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Ο Κώστας Σημίτης και η σύζυγός του Δάφνη υποδέχτηκαν τους επώνυμους και ανώνυμους που πήγαν στο 
Μέγαρο Μαξίμου για να ευχηθούν στον πρωθυπουργό.

ΕΘΝΟΣ, Πέμπτη 22 Μαΐου 1997

Ενα επίχρυσο αγαλματίδιο που 
σχεδίασε ο καλλιτέχνης 
Γιάννης Μπάρδης χάρισε στον 
πρωθυπουργό ο Τομέας 
Κινητοποιήσεων και 
Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ. 
Συμβολίζει την πορεία προς τη 
νίκη στις εκλογές και το μαύρο 
κουτί στη βάση του κρύβει 
φωτογραφίες από την 
προεκλογική περίοδο του ’96.

Η ΓΙΟΡΤΗ

Ευχές απ' όλους
Επώνυμοι και ανώνυμοι στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Κ. Σημίτη

Ο ι ευχές των Βουλευτών της εσωκομ
ματικής αντιπολίτευσης το μεσημέρι 

και η μαζική προσέλευση απλού κόσμου 
στο Μέγαρο Μαξίμου το Βράδυ ήταν το 
καλύτερο δώρο για την ονομαστική εορ
τή του πρωθυπουργού.

Από την Ηρώδου Αττικού πέρασαν 
υπουργοί, βουλευτές, η πλειονότητα από 
την «ομάδα των 32», οι «λοχαγοί», πρόε
δροι οργανισμών και τραπεζών, αλλά και 
εκατοντάδες πολιτικοί του φίλοι και οπα
δοί με τους οποίους αντάλλαξε απόψεις 
και τους κέρασε γλυκά και αναψυκτικά.

Για τους πολιτικούς και τα στελέχη οι 
πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου άνοιξαν 
από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι και για 

υς απλούς ανθρώπους που θέλησαν να 
!  ευχηθούν πολιτική μακροημέρευση 

από τις 8 έως τις 10 το βράδυ.
Και στις δύο περιπτώσεις η ανταπόκρι

ση ήταν μεγάλη. Το πρωί αυτοί που τον ε - 
πισκέφθηκαν ξεπέρασαν τους 60, ενώ το 
βράδυ είχαν υπολογιστεί περίπου 400 
προσκεκλημένοι. Τόσοι περίπου ήρθαν.

Το βράδυ στο πλευρό του Κώστα Σημί
τη ήταν η σύζυγός του Δάφνη, ενώοι στε
νοί του συνεργάτες φρόντιζαν να εξυπη

ρετηθούν άψογα όλοι. Οι οικοδεσπότες 
υποδέχονταν κόσμο για δύο ώρες, ενώ οι 
αίθουσες και οι βεράντες του Μεγάρου 
Μαξίμου γέμισαν ασφυκτικά.

Στα πηγαδάκια οι συζητήσεις ήταν 
ευχάριστες και σε κλίμα εορταστικό, χω
ρίς τις πολιτικές ειδήσεις που είχαν βγει 
το πρωί κατά το δίωρο που ο πρω
θυπουργός δεχόταν υπουργούς και 
βουλευτές.

Αυτοί που προσήλκυσαν το μεσημέρι 
το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων ήταν 
-  εύλογα -  οι διαφωνούντες:

— Τι ευχές δώσατε στον πρόεδρο; ρώ
τησαν τον Αλέξανδρο Χρυσανθακό- 
πουλο.

«Του ευχήθηκα υγεία και του δήλωσα 
ότι είμαστε στο πλευρό του να εφαρμόσει 
την πολιτική του», είπε ο βουλευτής 
Αχάί'ας, ο οποίος ανήκει στην ομάδα των 
«32».

Πρώτοι έφθασαν για τα «χρόνια πολ
λά», πολύ πριν από τις 12 το μεσημέρι 
που είχε ορίσει ο πρωθυπουργός, ο Γ ιάν
νης Καψής με τον εγγονό του (ο κ. Καψής 
συνέπεσε μάλιστα με τον Θόδωρο Πά
γκαλο) και ο υπουργός Τύπου Δημήτρης

Ρέππας. Ακολούθησε το προεδρείο της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ο έτερος 
εορτάζων, γραμματέας της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκαν- 
δαλίδης, ο οποίος είχε εκφράσει και νω 
ρίτερα τις ευχές του στέλνοντας μία αν
θοδέσμη στον πρωθυπουργό. «Τ ι είπαμε; 
Ανταλλάξαμε ευχές και αποφασίσαμε, ε
κτιμήσαμε, ότι τα πράγματα πάνε καλύ
τερα. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι», εί
πε ο κ. Σκανδαλίδης, αλλά αρνήθηκε να 
επεκταθεί, λέγοντας: «Σήμερα είναι μέ
ρα γιορτής, δεν είναι για πολιτικές συζη
τήσεις»...

Ο πρωθυπουργός νωρίς το πρωί είχε ε 
πικοινωνήσει για ευχές με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανό- 
πουλο, ο οποίος βρίσκεται στη Ζάκυνθο, 
ενώ δέχθηκε τηλεφωνήματα από τον 
αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας Κώστα 
Καραμανλή και από τον Μιλτιάδη ΕΒερτ. 
Κατά τη διάρκεια της ημέρας δέχθηκε 
δεκάδες ανθοδέσμες από πολιτικούς και 
γνωστούς και έναν σάκο τηλεγραφήμα
τα, στα οποία θα αρχίσουν σήμερα να α
παντούν οι συνεργάτες του...

Κατια Μ άκρη

Τι δώρα έδωσαν στον πρωθυπουργό
Ευχές στον Πρωθυπουργό έδωσαν και οι 

εορτάζοντες υπουργοί και Βουλευτές.
0 Κώστας Σκανδαλίδης, ο Κώστας Γεί

τονας, η Νόρα Κατσέλη και η Ελένη 
Ανουσάκη, η μοναδική που κράταγε δώρο 
στα χέρια της: «Του έφερα μία καλόγουστη 
ασημένια κορνίζα», είπε η κ. Ανουσάκη.
•  Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συγκέντρωσε 
χρήματα για να του αγοράσει ένα δώρο αλ
λά όταν ο Πρωθυπουργός το έμαθε, μέσω 
του Σωκράτη Κοσμίδη, τους απέτρεψε 
ευγενικά απ’ την ιδέα και τους πρότεινε να 
καταθέσουν τα χρήματα σε φιλανθρωπικό 
ίδρυμα.
■  Οι νεολαίοι του κόμματος, περίπου 40 
τον αριθμό, με επικεφαλής τη γραμματέα 
Τόνια Αντωνίου τον επισκέφτηκαν κρατώ
ντας ένα ασημένιο καράβι.
# 0 γραμματέας Γιώργος Σακελλίων και 
τα μέλη του τομέα Κινητοποιήσεων και 
Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ του χάρισαν ένα 
επίχρυσο αγαλματίδιο που σχεδίασε ο καλ
λιτέχνης Γ ιάννης Μπάρδης.
Συμβολίζει την πορεία προς τη νίκη στις ε
κλογές. Η Βάση του ένα μαύρο κουτί έ
κρυβε φωτογραφίες από την προεκλογική 
περίοδο του ’96.
■  0  Πρωθυπουργός έλαβε από φίλους

διάφορες πένες, που είναι και οι αγαπημέ
νες τους. Η Δάφνη Σημίτη δεν αποκάλυψε 
τι δώρο του πήρε: «Λουλούδια και κάτι άλ
λο, που δεν θα σας το πω», δήλωσε χαμο
γελώντας.
® Το πρωί ο Κώστας Σημίτης κέρναγε τους 
υπουργούς και βουλευτές γλυκά και το 
βράδυ για τον κόσμο είχε έναν ελαφρύ 
μπουφέ, (αλκοολούχα ποτά, αναψ υκτι
κά, σάντου ιτς, σαλάτες και καναπεδά
κια).

Το λευκό κρασί που σερβιρίστηκε ήταν απ’ 
τα κτήματα Σπυρόπουλου, που ανήκουν 
στον αδελφό του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ρο- 
βέρδο Σπυρόπουλο.
■  0  Πρωθυπουργός αφιέρωνε τρία τέσσε
ρα λεπτά για να συνομιλήσει με καθέναν α
πό τους επώνυμους και ανώνυμους που 
τον επισκέφτηκαν. 0 απλός κόσμος, που 
ερχόταν από κάθε γωνιά της Αθήνας, του 
ευχόταν «χρόνια πολλά» και «καλή επι
τυχία».
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ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΣΙ ΤΑ ΒΛΕΠΩ

Το καλό του 
«ανταγωνισμού»

Θυμάστε μήπως πόσο στοίχιζε ένα κινη
τό τηλέφωνο όταν πρωτοξεκίνησε στη χώ
ρα μας η κινητή τηλεφωνία; Ο φίλος μου, ο 
Αλέπης, με διαΒεβαίωσε ότι με λιγότερα α
πό 250 χιλιάρικα δεν καθάριζες. Και τον 
πιστεύω, γιατί ξέρω ότι ήταν από τους πρώ
τους που προμηθεύτηκαν. Μιλάμε δε για 
πριν από τρία, τέσσερα το πολύ, χρόνια.

Διακόσιες πενήντα χιλιάδες τότε, τελεί
ως δωρεάν σήμερα. Διότι έτσι μας υπόσχε
ται η μία από τις εταιρείες κινητής τηλε
φωνίας, που μας διαΒεβαιώνει ότι δεν θα 
πληρώνουμε ούτε τη συσκευή ούτε τη 
σύνδεση ούτε και κανένα πάγιο, αλλά θ’ α
γοράζουμε μια κάρτα σαν τις ήδη κυκλο
φορούσες τηλεκάρτες και αυτό είναι όλο.

Και αφού η μία εταιρεία λέει αυτά, 
κάτι ανάλογο θα πει και η άλλη 
και κάτι εξίσου δελεαστικό θα

Γράφει 
ο Ερρίκος  

Μηαρτζινόηουλος

προοθέοει και o OTE που μπαί 
νει και αυτός στην κινητή τηλεφω
νία και, τελικά, εκείνο που αποδει- 
κνύεται είναι ότι έχουν απόλυτο δίκιο όσοι 
λένε ότι ο «ανταγωνισμός» είναι η μεγαλύ
τερη ανακάλυψη υπέρ του καταναλωτή 
που έχειγίνει ποτέ.

Κάτι, βέβαια, που το διαπιστώνουμε και 
σε άλλες περιπτώσεις, με χαρακτηριστικό
τερη αυτή των τραπεζών, που μόλις η μία 
προχωρήσει οε μειώσεις επιτοκίων, αυτο
μάτως ακολουθούν και οι άλλες, διότι σκέ
φτονται ότι έτσι και καθυστερήσουν να το 
κάνουν, τότε εκείνος που προχώρησε πρώ
τος στη μείωση των επιτοκίων θα τους πά
ρει κάποιο κομμάτι της αγοράς που, φυσι
κά, θα είναι δύσκολο να το ξαναδιεκδική- 
σουν.

Αυτό είναι, λοιπόν, σε γενικές γραμμές 
το παιχνίδι που λέγεται «ανταγωνισμός» 
και, όπως είπαμε και πιο πάνω, είναι σί
γουρα η μεγαλύτερη ανακάλυψη υπέρ του 
καταναλωτή σε καθεστώς ελεύθερης οικο
νομίας, φυσικά. Και με διπλό τρόπο μάλι
στα.

Διότι από τη μια εξυπηρετεί όλους εμάς 
που αναγκαστικά παίζουμε το ρόλο του 
καταναλωτή, αφού μειώνει δραστικά το 
κόστος των υπηρεσιών ή των προϊόντων 
που αγοράζουμε και από την άλλη μας δί
νει την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε 
πόσο πανάκριβα έχουμε ήδη πληρώσει τις 
ίδιες ακριβώς υπηρεσίες που τώρα μας 
προσφέρονται σχεδόν δωρεάν.

Και εξηγούμαι: η εταιρεία που καθιερώ
νει την καρτοκινητά τηλεφωνία ασφαλώς 
δεν το κάνει σε Βάρος των συμφερόντων 
της. Αρα τα έσοδα που θα έχει από τις τη
λεφωνικές κλήσεις και μόνο, θα καλύ
πτουν το κόστος λειτουργίας της και θ’ α
φήνουν κι ένα σημαντικό -  όσο γ ι’ αυτό να 
είστε σίγουροι -  κέρδος.

Και το ίδιο ασφαλώς θα ισχύσει και για 
την άλλη εταιρεία, που κάποια αντίστοιχη 
«παροχή» θα Βρει να κάνει, όπως και για 
τον OTE που θα «παίξει» πλέον με Βάση 
τους νέους κανόνες του παιχνιδιού, έτσι 
ώστε να μπορέσει να σταθεί στην αγορά.

Γι’ αυτό σας λέω: καλό πράγμα ο «αντα
γωνισμός» . Διότι μαθαίνεις και πόσο πανά
κριβα έχεις πληρώσει κάτι που έκανε πο
λύ φτηνότερα.


