμένει να δει και την πολιτική -πέρα από τη διοικητική- αντίδραση του Γ. Πα- πανδρέου στην πραγματικότητα που φέρνει το ΠΑΣΟΚ σε θέση ουραγού των πολιτικών εξελίξεων. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύει ότι οι ευρωεκλογές του 2009 είναι πολύ μακριά και ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πάει σε αυτές για να χάσει.
ΟμιλίαΤην ερχόμενη εβδομάδα ο Κ. Σημίτης θα βρίσκεται στη Σουηδία. Θα επιστρέφει στη χώρα μας για την ανοιχτή ομιλία που έχει προγραμματίσει στον Πύργο, θα απολαύσει το κτήμα του στο Κορα- κοχώρι, ενώ δεν αποκλείεται και κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό.Στις 3 του ερχόμενου Σεπτέμβρη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει προγραμματίσει να εγκαινιάσει τα νέα γραφεία του κόμματος. Ο Κ. Σημίτης δεν θα χαλάσει τη γιορτή. Πα- ρότι πολλοί του εισηγήθηκαν να εντάξει για την ίδια ημέρα στο

πρόγραμμά του μια πολιτική εκδήλωση του ΟΠΕΚ.Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος δεν θέλει να πάει κόντρα στον κόσμο που τον πιστεύει ακόμη.Κατά πάσα πιθανότητα θα περιμένει να ολοκληρωθεί και ο κύκλος των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ και να πάρει στα χέρια του το σχέδιο του νέου προϋπολογισμού.
0... απολογισμόςΣύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός παρακολουθεί την εξέλιξη των μεγεθών στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο με εξαιρετική λεπτομέρεια και «είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να κάνει τον... απολογισμό του Καραμανλή»!Δηλαδή, σύμφωνα με τους συνομιλητές του, «αυτό που δεν κάνει το ΠΑΣΟΚ που περιορίζεται στην επανάληψη οξύτατων καταγγελιών. Αυτή ακριβώς ήταν η θεμελιώδης διαφωνία με τον διάδοχό του, που τον έκανε να ανοίξει το στόμα του. Ηδη, θεωρεί πως έχει κάνει τη σπορά και θα περιμένει να θερίσει...

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ηχηρό «όχι» 
πανεπιστημιακών 
και ανθρώπων 
του πνεύματος 
στην απόφαση 
Γ ιώργου

«Μ ε πειθαρχικά μέτρα δεν λύ
νονται πολιτικά ζητήματα», 
επισημαίνουν στον πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου 
εκατοντάδες πανεπιστημια
κοί και προσωπικότητες των 
τεχνών και του πνεύματος, 
που υπογράφουν κείμενο δια
μαρτυρίας για τη διαγραφή 
του Κ. Σημίτη από την Κοι
νοβουλευτική Ομάδα του Κι
νήματος.
Συγκεκριμένα, χαρακτηρί
ζουν αμφιλεγόμενη τη θέση 
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ  
για τα δημοψηφίσματα και 
τονίζουν ότι η αντιμετώπισή 
που επεφύλαξε στον πρώην 
πρωθυπουργό και πρώην πρό
εδρο του ΠΑΣΟΚ απέχει από 
το ευρωπαϊκό δημοκρατικό κε- 
κτημένο.
Η προσπάθεια βρίσκεται σε 
εξέλ ιξη , με το μονοσέλιδο 
κείμενο να συνεχίζει τη δια
δρομή του σε ανώτατες σχο
λές της Τριτοβάθμιας Εκπαί
δευσης.
Οσο οι πολιτικοί το σκέφτονται, 
οι άνθρωποι των γραμμάτων 
παίρνουν θέση και δίνουν ευ
ρύτερη διάσταση σε ένα θ έ 
μα που η Χαριλάου Τρικού- 
πη επιχειρεί να περιορίσει 
στο πλαίσιο του εσωκομματι
κού ανταγωνισμού.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Παιχνίδι ευθυνών για τη διαγραφή
Τη διαγραφή Σημίτη ακολούθησε ένας πόλεμος διαρροών ανάμεσα στους εννιά του πρωινού καφέ για το ποιοι είχαν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την τροπή που πήραν τα πράγματα.Ορισμένα από τα στελέχη, αναλαμβανόμενα το βάρος που φέρουν στους ώμους τους ή θέλοντας να αποσείσουν τις ευθύνες τους, έδειξαν τους άλλους. Αλλοι τον Γ. Ραγκούση, άλλοι τον Π. Γερουλάνο, άλλοι τον Ν. Αθανασάκη και άλλοι τον Δ. Ρέππα. Ειδικά για τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος κάθε σχετική αναφορά προκαλούσε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς ήταν ο βασικός συνεργάτης του Κ. Σημίτη για σχεδόν έξι χρόνια.

Ο πρώην «λοχαγός», όμως, είναι πλέον «στρατηγός» του Γ. Παπανδρέου, εφόσον, σύμφωνα με τους γνωρίζοντες, η γνώμη του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι ότι μετά τις πρώτες ώρες όπου όλοι οι συνεργάτες του Γ. Παπανδρέου δήλωναν συμμέτοχοι, κάποιος κόμπος έφυγε και η ζακέτα άρχισε να ξεμπλέκεται.Η αλήθεια, που αρχίζει να αποκαλύπτεται, είναι ότι κάποιοι από τους προαναφερθέντες μπορεί να έχουν αδικηθεί. Η διασταύρωση των «μαρτυριών» οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ή

ταν μια προσωπική απόφαση του Γ. Παπανδρέου. Ηταν ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αυτός που ενέταξε στην τελική δήλωσή του τις φράσεις «εκτός συντεταγμένων οργάνων» και «δεν θα κινήσω την τυπική διαδικασία προς τον πρόεδρο της Βουλής»!Οι περισσότεροι συνεργάτες του ήταν υπέρ του χειρισμού του Κ. Καραμανλή προς τον Κ. Μητσοτάκη, όταν ως πρόεδρος της ΝΔ είχε θέσει τον επίτιμο πρόεδρο του κόμματός του «πέρα και πάνω από τα κόμματα». «Και ο συμβολισμός θα ήταν ισχυρότερος και οι αντενδείξεις λιγότερες», επισήμανε στο «Εθνος» εις εκ των συνεργατών του Γ. Παπανδρέου.
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Στάση αναμονής από τον Βενιζέλο
Πρωτοβουλία μελών του Εθνικού Συμβουλίου που ανήκουν στο εκσυγχρονιστικό μπλοκ, για σύγκληση 

του ανώτερου καθοδηγητικού οργάνου του ΠΑΣΟΚ. Επιφυλακτικός ο πρώην υπουργός

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣΤ α στελέχη του «Ρεύματος» γνωρίζουν ότι «η Χαριλάου Τρικούπη μας περιμένει στη γωνία να μας φορτώσει το πρόβλημα». Δεν είναι αυτή η γνώση, όμως, που έχει οδηγήσει τους υ- ποστηριχτές του Ευ. Βενιζέλου σε στάση αναμονής. Πιστεύουν ότι «αν εξαιρέσει κανείς ένα 10% από τη μία πλευρά και ένα 10% από την άλλη, το 80% των οπαδών είναι ζαλισμένοι και περιμένουν λύσεις, όχι κοκορομαχίες και απειλές για διαγραφές»!Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης απέτρεψε την περασμένη εβδομάδα κίνηση υποστηριχτών του, που είχαν αρχίσει να μαζεύουν υπογραφές κατά της διαγραφής του Κ. Σημίτη. Επιφυλακτικός είναι και για αντίστοιχη πρωτοβουλία μελών του Εθνικού Συμβουλίου του ευρύτερου εκσυγχρονιστικού μπλοκ, που σχεδιάζουν να ζητήσουν σύγκληση του ανώτερου καθοδηγη- τικού οργάνου του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη στον κύκλο των βασικών του υποστηρι- χτών, «αυτή τη φορά δεν θα πρέπει να μπούμε ανάμεσα στον Γιώρ- γο και την κοινωνία»!«Δεν θα τον διευκολύνουμε με δηλώσεις, ώστε να φωνάξει σαν τον βοσκό "να ο κακός ο λύκος"», δήλωσε στο «Εθνος» εις εκ των επιτελών του. Δεδομένης, όμως, της τροπής που έχουν πάρει τα πράγματα, αντιλαμβάνονται ότι «η σιωπή δεν μπορεί να κρατήσει περισσότερες από μερικές μέρες». Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουν ότι για την ώρα σιωπούν, γιατί θέλουν να παρέμβουν με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό.
ΑιχμέςΚαι επιτίθενται στα στελέχη που κάνουν δηλώσεις με... περικοκλάδες, όπως λένε, δηλαδή την Α. Δια- μαντοπούλου και τον Π. Ευθυμίου. «Η δική μας στάση είναι πιο αξιοπρεπής, η σιωπή μας είναι εύγλωττη», επισημαίνουν και προ- καλούν τους... ουδέτερους να αναλάβουν επιτέλους το κόστος της γνώμης τους. «Εμείς τουλάχιστον κάτι λέμε, πολιτική με διαρροές

δεν γίνεται», απαντούν στην κριτική συνεργάτες των δύο βουλευτών.Ουσιαστικά, πρόκειται για συνέχιση της τακτικής που διαφάνηκε με τη δήλωση του Ευ. Βενιζέλου στο MEGA, πως την επόμενη φορά δεν θα είναι αυτός που θα θέσει θέμα ηγεσίας.Γιατί, σύμφωνα με τη δική του οπτική γωνία, «αυτοί που συνέβαλαν στο αποτέλεσμα της 11ης Νοεμβρίου, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους»! Βουλευτές του «Ρεύματος» κατηγορούν ανοιχτά πολλούς από τους υποστηριχτές του Γ. Παπανδρέου ότι «τον στηρίζουν περιμένοντας να κληρονομήσουν το ΠΑΣΟΚ, αλλά, αν συνεχιστεί η πτώση, δεν θα βρουν τίποτα»!Σε ό,τι αφορά το αν θα πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα, οι επιτελείς του πρώην υπουργού δηλώνουν ότι «το πώς διοικεί και λειτουργεί το κόμμα, το πώς ενημερώνει τα στελέχη, πρώτα απ' όλα είναι ευθύνη του προέδρου». Επικρίνουν, δηλαδή, την επιλογή του να απευθυνθεί στους οπαδούς μέσω των μέσων ενημέρωσης, παρότι -επισημαίνουν- κατηγορεί τον Τύ- πο πως συμμετέχει στη σε βάρος του συνωμοσία.
Ακόμη και όσοι δεν διαγράφουν, 
δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδο
μένη τη θέση τους στα ψηφοδέλ
τια του ΠΑΣΟΚ! Οι επιτελείς του Γ. 
Παπανδρέου προσανατολίζονται 
σε επανεξέταση των λιστών με 
τους υποψήφιους βουλευτές από 
μηδενική βάση και δηλώνουν ότι 
κανείς δεν θα πρέπει να θεωρεί ε 
αυτόν σίγουρο! Σύμφωνα με το κα
ταστατικό του κόμματος, την τελι
κή απόφαση λαμβάνει το Εθνικό 
Συμβούλιο, αν και το εθιμικό δί
καιο επιτάσσει όλοι 
όσοι κατέχουν έδρα ■ ■  
να έχουν την ευκαι
ρία να την υπερα
σπιστούν. Στη Χαρι
λάου Τρικούπη, ό
μως, τα πνεύματα 
είναι οξυμένα με 
τους συνεργάτες του αρχηγού να 
μιλούν ανοιχτά για στελέχη που 
«αντί να έχουν απέναντι τους τη 
Δεξιά, πετούν βελάκια στο 
ΠΑΣΟΚ»!
Στόχος τους είναι να απονομιμο- 
ηοιήσουν στη συνείδηση της πασο- 
κικής κοινής γνώμης όσους α

σκούν κριτική, καθώς πιστεύουν 
πως είναι υπεύθυνοι για τη δημο- 
σκοπική καχεξία του κόμματος.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις ήδη διατυ- 
πωθείσες αντιδράσεις στη διαγρα
φή Σημίτη, η Χαριλάου Τρικούπη 
κρατά στάση αναμονής, αφήνοντας 
τον Γ. Παπανδρέου να ανακοινώσει 
τις αποφάσεις του στις συνεντεύ
ξεις που έχει προγραμματίσει.
Στον τομέα επικοινωνίας, όπου 
λειτουργεί τμήμα αποδελτίωσης 
των δηλώσεων και των πολιτικών 

αναφορών στα μέ
σα ενημέρωσης, έ 
χει ανοιχτεί ένας 
ειδικός κατάλογος, 
με τα ονόματα των 
στελεχών που λαμ
βάνουν θέσεις α
πέναντι στην κίνη

ση του Γ. Παπανδρέου να θέσει ε 
κτός συντεταγμένων οργάνων του 
ΠΑΣΟΚ τον Κ. Σημίτη. Μέχρι στιγ
μής, οι προς διαγραφή βουλευτές 
είναι πέντε. 0  Α. Παπαδόπουλος 
που άνοιξε τον χορό, οι Ε. Νασιώ- 
κας και Ν. Αλευράς που ακολούθη
σαν από την Παρασκευή, η Σ. Με-

ρεντίτη με δηλώσεις της στα τοπι
κά μέσα ενημέρωσης στα Τρίκαλα 
και ο Γ. Λιάνης, εξαιτίας των δηλώ- 
σεών του, χθες το μεσημέρι, στο 
ραδιόφωνο του ΑΝΤ1. Η Σ. Μερε- 
ντήτη, συνεργότιδα του Κ. Σημίτη 
την περίοδο 1996-2000, δήλωσε 
πως ένας πρώην πρωθυπουργός 
δεν διαγράφεται και ότι με τις δια
γραφές δεν διασφαλίζεται η ενό
τητα. Ακόμη πιο σκληρός ήταν 
στις εκφράσεις του ο Γ. Λιάνης, ο 
οποίος κάλεσε την ηγεσία του 
κόμματος να εφεύρει τη λέξη ενό
τητα.
Την ώρα που στο επιτελείο του Γ. 
Παπανδρέου εκφράζουν την απο- 
φασιστικότητά τους, στα κομματι
κά γραφεία ανά την Ελλάδα η ε
γκύκλιος Ραγκούση κατά των δη
λώσεων χαρακτηρίζεται «σταλινι
κή». Βουλευτές μιλούν για προ
σπάθεια φίμωσης και υποστηρί
ζουν ότι ο μόνος λόγος που δεν 
κάνουν δηλώσεις, δεν είναι ότι 
φοβούνται, αλλά ότι δεν θέλουν 
να ενισχύσουν τις υποψίες για 
σχέδιο υπονόμευσης, «γιατί δεν 
υπάρχει».

Εξετάζεται 
να είναι
εκτός ψηφοδελτίων 
όσοι διαφώνησαν

ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ Γ. ΛΙΑΝΗΣ - Σ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

Προ των πυλών και νέες διαγραφές

Μ έχρι στιγμής, οι προς 
διαγραφή βουλευτές είνα ι 
πέντε. Ο Α. Παπαδόπου
λος άνοιξε τον χορό των 
διαφωνουντων και ακο
λούθησαν οι Ε. Νασιώ- 
κας, Ν . Αλευράς, Σ . Μ ε- 
ρεντίτη, Γ. Λ ιάνης


