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Τους «ένω σε» 
ο Σημίτης
Παπανδρέου - Βενιζέλος δεν δέχονται τις ενοτάοεις του
Πρόσωπο της ημέρας χθες στα διαδραματιζόμενα στο ΠΑΣΟΚ ήταν ο Κώστας Σημίτης, 
ο οποίος με αφορμή διάλεξη που έδωσε στο Λονδίνο φρόντισε να εκφράσει τις έντονες 
επιφυλάξεις του για τη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος
πρόεδρος στις 11 Νοεμβρίου.
Της Ειρήνης Δ. Καρανασοπούλου______

Ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε την αντίθεσή του στη συμμετοχή «φίλων» στην όλη διαδικασία -  που «δεν ξέρουμε γιατί θέλουν να ψηφίσουν» -  και επεσήμανε πως σε όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα, πλην ενός, πρόεδρος και γραμματέας εκλέγονται από τα συνέδρια. 
ΩΣΤΟΣΟ, τόσο ο κ. Παπανδρέου όσο και ο κ. Βενιζέλος έδειξαν να μη δέχονται τις ενστάσεις Σημίτη. Ο κ. Βενιζέλος μίλησε για την ανάγκη να εφαρμοστεί το καταστατικό του κόμματος, ενώ ο κ. Παπανδρέου υπενθύμισε ότι η απόφαση για ανοιχτό κόμμα στο συνέδριο του 2005 ήταν ομόφωνη. Οι αντιδικίες των πρωταγωνιστών, πάντως, συνεχίστηκαν και χθες, με τον Γιώργο Παπανδρέου να κατηγορεί εμμέσως πλην σαφώς τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως υπηρέτη συμφερόντων. Ό πω ς είπε, «εχθρός της αυτονομίας της πολιτικής μας δεν είναι μόνο τα διαπλεκόμενα αλλά και εκείνοι που τα υπηρετούν». Η  πλευρά Βενιζέλου, ωστόσο, δέχθηκε την πρόταση Σκανδαλίδη να υπάρξει συνάντηση των τριών υποψηφίων μαζί με τον κ. Αθανασάκη για να εκλείψουν οι ακρότητες και οι διαξιφισμοί.
ΤΟ ΚΛΙΜΑ δεν είναι και πιο ρόδινο στο κυβερνητικό στρατόπεδο, όπου το κυβερνητικό επιτελείο για άλλη μια φορά αφήνει να επικρέμαται η απειλή της διαγραφής για τους ποικίλους «αντάρτες». Στους γνωστούς τρεις -  Πολύδω ρα, Παυλίδη και Τατούλη -  που χτύπησαν και χθες, προσετέθη και η κ. Ψαρούδα - Μπενάκη, η οποία αποδοκίμασε δημοσίως την απόπειρα του Μαξί- μου να περάσει ρουσφέτι για ημετέρους.

■ 0  γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιαη ντε 
Χοπ Σέφερ κατά τη διάρκεια της άτυπης συ
νοδού των υπουργών Άμυνας της Συμμα- 
χίας χαρακτήρισε «αξιοσημείωτη την αυτο
συγκράτηση» που έχει επιδείξει μέχρι στιγ
μής η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν στην 
Τουρκία σε ό,τι αφορά το θέμα της αντιμε
τώπισης των Κούρδων ανταρτών που 
δρουν στο Βόρειο Ιράκ

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, η κυβέρνηση επιχειρεί να αναγνωρίσει επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ιδιωτικών κολεγίω ν, ενσω ματώ νοντας την κοινοτική οδηγία. Στις 20 Οκτωβρίου παρήλθε ο χρόνος ενσωμάτω σης της οδηγίας στο εθνικό Δίκαιο -  και ο κ. Ρουσόπουλος επιβεβαίωσε πως η Ελλάδα θα θεσπίσει μηχα νισμούς ελέγχου της ποιότητας των σπουδών που παρέχουν τα κολέγια. Ανατρέπεται έτσι η π ολιτική που ίσχυε έω ς τώρα, της επ ’ αόριστον παραπομπής στο μέλλον.


