
01 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ
15-1-96, παραιτείται από πρω
θυπουργός ο Ανδρέας Παπαν- 
δρέου.
18-1-96, Κοινοβουλευτική Ομά
δα του ΠΑΣΟΚ. 1η ψηφοφορία: 
Σημίτης 53, Τσοχατζόπουλος 53, 
Αρσένης 50, Χαραλαμπόπουλος 
11. Στη 2η ψηφοφορία ο Σημίτης 
εκλέγεται πρωθυπουργός με 86 
ψήφους έναντι 75 του Τσοχατζό- 
πουλου και 6 «λευκών». 
22-1-96, ορκίζεται η νέα κυβέρ
νηση.
27-1-96, Τούρκοι δημοσιογρά
φοι κατεβάζουν την ελληνική ση
μαία στα Ιμια.
30- 1-96, η κρίση κορυφώνεται.
31- 1-96, η κυβέρνηση Σημίτη 
παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης. 
21-2-96,0 Σημίτης σε Βρυξέλλες, 
Βόνη, Παρίσι.
14-3-96, ο Σημίτης παρίσταται και 
εκφωνεί λόγο στο συνέδριο του Συ
νασπισμού.
8-4-96, ο Σημίτης στις ΗΠΑ. 
3-6-96, οι Τούρκοι αμφισβητούν την 

ελληνικότητα της... Γαύδου.

πανδρέου.
30-6-96, ο Σημίτης εκλέγεται πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ.
22- 8-96, ο Σημίτης ανακοινώνει πρό
ωρη προσφυγή στις κάλπες.
23- 9-96, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλο- 
γές.
24- 9-96, ορκίζεται η νέα «σημιτική» κυ
βέρνηση.
11-10-96,Διορισμός του Σταύρου 
Ψυχόρη στη διοίκηση του Αγίου 
Ορους.
13-11-96, ο Σημίτης ανακοινώνει το 
νέο πενταετές εξοπλιστικό πρόγραμ
μα, ύψους 3 τρισεκατομμυρίων.

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας των αγροτικών 
κινητοποιήσεων. Ο Σημίτης τηρεί σκληρή 

στάση.

Για το αφιέρωμα 
συνεργάστηκαν:
Νίκος Κιάος, Κύρα Αδάμ, 
Γ. Καρελιάς, Κατερίνα 
Κωλέτση, Γ. Παντελάκης, 
Γρ. Ρουμπάνης και 
Κ. Τσουπαρότιουλος

Σ υμπληρώθηκε ένας χρόνος με 
πρωθυπουργό τον Κ. Σημίτη.

Τη διαδρομή του χρόνου 
εξετάζει το αφιέρωμα αυτό.
Χαρακτηρίστηκε -και ορθώς- σταθμός 
στα πολιτικά χρονικά η αλλαγή 
σκυτάλης, από τον Α. Παπανδρέου 
στον Κ. Σημίτη στην αρχηγία του 
ΠΑΣΟΚ και στην πρωθυπουργία.
Σήμανε και την αφετηρία για νέα 
πολιτική, για αλλαγή και στην πολιτική 
ζωή της χώρας; Ο ένας χρόνος είναι, 
βέβαια, μόνο ένας χρόνος. Δεν θα κριθεί ο Κ, Σημίτης μόνο 
απ' αυτόν.
Ωστόσο, εξετάζεται πώς επέδρασε η αλλαγή στο ίδιο το 
ΠΑΣΟΚ, τι επιδράσεις είχε στα άλλα κόμματα, τι προοπτικές 
ενδεχομένως ανοίγει. Εξετάζεται πώ ς βλέπουν τον Κ. Σημίτη 
και το χρόνο που πέρασε τα άλλα κόμματα.
Με εντάσεις στα εξωτερικά θέματα και συγκεκριμένα στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την κρίση στα Ιμια, άρχισε τη 
θητεία της η κυβέρνηση Σημίτη, με εντάσεις αλλά σε άλλο 
τομέα, στον κοινωνικό, συμπληρώνει ένα χρόνο.
Στη διαδρομή του χρόνου, ο διάδοχος του ιδρυτή του 
ΠΑΣΟΚ έδωσε τρεις μάχες κατά σειρά, στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα, στο συνέδριο του κόμματος και 
στις εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου. Βγήκε νικητής και στις 
τρεις. Εξετάζεται η συνοχή κόμματος και κυβέρνησης, η 
αποτελεσματικότητα του νέου κυβερνητικού σχήματος. 
Μιλούν δύο από τους πρωταγωνιστές στον αγώνα για τη

πέρασε. Ο πρωθυπουργός Κ 
Σημίτης, που είχε κι έχει τον πρώτο 
ρόλο, ρωτήθηκε αλλά δεν θέλησε 
να απαντήσει... Λυπούμαστε. 
Μιλούν ακόμη οι επικεφαλής των 
δύο καίριων τομέων του 
κυβερνητικού έργου, ο Θ. 
Πάγκαλος επί των Εξωτερικών 
και ο Γ. Παπαντωνίου επί των 
Οικονομικών.

Μιλούν οι αρχηγοί των 
κομμάτων Αλέκα Παπαρήγα, Ν. 
Κωνσταντόπουλος, Δ. Τσοβόλας, 
Αντ. Σαμαράς. Ο Μ. Εβερτ δεν 
θέλησε κι αυτός να απαντήσει 
στην ερώτηση της «Ε».

διαδοχή, .ο Α. Τσοχατζόπουλος και ο 
Γερ. Αρσένης. Απαντούν στα 
ερωτήματα της »Ε» πώς 
βλέπουν την αλλαγή πριν 
από ένα χρόνο στην 
ηγεσία, πώ ς εκτιμούν 
την κατάσταση πριν 
από ένα χρόνο και 
τώρα, ποιες είναι οι 
επιτυχίες και ποιες 
οι αποτυχίες της 
κυβέρνησης στο 
χρόνο που

Σκληρή οικονομική πολιτική,προσήλωση στην ευρ 
ιδέα και συχνές διαφοροποιήσεις υπουργών

Σιον ανιιποόα
ίου Ανόοέα

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Τ ο ένα έτος δεν είναι, ασφαλώς,
επαρκής χρόνος για να υποτιμηθούν, 
με στοιχειώδη επάρκεια,«τα έργα και 

οι ημέρες» της νέας κυβερνητικής θητείας 
του ΠΑΣΟΚ και της πρωθυπουργίας Σημίτη. 
Πολύ περισσότερο που ο επιχειρών να κάνει 
αυτή την αποτίμηση είναι υποχρεωμένος να 
χωρίσει αυτό το διάστημα σε δυο μέρη, ένα 
οχτάμηνης κι ένα τετράμηνης διάρκειας.

Για όσους παραχολου0οΰν στοίχε κυδώς τις πο
λιτικές εξελίξεις, είναι φανερό ότι με άλλα κριτή
ρια πρέπει να εκτιμηθεί η περίοδος Ιανουάριου 
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Πάτον απλούστατο λόγοοτι στην πρώτηπερίοδο 
είχαμε έναν πρωθυπουργό χωριςΤτολιτικη νομι-
μοποαισή~(δέν'έίχε πάρει το ε'κλογιΜ ράτίτίό|ίΓχ) 
και περίπου υπό απαγόρευση, καΟιυς είχε απένα
ντι* του το μισό κόμμα του!"

—. ττρώτη περίοδος της πρωθυπουρ
γίας Σημίτη «σημάδέΰτηκέχΓτΐπ^τ^οΓγεγονοτα 
και φαινόμενα,’ τα δύο κατά και τόένα  υπέρ του 
πρωθυπουργού:
I Την κρίση των Ιμιών. Πριν καλά καλά 

πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και άπειρος στην εξω- 
’’τΓρϊχή πόλιτικη, ΐ) κ. ΣημίτηΓκάλειτάι ν ’ ά'ντίμέ" 
τωπισει μια απο τις σοβ(ιροτερες κρίσεις της με
ταπολιτευτική; περιόδου, η οποία εκτοτε «σημα
δεύει» την κυβέρνησή του, τον ίδιο, μα κάνω ακ" 
όλους τη χώρα, καθώς μας εισήγαγε σε μια νε'α ε

ποχή των ελληνοτουρκικά« σχέσεων. Η λύση που 
επελέγη, δημιούργησε αναμικτα συναισθήματα: 
Από απογοήτευση και ταπείνιυση έως ανακούφι
ση. Οι «κορόνες» του κ. Εβερτ περί «προδοσίας» 
άντεξαν μέχρι τις εκλογές, οι παρόμοιες του «πα
τριωτικού» ΠΑΣΟΚ είναι διαχρονικές.
■ Το πρωτοφανές κλίμα αποδοχής και 
ανοχής που συνάντησε, το οποίο μόνο με το α^ 

‘ ντίοτοιχο του 19&1 μπορεί να συγκριθεί. Ούτε η 
"κρΤοητοενΤμΤων τραυμάτισε ιδιαίτερα τη δημοτι
κότητα του πρωθυπουργού. Απηυδισμένη από την

“Οι συχνές και πολύωρες 
σονεδβΐάσεις, τέο ύφος 

στη, λειτουργία κυβέρνησης 
και ΠΑΣΟΚ”

προηγηθείσα περίοδο κυβερνητικής απραξίας 
και αηδιασμένη από ορισμένα φαινόμενα, η κοι
νή γνώμη έδειχνε διατεθειμένη να δώσει απεριό
ριστη πίστωση χρόνου στο νέο πρωθυπουργό.
■ Το συνεχή πόλεμο φθοράς που υφί- 
στατό ο νέος πρωθυπουργός απ' όσους στο" 
ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσαν να ανεχθούν τη «νέα τά-" 
ξη ’πραγμάτων», η οποία έτεινε να διαμορφωθείφωι 

δα ιε προφανή αντίθεση με τη μεγάλη μερίδα της 
κοινής γνώμης, αλλά και της εκλογικής βάσης του

ΠΑΣΟΚ, όπως απέ
δειξαν οι εκλογές, έ
να μεγάλο τμήμα του 
οργανωμένου 
1ΙΑΣΟΚ, απάτην κο^

"ρυφή ο>ς τη βάση, όχΓ 
^ \ Γόν Τ^λέπέ μέ”κα- 
χυποψΐα το νέο πρα> 
θυπουργο και τους σΰ 
νεργάτες του, αλλα κι ι 
κάνε ο,τι μπορούσε ^  ̂
να τους κάνει τη ζωη δύ
σκολη...

Δεν είναι καθόλου υπερ- 
βρλή. να πούμε ότι οι προλτοε 
μ^ες' της της Λ#έΐρτι^ 
σης Σημίτη κύλησαν με συ
νεχείς ενδοκυβερνητικές 
και εσωκομματικές συ
γκρούσεις. Κυβερνητικό 
έργο ουσιαστικά δεν πα-* 
ρηχθη. Η κυβέρνηση πε-"

διαχείριση και όλοι ανέ 
[ΐεναντήνΤκήΙάσ η τήΤά 
τρησης «σημιτικών» και «αντισημιτι- 
κών» στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Η σύγκρουση
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Και είναι 

χαρακτηριστικό ότι αμφισβητούνταν σχε-

Σννέχεια στην επόμενη σελίδα



Η αποαμηαη
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

ένας χρόνος του Κώοτα Σημίτη στην ηγεσία του 
ΠΑΖΟΚ, όχι μόνο δεν άφησε ανεπηρέαστη τη 
Νέα Δημοκρατία, αλλά μάλλον λειτούργησε 

καταλυτικό για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της. Και 
αν κάποιος παρατηρήσει πως οι ολοένα εντεινόμενες 
εσωκομματικές διαμάχες στη Ν.Δ. είναι απόροια των 
εξελίξεων στο ΠΑΖΟΚ, οίγουρα δεν θα υπερβάλει.

Από τότε ακόμη που ο Κώστας Σημίτης φερόταν ως ο ε
πικρατέστερος για να κερδίσει την πρωθυπουργία, τα ...κα
μπανάκια στη Νέα Δημοκρατία άρχισαν να ηχουν έντονα. 
Εως τότε, ο Μιλτιάδης Εβερτ αισιοδοξούσε πως είχε πολλές 

πιθανότητες να κερδί
σει τις επόμενες εκλο
γές. Μπορεί η φράση 
« ο  Μ. Εβερτ είναι ο διά
δοχος τον Ανδρέα Πα- 
πανόρέον» να απηχού
σε περισσότερο ευσε
βείς πόθους όσων την 
εκστόμιζαν, εν τούτοις 
η αλήθεια είναι ότι το 
κλίμα που είχε διαμορ
φωθεί την εποχή εκεί
νη, έδινε αρκετούς πό
ντους στον αρχηγό της 
Ν.Δ., ώστε να διεκδική- 

σει με αξιώσεις τις εκλογές. Από τον πρώτο καιρό, όμως, που 
το όνομα «Σημίτης» ακουγόταν όλο και πιο έντονα ως αυτό 
του βασικού διεκδικητή της πρωθυπουργίας, το κλίμα στη

Η Ν.Δ. 
ψάχνει για 
αντι-Σημίτη

Καταλυτική για τη Νέα Δημοκρατία η “ εποχή Σημίτη": Η αξιωματική αντιπολίτευση ψάχνεται 
αναζητώντας τον ηγέτη που θα πείσει ότι η επιστροφή στην εξουσία είναι δυνατή

Νέα Δημοκρατία άρχισε να 
αλλάζει ραγδαία.

Ο Εβερτ
Τις παραμονές των εκλο

γών, στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για την α
νάδειξη νέου πρωθυπουργού,

περισσότερο για να τα ακού
σει (και ίσιος και πιστέψει) ο ί
διος, παρά για να πείσει τους 
συνομιλητές του. Αλλωστε, τα 

^περισσότερα στελέχη της Ν.Ά.," 
και κυρίως τα προσκείμενα

νονται στην πραγματικότητα, 
σίγουρο είναι πως τέτοιες σκέ
ψεις υπήρχαν έντονα ιπα μυα
λά νεοδημοκρατικών στελε- 
χών, κάποια από τα οποία μά
λιστα δεν θεωρούνταν εχθρικά

στους διαδρόμους του κτιρίου 
της οδού Ρηγίλλης ακούγονταν

στον Κ. Μητσοτάκη, εκτιμόυ- 
σαν πως η εκλογή Σημίτη θα ο-

στον Μ. Εβερτ.
Τα ίδια αυτά στελέχη στις

οι φωνές που έβγαιναν από το δηyoύσε τή Ν.Δ. στο να παρα- κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους εξέ-
γραφείο του Μιλτιάδη Εβερτ. μείνει γι’ άλλα τέσσερα γρόνια φραζαν ανοιχτά την προτίμη-
Ο αρχηγός της Ν.Δ. σε κάθε στην αντιπολίτευση. σή τους στο πρόσωπο του Ακη
συνομιλητή τού, που έπιχεί- Οπως, μάλιστα, ελεγαν πολ- Τσοχατζόπουλου, τον οποίο
ρουσε να του επισημανει τον λα νεοδημοκρατικα στελέχη, θεωρούσαν σαφώς ευκολότε-
κίνδυνο για τή Ν.Α. από το έν- από τη σύγκρισή Σημίτη - ρο αντίπαλο και όχι τόσο ικα-
δεχόμενο εκλογής του Κ. Σημι- Εβερτ σαφώς και ο πρώτος νό να συγκροτήσει το ΠΑΣΟΚ
τη, ανέβαζε τους τόνους τής βγαίνει ευνοημένος, αφού ο ενιαίο.
φωνής του και απαντούσε: κόσμος πριν από τις εκλογες Οσο για τον Γ. Αρσένη, εί-
«Έγω τον Σημίτη Θέλω για α- 15α έχει να συγκρίνει το «σοβά- χαν κι αυτοί την εκτίμηση πως
ντιάαλο. Τον γνωρίζω και μπο- ρο καΟηγητιί» με τό «λαϊκιστή δεν είχε πολλές πιθανότητες 

να κερδίσει τις εσωκομματικέςρω να τον αντιμετωπίσω». Βέ- πολίτικο». Ασχέτως αν οι χα-
ραία, ο κ. Εβερτ τα έλεγε αυτά ρακτηρισμοί αυτοί ανταποκρί- εκλογές.

Ομως, όι φόβοι των Νεοδη- 
μοκρατιόν απέναντι στο νέο 
αρχηγό του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν 
ως μοναδική αιτία τη σύγκριση 
με το δικό τους ηγέτη. Είχαν 
και έναν ουσιαστικότερο λόγο. 
Ο Κιόστας Σημίτης, καιρό πριν 
ακόμη εκλεγεί στην πρωθύ- 
πουργι^και την ηγεσία του 
Π ΑΣ0Κ, είχε κάνει γνωστό το* 
πολιτικό του στίγμα. Ηταν λα^ 
τρης ενός μοντε λου ανιαττϋξης 
της χωράς πιηΤ δεν απείχε και 
πολύ από αυτό που οοαιιατιξό-* 
ταν η αξιωματική αντιπολίτευ- 
ση. Και, για ευνόητους λόγους," 
"βασικοί μοχλοί της οικονομίας* 
* ΐ ^ ί ^ ά νό ι“~ ε φοπλΐστές"κ?α.χ 
εβλεπάν σ το πρ"δσωπό του ΚΓ 
Σημίτη έναν πιο αποτέλεσμα^ 
Ι Ι ^  ̂ ιεκπέραιΐϋτή μιας σκλήή

ρης οικονοιηκής πολιτικής, α- 
πό ό,τί ο Μ. Εβερτ. Αλλυκπε, 
σε όλες τις ευρωπαϊκές (και ό
χι μόνο) χώρες σοσιαλιστές 
δήλιυναν όσοι καλούνταν να υ
λοποιήσουν σκληρά οικονομι
κά προγράμματα, μια και 
«περνούσαν» τις θέσεις τους 
πιο εύκολα σε πολά συνδικάτα 
που έλεγχαν. Ετσι, είδαμε 
προεκλογικά τον αρχηγό της 
συντηρητικής παράταξης, ση]ν 
προσπάθειά του να διαφορο
ποιηθεί από τον Κ. Σημίτη, να 
επιχειρεί να του βγει «από τ ’ 
αριστερά», φτάνοντας σε επί
πεδα ακραίου λαϊκισμού...

ΚΑυόωνισμοί
Η πορεία των πραγμάτων ε

πιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό

τις προαναφερόμενες εκτιμή
σεις. Η εκλογή του Κ. Σημίτη 
στην πριοΟυπουργία και αργό
τερα καΓ~στην ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ, καθως και η νίκη του 
στις πρόσφατες εκλογε^, ύίΤ 
θαν να επιβεβαιώσουν οσους 
εκτιμούσαν πως ηΤκλυγη’Τ ϊρ  
μίτη θα λειτουγούοε καταλυτι
κά γιιι τις εσωκομματικές εξε

λ ίξε ις  στη ΝΓΔΓΑλλυκττε και η 
"εκλογική ήττά ήταν το πρώτο. 
σαφές δείγμα.

Πολλοί Νεοδηιιοκράτες έ
βλεπαν πως ο Κ. Σημίτης τους 
«εκλεβε» τΤΓοΓκΤ5νό]ιικ(> προ- 
'γραιιμα και, παράλληλα, πυϊς ο* 
δικός τους αρχηγός δεν μπο-’  
ρούσε να εκφράσει έναν πει" 
στικό λόνο απέναντι του. Και 
σήμερα, έναν μόλις χρόνο με
τά την εκλογή του Κ. Σημίτη 
στην πριοΟυπουργία, η Ν.Δ. 
συνεχίζει να ταλανίζεται από 
έντονα εσωκομματικά προ
βλήματα, ενώ πολλοί κάνουν 
λόγο ακόμη και για πιθανότη
τες διάσπασης.

Εναλλακτικός λόγος
I { Ν.Δ. ουσιαστικά αναζητείς 

τον αντι-Σημίτη. Τον άνθρωπο, 
δηλαδή, που θά πείσει πως η 
ΚλΑ. έχει διάφορες από το 
ΠΑΣΟΚ, που θα αρθρώσει έ
ναν εναλλακτικό λόγ(>_ (έστω 
(ττο πλαίσιο της εφαρμογής τής 
ίδιας πολιτικής), που θα είναι 
άφθαρτος, που ενάέλει θα κα
ταφέρει να διόσει μια. μελλο
ντική έστω, ελπίδα στο Νεοδη-" 
μοκράτη οπαδό, πο)ς η αναλη- 
~Τβη τη^εξοΰσιάςΤιεν είναι ενα 
Τίάκρ ινοονΤιρο, όπως φαντΐΓ* 
ςει σήμερα. Η επιτυχία της 
προσπάθειας είναι εντελώς α
βέβαιη. Η αξιωματική αντιπο
λίτευση οδηγείται προς ένα 
συνέδριο, αναζητώντας το δι 
κό της αναβάπτισμα στα μάτια 
της κοινής γνώμης. Αίγοι είναι 
αυτοί που πιστεύουν ότι θα το 
πετύχει...

Στον αντίποδα του Ανδρέα
Συ ν έχ ε ια  α π ό  την π ρ ο ηγού μ ενη  σελίδ α

δόν όλες οι επιλογές του νέου πρωθυπουργού, α
κόμη και το δικαίωμά του να διορίζει το διοικητή 
μιας Τράπεζας. Η πλευρά του πρωθυπουργού 
κατάφερε να εκμεταλλευτεί (η και να όημΙΛύφγή- 
σει η ίδια) την'αϊόθηιίή πΟύ άηόΤϋΛώνόχαν Θ'Μ|

ί"'ράση «δεν τον αφήνουν να κυβερνήσει». Και, 
οηθούσης της κιήΤέρνήϋκης^δ^ 

ρε αυτό που πρϊνΤΖπάίΤΤγϊηις μηνεςΤηπέ~ό πϊδ~ει )- 
φάνταστος οπαδός του I ΐΑΖΟ Κ θα )______ ___________ α  μπορούσε να
δίανοηθεί: «Λλωσε» και το κόμμα. Ετσι, η απει-’ 
λή ενός ιτοη]ΤίΤΓναδΤ7τοΓίλλτϊοήμιτικοτ', «δεν θα τους 
παραδώσουμε το κόμμα», έμεινε γράμμα κενό.

Κυρίαρχος, πλέον, στο εσωκομματικό πεδίο, ο 
κ. Σημίτης έκανε κάΤτην τελευταία' κίνηση. TlpcP 
κήρυ|Γπρό(ί)ρες εκλογές, ό ι οποίες θα του“έλυ
ναν τα σοβαρά προβλήματα: “  “
É  Θα του έδιναν την «πολιτική νομιμοποίηση», 
γιατην έλλειψη της οποίας τον κατηγορούσαν τό
σο η αξιωματική όσο και η εσωκομματική αντι
πολίτευση.
■  Θα του «έλυναν τα χέρια» στη διακυβέρνηση, 
απαλλάσσοντάς τον από την υποχρέωση να τηρεί 
λεπτές ισορροπίες, τόσο σ ^ ν  πολίτικητ^Έ α- ε- 
φάρμοζε όσο και στα πρόσωπα που θα επέλεγέ.

Και το σημαντικότερο:
■  Θα του επέτρεπαν να πάρει οισμένα αντιδη
μοτικά οικονομικά μέτρα, έχοντας μπροστά του 
έναντετράέτή' ορίζοντα.

Νέα αρχή
Η νέα περίοδος της κυβέρνησης Σημίτη, που 

άρχισε στις 23 του περασμένου Σεπτεμβρίου, 
μπορεί να κριθεί με πιο αυστηρά κριτήια. Ο πρω
θυπουργός είναι πλέον απόλυτος κυρίαρχος και 
δεν είναι υποχρεωμένος να κινείται ισορροπώ
ντας πάνω σ’ ένα τεντωμένο σκοινί. «Σφραγίστη
κε» από τέσσερα γεγονότα:

“ τ  Τη λήψη του πρώτου πακέτου σκληρών οικο- 
1 . νομικών μέτρων!

2 Την πολυήμερη κινητοποίηση των αγροτών 
. της (Θεσσαλίας και την άκαμπτη στάση της 

κυβέρνησης.

Τις συχνές βολές εναντίον του «περιβάλλο- 
. νέος» του πρωθυπουργού, με αποκορύφωμα^ 

τις συνεντεύξεις Σκανδαλίδη. Και 

α  Τις, επίσης συγνές, διαφοροποιήσεις υπουρ- 
' ·  γών από τη 

Οδήγησε στ 
ρχουν «δύο γρα . 

τουρκικά και το Κυπριακό: Πάντως, οι διαφορο-

ποιούμενοι (και πρωτιστως οι α .  ι  σοχατςοπου- 
Χος καί Γερ. Λρσένης) αρνούντάΐ κάτι τέτοιο, μό- γδς δεν φαίνεται διατεθειμένος να θυσιάσει «την
λονότι ότι -ιδιαίτερα ο δεύτερος- φαίνεται οτι το ευρωπαϊκή προοπτική» της χωράς, την οποία ε-
επιδιώκουν. Η παραίτηση Ροζακη ήταν η κορυ- χει αναδείξει ως τη «νέα μεγάλη ιδέα». Ταυτό-
ψσύτπράξη σ αυτό το «παιχνίδι» και δικαίως χα- χρονα, έδειξε να αναθεωρεί παλιότεοες απόψεις

στον
απο

Η διακυβέρνηση του κ. Σημιτη κινήθηκε « 
αντίποδα εκείνης του Ανδρέα Παπανδρέου, „ __ 
^πληιράς ύφους και λειτουργιών. Τόσο η κυβέρ-, 
νηση όσο και το ΠΑΣΟΚ έόιυσαν την εντύπυκιιρ 
ότι εξαντλούνται σε συχνές και ατελείωτες συ- 
νεδριάσεις και συσκέψεις. Ο πρωθυπουργός και 
οι υποστηρικτές του τις θεωρούν απαραίτητες.

) πριυθυπουργός και

«Γίνεται εξαντλητικός διάλογος και συντίθενται 
οι απόψεις», είναι το επιχείρημά τους. Η αντιπο
λίτευση, αλλά και ορισμένοι από την πλειοψηφία, 
συμφωνούν στο αντίθετο. «Συνεδιράζουν πολύ, 
χωρίς να παίρνουν αποφάσεις», λένε...

Η αλήθεια, ο>ς συνήθως, είναι κάπου στη μέση. 
Ο κ. Σημίτης, θέλοντας να δείξει ότι τώρα η λει
τουργία κυβέρνησης και κόμματός έΤνάϊσυλλογή 

:χλε ί ατελε ιωτεςσυνεδριασεις· Αυτές, ο- 
'τή  λήψη μέτρωνσΓανγρεια-

'~νες) κοΓναεπανερνεται σε περιασόΐΓ.σα.&οαθό« 
δόξες» θέσεις στα ελληνοτουρκικά. Αυτί), όμως, 
είναι πρόωρο να επιβεβαιωθεί, καθώς δεν έχει 
δοθεί ουσιαστικά καμία ευκαιρία για κλείσιμο 
μετώπων.

Το νέο στοιχείο που αρχίζει να διαφαίνεται 
τους τελευταίους μήνες στο πολιτικό σκηνικό, ευ 
ναι οι ανακατατάξεις και στα δύο στρατόπεδά 
που συγκρούστηκαν στοιωνέδριρ. ΔύσιιρικτκεΓες 
προσώπων στο «σημιτικό» στρατόπεδο και μετά-" 
κινήσεις στο «αντιστημιτικό», είτε από έναν πόλο 
σε ειλλο είτε κατευθείαν στο αντίπαλο.

κή, συγκαλεί

/Γ. γών από την κΐ'βερνήτική πολιτική, γεγονός "δεν βοήθη< 
που οδήγησε στη διαπίστωση ότι στην κυβέρνηση πολίτικης (: 
υπάρχουν «δύο γραμμές», κυρίως στά ελληνο- Εν κατά»

μυ)ς,~δεν εμπιτδκταν τη λήψη μέτρων όταν χρειι _ 
στηκε (π.χ. οικονομικά). Απο την άλλη, πάντως, 
"δεν βοήθησαν στην αποσαφήνιση πλευρών της 
πολιτικής (π.χ. εθνικά).'""

Εν κατακλείδι, θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση Ση-  ̂
μίτη επέδέϊξε άποφασϊστϊκότηταέως

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετιυπίζει, ο κ. Ση- 
μίτης εχει, κατά γενική ομολογία, την πολίτικη 
τρ/εμονϊα, καθώς ο βασικός αντιπάλϊίς του ,'η " 
Ν.Δ., βρίσκεται ιπα κατώτερα όρια ανυπολη
ψίας, όπως μαρτυρούν οι δημοσκοπήσεις! ϋσο  ο 

"κ. Σημίτης θα Οινει την εντύπωση ότι αποτελεί τΐ]_ 
«μοναδική λύση», δεν θα έχει πρόβλημα. Είναι 
το μεγαλύτερο όπλο του, το οποίο, όμωςΓδέν εί
ναι δύσκολο να απολεσθεί.



ιην αντίπερα όχθη
Του ΓΡ. ΡΟΥΜΠΑΝΗ

0 εκσυγχρονισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρα το 
προσωπείο της πιο αντιδραστικής μορφής 
διακυβέρνησης. Ενα προσωπείο που ωστόσο έχει 

αρχίσει να πεφτει, αποκαλύπτοντας την πραγματικότητα».

Τα λόγια αυτά ανήκουν σε ανώτερο στέλεχος του ΚΚΕ χαι περι- 
, ράψουν με ακρίβεια την εικόνα που υπάρχει στον Περισσό για την

^κυβέρνηση Ση
μίτη. Και επει
δή ακριβώς τη 
Θεωρούν αντι
δραστικότατη, 
έχουν επιλέξει 
το δρόμο της 
σκληρής αντι
παράθεσης, α
φού οι επιλογές 
της έρχονται σε 
πλήρη αντίθεση 
με τα συμφέρο
ντα και τις μέ
χρι τώρα κατα

κτήσεις, όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των αγροτών, των ε- 
παγγελματιών και των άλλων μεσαίων στριυμάτων της ελληνικής 
κοινωνίας.

Στο ΚΚΕ δεν είχαν αμφιβολία, από την πρώτη μέρα που ανέλαβε

Σκληραίνει 
τη στάση του 
το ΚΚΕ

ο Κ. ΣημΠτης καθήκοντα πρωθυπουργού, για 
Τόϋϋησει και είχαν έτοιμη την αντιπολιτευτϊκΐ

^ ________________ όμοπ^Γθα ακΐ>
ΤουΠήσει και είχαν έτοιμη την αντιπολιτευτική στρατηγική τούς. Για 
την ακρίβεια, ήταν έτοιμοι για οποιοδήπότε πρόσωπο" διαδεχόταν 
τον Α. ΙΙαπανδρέου. Και τούτο, για το λόγο ότι πιστεύουν πως δεν εί
ναι θέμα προσώπων η κυβερνητική πολιτική, αλλά εφαρμογής των ε
ντολών που έρχονται από τις Βρυξέλλες (για τα οικονομικά) και την 
Ουάσιγκτον (για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής).

Το Μάαστριχτ
Θεωρουν ότι τα δυο μεγάλα κόμματα, αλλά και όσα από τά μι

κρότερα ακολουθούν, ανεξαρτήτως προσώπων που εναλλάσσονται 
στις ηγεσίες τους, έχουν κάνει τις επιλογές τους με τη θετική ψήφο 
που έχουν δώσει κατά τη διαδικασία κύρωσης της συνθήκης του Μά
αστριχτ στη Βουλή. Εκτοτε, είναι υποχρεωμένα να ακολουθουν συ
γκεκριμένη πολιτική, σύμφωνη με τις επιταγές του διευθυντηρίου 
το>ν Βρυξελλών.

«Πρόκειται για μια στυγνή κυβέρνηση που σπάει κόκαλα. Και δεν

ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ

«Αντιδημοκρατικός κατήφορος»
Τ ην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τον 

κύριο Σημίτη τους κρίνουμε στη βά
ση της στρατηγικής και της τακτικής του 
ΠΑΣΟΚ και όχι με κριτήρια δράσης προσώ
πων. Βεβαίως, τα ηγετικά πρόσωπα, ιδιαί
τερα σε μη συλλογικά κόμματα, έχουν ιδι
αίτερες και αυξημένες ευθύνες.

Η πολιτική μιας κυβέρνησης κρίνεται α
πό το ποιος χάνει απ' αυτήν. Από το ποιος 
είναι ο βασικός υποστηρικτής της. Η πραγ
ματικότητα δείχνει ότι και με τη σημερινή 
κυβέρνηση ωφελείται η πλουτοκρατία και 
ζημιώνονται οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό η 
πλουτοκρατία στηρίζει την κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο και τα διάφορα ιμπεριαλι
στικά κέντρα, αφού η ελληνική κυβέρνηση 
υλοποιεί πλήρως τους αμερικανονατοϊκούς 
σχεδιασμούς στην περιοχή.

Μάταια προσπαθεί η κυβέρνηση να ντύ
σει την ταξική πολιτική της με φραστικές α
ναφορές (πην «κοινωνική δικαιοσύνη», την

«αλληλεγγύη», το "σοσιαλισμό".
Ματαιοπονεί, επίσης, αν νομίζει πως με 

τα «κεντροαριστερά» σενάρια θα κρατά για 
πάντα εγκλωβισμένους πολλούς εργαζό
μενους. Μπορεί, προσωρινά, κάποιους να 
αποπροσανατολίζει. Αλλά σήμερα μια αντι

λαϊκή πολιτική αποκαλύπτεται πιο γρήγορα 
απ' ό,τι στο παρελθόν.

Μπροστά στη χιονοστιβάδα των αγροτι
κών και εργατικών κινητοποιήσεων η κυ
βέρνηση ανακάλυψε και την περίφημη "κοι
νωνική συνοχή", δηλαδή την υποταγή του 
λαού στην πολιτική της. Και όποτε δεν κα
ταφέρνει να τον υποτάξει με αυτά τα μέσα, 
καταφεύγει στην καταστολή. Η κατασυκο
φάντηση από την κυβέρνηση των δίκαιων 
λαϊκών κινητοποιήσεων, η προσπάθεια ε
φαρμογής της πολιτικής τού "διαιρεί και 
βασίλευε", δείχνουν πως ο επικίνδυνος α- 
ντιδημοκρατικός κατήφορος της δεν έχει 
τέλος.

Το σίγουρο είναι πως το επόμενο διά
στημα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν θα πε
ράσει καθόλου καλές μέρες. Υπάρχει αφύ
πνιση του λαού και κινητοποίηση ελπιδοφό- 
ρα».

διστάζει να στρέφει τη μια κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης, για
να εξασφαλίσει όσα περισσότερα μπορείστονς, τοαπεΖίτε^. τουόεαη- 
πλιστές και τους άλλους κεφαλαιοκράτες» ,  σχολιάζει ο Μάκης Κο-^ 
ψίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υπεύθυνος Τύπου του 
κόμματος.

Εκτίμα,' μάλιστα, ότι ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε ακόμη 
πιο σκληρά μέτρα, τα οποία θα περάσει διά πυρός και σιδήρου, ενι- 
σχυμένος και ιστό μια πρωτοφανή στήριξη που του παρέχουν ορι
σμένες εφημερίδες και άλλα μέσα ενημέρωσης. Θεωρεί εαυτόν τό
σο δεμένο με το μεγάλο κεφάλαιο, που «ούτε κιχ» δεν σκέφτεται να 
πει στις εντολές του.

Κι αν όλα αυτά φαίνονται εξαιρετικά σκληρά, υπάρχουν κι άλλα 
σκληρότερα που λένε στον Περισσό για τον Κώστα Σημίτη. Του κα
ταλογίζουν, για παράδειγμα, προσπάθεια να ξάνάγύρΤσει τη χώρα 
πίσω στη^εκαετια του ‘5θΓαγνοώντάς ακόμη και την ανάγκη για την*

εξασφάλιση των πιο στοιχειωδών κοινωνικών ισορροπκόν.
ΤϊαρομοΤο φαινόμενο, αν και όχι σε τόσο μεγάλη έκταση, εκδη

λώθηκε και κατά την κινητοποίηση των αγροτών. Και, κατά κάποιον 
τρόπο, η τελευταία ανακοίνωση του κόμματος εμπεριέχει και μια 
μορφή προειδοποίησης προς την κυβέρνηση εν όψει των νέων κινη
τοποιήσεων που προγραμματίζουν.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι εκτίμησεις του ΚΚΕ για την α
κολουθούμενη έςώτερική πολίτική. Το «ευχαριστώ»" του πρωθυ-" 
πουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, από βήματος Βουλής, δεν φανε
ρώνει απλώς και μόνον έλλειψη κομψότητας. Αποδεικνύει τη διάθε
σή του «να βάλει πλάτες» για τη σταθεροποίηση της αποκαλούμενης 
νέας τάξης πραγμάτων στη Μ. Ανατολή, το Αιγαίο και την Κύπρο. 
Πρόκειται για πολιτική υποτέλειας, που τίποτε το καλό δεν προμη- 
νύει για τον τόπο. Αντιθέτως, οδηγεί στην επίσημη διχοτόμηση της 
Κύπρου και του Αιγαίου υπό την υψηλή εποπτεία των Αμερικανών.

Συγκεντρωτισμό και αντιφάσεις τού χρεώνει ο ΣΥΝ
Του ΓΡ. ΡΟΥΜΠΑΝΗ

I ριν ono evo

Π tou ucygpou 1Μα{ίμο« 
στρατόπεδό της πλατείας 

Κουμουνδούρου κυριαρχούσαν δύο εντελώς 
διαφορετικά συναισθήματα.

Στο μεν προίτο, η αισιοδοξία -η οποία έφτανε

χρόνο, στο στρατόπεδο 
ι Μαξίμου και στο

στα όρια της ρεβι 
_πρωθύπόϊϊργρ 'το Τ

αιοτητας- οτι μέ τονΤζ- Σήμιτη 
Ο'α'κίιταφερνε να~ α-

πορροφήσει το Συνασπισμό και να αποκτούσε μια 
νέα δυναμική!
Μ Στο δεύτερο, ο φόβος; άσκησης μιας πολιτικής 
από το νέο πρωθυπουργό, που θα καθιστούσε δυσ- 

Τηάκρίτά τα ορίά πού χωρίζουν τά δύο κόμματα, μέ 
‘άμεσο κίνδυνο να καταγραφεί αυτή ή"συγχύσή στο 
"εκλογικό αποτέλεσμα.

Τιόρα, ένα χρόνο ιιετά, τα πράγματα έχουν απο- 
καταιπαθεί. Και στο όνομα Σημίτη τα στελέχη του 
Τυνασπισμού (για τηνακριβέ ιά7 όχι ολά,άλλΓΠΤίΤ- 
ντως τα περισσότερα απ' αυτά) ανοίγουν σαμπά-_______ ότερα (_____________
νιες. Ο αρχικός φόβος έχει διαλυθείς 

Οι διακηρύξεις του περί Κεντροαριστεράς, τις 
οποίες ανέπτυξε -ως μη οφείλε- πριν απότοσυνέ-“ 

7>οιο τού Π ΑΣ Ο Κ στο“συν έδριό’ τοΰ^υνάσπίσμού" 
μου καταλογίζουν την πρόθεση ότι ήθελε να σπέΓ* 
ρει συγχυση), αποδείχτηκαν κενές περιεχομένου.

■fi
____________ περιεχοι

ίατί η πολιτική που εφαρμόζει, περισσότερό κε
ντροδεξιά αντίληψη φανΤρΤυνέΓ'-Τέν ε- πάςκΓκε> 
ντροαριστερά. Καί επιπλέον, εμφανίζεται πολύ 
περισσότερό συγκεντρωτικός απ’ όσο ο Α. Πα- 
πανδρέου, τον οποίο κατηγορούσε για έλλειψη ε
παρκούς δημοκρατικής ευαισθησίας.

Στον πρωθυπουργό οι άμεσοι συνεργάτες του 
προέδρου του Συνασπισμού καταλογίζουν:
■  Οχι απλώς συντήρησε τη λογική της αυτοδυνα
μ ία ς τοΤ Τ ΓΠ ο ^

ιυγμα αποκλεισμού από τη νέα Βουλή των μι- 
ίτερων κομμάτων, με το αιτιολογικό ότι με βά-

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

«Κυβέρνηση χωρίς στρατηγική
Χ ρόνος συνέχειας και όχι αλ

λαγών. Συνέχειας ως προς 
την κυβερνητική πολιτική, αλλά 
και συνέχειας ως προς την κρίση 
του πολιτικού συστήματος και 
του τρόπου διακυβέρνησης.

Και η πρωθυπουργία Σημίτη 
δεν μπορεί και δεν θέλει να αντι
μετωπίσει με σωστό τρόπο τα 
προβλήματα της χώρας, δεν α- 
νταποκρίνεται στις ανάγκες της 
κοινωνίας. Δεν προωθεί τις αλλα
γές. στο όνομα των οποίων εξε- 
λέγη. Διαψεύδει τις προσδοκίες 
που καλλιέργησε συστηματικά το 
περιβάλλον στήριξής του και οι 
πολιτικές επικοινωνίας του.

Η πρωθυπουργία Σημίτη χρησιμοποιεί όλες 
τις γνωστές συνταγές του παραδοσιακού τρό
που διακυβέρνησης. Δεν συγκρούεται με τα 
πραγματικά αίτια της κρίσης και τα πραγματικά 
κέντρα εξωθεσμικής εξουσίας, που επιδιώκουν

»
την εκπροσώπηση των συμφε
ρόντων τους.

Η κοινωνική συνοχή πλήττε
ται. Η πολιτική κατάσταση είναι 
προβληματική, τέσσερις μήνες 
μετά τις εκλογές. Ο «πολιτικός 
αυτοματισμός» της πολιτικής συ
νέχειας και «ο κοινωνικός αυτο
ματισμός» της κοινωνικής αντιδι
κίας προκαλούν. έντονες κοινω
νικές και πολιτικές πολώσεις. 
Ταυτοχρόνως, στα θέματα εξω
τερικής πολιτικής στο εσωτερικό 
της κυβέρνησης υπάρχουν δύο 
μέτωπα, που αναμετριούνται βή
μα βήμα. Και μετά τις εκλογές το 

μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι ότι έχουμε 
κυβέρνηση χωρίς επεξεργασμένη στρατηγική.

Οτι έχουμε κυβέρνηση που δεν μπορεί να α
ντιστρέφει την κρίση νομιμοποίησης, αποτελε- 
σματικότητας και αντιπροσώπευσης του πολιτι
κού μας συστήματος.

ση το Σύνταγμα δεν μπορούν να διαδραματίσουν 
ουσιαστικό ρόλο. Οι πραγματικές προθέσεις του 
Κ. Σημίτη, λένε στην Κουμουνδούρου, φάνηκαν α
πό τη συμπεριφορά που επιφύλαξε στους προέ
δρους του ΣΥΝ και του ΔΗΚΚΙ, τόσο στη διανομή 
των εδράνων στην αίθουσα του Κοινοβουλίου όσο 
και στις επιλεκτικές απαντήσεις που έδωσε κατά 
την «ώρα του πρωθυπουργού». .

■  Επιμένει στη διατήρηση ενός αυστηρά συγκε-
ντ^άκοιΓΤτρ^  συστήματος
"διακυβέρνησης, που δεν εξυπηρετεί ούτε το κόμμα 
του ούτε, φυσικά, την υπόθεση της διεύρυνσης της 
δημοκρατίας που πιστεύουν στο Συνασπισμό.

■  Ακολουθεί πολιτική πυγμή; απέναντι στις κοι
νωνικές ομάδες που προβάλλουν οικονομικά αιτΤμ 
ματα, αντί να επιλέξει την οδό του ουσιαστικού

διαλόγου. Και, όπως λένε, δεν έχει σχέση με την 
έννοια του διαλόγου η προσπάθεια που συνήθως 
καταβάλλει η κυβέρνηση να πείσει τους εξεγερμέ- 
νους για την ορθότητα των μέτρων που ήδη έχει α
ποφασίσει.
■  Επιλέγει το δρόμο των κοινωνικών αντιπαρα
θέσεων μεταξύ ομάδων με σϋγκρουόμενα συμφέ

ροντα , προκαλώντας την αποσάρθρωση της κοι
νωνίας, αντί να μεριμνά για τη διασφάλιση της κοι
νωνικής συνοχής.

«Αντιφατικός»
Ολα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την κατά

σταση που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ και τις αντιθέ
σεις, που έχουν πάρει και πάλι δημόσιο χαρακτή
ρα, εκτιμούν ότι δεν θεμελιώνουν την αντίληψη 
του πρωθυπουργού πως μπορεί να επιβληθεί διά 
της πυγμής στην κοινωνία. Αποτελεί φαινόμενο 
παράδοξο, λένε, να δοκιμάζεται από τέτοιες συ
γκρούσεις στο εσωτερικό όχι μόνο του κόμματός 
του, αλλά και της κυβέρνησής του σε σημαντικούς 
στρατηγικούς τομείς και παράλληλα να θέλει να 
εμφανίζεται τόσο ισχυρός απέναντι στις απαιτή
σεις μεγάλων κοινωνικών ομάδων.

£11  ίδια αντιφατικότητα του καταλογίζουν και 
στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Η ίδια σύγ
χυση που επικράτησε στο πρώθυπουργικό επιτε
λείο, κατά τη διάρκεια της κρίσης στα Ιμια, η ο
ποία οδήγησε στα θολά αποτελέσματα που ζούμε 
σήμερα, η ίδια επικρατεί και σήμερα.

Πιστεύουν, μάλιστα, ότι ορισμένες κινήσεις του 
μαρτυρούν κάποιες συμφωνίες με τους Αμερικα; 
νούς, οι οποίες όμως δεν τηρούνται, είτε από π; 
μία είτε από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα να ,JAIVA CUC V AJ V W H|V (AC. IÁJIV* ICftCV/JIU 'VA
εκδηλώνονται από την κυβέρνηση σπασμωδικές 
κινήσεις, λίαν επικίνδυνες για τα ελληνικά συμφέ-, 
ροντα στην περιοχή."

ΑΥΡΙΟ: Τσοχατζόπουλος ■ Αρσένης 
μιλάνε για το 12μηνο Σημίτη


