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Σάββατο 20/02/99

«Φτάσαμε στα όρνα του κινδύνου, πρώτος στόχος η ενότητα»

ΣΤΗΛΕΣ

ΟΔΗΓΟΙ
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Unicef

ΑΓΩΝΙΑ ΣΗΜΙΤΗ
«Θα σπάσω το απόστημα των 
θερμοκέφαλων»

Ο Σημίτης και εφτά κορυφαίοι 
υπουργοί εμφανίστηκαν χθες μαζί 
μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και 
τους δημοσιογράφους, σε μια 

συμβολική κίνηση, που ήθελε να δείξει την προσπάθεια για σύμπνοια και 
ενότητα που απαιτείται στις δύσκολες στιγμές. Η αγωνία για την τύχη της 
κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ είναι έκδηλη. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός 
είπε στο υπουργικό συμβούλιο, μιλώντας για την υπόθεση Οτσαλάν, ότι 
«κάποιοι θερμοκέφαλοι ήθελαν ν' ανατρέψουν την κυβέρνηση», αλλά 
«θα σπάσει το απόστημα».

Μπέλερ: Ο Πάγκαλος τον πούλησε
• Ευθεία επίθεση της γερμανίδας δικηγόρου του Αμπντουλάχ Οτσαλάν 
στον τέως υπουργό εξωτερικών ότι ευθύνεται για τη σύλληψη του 
Οτσαλάν υποκύπτοντας στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της 
Τουρκίας.

Ετζεβίτ: Ευχαριστούμε όσους μας βοήθησαν

• Συνεχίζει τις προκλητικές δηλώσεις-ευχαριστίες ο πρωθυπουργός της 
Τουρκίας για τη σύλληψη Οτσαλάν.

"Ση δίκη του Οτσαλάν δικάζεται η Τουρκία"

• Αυξάνονται οι πιέσεις από τη διεθνή κοινότητα για δίκαιη δίκη του 
ηγέτη του ΡΚΚ αλλά και ειρηνική επίλυση του κουρδικού ζητήματος.

Ο ομιλητικός κ. Φελί

• Πάγωσαν τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του 2004 από τις 
παρατηρήσεις του Ζιλμπέρ Φελί της ΔΟΕ.

Συμβουλές για λαδώματα

• Προσπάθειες να εμπλέξει την Αθήνα στο σκάνδαλο δωροδοκιών που
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έχει ξεσπάσει στη ΔΟΕ επιχειρεί η πρώην αντιδήμαρχος της σουηδικής 
πόλης Εστερσουντ.

Προς εξεταστική η Ν.Δ.

• Αποφασισμένη να πιέσει έντονα για τη σύσταση εξεταστικής των 
πραγμάτων επιτροπής για την υπόθεση Οτσαλάν είναι η αξιωματική 
αντιπολίτευση.

ΚΚΕ: Υποκρισία-ΣΥΝ: Ανεύθυνος πρωθυπουργός

• Ευθεία επίθεση από ΚΚΕ και ΣΥΝ στον Κώστα Σημίτη για τον 
ανασχηματισμό και τη γενικότερη τακτική του στο θέμα Οτσαλάν αλλά 
και τα εθνικά ζητήματα. Και ο Αβραμόπουλος με "εθνική περιβολή"
• Μετά από μέρες σιωπής ο δήμαρχος Αθηναίων Δημήτρης 
Αβραμόπουλος παρενέβη στα όσα συμβαίνουν μετά τη σύλληψη 
Οτσαλάν.

"Κύκνειο άσμα της ΕΥΠ"

• Πλήρη αναδιάρθρωση της ΕΥΠ σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά 
την τραγωδία στην υπόθεση Οτσαλάν, υποσχέθηκε η νέα υπουργός 
Εσωτερικών Βάσω Παπανδρέου.

Παράδοση φιλοφρονήσεων

• Με ανταλλαγή ευχών και κοπλιμέντων παρέδωσε ο Αλέκος 
Παπαδόπουλος στη Βάσω Παπανδρέου το υπουργείο Εσωτερικών.

Παρέδωσε με μουρμούρα

• Αλλαγή φρουράς στον υπουργείο Εξωτερικών με τον Θ.Πάγκαλο να 
παραδίδει στον Γ.Παπανδρέου κι ν' αφήνει αιχμές για άλλη μια φορά.

Φοροελαφρύνσεις: Τελευταίο χαρτί

• Δεν πρόκειται να αλλάξουν οι φορολογικές παραχωρήσεις στους 
πολίτες εκτός των ήδη υπαρχουσών δηλώνει κορυφαίο οικονομικό 
στέλεχος της κυβέρνησης.

"Μπαίνετε και με πληθωρισμό 2, 9%"

• Ο Ολλανδός υπουργός Εθνικής Οικονομίας Ζερτ Ζαλμ δηλώνει ότι η 
Ελλάδα μπορεί να μπει στην ΟΝΕ και με πληθωρισμό μόλις λίγο κάτω 
από το 3%.

Επιστροφή στο Φαρ Ουέστ

• Οι τελευταίες ειδήσεις από το φεστιβάλ κινηματογράφου του 
Βερολίνου όπως τις μεταδίδει ο απεσταλμένος της "Ε" Νίνος Φενέκ- 
Μικελίδης.
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Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"
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Σαββάτο
20/02/1999

: Λ Ιΐηθ Ε Λ Λ Α Δ Α  €>&€»

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

ΣΤΗΛΕΣ

Η τραγική έκβαση της υπόθεσης Οτσαλάν «ήταν το κύκνειο άσμα 
ενός μηχανισμού που έχει τη βάση του σε προηγούμενες εποχές», 
δήλωσε χθες η νέα υπουργός Εσωτερικών Βάσω Παπανδρέου, 
προαναγγέλλοντας το τέλος της ΕΥΠ με τη σημερινής της μορφή. 
Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ανακοινώσει ότι ο 
πρωθυπουργός ζήτησε την παραίτηση του αρχηγού της ΕΥΠ Χαρ. 
Σταυρακάκη.

wpiamiimm

ΟΔΗΓΟΙ

«Η υπηρεσία αυτή πρόκειται να αναδιοργανωθεί εκ βάθρων, με βάση 
την κατά το δυνατόν εξυπηρέτηση των ζωτικών συμφερόντων του 
ελληνικού λαού», είπε η κ. Παπανδρέου και πρόσθεσε: «Αποτελεί 
πλέον κοινή συνείδηση, και αυτό είναι και δική μου πολιτική 
επιλογή, ότι στην ΕΥΠ πρέπει να αλλάξουν πολλά και σε επίπεδο 
προσώπων και σε επίπεδο δομών».

■ r a m »
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Στο μεταξύ, η κατ' ευφημισμόν μυστική υπηρεσία γνωρίζει 
τρομερούς εσωτερικούς κλυδωνισμούς. Δεν ήταν που δεν ήταν 
συμπαγής, τώρα είναι έτοιμη να διαλυθεί στα «εξ ων συνετέθη», με 
τις διάφορες φατρίες να ακονίζουν τα μαχαίρια τους. Ας μην εκπλαγεί 
κανείς αν παρατηρήσει το επόμενο διάστημα «διαρροές» και 
«συνεντεύξεις» γύρω από τις σκοτεινές ακόμη πτυχές της υπόθεσης 
Οτσαλάν.

Με ανακοίνωση που διοχετεύθηκε χθες προς τον Τύπο, η ΠΑΣΚ- 
ΔΥ/ΕΥΠ προσπαθεί να εκφέρει άποψη για τα τελευταία δραματικά 
γεγονότα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:

Η Υπηρεσία εκτέλεσε την αποστολή της κατά τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο.

Παρακάτω, ούτε λίγο ούτε πολύ, χαρακτηρίζει ως γκαφατζή τον 
ηγέτη των Κούρδων Α. Οτσαλάν: «Ο ηγέτης των Κούρδων υπέπεσε 
σε τραγικά λάθη και γκάφες ολκής, απαράδεκτες για έναν έμπειρο 
πολέμαρχο».

Οσον αφορά τον Σάββα Καλεντερίδη, τον χαρακτηρίζουν επίορκο και 
ζητούν την παραπομπή του στο στρατοδικείο.

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line" 
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