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ΣΗΜΙΤΗΣ Στροφή 180 μοιρών για να καλαγιάσει τη λαϊκή οργή
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ΘΥΣΙΑΣΕ ΤΡΕΙΣ 
ΓΙΑ ΕΞΙΛΕΩΣΗ”

ν/ Πάγκαλος:
Συλλογική η ευθύνη. Θέλω εξηγήσεις 
Σημίτη

Παπαδόπουλος:
Ζήτησα σύλληψη όλων, αλλά δεν με 
άκουσαν 
V Πετσάλνικος:
Ο Σημίτης μου είπε: Δεν φταις, αλλά 
φύγε...

Unicef

Αναθεωρώντας την έως προχθές θέση του, ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης 
ζήτησε την παραίτηση των τριών υπουργών, οι οποίοι θεωρήθηκε ότι 
έχουν την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, κάνοντας έτσι την πρώτη 
κίνηση, με στόχο να «εξιλεωθεί» η κυβέρνηση, μετά την τραγική 
κατάληξη της υπόθεσης Οτσαλάν. Οι κ.κ. Πάγκαλος και Παπαδόπουλος 
συνοδέυσαν την παραίτησή τους με αιχμές και κατά του πρωθυπουργού, 
λέγοντας ότι γνώριζε τις ενέργειες και τις απόψεις τους. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, δεν προχώρησε σε ευρύτερο ανασχηματισμό, επειδή δύο 
υπουργοί (Τσοχατζόπουλος και Λαλιώτης) δεν δέχτηκαν να 
μετακινηθούν. Στον κ. Τσοχατζόπουλο προτάθηκε το υπ. Εξωτερικών, 
αλλά δεν δέχτηκε, αρνούμενος τη συνολική πολιτική ευθύνη για το 
φιάσκο.

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε  Σ Η Μ Ε Ρ Α Û 2 Æ

Και οι 3 αισθάνονται ήσυχη τη συνείδησή τους
Από την πρώτη στιγμή είχε ενημερωθεί ο πρωθυπουργός για την άφιξη 
του Οτσαλάν στην Ελλάδα και στα σχέδια φυγάδευσής του, δήλωσαν 
χθες οι παραιτηθέντες υπουργοί Πάγκαλος, Παπαδόπουλος και 
Πετσάλνικος.

Παραίτηση Σημίτη ζητεί η Ν.Δ.
Συνεχίστηκαν και χθες οι σφοδρές επιθέσεις της αντιπολίτευσης εναντίον 
της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Την παραίτηση του Κ. Σημίτη 
ζήτησε η Ν.Δ., ενώ τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών ζητεί το ΚΚΕ.

Ομαδικά πυρά κατά Πάγκαλου στη Βουλή
Δεν προσήλθε χθες το πρωί ο Θ. Πάγκαλος στη συνεδρίαση της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, γεγονός που προκάλεσε έντονες
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αντιδράσεις ακόμη και από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Σχέδια και για διαγραφές
Θέμα χρόνου είναι σύμφωνα με πληροφορίες η διαγραφή των βουλευτών 
Κ. Μπαντουβά και Χρ. Κηπουρού...

Με συνθήματα κατά του Σημίτη
Περισσότερα από 8.000 άτομα συμμετείχαν χθες σε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας για την τραγική κατάληξη της 
υπόθεσης Οτσαλάν.

Καλούμε τον ελληνικό λαό να σταματήσει τις πράξεις ντροπή τής 
κυβέρνησης
Το μήνυμα της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Κόμματος του 
Κουρδιστάν και των διοικητών Του Λαϊκού Απελεύθεροι ιικύυ Σιματού 
του Κουρδιστάν, που διαβιβάσθηκε από τον αδερφό του Αμπντουλάχ 
Οτσαλάν.

Πίσω από κάθε βήμα οι ΗΠΑ
Ποιος ήταν ο ρόλος των Αμερικανών στην υπόθεση Οτσαλάν και ποιες 
πιέσεις ασκήθηκαν στις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες ζήτησε 
καταφύγιο ο Κούρδος ηγέτης.

ΕΥΠ: Μια υπηρεσία μπάτε σκύλοι αλέστε
Ο κομματισμός και ο συνδικαλισμός έχουν διαβρώσει την πάλαι ποτέ 
κραταιά ΕΥΠ.

Η Καλόλιμνος των 1.100 Ελλήνων, η φυλακή του Οτσαλάν 
Η ιστορία της νήσου Ιμραλι στην οποία κρατείται ο Οτσαλάν.

Κούρδοι: 200 χρόνια στο τσιγκέλι της Τουρκίας
Η ιστορία του κουρδικού λαού και η πορεία του από το 2.000 π.Χ. ως τις 
μέρες μας.

Σήμερα "ψήφος εμπιστοσύνης" από Σοφοκλέους
Οι παραιτήσεις των τριών υπουργών επηρέασαν χθες το γενικό δείκτη
του*1Χβήμάτιστηρίόύί

- — -  * "  ________ ______________ ________________ _ _________

Μ εJ.5.OÚ0 απολύσεις-σΐο χέρι μπαίνει o OTE στη Ρουμανία 
Ανελαβαν χθες επισήμως τα ηνία της Romtelecom o OTE και η 
αμερικανική GTE.

Πώς οι Κενυάτες εξαπάτησαν τον πρέσβη μας
Η φιλική σχέση του Ελληνα πρεσβευτή στην Κένυα με τον πρόεδρο της 
χώρας φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του Ναϊρόμπι 
για τη φυγάδευση του Οτσαλάν. Στην πρεσβευτική κατοικία παραμένουν 
οι συνεργάτες του Κούρδου ηγέτη.

ο,, f.
Ελπίδα την ύστατη στιγμή
θέμα διεθνοποίησης του Κουρδικού θέτει ο διεθνής Τύπος...

Εγκαταλείπουν τις καταλήψεις οι Κούρδοι
Ειρηνικά εκκενώθηκε χθες η ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο...

Στη φυλακή η δίκη, και στα γρήγορα
Δίκη του Οτσαλάν με συνοπτικές διαδικασίες προαναγγέλουν οι
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Τούρκοι.

Διίχπυρός και σιδήρου 
Κοψοχόλιασε αλλά τελικά κατάφερε να προκριθεί σταΤ^μιτελικά του 
κυπέλλόυ ο Ολυμπιακός παρά την ήττα με 0-1 από τη 8ΚΟϋΑ Ξάνθη.

Τα έκανε πάλι θάλασσα ο Παπαδάκος
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 του μαχητικού Πανσερραϊκού και 
πέρασε στην ημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδος αλλά την 
παράσταση έκλεψε ο διααη^ής Σπύρος Παπαδάκος.

Πλούσιο απουσιολόγιο 
Πολλοί οι τραυματίες βασικοί στηνΔΕΚ ενόψει Πανελευσινιακού και 
προβληματισμός Μπλαχίν για την αρχικής ενδεκάδα.

"Νίκη για Ευρώπη"
Μονόδρομο θεωρεί ο Ευγένιος Γκέραρντ τη νίκη τόυ ΟΦΗ στην Ξάνθη 

/<άότε να μείνει ζωντανός στο κυνήγι για ευρωπαϊκή έξοδο.

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"

Copyright © 1998 X. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 

φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες
Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.
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ΑΥΣΧΕΡΗΣ η θέση Σημίτη, που υποχρεώθηκε σε ανασχηματισμό για να
αποκαθάρει τις αμαρτίες

Κίνηση για εκτόνωση

Του ΓΙΩΡΓΟΥΚΑΡΕΛΙΑ
ΣΤΗΛΕΣ

m a m a ? »

Με τη «θυσία» τριών υπουργών ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης 
επιχειρεί να ανατρέψει το βαρύ για την κυβέρνηση κλίμα και να 
«αποκαθάρει» τις αμαρτίες της υπόθεσης Οτσαλάν. Ηταν μια 
υποχρεωτική κίνηση, με την οποία αναγνώρισε τις ευθύνες της 
κυβέρνησής του και προσπάθησε να εκτονώσει τις θυελλώδεις 
αντιδράσεις εντός και εκτός της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ.

ΟΔΗΓΟΙ

i t .  ι : : , : »

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο πρωθυπουργός έχει περιέλθει 
σε πολύ δυσχερή θέση. Η κατάληξη της υπόθεσης Οτσαλάν ήταν μια 
ωρολογιακή βόμβα για τον ίδιο και την κυβέρνηση, η έκρηξη της 
οποίας προκάλεσε κύματα αντιδράσεων και δημιούργησε βαριά 
ατμόσφαιρα, με άγνωστες τις περαιτέρω συνέπειες. Ο κ. Σημίτης 
αισθάνεται απογοήτευση για την εικόνα που έχει δημιουργηθεί σε μια 
στιγμή που, όπως πιστεύει, η οικονομία της χώρας βρισκόταν σε πολύ 
καλό σημείο και η κυβέρνηση σχεδίαζε τα επόμενα βήματά της εν 
όψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, των ευρωεκλογών και των εθνικών 
εκλογών. «Ολα αυτά ανατράπηκαν εν μια νυκτί και τώρα χρειάζεται 
διπλή προσπάθεια, με αμφίβολα τα όποια αποτελέσματα», έλεγε 
κορυφαία κυβερνητική πηγή.

Ο κ. Σημίτης είχε την πρόθεση να προχωρήσει σε ευρύτερες αλλαγές 
στην κυβέρνηση, αλλά αυτό κατέστη ανέφικτο, επειδή δύο κορυφαίοι 
υπουργοί αρνήθηκαν να μετακινηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
Ακης Τσοχατζόπουλος δεν αποδέχτηκε να αναλάβει το υπουργείο 
Εξωτερικών, επιμένοντας στην παραμονή του στο υπουργείο Αμυνας. 
Και ο Κ. Λαλιώτης αρνήθηκε να αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών, 
επιμένοντας, όπως και στο παρελθόν, ότι θέλει να ολοκληρώσει το 
έργο του στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Οι κ.κ. Σημίτης και Τσοχατζόπουλος -κατά πληροφορίες- 
συνομίλησαν το βράδυ της Τετάρτης τηλεφωνικώς. Τόσο συνεργάτες 
του πρωθυπουργού όσο και του υπουργού Αμυνας δεν επιβεβαίωναν 
ότι έγινε πρόταση στον κ. Τσοχατζόπουλο ν' αλλάξει υπουργείο κι 
εκείνος το αρνήθηκε. Οι συνεργάτες του υπουργού Αμυνας έλεγαν ότι 
ο κ. Τσοχατζόπουλος ζήτησε από τον πρωθυπουργό να κάνει εκείνος 
τις απαραίτητες κινήσεις, ώστε η κυβέρνηση να βγει από τη δύσκολη 
θέση. Οι ίδιοι χαρακτήριζαν θετικό γεγονός την είσοδο στη κυβέρνηση 
των κ.κ. Νιώτη και Χαραλάμπους, οι οποίοι είναι πολιτικοί φίλοι του 
κ. Τσοχατζόπουλου. «Ηταν ένα ενωτικό άνοιγμα καλοδεχούμενο. Ολοι 
πρέπει να βοηθήσουν την κυβέρνηση», πρόσθεταν.
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Ριζικές αλλαγές ήθελε η Βάσω

Οπως έλεγαν συνεργάτες της, η Βάσω Παπανδρέου είχε εισηγηθεί 
στον πρωθυπουργό να κάνει «ριζικό και ενωτικό ανασχηματισμό, με 
στόχο την ανασύνθεση της παράταξης, ώστε ν' αποκτήσει νέα 
δυναμική εν όψει του συνεδρίου και των ευρωεκλογών». Και 
πρόσθεταν ότι η κ. Παπανδρέου δεν ήθελε ούτε επιδίωκε να 
μετακινηθεί από το υπουργείο της, αλλά αποδέχτηκε την απόφαση του 
πρωθυπουργού, επειδή «βάζει πάνω απ' όλα το συμφέρον της χώρας 
και τη συνείδηση της παράταξης». Είναι φανερό ότι η κ. Παπανδρέου 
δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένη, επειδή ο ανασχηματισμός δεν ήταν 
ριζικός, όπως πρότεινε, αν και εισήλθαν στην κυβέρνηση και στελέχη 
προσκείμενα στον κ. Τσοχατζόπουλο.

Πολλά σενάρια ακούστηκαν στη διάρκεια της χθεσινής μέρας για την 
πλέον κρίσιμη θέση του κυβερνητικού σχήματος, αυτήν του υπουργού 
Εξωτερικών. Σύμφωνα με αυτά:

□ Ο κ. Σημίτης πρότεινε τη θέση στον κ. Τσοχατζόπουλο, αλλά 
εκείνος δεν τη δέχτηκε. Οι πληροφορίες γι' αυτό είναι αντικρουόμενες.

□ Εγινε βολιδοσκόπηση του πρώην υπουργού Κάρολου Παπούλια. 
Είναι το πλέον αδύνατο σενάριο, αφού καμία υπεύθυνη πηγή δεν το 
επιβεβαίωνε.

□ Η πιο σίγουρη λύση ήταν εξαρχής ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος 
νωρίς το πρωί είχε κάνει μια, ασυνήθιστη γι' αυτόν, δήλωση, με 
σαφείς αιχμές κατά του προϊσταμένου του μέχρι προχθές υπουργού Θ. 
Πάγκαλου. Ο κ. Παπανδρέου προτιμήθηκε, προφανώς, ως ο 
«φυσιολογικός διάδοχος» του κ. Πάγκαλου. Ηταν αναπληρωτής 
υπουργός, δηλαδή έχει γνώση του αντικειμένου, είναι μετριοπαθής και 
χαμηλών τόνων πολιτικός, έχει καλές σχέσεις με Αμερικανούς και 
Ευρωπαίους παράγοντες και φέρει το όνομα Παπανδρέου.

Από προχθές το βράδυ, όταν οι πιέσεις είχαν ενταθεί, ο Κ. Σημίτης είχε 
αποφασίσει να ζητήσει τις παραιτήσεις των 3 υπουργών.

Πλήρωσαν το αφόρητο κλίμα

Του ΓΙΩΡΓΟΥΚΑΡΕΛΙΑ

Το βράδυ της Τετάρτης, όταν το πολιτικό κλίμα είχε γίνει αφόρητο για 
την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης αποφάσισε να 
ζητήσει την παραίτηση των τριών υπουργών (Πάγκαλου, 
Παπαδόπουλου, Πετσάλνικου), οι οποίοι βαρύνονται με την 
αντικειμενική πολιτική ευθύνη για τους χειρισμούς στην υπόθεση 
Οτσαλάν.

Είχαν προηγηθεί πιέσεις υπουργών να καταλογιστούν ευθύνες κυρίως 
στον κ. Πάγκαλο, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση στις περισσότερες 
πτυχές της. Ομως, ο πρωθυπουργός δεν συμμεριζόταν την άποψη ότι η 
ευθύνη είναι ενός και μοναδικού ανθρώπου. Και μη θέλοντας να 
προσωποποιήσει την ευθύνη, κατέληξε στη λύση του καταλογισμού
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της αντικειμενικής πολιτικής ευθύνης σε τρία πολιτικά πρόσωπα, 
μολονότι εκτιμήθηκε ότι οι άλλοι δύο υπουργοί είχαν σαφώς 
μικρότερη ανάμειξη στην υπόθεση.

Χθες το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, 
ο κ. Σημίτης κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου τους τρεις υπουργούς, τους 
ανακοίνωσε την απόφασή του και τους ζήτησε να παραιτηθούν για να 
διευκολύνουν τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Και οι τρεις 
συμφώνησαν, αλλά ζήτησαν να εξηγήσουν δημόσια τις θέσεις τους. 
Ετσι έδωσαν συνετεύξεις Τύπου.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 11 το πρωί, άρχισε η κοινή συνεδρίαση της 
Κυβερνητικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του 
ΠΑΣΟΚ, η οποία διήρκεσε λιγότερο από μια ώρα. Ο κ. Σημίτης 
περιέγραψε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και τόνισε ότι η 
κυβέρνηση έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση μετά την κατάληξη του 
Οτσαλάν στην Τουρκία. Επανέλαβε την απόφασή του να ζητήσει την 
παραίτηση των τριών υπουργών και τους έδωσε το λόγο.

Οι κ.κ. Παπαδόπουλος, Πάγκαλος και Πετσάλνικος περιέγραψαν τα 
γεγονότα και τις ενέργειές τους και εξέθεσαν τις θέσεις τους.

Στις 12.05 οι κ.κ. Παπαδόπουλος, Πάγκαλος και Πετσάλνικος βγήκαν 
από το Μέγαρο Μαξίμου και κατευθύνθηκαν στα υπουργεία τους, για 
να δώσουν συνεντεύξεις Τύπου. Ακολούθησαν τα άλλα κορυφαία 
κυβερνητικά και κομματικά στελέχη (Κακλαμάνης, Τσοχατζόπουλος, 
Βάσω Παπανδρέου, Αρσένης, Σκανδαλίδης, Λαλιώτης). Προτού 
αποχωρήσει ο κ. Λαλιώτης, είχε μια σύντομη ιδιαίτερη συνομιλία με 
τον πρωθυπουργό.

Στις 12.30 ο υπουργός Τύπου και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δ.
Ρέππας ανακοίνωσε επίσημα αυτό που οι δημοσιογράφοι ήδη 
γνώριζαν. Ο πρωθυπουργός ζήτησε τις παραιτήσεις των κ.κ. 
Παπαδόπουλου, Πάγκαλου και Πετσάλνικου, αφού «τους ευχαρίστησε 
για το έργο που προσέφεραν και αναφέρθηκε στην πολύχρονη θετική 
συμβολή τους στο έργο του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης».

Ποιοι μπήκαν, ποιοι βγήκαν, ποιοι μετακινήθηκαν

Δύο μετακινήσεις από υπουργείο σε υπουργείο, πέντε προαγωγές και 
τρία νέα πρόσωπα περιλαμβάνει ο χθεσινός ανασχηματισμός. 
Συγκεκριμένα, μετακινήθηκαν:

- Η Βάσω Παπανδρέου από το υπουργείο Ανάπτυξης στο πρώτο τη 
τάξει υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, καταλαμβάνοντας τη θέση του παραιτηθέντος Αλέκου 
Παπαδόπουλου. Μια μετακίνηση που είναι και προαγωγή συνάμα.

- Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μετακινήθηκε από τη θέση του υπουργού 
Πολιτισμού στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Προήχθησαν:
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- Ο Γιώργος Παπανδρέου, από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού 
Εξωτερικών στη θέση του υπουργού Εξωτερικών.

- Η Ελισάβετ Παπαζώη, από υπουργός Αιγαίου στη θέση τής 
υπουργού Πολιτισμού.

- Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης 
για θέματα Εμπορίου, στη θέση του υπουργού Δημόσιας Τάξης.

- Ο Σταύρος Μπένος από υφυπουργός Εσωτερικών προήχθη σε 
υπουργό Αιγαίου.

- Ο Γιάννος Κρανιδιώτης από υφυπουργός Εξωτερικών προήχθη σε 
αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών.

Από τα τρία νέα πρόσωπα της κυβέρνησης, οι δύο έχουν υπουργική 
εμπειρία. Ο ένας, που δεν είχε δοκιμαστεί στο παρελθόν σε 
κυβερνητική θέση, είναι ο Λεωνίδας Τζανής, ο οποίος καταλαμβάνει 
τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών. Οι άλλοι δύο έχουν και στο 
παρελθόν διαχειριστεί κυβερνητικά πόστα. Ο Γιάννης Χαραλάμπους, 
που τοποθετήθηκε υφυπουργός Ανάπτυξης, έχει στο παρελθόν 
διατελέσει υπουργός Μεταφορών, ενώ ο Γρηγόρης Νιώτης, που 
τοποθετήθηκε υφυπουργός Εξωτερικών, είχε και στο παρελθόν την 
ίδια θέση, με αρμοδιότητα τα θέματα Απόδημου Ελληνισμού.

Η ορκωμοσία των νέων υπουργών επρόκειτο να γίνει στις 12 το 
μεσημέρι και στη συνέχεια θα συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο με 
τη νέα του σύνθεση.

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"

Copyright © 1998 X. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, 
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου

πού ισχύουν στην Ελλάδα.
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υσίασε τρεις για εξιλέωση ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, αυτοί 
όμως δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι δεν φταίνε και παραθέτουν 
τα γεγονότα ο καθένας από τη σκοπιά του. Οι Θ. Πάγκαλος, Α. 
Παπαδόπουλος και Φ. Πετσάλνικος:

* Δηλώνουν ότι έχουν τη συνείδησή τους ήσυχη, ότι αποποιούνται 
προσωπικών ευθυνών και ισχυρίζονται ότι στο μέτρο που χειρίστηκαν 
την υπόθεση έκαναν το καλύτερο δυνατό.

*Συμφωνούν ότι ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης ήταν από την αρχή 
ενήμερος για την εξέλιξη της υπόθεσης και τους χειρισμούς, είτε 
απευθείας είτε μέσω του Σωκράτη Κοσμίδη. Ειδικότερα ο κ. 
Παπαδόπουλος αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι οι προτάσεις που έκανε 
για την αντιμετώπιση του θέματος, και όταν ήταν εδώ ο Οτσαλάν και 
όταν ήταν στην Κένυα, δεν επελέγησαν από τον πρωθυπουργό. Οι 
Πάγκαλος και Παπαδόπουλος, όμως, αφήνουν αιχμές και κατά του 
πρωθυπουργού.

*Συμφωνούν ότι την απόφαση για να μεταβεί ο Οτσαλάν στην Κένυα 
την έλαβε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ειδικότερα, Πετσάλνικος και Παπαδόπουλος συμφωνούν:

*Στις ημερομηνίες που έγιναν οι συναντήσεις και οι διαβουλεύσεις, 
στα πρόσωπα που συμμετείχαν στις συσκέψεις και στα όσα 
αποφασίστηκαν σε αυτές.

* Ακόμα, ο κ. Πετσάλνικος επιβεβαίωσε τη δεύτερη πρόταση του κ. 
Παπαδόπουλου, για ανάληψη πρωτοβουλίας από το υπουργείο 
Εξωτερικών σε ανώτατο επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει επαφή με 
το υπουργείο Εξωτερικών της Κένυας και να μεταβεί ο Οτσαλάν σε 
γειτονική χώρα που θα του έδινε πολιτικό άσυλο.

*Επίσης, συμφώνησε με την πρώτη πρόταση του κ. Παπαδόπουλου 
για συλλήψεις του Ναξάκη, του Οτσαλάν και την απόδοση ευθυνών 
σε όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς υπαλλήλους.

Εκείνο όμως που άφησαν θολό οι κύριοι Πετσάλνικος και 
Παπαδόπουλος είναι, αν ο Οτσαλάν μπήκε στην Ελλάδα, γιατί 
αμέλησαν οι αρμόδιες αρχές ή γιατί ενδεχομένως κάποιοι να 
συνεργάστηκαν.

* Πάγκαλος: Να

φυλάει τα νώτα του
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ο επόμενος

«ΝΑ ΦΥΛΑΕΙ καλύτερα τα νώτα του» ήταν η συμβουλή που έδωσε 
στο διάδοχό του ο Θ. Πάγκαλος, αποχωρώντας από το υπουργείο 
Εξωτερικών, μετά την παραίτησή του, που την είχε ζητήσει ο 
πρωθυπουργός.

Με το «ενδοσυντροφικό» αυτό μαχαίρωμα, ο Θ. Πάγκαλος επέμεινε 
ότι έκανε τους καλύτερους δυνατούς χειρισμούς και «έχει τη 
συνείδηση του ήσυχη» και σε ό,τι αφορά το επάγγελμά του δήλωσε 
ότι δεν αισθάνεται επαγγελματίας υπουργός.

Σε ό,τι αφορά την ουσία του θέματος ο πρώην υπουργός Εξωτερικών 
επέμεινε ότι «η υπόθεση Οτσαλάν ήταν κάτι που χειρίστηκα με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως εγώ εκτιμούσα, σε ό,τι με αφορούσε. 
Γιατί δεν αφορούσε μόνον εμένα. Εχω εκθέσει όλες τις λεπτομέρειες 
της υπόθεσης, δεν ξέρω αν ήταν ο καλύτερος δυνατός χειρισμός, αυτό 
θα το κρίνετε εσείς. Εχω όμως τη συνείδησή μου ήσυχη». Επέμεινε 
ακόμα ότι ο πρωθυπουργός ήξερε όλες τις λεπτομέρειες ευθύς εξαρχής 
και τον προκάλεσε εμμέσως να εξηγήσει ο ίδιος ο κ. Σημίτης τους 
λόγους για τους οποίους αποφάσισε να απομακρύνει τον ίδιο και τους 
δύο άλλους υπουργούς.

Δεν παρέλειψε ακόμα να κατακεραυνώσει όλους τους 
εξωκυβερνητικούς παράγοντες που ενεπλάκησαν στην υπόθεση 
Οτσαλάν, λέγοντας ότι «αυτοί εγκλημάτισαν εναντίον του έθνους και 
είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Οτσαλάν 
σήμερα».

Ο κ. Πάγκαλος, που δεν γνώριζε χθες το πρωί την οριστικοποίηση του 
Γ. Παπανδρέου ως διαδόχου του, έδειξε ενοχλημένος από τη χθεσινή 
δήλωση του κ. Παπανδρέου και ανέφερε ότι ο κ. Παπανδρέου «δεν 
ήταν ενημερωμένος διότι έλειπε και θα ήταν προτιμότερο να μιλάει 
για θέματα τα οποία γνωρίζει».

Η αντικατάσταση του κ. Πάγκαλου ήταν ένα από τα βασικότερα 
προβλήματα της κοπιαστικής προχθεσινοβραδινής βραδιάς για το 
μέγαρο Μαξίμου. Ενα από τους καθοριστικούς παράγοντες του 
«μικρού ανασχηματισμού» ήταν και η στάση που κράτησε ο υπουργός 
Αμυνας Α. Τσοχατζόπουλος

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο κ. Τσοχατζόπουλος δέχθηκε 
προχθές ασφυκτικές πιέσεις φίλων, συντρόφων και ομοϊδεατών να 
παραιτηθεί ο ίδιος και να καταγγείλει τους χειρισμούς της κυβέρνησης 
(που ως υπουργός Αμυνας δεν γνώριζε). Τελικώς, πρυτάνευσαν οι 
ψύχραιμοι και δεν πραγματοποιήθηκε η ενέργεια αυτή. Ο ίδιος όμως 
επέμεινε στη θέση του ότι δεν επρόκειτο να δεχθεί τη συνολική 
ευθύνη για τα γεγονότα και τους χειρισμούς. Η τελευταία και 
καθοριστική τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Σημίτη έγινε μετά τα 
μεσάνυχτα χθες.

Την επομένη, ο ανασχηματισμός ήταν μικρός και με απόδοση 
συγκεκριμένων ευθυνών σε ορισμένους...
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Νιώθουν

ασφάλεια

Με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό και το γ. γραμματέα του 
ΠΑΣΟΚ τοπικοί εκλεγμένοι παράγοντες στην εκλογική περιφέρεια 
του Θ. Πάγκαλου επιμένουν ότι:

«Νιώθουμε ασφάλεια διότι στο υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται ένας 
πολιτικός που δρα με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και με πλήρη 
επίγνωση της ιστορικής τους ευθύνης.

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος αποτελεί εγγύηση για μια εξωτερική πολιτική 
ασφάλειας, ειρήνης και αξιοπρέπειας. Είμαστε περήφανοι, διότι ένας 
τέτοιος πολιτικός προέρχεται από την περιοχή μας».

Πρόκειται για τους: Παπαπέτρου Περικλή, νομάρχη Δυτικής Αττικής, 
Μουστακάτο Αναστάσιο, υποψήφιο νομάρχη Αν. Αττικής, 
Κεχαγιόγλου Ανδρέα, δήμαρχο Ραφήνας, Κατσίκη Νικόλαο, δήμαρχο 
Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Ανδρουλάκη Νικόλαο, δήμαρχο Νέας 
Περάμου, Στρατιώτη Δημήτριο, δήμαρχο Μεγάρων, Μαραγκό Αλέκο, 
δήμαρχο Μάνδρας, Λιώρη Αθανάσιο, πρόεδρο Κοινότητας Ερυθρών, 
Ζέρβα Απόστολο, πρόεδρο Κοινότητας Ζεφυρίου, Παπαδήμα 
Νικόλαο, δήμαρχο Ανω Λιοσίων, Μπουράίμη Δημήτριο, δήμαρχο 
Φυλής, Κοροβέση Στυλιανό, δήμαρχο Αγ. Στεφάνου, Πέππα Κων/νο, 
πρόεδρο Κοινότητας Οινόης, Μίχα Δημήτριο, πρόεδρο Κοινότητας 
Μαγούλας, Πρίφτη Γεώργιο, πρόεδρο Κοινότητας Κουβαρά, 
Καλαφατέλη Ιωάννη, πρόεδρο κοινότητας Κρυονερίου, Χατζηδολμά 
Πρόδρομο, πρόεδρο Κοινότητας Ωρωπού, Βασιλειάδη Σάββα, 
πρόεδρο Κοινότητας Θρακομακεδόνων, Λίτσα Κων/νο, πρόεδρο 
Κοινότητας Μαλακάσας, Λάβρη Στέφανο, πρόεδρο Κοινότητας 
Σκάλας Ωρωπού, Μπαλή Αθανάσιο, πρόεδρο Κοινότητας 
Πολυδενδρίου.

* «Δεν φταις, το ξέρω

αλλά πρέπει να φύγεις»

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ

Κ

ουκουλωμένος μ' ένα παλτό βγήκε από την αίθουσα VIP του 
Ανατολικού Αεροδρομίου ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν και μπήκε σε 
αυτοκίνητο, του οποίου τις πινακίδες δεν συγκράτησαν καν οι 
υπάλληλοι της ΕΥΠ!

Τον συνόδευαν ο Αντ. Ναξάκης και άλλοι δύο άνδρες, των οποίων τα 
διαβατήρια είχαν ελεγχθεί κανονικά. «Είδαμε ξαφνικά και έναν 
τέταρτο να βγαίνει μαζί τους και να μπαίνει στο αυτοκίνητο». Ετσι 
φέρεται να περιέγραψαν οι... «πράκτορες» την είσοδο του Κούρδου 
ηγέτη στην Ελλάδα το βράδυ της 29ης Ιανουάριου.
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Δημόσιας Τάξης Φίλ. Πετσάλνικος ξεκαθάρισε χθες τα εξής
σημαντικά: «Ο Οτσαλάν διέλαθε την προσοχή των υπαλλήλων της
ΕΥΠ και βγήκε αιφνιδιαστικά από την αίθουσα του Ανατολικού
Αεροδρομίου».

□ Από την αρχή δηλαδή, μόλις ο Οτσαλάν διώχθηκε από την Ιταλία, 
είχε αποφασιστεί το ενδεχόμενο αεροπορικής προσέγγισής του στην 
Ελλάδα να το χειριστεί αποκλειστικά η ΕΥΠ και, αν χρειαζόταν 
συνδρομή της Αστυνομίας, θα εζητείτο.

Δύσκολα βεβαίως πείθει αυτό το «διέλαθε την προσοχή». Αν λοιπόν 
συνέβη αυτό, είμαστε μπροστά σε μια φοβερή παραπλάνηση που 
υπέστη η ΕΥΠ, οπότε τα συμπεράσματα είναι εύλογα. Αν δεν 
«διέλαθε την προσοχή», σίγουρα υπήρξε οργανωμένο σχέδιο εισόδου 
του Οτσαλάν στην Ελλάδα από παρακρατικά κέντρα, αφού η θέση της 
κυβέρνησης ήταν δεδομένη και απολύτως αρνητική.

Το χειρότερο απ' όλα είναι πως ο κρατικός αερολιμένας, το βράδυ της 
29ης Ιανουάριου έγινε έρμαιο ανεύθυνων. Ποιος ο ρόλος της ΕΥΠ, 
της ΥΠΑ, του πύργου ελέγχου, της υπηρεσίας VIP. Πολλή δουλειά 
περιμένει εδώ τον εισαγγελέα.

Κατά τα άλλα, ο Φίλ. Πετσάλνικος δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του 
είπε: «Δεν φταις, το ξέρω, αλλά πρέπει να φύγεις». Ετσι είναι η 
πολιτική, το ξέρω, εγώ έχω ήσυχη τη συνείδησή μου και θέλω να 
ξέρουν όλοι, από την οικογένειά μου ώς το εξωτερικό, ότι δεν φέρω 
καμία ευθύνη για ό,τι διαδραματίστηκε. Ελπίζω μόνο να μην 
υπάρξουν περισσότερα προβλήματα για τη χώρα.

Το κρίσιμο

διήμερο

Ας δούμε όμως πώς περιγράφει το κρίσιμο διήμερο ο παυθείς 
υπουργός Δημόσιας Τάξης Φίλ. Πετσάλνικος.

□ Την Παρασκευή 29-1, περίπου στις 9 το βράδυ, ο υποδιοικητής της 
ΕΥΠ κ. Λουκόπουλος με ενημέρωσε ότι πιθανόν να έρθει στην 
Ελλάδα ο Οτσαλάν με αεροπλάνο που είχε προσγειωθεί στο Ελληνικό 
νωρίτερα και επέβαιναν σ' αυτό ο κ. Ναξάκης και δύο άλλα άτομα, 
προερχόμενα από τη Ρωσία. Αναζήτησα τηλεφωνικά τους κ.κ. 
Παπαδόπουλο, Πάγκαλο, Κοσμίδη, αλλά και τον πρωθυπουργό. Οι 
αστυνομικές υπηρεσίες κινήθηκαν άψογα και ήταν έτοιμα πλάνα 
σύλληψης, αφού εντοπίστηκαν οι εμπλεκόμενοι. Λίγο αργότερα ο κ. 
Πάγκαλος μας ενημέρωσε ότι το απόγευμα του Σαββάτου είχε 
ραντεβού με τον Οτσαλάν στο σπίτι του κ. Ναξάκη, όπως 
διαπιστώσαμε. Ταυτοχρόνως ενημέρωσα και τον αρχηγό της ΕΥΠ κ. 
Σταυρακάκη και του ζήτησα να επιστρέφει αμέσως από τη Ρουμανία. 
Πράγματι, το βράδυ του Σαββάτου 30/1 έγινε ο χειρισμός του θέματος 
κυρίως από τον αρχηγό της ΕΥΠ, που γνώριζε τον Οτσαλάν.
Ενημερώθηκε ότι ο Οτσαλάν πείσθηκε να αναχωρίσει την Κυριακή 
31-1 για το Μινσκ και από κει σε άλλη χώρα.

1 0 5  0]
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«Δυστυχώς, η προσπάθεια δεν τελεσφόρησε και το αεροσκάφος, τη 
νύχτα της ίδιας μέρας, επέστρεψε στην Ελλάδα. Εγιναν νέες επαφές 
και την 1-2 το αεροσκάφος αναχώρησε για την Κένυα. Εδώ σταματά 
και η έμμεση εμπλοκή του υπουργείου Δημόσιας Τάξης στην υπόθεση 
Οτσαλάν».

Στη συνέχεια, ο απερχόμενος υπουργός Δημόσιας Τάξης έρχεται στις 
12-2 την περασμένη Παρασκευή και λέει: «Γύρω στο απόγευμα με 
ενημέρωσαν από το γραφείο του υπουργού Εσωτερικών ότι υπάρχει 
εμπλοκή στην Κένυα και φόβος εντοπισμού του Οτσαλάν. Το 
Σάββατο υπήρξε συνάντηση με τους Κοσμίδη, Παπαδόπουλο, 
Παπαϊωάννου και με ενημέρωσαν ότι η ΕΥΠ θα στείλει 4 άνδρες στην 
Κένυα, διότι ο πρέσβης αισθάνεται ανασφάλεια. Την επόμενη μέρα, 
Κυριακή, μου ζητήθηκε να επιστρέφω από την Καστοριά και είχαμε 
νέα συνάντηση το βράδυ. Ενημερώθηκα ότι υπάρχει νέα εμπλοκή και 
ότι τα μέλη του κλιμακίου που πήγε στην Κένυα παρακολουθούνται 
στενά και υπάρχει κίνδυνος αποκάλυψης του Οτσαλάν. Τότε ο κ. 
Παπαδόπουλος εισηγήθηκε να αναληφθούν επίσημες πρωτοβουλίες σε 
υψηλό διπλωματικό επίπεδο και πρόσθεσε ότι θα το ζητήσει από τον 
πρωθυπουργό. Από εκείνο το βράδυ δεν είχα καμία ενημέρωση και 
καμία επαφή ως προς τα γεγονότα».

* Ο Παπαδόπουλος

δείχνει Πάγκαλο

και Σημίτη

του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ 

Τ

ον υπουργό Εξωτερικών Θόδωρο Πάγκαλο και το γραμματέα του 
υπουργικού συμβουλίου Σωκράτη Κοσμίδη -μέσω αυτού όμως και τον 
ίδιο τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, ο οποίος ήταν ενήμερος των 
εξελίξεων από την πρώτη στιγμή- έδειξε, με τον τρόπο που παρέθεσε 
τα γεγονότα, ως τους χειριστές της υπόθεσης Οτσαλάν στο επίπεδο 
των αποφάσεων από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα, ο 
παραιτηθείς υπουργός Εσωτερικών Αλέκος Παπαδόπουλος.

Ταυτόχρονα είπε ότι έχει ήσυχη και καθαρή τη συνείδησή του για τον 
τρόπο που ο ίδιος χειρίστηκε το θέμα στο βαθμό που του αναλογούσε, 
υποστήριξε ότι είχε αποφασίσει αμέσως μετά τη σύλληψη του 
Οτσαλάν να παραιτηθεί «για λόγους ευθυξίας και όχι γιατί αισθάνεται 
ότι έχει καμία ευθύνη». Επίσης, τόνισε ότι το κρίσιμο τελευταίο 
24ωρο, από την Κυριακή το βράδυ μέχρι τη σύλληψη του Οτσαλάν, 
δεν είχε καμία ενημέρωση, γιατί το θέμα το χειριζόταν το υπουργείο 
Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Παπαδόπουλος, κατά τη διάρκεια του 
12ημέρου, είχε προτείνει στους Πετσάλνικο, Κοσμίδη, Πάγκαλο και 
στον ίδιο τον πρωθυπουργό, δύο λύσεις για απεμπλοκή του θέματος, 
που όμως δεν επελέγησαν...
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του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

ΣΤΗΛΕΣ

ΟΔΗΓΟΙ

Ο
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Ε

υθέως δεν το είπε ο Κώστας Καραμανλής ότι ζητάει εκλογές. Το είπε 
εμμέσως: «Εάν κάποιος έπρεπε να παραιτηθεί είναι ο κ. Σημίτης», 
ήταν οι φράσεις του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας 
της Ν.Δ. Και καταλόγισε την απόλυτη και καθοριστική ευθύνη στον 
πρωθυπουργό.

Εκτιμώντας ότι δεν έχει νόημα να ζητάει εκλογές όταν δεν μπορεί να 
τις επιβάλει, ο πρόεδρος της Ν.Δ. απλώς επέμεινε στην παραίτηση του 
πρωθυπουργού. «Το πρόβλημα δεν επιλύεται με την απομάκρυνση 
υπουργών ή με το θέατρο σκιών του υποτιθέμενου ανασχηματισμού. 
Το πρόβλημα παραμένει, όσο παραμένει στη θέση του ο μεγάλος και 
κύριος υπεύθυνος για το διασυρμό, για την εθνική ντροπή», πρόσθεσε, 
σχολιάζοντας και τον ανασχηματισμό.

Ανάλογη και η τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία 
χαρακτήρισε ως μόνη ευπρεπή λύση την παραίτηση του 
πρωθυπουργού, ενώ ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν χθες 
κατηγορηματικός: «Η Ν.Δ. πρέπει να ζητήσει αμέσως εκλογές». Ο 
Πρ. Παυλόπουλος δήλωσε πως με τη συμπεριφορά του ο κ. Σημίτης 
ομολόγησε εμπράκτως ότι ως πολιτικός είναι πράγματι ανεύθυνος.

Ενώ ο Μ. Εβερτ κινήθηκε σε άλλο μήκος κύματος. Από τις ΗΠΑ όπου 
βρίσκεται έκανε λόγο για εθνική περίσκεψη από μια ασυντόνιστη και 
σαστισμένη κυβέρνηση και ζήτησε και πάλι να συγκληθεί το 
συμβούλιο των αρχηγών για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής.
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ινήσεις που θα βγάλουν την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ από την 
εξαιρετικά δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει, αναζητεί ο 
πρωθυπουργός, γνωρίζοντας, όμως, ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο επί 
του παρόντος και όσο η υπόθεση Οτσαλάν θα κυριαρχεί στην 
επικαιρότητα.

Η πρώτη απ' αυτές τις κινήσεις ήταν η χθεσινή αντικατάσταση των 
τριών υπουργών (Πάγκαλος, Παπαδόπουλος, Πετσάλνικος), οι οποίοι 
θεωρήθηκε ότι έχουν αντικειμενικά την ευθύνη για όλες τις πτυχές της 
υπόθεσης Οτσαλάν. Ολοι, όμως, αναγνωρίζουν ότι η κίνηση αυτή 
ήταν εκ των πραγμάτων υποχρεωτική και το ελάχιστο που έπρεπε να 
γίνει, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν αρκεί για να βελτιώσει την 
κατάσταση.

«Μόνο ο χρόνος

θα απαλύνει»

«Επί του παρόντος μόνο ο χρόνος μπορεί να απαλύνει τον πόνο από 
τις πληγές. Και στη συνέχεια πρέπει να αναληφθούν κάποιες 
πρωτοβουλίες» έλεγε χθες κορυφαίος υπουργός, ο οποίος είχε 
συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό. Τι εννοούσε;

1.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ν' αντιμετωπίσει η κυβέρνηση είναι 
το αίσθημα απογοήτευσης και ντροπής που έχει απλωθεί στη χώρα. Η 
βαριά ατμόσφαιρα που επικρατεί στην κοινή γνώμη, αλλά και μέσα 
στην κυβέρνηση, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την όποια απόπειρα 
ανασυγκρότησης σε σύντομο χρόνο.

2.

Μόλις καταλαγιάσει κάπως ο κουρνιαχτός, ο πρωθυπουργός πρέπει να 
προσπαθήσει να εξηγήσει, με όση πειθώ διαθέτει, τι έκανε η 
κυβέρνηση στην υπόθεση Οτσαλάν, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. 
Πρέπει, δηλαδή, να προσπαθήσει να ανατρέψει, πάση θυσία, την 
υποψία, που για κάποιους έχει γίνει βεβαιότητα, ότι η Ελλάδα 
ευθύνεται για την παράδοση του Οτσαλάν σε τουρκικά χέρια.
«Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που προσπάθησε να 
βοηθήσει τον Οτσαλάν και μάλιστα γνωρίζοντας τους κινδύνους που 
διατρέχαμε εξαιτίας της ξεκάθαρα αρνητικής θέσης των Αμερικανών 
και των απειλών της Τουρκίας. Και όμως σήμερα είμαστε η μοναδική 
χώρα που βρίσκεται κατηγορουμένη» έλεγε κορυφαίος υπουργός.
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3.

Μετά την παραίτηση των τριών υπουργών, η κυβέρνηση πρέπει να 
ξεκαθαρίσει πάραυτα το θέμα των ευθυνών των στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ που ενεπλάκησαν στον ερχομό του Οτσαλάν στην Ελλάδα, η 
οποία οδήγησε σ' αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Ενα υπαινιγμό για 
αναζήτηση ευθυνών «όλων εκείνων, οι οποίοι πέρα από κάθε αίσθηση 
της πραγματικότητας και έξω από κάθε όριο αίσθησης εθνικής 
ευθύνης με τις παράνομες πρωτοβουλίες και πράξεις τους έφεραν τον 
Οτσαλάν στην Ελλάδα και οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του 
προβλήματος», έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δ. Ρέππας, αμέσως 
μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής.

Οι κινήσεις

Σημίτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ευθύνες καταλογίζονται στους βουλευτές 
Χρ. Κηπουρό και Κ. Μπαντουβά, η διαγραφή των οποίων είναι θέμα 
χρόνου. Θα τις ανακοινώσει πιθανότατα ο πρωθυπουργός τις επόμενες 
μέρες μαζί με ορισμένες ακόμη κινήσεις. Αυτές θα είναι, σύμφωνα με 
πληροφορίες:

□ Πρωτοβουλία προς την Ευρωπαϊκή Ενωση, με την οποία θα ζητεί 
την παρέμβασή της για τη διεξαγωγή ανοιχτής και δίκαιης δίκης του 
Οτσαλάν, όπως έχουν ζητήσει ευρωβουλευτές, ανθρωπιστικές 
οργανώσεις κ.λπ.

□Δημόσια παρέμβασή του με την οποία θα επιχειρήσει να 
αντιστρέφει το δυσμενές κλίμα, εξηγώντας τις κυβερνητικές 
αποφάσεις και ενέργειες.

□Εντολή για καταλογισμό ευθυνών και σε όσα μη πολιτικά πρόσωπα 
(υπεύθυνοι της ΕΥΠ ή της Αστυνομίας, ιδιώτες κ.ά.) αποδειχθεί ότι 
βαρύνονται με παραλείψεις στο κρίσιμο διάστημα του ερχομού του 
Οτσαλάν στην Ελλάδα, παρά την αντίθετη ρητή κυβερνητική εντολή.
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