
IO ΕβΝΟΙ της Κυριακής 6 Φεβρουάριου 1983 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ 
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ στις 23 

louviou του 193θ. στην Αθή
να Ο πατέρας του Γεώργιος 
ήταν δικηγόρος και καθηγητής 
της Ανωτάτης Εμπορικής μέ
λος της κυβέρνησης του βου
νού στην Κατοχή, σαν yf νικάς 
διοικητής l u p e ας Ελλάδας 

Η μητέρα του Φανή, το γέ
νος Χριστοπούλου, τον ακο-
Αούθηο« στο Βουνό και στα 
δύσκολα χρόνια ο μικρός Κώ
στας έζησε κοντά στον παπ 
που Χριστόπουλο, γιατρό 
στον Πύργο Ηλίίας, Εκ«ί, στο 
Κορακοχωρι, πήρ« τα πρώτα 
μαθήματα για τη γεωργία ο 
σημερινός υπουργός της! Εχει 
σπουδάσει νομικά και οικονο 
μικά στη Γερμανία, στο nave 
πιστήμιο Μάρμπουργκ και 
στην Αγγλία, στη Σχολή Οικο
νομικών του Λονδίνου. I t η
λικία 23 χρονών ήταν διδά
κτορας της Νομικής στο 
Μάρμπουργκ. Το 1971 υφη
γητής στο Πανεπιστήμιο της 
Κωνστάντιας και τακτικός κα
θηγητής του Εμπορικού και 
Αστικού Δικαίου του πανεπι-
στημίου του Γκίσσερν, «νω 
στην Πάντίΐο έγινε τακτικός 
καθηγητής του Εμπορικού Δι 
καίου το 1977. Δικηγόρος 
στον Apiιο Πάγο, δικηγορεί 
από το 1961. Εχίι γράψει 
atipó νομικών βιβλίων ara 
Ελληνικά και γερμανικά, fixe 
όραση κατά της χούντας εδώ 
και στο t(ujTcpiKÓ μέλος του 
εθνικού συμβουλίου του ΠΑΚ 
και από το 1974 ιδρυτικό μέ 
λος του ΠΑΣΟ Κ και μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής Είναι 
παντρεμένος μ€ τη Δάφνη, το 
γένος Αρκαδίου κι έχουν δυο 
κορίτσια, τη Φιόνα 18 ετών 
και τη Μαριλένα 16 ετών. 
μαθήτριες Β και Γ Λυκείου. 

ΪΗ Λαφνη μί τα κίτρινα αναι η γυναίκα του. Το σττγμιοτυχο, μαζί μ* γονής — υπάλληλους, 
[στην καλοκαιρινή κατασκήνωση του υπουργήου Γεωργίας, στο Σούνιο. 

«.της Χάρης του 
MFTA την Υπαπαντή και 

την Καλαμάτα, οι πόλεις με 
Πολιούχο Αγιο περιμένουν ττ| 
σειρά τους και τη Χάρη Του. 
Ενα φυλλομέτρημα του «picpa 
λογίου πολλοί to έκαναν 
Γιορτές μεγάλες, σημαδιακές 
της Ορθοδοξίας, έρχονται. 
Τελώνου και Φαριααίου, στις 
¿7 του μήνα δεν θα "ταν μια 
ίΐ.'κοιριο yw ένα ακόμα ψάλσι-
μυ, σε ήχο όχι και τόσο πλάγιο; 
Km μετά 21 Μαρτίου, Καθαρή 

¡W, για να ξεκαθαμ 
ορισμένα πράγματα. Και μετά 
πιάνουμε τους Χαιρετισμούς, 

ιυς ανήμερο toe 
uotì, Παρασκευή 23 

Map ι .'»'τος η Πρώτο 
αζί μι ιην Κυ

ριακή των Buftov: Οσο για τις 8 
ΜαΤο. <ιι Κυρία 
Ανάσταση συμπίπτει με την 

iati του Μέγα 
! Ο Ημερολό

γιο... 

Κ. Σημίτης ο ΕΟΚατάλληλος 
- ΚΥΡΙΕ ΣΗΜΙΤΗ, ακούγονται 
μόνο καλά λόγια για σας. Ακόμα 
και οι αντιπολιτευόμενοι για σας 
λένε «Αυτός μάλιστα. Είναι εντά
ξει». 
— Τα κολλά καλά λόγια μπορούν 
να κάνουν τόσο κακό, όσο και 
καλό. Και δημιουργούν ανα
μονές... 

Αντικρούει όπως μιλά. Ηρεμα, αβίαστα, 
με τη "σκέψη να προτρέχει των λόγων και 
μια υποψία χαμόγελου στο νεανικό, στα 
46 του χρόνοι, πρόσωπο με τα λεπτά 
χαρακτηριστικά. Γύρω πράσινα ιρυτά, μι 
κρή σέρρα, τυ Ypuoeìo, χωρίς προσωπικά 
αντικείμενα, «στεγνό για δουλειά». Απ' έξω 
παραστέκουν μαζί του πολλά χρόνια οι 
ιδιαίτερες δίδες Ελεωνόρα Μόρτογλου και 
Μαρία Πλευράκη. 

Εκτο πάτωμα, tiri της Αχαρνών, στην 
πλατεία Βάθης. «Ελα να μάθεις, στην πλα
τεία Βάθης» που λέει και το τραγούδι... 
Μερικές εφημερίδες παρουσίασαν τον Κώ
στα Σημίτη ως ΐΗΓΟνήφιο για τη θέση του 
αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών ή και 
υπουργού Εξωτερικών, στην περίπτωση 
που ο κ. Χαραλαμπόπουλος ανεβεί στην 
αντιπροεδρία της κυβέρνησης. 

Και ο λόγος είναι ότι θεωρούν τον κ. 
Σημίτη ως τον πλέον κατάλληλο, για την 
προεδρία της ΕΟΚ στο σημαντικότερο 
κοινοτικό συμβούλιο, των υπουργών Εξω-
tcpiKiov, που θ' αρχίσει από τον Ιούνιο. Ο 
ίδιος αρνείται κατηγορηματικά την αλή 
θεια του «δεν υπάρχει καπνός χωρίς <ρω-
τιά·. 
— Οι φήμες αυτές που κυκλοφορούν στις 
ενημεριό«; δεν έχουν βάση. Λεν έχα γίνα 
καμία συζήτηση μ* εμένα, για ν' αναλάβω 
άλλον κυβερνητικό τομέα. Αλλωστε, στο 
Υπουργείο Γεωργίας υπάρχει πολλή δου
λειά που πρέπει ακόμα να γίνε» κ« θέλω 
να τελειώσω ό,τι ξεκίνησα. 

Τον Ιούνιο που, κατά σύμπτωση, είναι 
και ία γι,νεθλιά του, στην Ελλάδα περιέρ 
χεται η προεδρία της ΕΟΚ, πράγμα που 
σημαίνει πως όσοι υπουργοί μετέχουν στα 
κοινοτικά, θα είναι πρόεδροι στα αντίστοι 
χα i Ο Κ συμβούλια. Απ' αυτά, το πιο ση 
μαντικό είναι των υπουργών Εξωτερικών, 
που συνεδριάζει τακτικά, μια ©ορά το 
μήνα. Μετά έρχεται, από άποψη χώρας, το 
συμβούλιο υπουργών Οικονομίας. 
- ΕΠΕΙΔΗ η Κοινότητα έχει μια κοινή 
γεωργική πολιτική - διευκρίνιζα ο κ. 

Οργανωμένος 
διαλλακτικός 
και ήπιος αλλά 
όταν πρέπει 
«πατάει πόδι» 

Σημίτης, «ου θα αναι Πρόεδρος στο υ 
πουργων Γεωργίας - το συμβούλιο της 
συνεδριάζει, (ίασης, μία φορά τον μήνα. 
Και συμπληρώνει: «Γενικά, η προεδρία 
της ΕΟΚ α* οποιοδήποτε συμβούλιο υ
πουργών, είναι έργο αρκετά δύσκολο, 
γιατί οι ξένοι υπουργοί διαθέτουν μεγάλη 
εμπορία και γνώσης γύρω από τα κοινο
τικά. Ο σημερινός πρόεδρος, ο Γερμανός 
υπουργός Γεωργίας κ, Ερτλ, συμμετέχει 
14 χρονιά στο Συμβούλιο, κι αυτό του 
δίνει άλλο κύρος απέναντι στους συναδέλ
φους, πολύ μεγαλύτερο αέρα στο χειρισμό 
των θεμάτων». 

Tic άριστες εντυπώσεις που αφήνει στις 
συναλλαγές του στα Κοινοτικά, ο ίδιος τις 
αποδίδει... στη γλωσσομάθεια ίου. 

Μιλά τρεις γλώσσες Γερμανικά, Αγ
γλικά και Γαλλικά — και σχετικά καλά τα 
ιταλικά. 

•Γι' αυτό βρίσκομαι σε προνομιακή 
θέση στα επίσημα Κοινοτικά τραπέζια» 
εξηγεί, χαμογελώντας. «Οσους έχουν 
ανάγκη διερμηνέως τους βάζουν στην ά
κρη, ενώ τους άλλους τους προωθούν στο 
κέντρο, με τις προσωπικότητες». 

Οσο για τη φήμη του οργανωμένου, 
ήπιου και διαλλακτικού υπουργού, που 
όμως ξέρει «να πατά πόδι» όταν χρειάζεται, 
έχει μια εξήγηση: 
- Από τη φύση μου, από παιδί, κ« αργό 
τερα, λόγω σπουδών και επαγγέλματος, 
είμαι συστηματικός στη δουλεία μου. Με
λετώ, προετοιμάζω — κάτι «ου δεν είναι 
συνηθισμένο στον ελληνικό χώρο. Σπου
δές στο εξωτερικό, τέσσερα χρόνια καθη 
γητής στη Γερμανία, όλα αυτά επηρεά 
ζουν». 

Στην ΕΟΚ ζητά να ξέρει το πρόγραμμα 
εργασίας, τα θέματα. Η έλλειψη προετοι 
μασιάς που οδηγεί σε αυτοσχεδιασμούς 
δεν είναι το κλίμα του. 

Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δέχεται 
για εκείνον «μόνο καλά λόγια» 

- Κι εδώ, λέει μιλώντας για το Υπουργείο 
Γεωργίας, γίνονται λάθη, όπως και πολλές 
σωστές ενέργειες. 

Παρενθετικά, το πικρό πρόβλημα των 
ελληνικών λεμονιών που έμειναν απούλη 
τα δεν είναι θέμα Υπουργείου Γεωργίας. Η 
ευθύνη του σταματά στη φάση της εμ 
ποριάς, κι από κει αναλαμβάνει το Εθνικής 
Οικονομίας. 

Για το θέμα των ημών και τον τρόπο 
που υπεράσπισε τις ελληνικές θέσεις στις 
Βρυξέλλες: 
— Οι nporáaac της επιτροπής για τις τιμές 
δεν ovai αποδεκτές από την ελληνική 
πλευρά. Αν υπάρχει αύξηση τιμών, λόγω 
αναπροσαρμογής της παράσινης δραχμής, 
δεν θα πρέπει να θεωρηθεί άτι ικανό 
ποιούνται τα ελληνικά αιτήματα. Η Κοινό
τητα κρέπα να συμβάλλει στην ελληνική 
ανάπτυξη και να χρηματοδότηση προ
γράμματα, ώστε να αντιστάθμισα τις δαπά
νες του ελληνικού κράτους για τη στήριξη 
των τιμών. 

h να παράδειγμα του «πατώ πόδι» 
πέρσι, στο Λουξεμβούργο, στη συνεδρία
ση για τις τιμές, όταν, πεντέμισι το πρωί, ο 
κ. Σημίτης αρνήθηκε το συμβιβασμό της 
Προεδρίας για τις τιμές. Ο Βέλγος πρόε
δρος του συμβουλίου τον πίεζε για δύο 
ώρες, αλλά εκείνος δεν υποχώρησε. Με 
αποτέλεσμα, το όλο θέμα να ξανάρθει στο 
επόμενο συμβούλιο και να υποχωρήσει «ε 
πολλά σημεία η Επιτροπή Γεωργίας. 

Προσγείωση 
ΥΣΤΕΡΑ ano 14 μήνες oc υπεύθυνο 

κυβερνητικό πόστο, τι έχα να πει; 
— Εχα κάνας την αίσθηση ότι μπόρα να 
κάνα πάρα πολλά πράγματα, αλλά βλέπα 
μετά ότι οι περιορισμοί - οικονομικοί, 
κοινωνικοί, διοικητικοί — αναι τόσοι πολ 
λοί, ώστε το πεδίο δράσης αναι, πράγμα 
τικά, πολύ περιορισμένο. Μετά 14 μήνες, 
θα "λεγα, ότι έχω κάποιο θυμό για το 
περιορισμένο των δυνατοτήτων ROW έχα 
κανείς α αυτή τη θέση, για τη βραδύτητα 
μ« την οποία μπόρα κάνας να εκτελέσει 
αυτό που έχα βαλα στόχο του. Και για να 
διευκρινήοω — αυτό δεν οφείλεται στην 
κυβέρνηση, αλλά στον όλο μηχανισμό, 
στο σύστημα. 

Ε( Ιούνιον, λοιπόν, τα σπουδαία"1 

Μ«1 

Στην 
Φιλανδία 

χωρίς 
διαβατήριο 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ Γνωριμίας με 
τη Φινλανδία - χωρίς 
διαβατήριο™ Αρκα μια 
επισκενη αχό αύριο, στο 
«Ιντερκοντινένταλ, της 
Συγγρού, ¿ως και 
Παρασκευή 11. 
Τη διοργανώνουν η πρεσβεία 
της Φινλανδίας, ο Τουρισμός 
της, η «Φινναίρ» και το 
•Ιντερκοντινένταλ» του 
Ελσίνκι, με σκοπό να φέρουν 
τις δύο χώρα; κοντά. Αλλωστε 
τις ενώνα, από καιρό, κ« η 
Φινλανδο—Ελληνική Ενωση 
του Ελσίνκι. 

Η πολύπτυχη αυτή εκδήλωση 
περιλάμβανα έκθεση 
προϊόντων 30 βιομηχανιών, 
μόδας, φωτογραφίας, διάλεξης, 
συναυλία στο Ινστιτούτο 
Γκαίτε την Τέταρτη, 
Αμέσως μετά τα αυριανά 
εγκαίνια, που θα κάνα ο 
υπουργός Προεδρίας κ. κ. 
Μενιος Κουτοογιωργας, 
ακολούθα δεξίωση με 
οικοδέσποινα την ξανθή, 
δημοφιλέστατη κ. Ηβα 
Χριστίνα Μακελάινεν, πρέσβη 
της Φινλανδίας στην Ελλάδα 
ε&ω και δυόμισι χρονιά. 

Η *α Ηρα Κριστίνα Μακελάινεν. 

Αλλά, εκτός από τη γνωριμία 
μ* το εμπόριο, την κουλτούρα 
και τη βιομηχανία της 
Φινλανδίας, θα υπάρχα κατ 
γεύση από Βόραες λιχουδιές. 

Η ταβέρνα στο διάστημα της 
«βδομάδας Φ. θα πρόσφερα 
Φινλανδεζικα φαγητά, με 
πρόγραμμα και μουσική από 
Φινλανδικό συγκρότημα. 
Ελάφι, σούπα ano σολωμό, 
φιλέτο σολωμό στη σχάρα, 
ζαμπόν καπνιστό σάουνα, 
ρέγγα της Βαλτικής, πέστροφα 
θαλάσσης, καπνιστό ψητό από 
τάρανδο - μερικοί μεζέδες 
κρωτογευστοι, που απαιτούν 
όρεξη οση και περιέργεια... 

• EóbiycAàvc: 
Η μητέρα στη κόρη, που 

ετοιμάζεται να βγει ραντεβού: 
«Να είσαι φρόνιμη. Κι αν δεν 
μπορείς να είσαι φρόνιμη, να 
είσαι προσεχτική. Κι αν δεν 
μπορείς να είσαι ούτε φρόνιμη, 
ούτε προσεχτική, να θυμάσαι 
τις ημερομηνίες«. Για χο 
EVT 

ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ μέτρα χρέχα 
να λάβουν οι αρχές για να χρο 
φυλάξουν τον Κυριάκο Παχαχρό 
νη, κι εμάς όλους, αχό τις εκδηλω 
σας του θαυμασμού των Ελληνί 
8ων. Αχ' όλη την ι πικρατεια τα 
κρούσματα δρακολατρϊος. 

Πραγματική «πάλη των τάξεων» ανά 
μεαα στο γυναικόκοσμο για την εύνοια 
του πρώην ΛΟΚατζή «ου δεν Μοίμπνι 
άτι, βιάζοντας κ« σκοτώνοντας εν ψυ 

θα γινόταν κω «αβωλο» TOJV ort 
«ν ερωτικά θηλυκών πάσης Ελλά 

την καυτή ερωτική 

Δρακολατρεια... την 

γραφιά, τις χροταοας γάμου, ας 
βας γωτρίναν και θηλυκών νοσοκόμων 
που του έγιναν οτην προσαγωγή του για 
εξέταση από ψυχίατρους - που, παρεν 
•truca, τον βρήκαν «με τις Φρένες σαας» 
— αναι κω η ευρεία κάλυψη που γίνεται 
oro θέμα. Oc και στα ερτζιανά κύματα 
Βγήκε ο κολλητικός αυτός θαυμασμός, 
που άνω, ίσος, εξίσου ανησυχητικός, 
σαν μορφή νοσηρότητας, με τ« αδέχθη 
εγκλήματα ταυ «δράκοι». Αγανακτιομε 

νος αναγνώστης μας, ο κ. ί ιαννης Πενε 
σης κατήγγειλε τη δημοσιότητα που πή
ρε η όλη υπόθεση. Ανοιγα ο κόσμος, το 
πρωί, το ραδιόφκινό του για να δα τι 
γίνεται στον κόσμο κι άκουα μω δράκο 
πληκτη να δίνα συνέντευξη και να ε 
κθαάζα ne ορατές ταυ Κυριάκου «α 
άντρας, αν' αυτόςΙ». 

Συνέβη, χτες, οτην ατκομκη του •' 
Προγράμματος «Κάθε Μέρα Παντού» 
HOU ασχολήθηκε με την ακρίατωαη μιας 

, της totea« την απτωρω να 
|V άρρωοτη κροτίμηση της 
για να την άκουσα ολο το 

πανελλήνιο. «Λεν με νωάζα να πάω κω 
Φυλακή, αοαα να άμω κοντά του* Κύ 
μα Πενέση, όχι για να το πβναηούμε, 
αλλά «χετε δίκιο «ου αγανακτείτε. Ολοι 
μας, α ΟΑΕΣ μας, γιατί δεν άνω όλος « 
Ελληνιδκς ρηχές κω ανικανικοπαιητκς 
ΕΥΤΥΧΠΧ, θα θέλαμε να ιιιομιιιήοα 
na αυτή η ωιορωα. Κω να μιληοα 

Κνο η Λιωοοαύνη, κι όχι αυτή η θλι 
»ή ΜΒΒφηφίη τ·*ν γνναικβν που to 

μυαλά τους, άαως λέα κω ο ποιητής, 
«μπρώται με μω φουρκέτα». 


