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Ευχές, τόνικ και συμπάθεια

«Χρόνια πολλά πρόεδρε» ευχήθηκαν χθες στον Κώστα Σημίτη εκατοντάδες πολίτες, 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Νατάσα Μπαστέα

Η βραδιά είχε απ’ όλα. Λευκές 
δαντέλες, τζιν, καναπεδάκια, 
τούρτες, πολιτικές συζητήσεις 
και ευχές. Πολλές ευχές. Ο 
Πρωθυπουργός Κώστας 
Σημίτης και η σύζυγός του 
Δάφνη τις δέχονταν 
χαμογελαστοί στην είσοδο του 
Μεγάρου Μαξίμου απ’ όσους 
-  επισήμους αλλά και απλούς 
πολίτες -  τους επισκέφθηκαν 
χθες, ημέρα της ονομαστικής 
εορτής του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ έφτασε ακρι
βώς στις 8 και ακριβώς πίσω του έ- 
φθασε και το δώρο από τον Τομέα 

Οργανωτικού και Κινητοποιήσεων του 
ΠΑΣΟΚ: ένα μαύρο κουτί που περιείχε φω
τογραφίες από όλες τις προεκλογικές συγκε
ντρώσεις του περασμένου Σεπτεμβρίου και 
ήταν στολισμένο με ένα επίχρυσο γλυπτό 
που, σύμφωνα με τον δημιουργό του Γιάννη 
Μπάρδη, παρίστανε τη νίκη. Η όλη σύνθεση 
είχε τίτλο «Η πορεία της Νίκης του ΠΑΣΟΚ, 
Σεπτέμβριος 1996».

Στην είσοδο του μεγάρου στάθηκαν ο 
Πρωθυπουργός με το σκούρο κοστούμι του 
και η κ. Σημίτη με κίτρινο ταγιέρ, χρυσό φιό
γκο στα μαλλιά και άσπρες γόβες για να υπο
δεχτούν τους επισκέπτες. Από τους πρώτους 
ήρθαν παλιοί φίλοι και συνεργάτες. «Είμαστε 
παλιές αγάπες από τον Πειραιά», είπε μια κυ
ρία η οποία έβαλε κάτι στην τσέπη του Πρω
θυπουργού, «για να σε φυλάει», όπως του δι
ευκρίνισε. Η αντιπροσωπεία από τη Νεολαία 
του ΠΑΣΟΚ ήρθε, καλύπτοντας ενδυματολο- 
γικά όλο το φάσμα: από γραβάτες, κοστούμια

και μακριά φορέματα έως τζιν και σορτς.
Μετά τη χειραψία και τις ευχές, οι επισκέ

πτες περνούσαν στο σαλόνι και στο μπαλκόνι 
όπου ήταν στημένοι οι λιτοί μπουφέδες. Λι
τοί με άποψη, όπως εξηγούσε ο στρατηγός 
της τροφοδοσίας του μεγάρου, κ. Ναπολέων, 
που είχε κάνει πρόβλεψη για 500 άτομα: κα- 
ροτάκια, κουνουπιδάκια, μπόμπες και κανα
πεδάκια, τσιπς, ξηροί καρποί και πορτοκα
λάδες. Συνδυασμένο με την εύθυμη ατμό
σφαιρα, το μόνο που το διαχώριζε από ένα 
παιδικό πάρτι ήταν... το λευκό κρασί.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Και οι καλεσμένοι συνέχιζαν να έρχονται, 

οικογένειες με παιδιά, στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
και της κυβέρνησης αλλά και οι μαθητές του 
7ου Νυχτερινού Αμπελοκήπων, που εντοπί
ζοντας τη γραμματέα της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ 
Τόνια Αντωνίου, της ζήτησαν να μεσολαβή
σει ώστε οι μαθητές των νυχτερινών σχολεί
ων να μη δίνουν εξετάσεις για την εισαγωγή
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τους στα ΤΕΙ, αλλά να αντιμετωπίζονται λό
γω των συνθηκών με λιγότερη αυστηρότητα.

Το πρωθυπουργικό ζεύγος κάποια στιγ
μή πλησίασε τον κεντρικό μπουφέ -  νερό για 
εκείνην, τόνικ για εκείνον -  και είχαν την ευ
καιρία να θαυμάσουν τη συνθετική ικανότη
τα γνωστού ζαχαροπλάστη από τον Πειραιά, 
που είχε κατορθώσει να σχεδιάσει μια ελλη
νική σημαία, μέσα στην οποία ήταν ο πράσι
νος ήλιος του ΠΑΣΟΚ και ο εορτάζων. Όλα 
αυτά ήταν διακοσμημένα γύρω γύρω με βαμ
μένα πράσινα τριαντάφυλλα και πράσινη 
κορδέλα ζαχαροπλαστείου.

Το ζευγάρι αμέσως μετά βγήκε στη βερά
ντα για να συνομιλήσει με τους καλεσμένους 
και κάποια στιγμή ακούσαμε την π. Σημίτη -  
η οποία αρνήθηκε πεισματικά να μας πει τι 
δώρο έκανε στον σύζυγό της -  να τον φωνά
ζει δίπλα της. «Ελα να σου δείξω κάτι του εί
πε» και του έδειξε το γεμάτο φεγγάρι. Η 
Δάφνη Σημίτη λίγο αργότερα ακούστηκε να 
διηγείται τις εντυπώσεις της από το πρόσφα

το ταξίδι της στο Χονγκ Κονγκ όπου η κόρη 
της Φιόνα έκανε έκθεση των έργων ζωγραφι
κής της σε γνωστή γκαλερί της βρετανικής α
ποικίας που σε λίγες ημέρες θα επιστρέφει 
στην κυριαρχία της Κίνας, δημιουργώντας 
άθελά της στους παρευρισκομένους συνειρ
μούς για το γνωστό παρατσούκλι του Πρω
θυπουργού...

ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ
Μέσα στην εύθυμη ατμόσφαιρα δεν έλει- 

ψαν και άλλους είδους συζητήσεις. Ο υ
πουργός Εσωτερικών Γ. Παπαδόπουλος μι
λούσε για το νομοσχέδιο που θα τροποποιή
σει τον νόμο Πεπονή «επί το αντικειμενικό- 
τερον», ο αντί νομάρχης Πειραιά Γ. Μαρωνί- 
της ενημέρωνε για τη μεγάλη εκδήλωση που 
ετοιμάζεται για τον Μάρκο Βαμβακάρη την 
Παρασκευή, ο Σ. Αυγερινός, διευθυντή ς των 
Κεντρικών Γραφείων του ΠΑΣΟΚ, περιέ
γραφε τις δυσκολίες να βρεθεί κτίριο που θα 
στεγάσει τα γραφεία του κόμματος, μουρ
μουρίζοντας «τώρα μου φαίνεται ότι θα πρέ
πει να ψάχνουμε για κατασκήνωση», ενώ ό
ταν το μέλος του Δ.Σ. της ΕΡΤ κ. Γ. Θωμάς 
ευχήθηκε στον Πρωθυπουργό «περισσότε
ρη φαντασία στην εξουσία», ο κ. Σημίτης συ- 
γκατένευσε: «Ναι, πράγματι χρειάζεται».

Σε αρκετά πηγαδάκια συζητήθηκαν οι ε
πισκέψεις το μεσημέρι στον Πρωθυπουργό 
των βουλευτών του κόμματος, που ύστερα α
πό δική του επιθυμία δεν του έκαναν κάποιο 
ομαδικό δώρο. Οι περισσότεροι έφεραν λου
λούδια, ενώ η Ελένη Ανουσάκη του πρόσφε- 
ρε μια κορνίζα μαύρη με χρυσό και ο Γ. Λιά- 
νης ένα ( Ό  του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Οι 
άνδρες της ασφαλείας του Πρωθυπουργού 
του έκαναν δώρο ένα αδιάβροχο ρολόι κατα
δύσεων που αντέχει έως και 100 μέτρα βάθος, 
για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του στη θά
λασσα -  που πάντως μέχρι τώρα περιορίζο
νται σε ψάρεμα με καθετή...

Η τελετή τελείωσε γύρω στις 11 και όλοι έ
δωσαν ραντεβού για του χρόνου...

«Καπετάν ΜιχάΙης», 
το αγαπημένο μου
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ στάθηκε _ 
μπροστά στο περίπτερο του εκδοτικού οίκου 
που εκδίδει τα βιβλία του Νίκου 
Καζαντζάκη, πήρε στα χέρια του το γνωστό 
έργο του μεγάλου συγγραφέα ο «Καπετάν 
Μιχάλης» και είπε στους συνεργάτες του και 
τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν: 
«Ξέρετε, αυτό είναι το αγαπημένο μου 
βιβλίο».
Λίγο αργότερα σχολίασε την εγκύκλιο του 
σχολικού επιθεωρητή στη Λάρισα, με την 
οποία καλεί τους μαθητές να αποφεύγουν την 
ανάγνωση των έργων του «αιρετικού» 
Καζαντζάκη. «Θεωρώ -  είπε ο κ.
Καραμανλής -  ότι το έργο του Καζαντζάκη 
είναι πολύτιμο κομμάτι της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς. Προσωπικά το συνιστώ 
ανεπιφύλακτα για όλες τις ηλικίες».
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. ρωτήθηκε ποιο βιβλίο 
έχει διαβάσει τελευταία και απάντησε 
γελώντας: «Πολλά και πολύτομα», αφήνοντας 
να εννοηθεί ότι αναφέρεται στο δωδεκάτομο 
Αρχείο Καραμανλή.
Ο κ. Καραμανλής, ο οποίος επέλεξε να 
επισκεφθεί την έκθεση βιβλίου την ημέρα της 
εορτής του, δέχθηκε ευχές, χειροκροτήματα 
και πολλά φιλιά από τους οπαδούς της Ν.Δ. 
που ήταν εκείνη την ώρα στο Πεδίον του 
Άρεως, ενώ πολλοί μικροί θαυμαστές του 
έσπευσαν να φοτογραφηθούν μαζί του.

Π. Άρεως. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. ξεφυλλίζει ένα βιβλίο του 
Νίκου Καζαντζάκη

Στις 10 Ιουνίου ηονζήτηοη 
αρχηγών για τον κοινωνικό διάλογο
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 Ιουνίου θαγίνει τελικά των αρχηγών κομμάτων για άλλη ημε- 
η νέα προ ημερήσιας διατάξεως συζή- ρομηνία. Ο π. Σημίτης πρότεινε τη 2α 
τηση στη Βουλή, με θέμα αυτή τη φορά Ιουνίου, αλλά δεν μπορούσε ο κ. Δ. 
τον κοινωνικό διάλογο που επρόκειτο Τσοβόλας. Μετά, πρότεινε την 29η 
να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Μαΐου, αλλά δεν μπορούσε ο κ. Κ. Κα-
Δευτέρα, όπως είχε προτείνει ο πράε- ραμανλής. Ο κ. Ν. Κωνσταντόπουλος 
δρος του ΣΥΝ, Ν. Κωνσταντόπουλος. πρότεινε την 23η Μαΐου, αλλά τότε ο κ.

Όμως, ο κ. Σημίτης θα είναι τότε Σημίτης θα είναι στο Άμστερνταμ, οπό- 
στο Παρίσι, για την υπογραφή της τε ύστερα από συνεχείς συναντήσεις, 
συμφωνίας ΝΑΤΟ - Ρωσίας. Έτσι, συναποφάσισαν ορισμό της συζήτη- 
προέκυψε η ανάγκη συμφωνίας όλων^ σης για τις 10 Ιουνίου.

«Συγγνώμη» από Μπερνς
ΟΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νίκολας Μπερνς αποκή
ρυξε έγγραφο της υπηρεσίας του, σύμφωνα με το οποίο τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης της Ελλάδας είναι «συνήθως επιθετικά, τεί
νουν στον εντυπωσιασμό και είναι πολύ συχνά ανεύθυνα».

Ο Νίκολας Μπερνς δήλωσε ότι εξεπλάγη όταν διάβασε τους χα
ρακτηρισμούς αυτούς σε έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τον ελ
ληνικό λαό, την κυβέρνηση και τον πολιτισμό της Ελλάδας.

«Κατά την προσωπική μου άποψη, ο ελληνικός Τύπος είναι υ
πεύθυνος», δήλωσε ο κ. Μπερνς, προσθέτοντας ότι διατηρεί καλές 
σχέσεις με Έλληνες δημοσιογράφους που εργάζονται στην Ουάσιν- 
γκτον.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «η αντικειμενι
κότητα, όπως την γνωρίζουμε στον αμερικανικό Τύπο, δεν υπάρχει 
στον ελληνικό. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες των Μέσων Μαζικής Ε
νημέρωσης είναι επιχειρηματίες, με εμπορικά συμφέροντα σε άλ
λους τομείς; της οικονρμίας».


