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 ΜΕ Ξανθούλπ-

Καοσάνδρα σελ. 24, 
τον Ιό με την Καραμέλα 
σελ. 27 και τα 
αναλυτικά προγράμματα 

για την τηλεόραση το 
Σαββατοκύριακο σελ. 31-34

ΑΠΟ ΤΗΝ "ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ"

Καθαίρεση 
της Ρούλας

Ο πρώτος... 
ανασχη
ματισμός. Το 
διοικητικό 
συμβούλιο της 
«Ολύμπικ 
Κέτερινγκ» 
αφαίρεσε χθες 
τον τίτλο του 
εντεταλμένου 
συμβούλου για 

θέματα VIP και τα κλειδιά του 
προσωπικού της γραφείου από τη 
Ρούλα Βλαχοπούλου, προσωπική φίλη 
της Δήμητρας Λιάνη ΣΕΛ. 44
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ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΚΤΟΣ
παπούΒιας,
Αιβάνης,
Στάθης.
Κρεμαστινός,
Ποττάκης,
Μ ικρούτσικος,
Σηφουνάκης,
Κατσιφάρας,
ΒαΒυράκης,
Τριαρίδης,
Χυτήρης,
ΚουΒούρης,
Ακριβάκης,
Δαμιανίδης.
Λιανής,
κοκκινοβασίΒης,
Αθανασάκης

ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΝΤΟΣ
κουβεΒάκης, 
ΓιαννόπουΒος. 
πασχαΒίδης  
και άΒΒοι...

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑ
Ο ΛαΒιώ της  
επιδιώ κει 
τ η ν  προεδρία

Τα πρώτα βήματα 
ενός νέου 
πρωθυπουργού στο 
προεδρικό μέγαρο. 
Τα αμέσως 
επόμενα Βήματα 
του Κώστα Σημίτη 
θα είναι πολύ 
δυσκολότερα

jure αυτό το 
μπληρώσετε 30,

Ακπς - Αρσένπς μάλλον £ Γ \ Πονοκέφαλος το τι θα 
μένουν στα ίδια πόστα πάρουν Βάσω - Πάγκαλος
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Να τολμήσει 
με νέα 
πρόσωπα

1 1
όποιοι τον 
χαρακτήρισαν 
«νομάρχη των 

Βρυξελλών». Κάποιοι 
άλλοι, «συντηρητικά 
πολιτικά, με ελάχιστες 
σοσιαλιστικές 
ανησυχίες». Μερικοί 
επιμένουν πως «με το 
σχημάτισμά της νέας 
κυβέρνησης θα 
επιβεβαιώσει πως 
είναι άτολμος», ενώ 
δεν είναι λίγοι αυτοί 
που υποστηρίζουν πως 
«σύντομα θα 
αποδειχθεί η 

μετριάτητα του ανδράς». 
Τέλος, ο χαρακτηρισμάς 
«οπαδάς του μονεταρισμού» 
βρίσκει αρκετούς 
συμφώνους για το νέο 
Πρωθυπουργέ. Ξεκινάει με 
ένα σημαντικά μειονέκτημα 
λοιηάν ο Κ. Σημίτης. Να 
αποδείξει πως δεν είναι 
τίποτε απά άλα αυτά, αλλά 
αντίθετα έχει τη δυνατάτητα 
και κυρίως την πράθέση να 
προχωρήσει σε μια τομή στα 
πολιτικά και άχι μάνο 
πράγματα. Η πρώτη ευκαιρία 
να αποδείξει άτι πράγματι 
είναι ικανάς να κάνει κάτι 
τέτοιο, του δίνεται τώρα που 
θα πρέπει να συγκροτήσει 
την κυβέρνησή του. Αν κύριο 
μέλημά του είναι η 
διατήρηση των λεπτών και 
εύθραυστων κομματικών 
ισορροπιών. Αν πρωτίστως 
τον ενδιαφέρει η 
εκπροσώπηση ήλων των 
τάσεων, που βασίζονται άχι 
σε ιδεολογικά, αλλά σε 
προσωπικά κίνητρα. Αν 
βασική του επιδίωξη είναι ο 
συγκερασμός προσωπικών 
και πολλές φορές ιδιοτελών 
φιλοδοξιών. Αν, τέλος, έχει 
σκοπό να μας παρουσιάσει 
μια κυβέρνηση με τα ίδια 
φθαρμένα πρόσωπα, σίγουρα 
ο νέος Πρωθυπουργός έχει 
χάσει το παιχνίδι.

: όντως, έστω σε 
επίπεδο
ανεπιβεβαίωτων 

πληροφοριών, τα πρώτα 
ονόματα ακούγονται.
Φεύγουν οι προεδρικοί, λένε. 
Σωστά, αλλά ποιοι έρχονται. 
Τα ονόματα που «παίζουν», 
δεν τα θυμόμαστε για το 
σπουδαίο έργο τους. Γιατί να 
μην τολμήσει λοιπόν. Νέα, 
άφθαρτα, ικανά και με 
φαντασία άτομα, έστω και αν 
δεν είναι βουλευτές, έστω και 
αν δεν τα ξέρει ο... θυρωρός 
τους. Τολμηρή πρόταση ε;

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Π Α Ν Τ Ε Λ Α Κ Η Σ

Κέρδισε έδρα ο Τσοβόλας
Πρώ τη συνδικαλιστική εκπροσώ πηση για το  νεοσύστατο κόμμα 

του Δ ημήτρη Τσοβόλα  προέκυψε από τα αποτελέσματα του 21 ου 
Πανελλαδικού Συνεδρίου τω ν ταχυδρομικώ ν υπαλλήλω ν. Ο ι ερ
γασίες του συνεδρίου της Ο μοσπονδίας Εργα ζομένω ν στα Ε λλη 
νικά Ταχυδρομεία (Ο Μ Ε -Ε Λ ΤΑ ) ολοκληρώ θηκαν χθες, και ύστερα 
από την καταμέτρηση τω ν ψήφων, μία από τις 35 έδρες στο διοι
κητικό συμβούλιο τη ς  ομοσπονδίας κατελήφθη από την παράτα
ξη Δημοκρατική Αγω νιστική Κίνηση Ταχυδρομικώ ν που θεωρεί
ται προσκείμενη στο κόμμα Τσοβόλα  (Δ Η Κ Κ Ι). Ο ι υπόλοιπες πα
ρατάξεις διατήρησαν τις δυνάμεις τους στα ίδια περίπου επίπε
δα, και η Π Α ΣΚ Ε  (Π Α Σ Ο Κ ) έλαβε 22 έδρες από 23 που κατείχε, η 
Δ Α Κ Ε  (Νέα Δημοκρατία) έλαβε 9 έναντι 10, ενώ ΚΚ Ε και ανεξάρ
τητοι μοιράστηκαν τις υπόλοιπες. Α Θ ΛΗ ΤΙΚ Α
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Θ ΕΡ Μ Η  υποδοχή στον Σημίτη από τον Κ. Στεφανόπουλο στο προεδρικό μέγαρο, 
πριν του δώσει την εντολή να σχηματίσει τη νέα κυβέρνηση

πρόεόρος: πολύ ένιονες 
οι ελπίδες για οας

Του Ν ΙΚ Ο Υ ΚΙΑΟΥ

Είναι πολύ έντονες 
οι ελπίδες για 
σας». Η φράση 

αυτή του Προέδρου της 
Δημοκρατίας Κ. 
Στεφανόπουλου στο νέο 
πρωθυπουργό Κ. Σημίτη 
την ώρα που τον δεχόταν 
χθες το πρωί στο γραφείο 
του στο προεδρικό μέγαρο, 
φανερώνει καθαρά το 
θερμό και φιλικό κλίμα της 
συνάντησης.

Μίση ώρα κράτησε η συνάντη
ση, η πρώτη των δύο πολιτειακών 
παραγόντων. Η θερμή και φιλική 
ατμόσφαιρα, όμως, μέσα στο 
προεδρικό μέγαρο δεν συμβάδι
σε με το κλίμα που επικρατούσε 
έξω. Μόλις περίπου 10 άνθρω
ποι ήταν στην έξοδο του προε
δρικού μεγάρου και ελάχιστοι 
χειροκρότησαν όταν έβγαινε ο 
νέος πρωθυπουργός. Ηταν κά-

ποιοι περίεργοι περαστικοί και 
τουρίστες.

Στις 10 ακριβώς έφθασε με τη 
λευκή BMW ο Κ. Σημίτης.

— Θερμά συγχαρητήρια, του
είπε σφίγγοντάς του θερμά το 
χέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρα
τίας.

Σημίτης: Ευχαριστώ πάρα 
πολύ.

Στεφανόπουλος: Ξεκινάει μια 
καινούργια περίοδος, που δημι
ουργεί ελπίδες και προσδοκίες. 
Είναι πολύ έντονες οι ελπίδες 
για σας.

Σημίτης: Ευχαριστώ, ελπίζω 
να ανταποκριθώ. Θα χρειασθεί 
κόπος και προσπάθεια. Υπάρ
χουν συνεργάτες, υπάρχουν δυ
νάμεις, υπάρχουν ιδέες. Ελπίζω 
να τα καταφέρω.

Στεφανόπουλος: Οι κόποι δεν 
φοβίζουν τις κυβερνήσεις και 
τους πρωθυπουργούς. Ασφαλώς 
όχι. Αυτή είναι αυτονόητη προϋ
πόθεση.

Μισή ώρα αργότερα βγαίνο
ντας από το προεδρικό μέγαρο ο

Ακης: Δεν είχε δεσμευτεί 
ο Λαλιώτης να με ψηφίσει

Ενότητα, συνέχεια του κόμ
ματος και αξιοκρατική 
αντιπροσωπευτική σύνθε
ση της κυβέρνησης είναι, κατά 

τις δηλώσεις των στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ, τα βασικά στοιχεία 
που εξασφαλίζουν «νικηφόρα 
πορεία».

Ο Ακης Τσοχατξόπουλος δή
λωσε ότι «η υπόθεση (σ.σ. των 
υποψηφιοτήτων) έκλεισε και τώ
ρα προχωράμε για δουλειά. Αυ
τό είναι που αναμένουν από 
εμάς, ο καθένας από τη θέση του 
όπου είτε τον εκλέξουν είτε τον 
τάξουν».

Για το ρόλο του Κ. Λαλιώτη 
δεν είπε κακό λόγο: «Δεν νομίζω 
ότι ο Κ. Λαλιώτης είχε δεσμευθεί 
να ψηφίσει εμένα. Σε καμία πε
ρίπτωση δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. 
Εγώ πληροφορήθηκα από τον 
ίδιο στις 9.30 το πρωί προχθές 
κατά την ψηφοφορία την επιλογή 
του».

Και κατέληξε: «Το βασικό εί

ναι ότι όλοι ενωμένοι, τώρα που 
την ευθύνη του Πρωθυπουργό 
την έχει ο Κώστας Σημίτης, να 
προχωρήσουμε για να αντιμετω
πίσουμε τις ευθύνες μας απένα
ντι στην ελληνική κοινωνία και 
προπαντός και τις ευθύνες συνο
λικά στην παράταξη του 
ΠΑΣΟΚ».

Ο Γ. Χαραλαμπάπουλος δή
λωσε: «Πιστεύω ότι το πρώτο 
πρόκριμα και η πρώτη εντύπωση 
που θα δοθεί στην κοινή γνώμη 
για την κυβέρνηση είναι η σύνθε
ση της κυβέρνησης, τα πρόσωπα 
που θα την αποτελόσουν. Θα 
πρέπει να συμμετέχουν όλα τα 
ικανά και έντιμα στελέχη. Το 
πρόκριμα πράγματι θα είναι η 
πρώτη κυβέρνηση και οι πρώτες 
κινήσεις τις όποιες θα κάνει με 
την εμφάνισή της». Και ερωτη- 
θείς αν θεωρεί δεδομένη τη συμ
μετοχή των Τσοχατζόπουλου, 
Αρσένη, είπε: «Εκ των πραγμά
των θα μπορούσε κανείς να τη 
θεωρήσει δεδομένη. Τουλάχι-

Κ. Σημίτης δήλωσε ότι ο Πρόε
δρος του έδωσε την εντολή να 
σχηματίσει τη νέα κυβέρνηση, 
ότι αργά το μεσημέρι τα μέλη του 
υπουργικού συμβουλίου θα υπέ
βαλλαν τις παραιτήσεις τους και 
ότι ο ίδιος κι η νέα κυβέρνηση θα 
ορκιστούν μεθαύριο το μεσημέ
ρι.

Οι παραιτήσεις
Στις τρεις ακριβώς ο αναπλη- 

ρών τον πρωθυπουργό Α. Πα- 
πανδρέου, Ακης Τσοχατζόπου- 
λος, έμπαινε στους χώρους του 
Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυ
πουργού στη Βουλή. Λοξοδρό
μησε όμως. Και πέρασε πρώτα 
από το γραφείο του υπουργού 
Επικράτειας Αντ. Λιβάνη. Εμει
νε περί τα 10 λεπτά και μετά 
μπήκε στο Πολιτικό Γραφείο, 
όπου τον περίμενε ο Κ. Σημίτης 
για τις παραιτήσεις των υπουρ
γών και υφυπουργών. Περί τις 
3.30 μπήκε στο γραφείο και ο 
γραμματέας του υπουργικού 
συμβουλίου Σωτ. Λύτρας.

στον ως δεδομένη στις προθέσεις 
του Πρωθυπουργού. Βγήκαμε νι
κητές με την έννοια ότι τηρήθη
καν άψογες δημοκρατικές διαδι
κασίες».

Ο Απ. Κακλαμάνης τόνισε: 
«Προϋπόθεση της επιτυχίας του 
νέου Πρωθυπουργού θα είναι 
πρώτον να τον στηρίξουμε όλοι 
μας και προφανώς για να συμβεί 
αυτό θα πρέπει πρώτα να διαλύ
σει την ομάδα του ώστε και οι 
άλλοι ομαδάρχες να διαλύσουν 
τις δικές τους... Ο Κ. Σημίτης εί
ναι ευρωπαϊστής, εκσυγχρονι
στής, αλλά μην ξεχνάτε ότι το 
ΠΑΣΟΚ έχει διαδικασίες που αν 
δεν παίξεις με τους ίδιους όρους 
δεν μπορείς να πετύχεις αποτέ
λεσμα. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να 
καταθέσω στο βαθμό που μπορώ 
να το γνωρίζω ότι ήταν ο μόνος 
που δεν διαπραγματεύθηκε 
υπουργεία, υφυπουργεία ή οποι- 
εσδήποτε άλλες θέσεις.

Ηταν ξεκάθαρος από την πρώ
τη στιγμή».

Ενθουσιασμένος έδειχνε ο Στεφανόπουλος με τον Σημίτη χθες στο 
προεδρικό μέγαρο

— Δεν συζητήσαμε τίποτα για κυβέρνησης Παπανδρέου έχουν 
το σχηματισμό της κυβέρνησης, ήδη υποβάλει τις παραιτήσεις 
είναι αποκλειστική αρμοδιότητα τους και για ορισμένα σημαντικά 
του Πρωθυπουργού, δήλωσε με- θέματα της εξωτερικής και εσω- 
τά το τέλος της συνάντησης, περί τερικής πολιτικής κατά το τελευ- 
τις 3.45 μ.μ. Είπε ακόμη ότι τον ταίο δίμηνο, που αναπλήρωνε 
ενημέρωσε πως όλα τα μέλη της τον Α. Παπανδρέου.

Στόχος Λαλιώτη 
η προεδρία ΠΑΣΟΚ

ΠΛΩΡΗ για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ έχει βάλει ο Κώστας Λα
λιώτης. Η σκέψη του δεν είναι τωρινή, αλλά ενισχύθηκε μετά τις τε
λευταίες εξελίξεις. Ο κ. Λαλιώτης είναι από τους ένθερμους υποστη- 
ρικτές της διεξαγωγής συνεδρίου τον προσεχή Ιούνιο, μολονότι στην 
πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής οι περισσότεροι ομι
λητές τάχθηκαν εναντίον της, με το επιχείρημα ότι αυτό θα αποτελού
σε υπονόμευση του νέου πρωθυπουργού. Υπάρχουν δυο ενδεχόμενα:
1. Το συνέδριο να διεξαχθεί μετά τις προσεχείς εκλογές, οπότε δεν θα 
υπάρξει κανένα πρόβλημα. Ο κ. Σημίτης θα οδηγήσει το κυβερνών 
κόμμα σ’ αυτές.
2. Να γίνει το συνέδριο σε μερικούς μήνες, οπότε μπορεί να δημιου- 
ρηθει πρόβλημα διαρχίας. Θεωρείται βέβαιο ότι ο κ. Σημίτης θα διεκ- 
δικήσει και την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και σ’ αυτήν την περίπτωση 
μπορεί να ξεσπάσει εσωκομματική σύγκρουση. Ο κ. Λαλιώτης είναι 
από τους παράγοντες που διαμόρφωσαν το προχτεσινό αποτέλεσμα, 
μολονότι ο ίδιος διέψευδε χτες σε όλους τους τόνους ότι είχε κάποια 
παρασκηνιακή δραστηριότητα. «Δεν σημάδεψα καμιά τράπουλα» 
έλεγε χαρακτηριστικά. Δεν έκρυψε, πάντως, τις προθέσεις του. Οταν 
ρωτήθηκε αν στο συνέδριο είναι πιθανό να διεκδικήσει την προεδρία 
του κόμματος απάντησε(στον «Αντέννα»): «Δεν το έχω σκεφθεί. Εί
ναι ένα καλό ερώτημα που πρέπει να με απασχολήσει». Ισχυρή στο 
κόμμα είναι και η πλευρά του Ακη Τσοχατζόπουλου, η οποία έλεγε 
χθες χαρακτηριστικά ότι «δεν πρόκειται να χαρίσουμε το κόμμα ούτε 
στη μειοψηφία (εννοώντας τον κ. Σημίτη) ούτε στις διάφορες ομάδες» 
(εννοώντας τον κ. Λαλιώτη).



ΤΟ NEO 
ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
ΜΕ ΣΗΜΙΤΗ

Η πολιτική ζωή αρχίζει να 
γίνεται ενδιαφέρουσα. Ο 
νεοεκλεγείς πρωθυπουρ
γός Κώστας Σημίτης δεν α
ναπτέρωσε απλώς το ηθικό 
των βουλευτών, των στελε
χών και των οπαδών του 
ΠΑΣΟΚ, πολλοί από τους ο
ποίους εξομολογούνται ότι 

είναι, ίσως, η

Ι
!®| πρώτη φορά 

μετά το 1981 
ν 35 που αισθάνο-

Ο  νται τόσο έ-
| | » ντονη συγκί-
β *  νηση, τόσο
©  αισθητή την
μ  ικανοποίηση
■*4 από την αλ
ί?! λαγή της σε-
Η  λίδας. Δεν

δημιουργεί,
επίσης, η εκλογή του Κ. Ση
μίτη την αίσθηση ενός νέου 
ξεκινήματος μόνο στον κό
σμο του κυβερνώντος κόμ
ματος, αλλά και ευρύτερα. 
Αφού η αλλαγή του πολιτι
κού σκηνικού στο κυβερνη
τικό κόμμα δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για ανασύ
νταξη και επαναπροσδιορι
σμό στόχων, τακτικής και 
στρατηγικής και στα αλλά 
κόμματα. Τα οποία, είτε το 
παραδέχονται είτε όχι, μέλ- 
λεται να επηρεαστούν άμε
σα από την εκλογή του Κ. 
Σημίτη. Ενός σύγχρονου 
πολιτικού, απαλλαγμένου 
εν πολλοίς από παλαιοκομ- 
ματική νοοτροπία που βα
σανίζει αυτό τον τόπο, ενός 
πολιτικού με γνώσεις, ήθος 
και αρχές. Το  ΠΑΣΟΚ απέ
κτησε μια νέα δυναμική με
τά την τάση κατάρρευσης 
που παρουσίασε κατά την 
τελευταία περίοδο της 
πρωθυπουργίας του 
Ανδρέα Παπανδρέου, τόσο 
εξ αιτίας της υγείας του 
πρώην πρωθυπουργού όσο 
και λόγω της αναρρίχησης 
στο περιβάλλον του αριβι- 
στικών στοιχείων, που ήρ
θαν να επιβαρύνουν την ή
δη κακή εικόνα της ασυντό- 
νιστης κυβέρνησης.

Ο Κ. Σημίτης ξεκινάει τώ
ρα με τις καλύτερες προϋ
ποθέσεις, τους καλύτερους 
δυνατούς όρους. Η άψογη 
ατμόσφαιρα που κυριάρχη
σε κατά τη διαδικασία εκλο
γής, καθώς και η παραδειγ
ματική στάση όλων Των υ
ποψηφίων, δημιουργούν 
πρόσφορο έδαφος για την 
καλλιέργεια ελπίδας πως η 
ομοψυχία θα συνεχιστεί. 
Δεν παραβλέπει κανείς, βε
βαίως, πως θα χρειαστεί να 
εμπλουτίσει έτι περισσότε
ρο, ο Κ. Σημίτης, τη φαρέ
τρα της υπομονής του για 
επίτευξη νέων ισορροπιών. 
Διαθέτει, άλλωστε, μακρό
χρονη εμπειρία. Τόσα χρό
νια στο ΠΑΣΟΚ δεν έκανε 
τίποτα άλλο από ασκήσεις 
ισορροπίας ανάμεσα στη 
στενή συνεργασία με τον Α. 
Παπανδρέου και την κό
ντρα. Χρέος του Κ. Σημίτη 
τώρα είναι να επιβεβαιώσει 
τις ελπίδες που γεννήθη
καν. Να καταστήσει δυνατή 
την αλλαγή της πορείας. Να 
μην περιοριστεί στην απλή 
διαχείριση, στην αποτροπή 
της χρεοκοπίας, απομα- 
κρύνοντας, απλώς, τούτο 
τον τόπο από το χείλος του 
γκρεμού. Οι απαιτήσεις εί
ναι περισσότερες. Το  ότι ο 
Κ. Σημίτης διαδέχεται έναν 
πολιτικό του βεληνεκούς 
του Ανδρέα Παπανδρέου, 
στη συγκεκριμένη συγκυ
ρία είναι και θετικό και αρ
νητικό. Τα οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα που 
ζητούν λύση, τα θεσμικά 
και πολιτικά αδιέξοδα που 
μας πνίγουν, το επιβεβαιώ-

νθυν· . Ν Τ Ο Ρ Α  ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ θα είναι οι αλλαγές στη νέα κυβέρνηση με απομάκρυνση περί

Του Γ ΙΩ Ρ ΓΟ Υ  ΚΑΡΕΛΙΑ

Μεγάλες αλλαγές στη 
σύνθεση του 
υπουργικού

συμβουλίου με ταυτόχρονη 
μείωση του αριθμού των 
μελών του σχεδιάζει ο νέος 
πρωθυπουργός Κώστας 
Σημίτης σε μισ προσπάθεια 
και να υλοποιήσει όσα ο 
ίδιος διεκήρυσσε 
παλιότερα και να δώσει την 
εικόνα του «νέου 
ξεκινήματος».

Θεωρείται βέβαιο ότι θα απο
χωρήσουν από την κυβέρνηση συ
νολικά 25 έως 30 σημερινά μέλη 
της, από τα οποία τουλάχιστον 10 
υπουργοί, Και αναμένεται να ει
σέλθουν περίπου 20 νέα πρόσω
πα. Το σημερινό υπουργικό συμ
βούλιό αποτελείται από 51 υ
πουργούς, αναπληρωτές και υφυ
πουργούς. Το νέο δεν θα έχει πε
ρισσότερους από 40, ενώ θα κα
ταβληθεί προσπάθεια ο αριθμός 
να είναι μεταξύ 30 και 35.

Ο κ. Σημίτης θέλει να συγκρο
τήσει ένα «ικανό και αποτελε
σματικό» σχήμα, όπως έλεγαν συ
νεργάτες του. Και γι’ αυτό από 
σήμερα θα έχει αλλεπάλληλες ε
παφές με υπουργούς και άλλους 
συνεργάτες του, ώστε να σχημα
τίσει μια πλήρη εικόνα της κατά
στασης και να πάρει τις αποφά
σεις του μέσα στο Σαββατοκύρια-

0  Ακης φημολογείται ότι θα 
διατηρήσει το υπουργείο του

Ο Αρσένης εξέφρασε την 
επιθυμία να μείνει στο Αμυνας 

με τους υφυπουργούς του

Πώς κερδήθπκε η πρωθυπουργία

ΚεντρογενείςΚομματικοί Αρσενικοί

ΠροεδρικοίΠροεδρικοί

Σήμερα και αύριο ο Πρωθυ
πουργός θα συναντηθεί με τους 
Α. Τσοχατξόπουλο, Γ ερ. Αρσένη, 
Κ. Ααλιώτη, Γιώργο Παπανδρέ
ου, Γιάννο Παπαντωνίου και Αλ. 
Παπαδόπουλο, οι οποίοι μάλλον 
θα παραμείνουν στην κυβέρνηση. 
Επίσης, θα συναντήσει τους Θ. 
Πάγκαλο, Βάσω Παπανδρέου και 
Π. Αυγερινό και το γραμματέα 
του ΠΑΣΟΚ Κ. Σκανδαλίδη.

ΑποκΑείονται 
οι αντιπρόεδροι

Το ενδεχόμενο να οριστούν α
ντιπρόεδροι οι κ. Τσοχατζόπου- 
λος και Αρσένης δεν είναι πιθα
νό. Δεν είναι στη λογική του κ. 
Σημίτη, ενώ δεν το θεωρεί ως κα
λύτερη λύση ούτε ο μ. Αρσένης. 
Ετσι το πιθανότερο είναι οι δύο 
συνυποψήφιοι του κ. Σημίτη στην 
κούρσα της διαδοχής να διατηρή
σουν τα σημερινά υπουργεία 
τους. Στο ίδιο υπουργείο θα μεί
νει ο Κ. Ααλιώτης, ενώ κατά πά
σα πιθανότητα δεν θα αλλάξει 
και το οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης.

Ποιοι φεύγουν
Θεωρείται βέβαιο ότι θα φύ

γουν από την κυβέρνηση οι Κ. 
Παπούλιας, Θ. Στάθης, Δ. Κρε- 
μαστινός, I. Ποτιάκης, Θ. Μι- 
κρούτσικος, Ν. Σηφουνάκης, Γ. 
Κατσιφάρας, I. Βαλυράκης, Κ. 
Τριαρίδης, Τηλ. Χυτήρης και 
Αντ. Λιβάνης (υπουργοί), Γ. 
Ανωμερίτης και Κ. Κουλούρης 
(αναπληρωτές), Μ. Μπεντενιώ- 
της, I. Ανθόπουλος, Ν. Κυριαζί- 
δης, Αλ. Ακριβάκης, Αλ. Δαμιανί- 
δης, Γ. Αδαμόπουλος, Ν. Φαρμά- 
κης, Μαρία Αρσένη, I. Τσακλί- 
δης, Χρ. Κοκκινοβασίλης, Δ. 
Σαρρής και Ν. Αθανασάκης (υ
φυπουργοί).

Είναι πολύ πιθανό να καταρ- 
γηθεί η θέση του υπουργού Επι
κράτειας (την κατείχε ο κ. Λιβά- 
νης), ενώ στις προθέσεις του νέου 
Πρωθυπουργού είναι να μειωθεί 
δραστικά ο αριθμός των αναπλη
ρωτών υπουργών και των υφυ
πουργών.

Ο κ. Σημίτης δεν είχε καταλή- 
ξει μέχρι χθες το βράδυ σε κανέ
να, έστω και πρόχειρο, σχήμα και 
δεν αναμένεται να καταλήξει 
πριν ολοκληρώσει τον κύκλο των 
επαφών του. Ετσι όλα τα ενδεχό
μενα είναι ανοιχτά για ορισμένα 
υπουργεία:
ΑΑΑογές
•Για το υπουργείο Εξωτερικών

υπάρχουν πρόσωπα περισσότερα 
του ενός. Ο θ . Πάγκαλο; φυσικά 
προηγείται, εκτός κι αν ο ίδιος 
θελήσει να αναλάβει άλλο υ
πουργείο που να ασχολείται με ε
σωτερικά θέματα. Δεν αποκλείε
ται ο κ. Σημίτης να προτείνει τη 
θέση αυτή στους κ. Αρσένη και 
Τσοχατξόπουλο, αν θελήσει ν’ 
αλλάξει τη σημερινή μορφή του 
κυβερνητικού σχήματος. Η κ. Βά
σω Παπανδρέου θα μπορούσε να 
αναλάβει ευθύνες στον εξωτερι
κό τομέα ή ακόμη καλύτερα σ’ έ
να νέο υπουργείο Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων.

•Το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης θεωρείται επιτυχη

μένο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 
αποκλείεται οποιαδήποτε αλλα
γή. Αν προκριθεί αλλαγή του ση
μερινού υπουργού Εθνικής Οικο
νομίας Γιάννου Παπαντωνίου, 
τότε πιθανότερη αντικαταστά- 
τριά του θα είναι η X. Βάσω Πα
πανδρέου. Και σ’ αυτή την περί
πτωση ο κ. Παπαντωνίου θα προ
τιμούσε τη θέση του υπουργού 
Εξωτερικών. Ο υπουργός Οικο
νομικών Αλ. Παπαδόπουλο; θα 
παραμείνει πιθανότατα στη θέση 
του, αν και ο ίδιος δεν κρύβει την 
ενδόμυχη επιθυμία του να αναλά- 
βει π.χ. ένα εκ των υπουργείων 
Εσωτερικών ή Πολιτισμού.

Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί 
για τον κ. Σημίτη το υπουργείο 
Τύπου και η θέση του κυβερνητι
κού εκπροσώπου. Δεν αποκλείε
ται το υπουργείο αυτό να καταρ- 
γηθεί. Για τη θέση του εκπροσώ
που γίνονται διάφορες σκέψεις. 
Μια φήμη που κυκλοφόρησε χθες 
έλεγε ότι θα την αναλάβει ο βου
λευτής Γ. Πασχαλίδης, αλλά τί
ποτα δεν είναι βέβαιο.

Μεταξύ των προσώπων που 
διεκδικούν μια θέση στην κυβέρ
νηση είναι ο Γ. Κουβελάκη;, ο 
Ευάγγ. Γιαννόπουλο; και πολλοί 
νέοι βουλευτές, στενοί συνεργά
τες του κ. Σημίτη τα τελευταία 
χρόνια.

Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός θα 
αποφύγει να υπουργοποιήσει 
πολλούς δικούς του βουλευτές, ώ
στε να μη δείξει ότι υποκύπτει 
στη λογική της ευνοιοκρατίας και 
να μην έχει ανάλογα αιτήματα α
πό τους άλλους «προύχοντες» της 
κυβέρνησης.

Ο Ακης Τσοχατξόπουλο;, με
τά τη χθεσινή «τυπική» συνάντη
σή του με τον κ. Σημίτη, δήλωσε 
ότι «η συμμετοχή όλων των στελε
χών στην κυβέρνηση είναι δεδο-

Γιαννόπουλος: Αποδοκιμασία 
πολιτικής και περιγύρων

«Η  εκλογή του κ. Σημίτη μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν α
ποδοκιμασία τή ς  μέχρι τώ ρα κυβερνητικής πολιτικής και ό
λω ν όσων λέγοντα ν για “αυλές" και “περίγυρους” . Οσα 
διαδίδονται για ύπουλες ενέργειες κατά την ψηφοφορία α
πό τον Κώστα Ααλιώτη μόνο σαν μυθεύματα μπορούν να 
χαρακτηριστούν». Αυτά ανέφερε ο Ευ. Γιαννόπουλος σε ο
μιλία του χθες από το κανάλι A R T  68. Και πρόσθεσε: «Αν 
μου ζητηθεί, θα δεχθώ τη συμμετοχή μου στο κυβερνητικό 
σχήμα, με προσωπική μου θυσία, προς όφελος του λαού, 
του κινήματος και της πατρίδας. Ο ,Κ ώ στα ς Σημίτης είμαι 
βέβαιος ότι θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις προσδοκίες του 
λαού μας και τη ς  δημοκρατικής παράταξης, με δεδομένη 
τη συμπαράσταση όλω ν τω ν στελεχών του Π Α ΣΟ Κ . Α ν όλα 
δεν πάνε όπω ς υποσχεθήκαμε στο λαό, στο συνέδριο του 
Π Α Σ Ο Κ  θα τεθώ υποψήφιος για την αρχηγίατου Κινήματος. 
Ο  κ. Τζουμάκας συνηθίζει να συκοφαντεί, εκτός από τον 
Γιαννόπουλο, συκοφάντησε τον Γιώ ργο Ραυτόπουλο, τον 
Θανάση Χαννακούλα κ.λπ.».

μένη, στο βαθμό που θα προτα- 
θεί. Δεν παζαρεύουμε» πρόσθε
σε.

Ο Λιβάνης
Ο κ. Λιβάνη; άφησε σημείωμα 

στο νέο Πρωθυπουργό με το ο
ποίο του εξηγεί ότι επί 32 χρόνια 
είναι φίλος και συνεργάτης του 
Α. Παπανδρέου και μόνο σε δική 
του κυβέρνηση μετέχει. Θα πα- 
ραμείνει βουλευτής και μέλος του 
Ε.Γ. και δηλώνει ότι είναι στη 
διάθεση του κ. Σημίτη για οποια- 
δήποτε βοήθεια.

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης 
Σ. Βαλυράκης δηλώνει έτοιμος 
να φύγει από το υπουργείο, αλλά 
ταυτόχρονα και πρόθυμος να πα- 
ραμείνει αν του ζητηθεί.

Στο Μαξίμου
Ο Πρωθυπουργός θα εγκατα

σταθεί πιθανότατα στο Μέγαρο 
Μαξίμου. Εκεί θα είναι το «στρα
τηγείο» του. Ομως το πρωθυ- 
πουργικό γραφείο στη Βουλή θα 
είναι σε πλήρη λειτουργία, καθώς 
ο ίδιος σκοπεύει να πηγαίνει εκεί 
δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα 
για αρκετές ώρες, ώστε να έχει ε
παφές με τους βουλευτές. Θεω
ρείται επίσης βέβαιο ότι ο Πρω
θυπουργός θα παρίσταται συχνά 
σε συνεδριάσέις της Βουλής σε 
μια προσπάθεια να αναβαθμιστεί 
το κύρος του Κοινοβουλίου, όπως 
έλεγαν συνεργάτες του.
•  Θερμό συγχαρητήριο τηλεγρά- 

•φημα έστειλε ο πρόεδρος της 
ΕΔΗΚ I. Ζίγδη; στον Κ. Σημίτη 
για την ανάληψη των καθηκόντων 
του και τον καλεί: «Προχωρήστε 
με πίστη, τόλμη και αποφασιστι
κότητα στην αποστολή, για την ο
ποία σας επέλεξε η ελληνική μοί
ρα».



που 10 υπουργών και άλλων 15 έως 20 αναπληρωτών και υφυπουργών

•ι όκκόικούν

0  Σημίτης συσκέφθηκε χθες με το Εκτελεστικό, τυπικώς, χωρίς να είναι μέλος του.

Κομματική στήριξη υηοσχέθηκε ο Σκανδαλίδης
Συμβολική επίσκεψη στα γραφεία του 

ΠΑΣΟΚ έκανε χθες ο νέος πρωθυπουρ
γός Κ. Σημίτης και είχε συνάντηση με το 
Εκτελεστικό Γραφείο, του οποίου δεν εί
ναι μέλος. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κ. 
Σκανδαλίδης χαρακτήρισε τον κ. Σημίτη 
«άξιο, ικανό και ισχυρό πρωθυπουργό, 
που μπορεί να ενσαρκώσει αυτό που ο 
ίδιος επογγέλθηκε χθες: την ενότητα, 
την ανανέωση και τη νίκη». Και τον δια

βεβαίωσε ότι «θα έχει την αμέριστη συ
μπαράσταση όλων των στελεχών, των 
οργανώσεων καρτών οργάνων του Κινή
ματος».

Ο Κ. Σημίτης από την πλευρά του συ
νόψισε ως εξής το μήνυμα της επόμε
νης μέρας, όπως ο ίδιος είπε: «Συστρά- 
τευση όλων, συντονισμένη λειτουργία, 
σκληρή προσπάθεια, αποτελεσματικό- 
τητα και αξιοκρατία». Ο Πρωθυπουργός

είπε ότι «οι πολίτες επιζητούν σοβαρό
τητα, αυτοκριτική στάση για τη συμπερι
φορά του καθενός» και «χαιρετίζουν την 
ελευθερία σκέψης και ιδεών, την προ
σπάθεια διαμόρφωσης πολιτικής που 
δεν είναι απλά συμμόρφωση ή συνέχιση 
τυποποιημένων πρακτικών». Ο  κ. Σημί
της επανέλαβε ότι το τρίπτυχο της δρά
σης του θα είναι «ενότητα, ανανέωση, 
νίκη στις προσεχείς εκλογές».

Μια ιστορική στιγμή. Κοιτάζει τον Ανδρέα την 3η Σεπτεμβρίου
του 1974

Λιγομίλητος, 
λίγο αμήχανος, 
αγαπάει την τζαζ

Τη ς  Λ ΕΝ Α Σ Π Α ΓΩ Ν Η

-Πάντα ο ίδιος ήταν. Ετσι όπως 
είναι τώρα, έτσι ήταν και πα
λιά... Σεμνός, ολιγόλογος, μετρη
μένος. Με αμηχανία στην επι
κοινωνία. Κάπως αδέξιος...
— Δηλαδή, όπως είναι τώρα, έ
τσι ήταν και είκοσι χρόνων; 
—Περίπου, ναι.
— Κι αυτό είναι καλό;
— Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κα
κό. Ξέρω, όμως, ότι είναι ένας 
άνθρωπος που διάβαζε και δια
βάζει πολύ. Είναι ενημερωμέ
νος για όσα μπορεί περισσότε
ρο. Διαβάζει λογοτεχνία. Πα
ρακολουθεί θέατρο, κινηματο
γράφο. Αγαπάει τη μουσική 
τζαζ. Την όπερα...

Οπως καταλαβαίνετε, η συ
ζήτησή μας με γνωστούς διανο
ούμενους της ευρύτερης Αρι
στερός, με καθηγητές Πανεπι
στημίου, που τον γνωρίζουν 
πολλά πολλά χρόνια, από το 
σχολείο και το Πανεπιστήμιο, 
αφορά το πρόσωπο του Κώστα 
Σημίτη.

Μόνο που μερικοί απ’ αυτους 
είναι το ίδιο σεμνοί και δεν θέ
λουν, όπως λένε, να δημοσιευ- 
θεί τρ όνομά τους και τυχόν -σ’ 
αυτή τη χώρα, που ζούμε- βγει 
και ο όρος... «Σημιτολόγος».

Αστείο είναι. Κι όμως έτσι εί
ναι.

Μεθοδικός
—Είναι αποτελεσματικός στη 
δουλειά του; ρωτάμε. Διότι 
μπορεί να έχει πολλά ακαδη
μαϊκά προσόντα αλλά πολλοί 
λένε ότι του λείπει η αποτελε- 
σματικότητα.

— Είναι οργανωτικός, μεθοδι
κός και πολύ εργατικός. Ο,τι 
κάνει, το κάνει συστηματικά.
— Πώς είναι στις παρέες του; 
Πίνει; Ξενυχτάει; Χορεύει;
— Με μέτρο! Με μέτρο... 
—Αυτός ο άνθρωπος δεν δίνει 
την εντύπωση ότι έχει τη χαρά 
της ζωής... Είναι έτσι;
— Οχι. Οταν χαλαρώσει στις 
παρέες του είναι θαυμάσιος.

Λέει ανέκδοτα, είναι καλός συ
νομιλητής. Δεν είναι στερημέ
νος από χαρές.
— Καλό είναι αυτό για έναν 
Πρωθυπουργό. Ετσι δεν είναι;
— Καλό για έναν Πρωθυπουρ
γό είναι, επίσης, ότι δεν λέει ψέ
ματα. Οτι δεν θέλει να πει κου
βέντα, για την οποία μετά θα 
μετανιώσει.
—Στη φύση πάει; Τη χαίρεται;

—Σίγουρα, ναι. Είναι και καλός 
κολυμβητής. Φοράει και στολή 
μάλιστα -χωρίς αναπνευστήρες- 
γιατί μένει πολλή ώρα στη θά
λασσα.
— Με τη γυναίκα του;
— Είναι πολύ αγαπημένοι.

Με θαυμασμό και εκτίμηση 
μιλάει ένας ακόμη πανεπιστη
μιακός καθηγητής, ο Μιχ. 
Σπουρδαλάκης:

«Εχει επαγγελματισμό στην 
καλή οργάνωση και την πρό
βλεψη», μας λέει.

Και κυρίως στην επιλογή 
προσώπων, η οποία δεν γίνεται 
με κομματικά κριτήρια. Κι έχει 
σεμνότητα στην επιστημονική 
δουλειά του, κάτι που εκτιμιέται 
ιδιαίτερα στον ακαδημαϊκό χώ
ρο. Δεν είναι, δηλαδή, ο άνθρω
πος του εξωφύλλου...

Αυτό που μας εντυπώσιασε, 
τέλος, είναι η δήλωση του πρώ
ην πρύτανη του Παντείου Πανε
πιστημίου, του Δημ. Κώνστα.

Οταν ήταν καθηγητής ώς το 
’85, ο Κ. Σημίτης στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο δεν έπαιρνε το 
μισθό του. Τον διέθετε στο Τα
μείο Απόρων Φοιτητών ή στη 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

Κι αυτό λέει πολλά.
Σ ’ αυτό το δημοσίευμα μοιά

ζει να λέμε όλα τα θετικά του 
νέου Πρωθυπουργού.

Δεν μπορεί. Εχει και ελαττώ
ματα.

Αυτό που είναι σίγουρο, ό
μως, είναι πως τα θετικά του 
(χωρίς να υπερβάλλουμε) στην 
παρούσα φάση, είναι απολύτως 
αναγκαία σ’ αυτή τη χώρα. Μας 
έχουν λείψει...

Σοβαρές αλλαγές 
στη λειτουργία 
κυβέρνησης, Βουλής

Τω ν  Π Α Ν Τ. Ζ Α ΓΟ Ρ ΙΑ Ν ΙΤΗ  
Α Λ ΙΚ Η Σ Μ Α ΤΣΗ

Στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων
φιλοδοξεί, όπως όλα δείχνουν, να επαναφέρει 
το Κοινοβούλιο ο νέος πρωθυπουργός Κ.

Σημίτης.

Ηδη από τη χθεσινή του ομιλία στην Κοινοβουλευτι
κή Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τις συζητήσεις με 
στενούς του συνεργάτες χθες, ήταν φανερή η πρόθεσή 
του να αλλάξουν πολλά τόσο στη λε ιτσυργία της κυβέρ
νησης όσο και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΠΑΣΟΚ. Αλλά κυρίως να κατοχυρωθούν θεσμικά, μέ
σω και της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγμα
τος, θέματα που αφορούν τη διαφάνεια του πολιτικού 
συστήματος και τον εκσυγχρονισμό του κράτους.

Ε ιδικότερα στη διαδικασία της αναθεώρησης του 
Συντάγματος, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με τις συ
νεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής στη Βουλή, ο κ. Ση
μίτης φέρεται να επιθυμεί να  θέσει και την προσωπική 
του σφραγίδα σε ορισμένες καθοριστικές αλλαγές.

Αλλαγές που θα αφορούν τα ατομικά δικαιώματα, 
την εξυγίανση της δημόσιας ζωής (οικονομικά των 
κομμάτων και των βουλευτών), αλλά και την συμπλή
ρωση των άρθρων που άπτονται της αναπλήρωσης, 
και όχι μόνο, του πρωθυπουργού, με αφορμή την πρό
σφατη ασθένεια του Α. Παπανδρέου και το πολιτικό 
πρόβλημα που αυτή δημιούργησε.

Με ταχύ ρυθμό
Εκτός όμως από τη συνταγματική κατοχύρωση, στό

χος του Πρωθυπουργού είναι να προχωρήσουν με τα
χύτατους ρυθμούς και τα  νομοσχέδια που αναφέρονται 
στα θέματα αυτά. Ο ι εξαγγελίες είχαν γίνει από τον ί
διο τον Α. Παπανδρέου την Πρωτοχρονιά του 1995 και 
ένα χρόνο τώρα δεν έχουν έρθει στη Βουλή. Ετσι ανα
μένεται ακόμη να ρυθμιστούν τα όσα αφορούν τα οικο
νομικά των κομμάτων -διαχείριση πόρων, χρηματοδό
τηση, διαφάνεια- τα οικονομικά των βουλευτών. Με εν
διαφέρον δε αναμένεται η θέση του κ. Σημίτη σε ό,τι α 
φορά το «πόθεν έσχες» των πολιτικών αρχηγών και 
στην υλοποίηση του ήδη ψηφισμένου νόμου που θεσμο
θετεί τα εθνικά συμβούλια για  την εξωτερική πολιτική, 
την παιδεία  και τη δημόσια διοίκηση.

Μ ια από τις πρώτες προτεραιότητες του Κ. Σημίτη θα 
είναι να αποκτήσει επιτέλους το ΠΑΣΟΚ - ύστερα από 
21 χρόνια- κανονισμό λειτουργίας στην Κοινοβουλευ
τική του Ομάδα.

Οπως είναι γνωστό, λίγο πριν ασθενήσει ο Α. Πα
πανδρέου βουλευτές της τότε αποκαλούμενης ομάδας 
Σημίτη είχαν καταθέσει σχέδιο κανονισμού λειτουρ
γίας της Κ.Ο., με βασικό άξονα την αναβάθμιση του ορ
γάνου ούτως ώστε να καταστεί ισότιμος παράγων στη 
χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής και στο σχεδίασμά 
των αποφάσεων. Η  αναβάθμιση αυτή θα περνούσε από 
τις τακτικές συνεδριάσεις, την κατοχύρωση του ρόλου 
του προεδρείου, την ανάδειξη των Κοινοβουλευτικών 
Τομέων Εργασίας, τη διαμόρφωση των νομοσχεδίων 
καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων όπως αυτά που προέ- 
κυψαν τις τελευταίες μέρες με τις ψηφοφορίες για  την 
εκλογή πρωθυπουργού ή αναλογών περιστάσεων.

Παραλλήλως όμως θα πρέπει να αναμένεται με εν
διαφέρον και μια σειρά προτάσεων που επεξεργάζο
νται εδώ και καιρό στενοί συνεργάτες του Πρωθυ
πουργού για  αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας του 
Κοινοβουλίου. Ο ι αλλαγές αυτές θα κινούνται πρός την 
κατεύθυνση της ενίσχυσης του ρόλου του βουλευτή, κά
τι που άλλωστε είναι υπεσχημένο εδώ και καιρό, αλλά 
δεν έχει προχωρήσει επαρκώς. Δεν αποκλείεται δε η ε
παναφορά, ίσως με κάποια άλλη μορφή, της λεγάμε
νης «ώρας του πρωθυπουργού», που είχε καθιερώσει ο 
κ. Αθ. Τσαλδάρης και κατήργησε ο Απ. Κακλαμάνης, 
σύμφωνα με τις επιθυμίες των αντίστοιχων πρωθυ
πουργών Κ. Μητσοτάκη και Α. Παπανδρέου.

Εγκατάσταση στη ΒουΠή
Ενα πρόσθετο σημείο που ενισχύει την προσδοκία 

για  αναβάθμιση του Κοινοβουλίου είναι το γεγονός ό
τι ο Κ. Σημίτης εγκαταστάθηκε από χθές στο γραφείο 
του πρωθυπουργού στη Βουλή και από εκεί κατά κύριο 
λόγο, όπως έλεγαν και ο ι στενοί του συνεργάτες, θα 
διαχειριστεί τις τύχες της χώρας. Εχει υποσχεθεί ότι θα 
μετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις του Σώματος, κάτι 
που θα έχει ως λογικό αποτέλεσμα την παρουσία και 
των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης που 
σπανιότατα και αυτοί εμφανίζονταν έως τώρα στο Κοι
νοβούλιο. Ολα αυτά βεβαίως ως προθέσεις και υπο
σχέσεις ακούγονται και είναι ενθαρρυντικά.
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Σ Υ Ν Ε Ν ΤΕ Υ Ξ Η  Μ. Π ΑΠ ΑΓΙΑΝ Ν ΑΚ Η

Δυνατή τώρα 
η σύγκλιση <

ΣΥΝ με ΠΑΣΟΚ
Του ΓΡ. Ρ Ο ΥΜ Π Α Ν Η

ΚΑΤΙ καινούργιο για τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς 
μπορεί να σημάνει η ανάδειξη του Κ. Σημίτη σε κεντρικό πο
λιτικό πρόσωπο, υποστηρίζει ο Μιχ. Παπαγιαννάκης με δη
λώσεις του στην «Ε». Κι αυτό το καινούργιο δεν είναι τίπο
τε άλλο από την πολυσυζητημένη σύγκλιση των δυνάμεων 
αυτών για την προώθηση κοινών στόχων, τους οποίους απα
ριθμεί ο ευρωβουλευτής του Συνασπισμού.

«Και βέβαια-τονίζει- ο Κ  Σημίτης, από το χώρο του σημε
ρινού ΠΑΣΟΚ, μπορεί να προωθήσει την ιδέα της σύγκλισης 
των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς, δυνάμεων συνεχούς εκ
συγχρονισμού και εκδημοκρατισμού της πολιτείας, της οικο
νομίας, της κοινωνίας. Προτιμώ να τις αποκαλώ δυνάμεις 
του σύγχρονον δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά ίσως υπάρ
χουν αποχρώσεις, κυρίως ως προς τη σημερινή γεωγραφία 
των πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι αξίζει 
για την ώρα περαιτέρω συζήτηση.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι δυνάμεις αυτές έχουν στρατηγι
κό ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ισχυρή μεταρρυθμιατική διά
θεση απέναντι στην οικονομία της αγοράς, έντονη στράτευση 

εναντίον της κοινωνίας των δύο τρίτων και 
τον κοινωνικού αποκλεισμού, συγκεκρι
μένο προσανατολισμό προς την κοινωνία 
των πολιτών και των δικαιωμάτων του αν
θρώπου και του πολίτη, όλο και βαθύτερη 
οικολογική εγρήγορση».

ΤΑ μεγόΗα και μικρά
— Πώς είναι δυνατή η σύγκλιση δυνάμεων, 
οι οποίες στο παρελθόν πολέμησαν η μία 
την άλλη;

«Η σύγκλιση τους δεν είναι αυτονόητη 
με τα κριτήρια και τα πρότυπα του παρελ
θόντος και του παραλυτικού παρόντος του 
σημερινού πολιτικού μας συστήματος. 

Χρειάζεται να κοιτάξουμε το μέλλον και όταν το κοιτάζου
με, αλλάζει! Αλλά να το κοιτάξουμε από σήμερα, και συγκε
κριμένα, γιατί στα συγκεκριμένα, μεγάλα και “μικρά”, κρί- 
νεται η γενική τοποθέτηση του καθενός μας».
—Από πλευράς κυβέρνησης, πώς μπορεί να προωθηθεί αυτή η 
αντίληψη;

«Αμέσως, από τώρα κιόλας μπορεί να δοθεί μια άλλη 
χροιά και μια άλλη πνοή στην εξωτερική πολιτική και σε άλ
λους τομείς, με την ενεργοποίηση και την ακηδεμόνευτη λει
τουργία των θεσμοθετημένων επιτροπών για την εξωτερική 
πολιτική, την παιδεία κ.λπ. Η ατέρμων συζήτηση για τη με
ταρρύθμιση και την περιφερειακή συγκρότηση του κράτους 
μπορεί από τώρα να κάνει ένα σημαντικό πρακτικό βήμα με 
την αναγνώριση όλων των εξουσιών των εκλεγμένων νο
μαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Σε ελάχιστες μέρες από τώρα 
μπορεί να ολοκληρωθεί, με πρωτοβουλία και τόλμη, συνολι
κή και οριστική λύση στη διαμάχη με τα Σκόπια που έθεσε 
σε δοκιμασία την εξωτερική, και όχι μόνον, πολιτική τα τε
λευταία τέσσερα χρόνια. Η αναβάθμιση της παρουσίας της 
χώρας μας στο γίγνεσθαι της ευρωπαϊκής ενοποίησης απαι
τεί λίγα πράγματα από τεχνική άποψη και πολλή, αλλά δια
φορετική από την έως τώρα διάθεση. Οι γενικές γραμμές 
μιας πραγματικά ριζοσπαστικής φορολογικής μεταρρύθμι
σης, με αναπτυξιακά, κοινωνικά και οικολογικά χαρακτηρι
στικά, είναι ώριμες να ανακοινωθούν ώστε να υπάρξει το 
στίγμα και ο προσανατολισμός μιας πορείας που αναμφίβο
λα θα είναι μακρά και δύσκολη...

Πρόκειται για μια μη εξαντλητική απαρίθμηση παραδειγ
μάτων πάνω στα οποία είναι δυνατόν και πρέπει να οικοδο- 
μείται η μη αυτονόητη αλλά στρατηγικά αναγκαία σύγκλιση 
που προαναφέρθηκε ως γενική ευχή».
—Και στην περίπτωση που προωθηθούν αυτές οι αλλαγές, η 
στάση της Αριστερός ποια θα είναι;

«Η σύγκλιση αφορά τους πλείστους πολίτες και περισσό
τερες της μίας οργανωμένες πολιτικές δυνάμεις. Δεν θα δο
κιμαστεί μόνον ο Κ. Σημίτης και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα 
έχει ώς τώρα πει και υποστηρίξει και οι δυνάμεις των οποί
ων είναι εκφραστής, αλλά και πολλοί άλλοι...».

Τώρα η μικρή αγγελία κοστίζει 
μόνο ένα τηλεφώνημα! 

όλο το 24ωρο στο

9296600

Ο  Ε Β Ε Ρ Τ  δείχνει να μην ανησυχεί, αλλά 
ο Μ Η ΤΣ Ο ΤΑ Κ Η Σ  διαπιστώνει ότι το σύνολο της πολιτικής 

ζωής εισέρχεται σε νέα περίοδο

Δύο οικικές οι η Ν.Δ.
για ι  ον Ζημίιη

Του ΓΙΑ Ν Ν Η  Π Α Ν ΤΕ Λ Α Κ Η

Η διατύπωση 
συγκρουόμενων 
θέσεων στους 

κόλπους της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης δεν 
αποτελεί ασυνήθιστο 
φαινόμενο. Ετσι η 
καταγραφή των χθεσινών 
διαφορετικών 
αντιδράσεων, όσον αφορά 
τις επιπτώσεις στην πορεία 
της Ν.Δ. από την εκλογή 
Σημίτη, λογικά δεν πρέπει 
να ξενίζει.

Την ίδια λοιπόν στιγμή που η 
ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας 
απέρριπτε την εκτίμηση πως η 
εκλογή Σημίτη ενδέχεται να 
επηρεάσει κατά τι αρνητικά το 
κόμμα τους, στελέχη του ίδιου 
κόμματος όπως και ο επίτιμος 
πρόεδρος της Ν.Δ. διατύπωναν 
εμμέσως ή ευθέως την αντίθετη 
άποψη.

Στο λεγόμενο «πρωινό καφέ» 
και ο ίδιος ο Μ. Εβερτ και οι 
συμμετάσχοντες σ’ αυτόν δεν 
έδειχναν καμιά ανησυχία για 
την εκλογή του Κ. Σημίτη. Μά
λιστα έκριναν πως είναι λάθος η 
άποψη που μεταφέρουν (και) 
δημοσίως στελέχη του κόμμα
τος, που εκτιμούν πως ο Κ. Ση
μίτης, λόγω ταυ προφίλ που δια
θέτει, ενδέχεται να εισπράξει 
ψήφους συντηρητικών πολιτών.

Η απάντηση της ηγεσίας της 
Ν.Δ. στην άποψη αυτή, συνοψί
ζεται στη λογική ότι αφενός μεν 
ο νέος Πρωθυπουργός θα είναι 
«όμηρος» των κομματικών, 
αφετέρου ότι η πρώτη ψηφοφο
ρία κατέγραψε μιατριχοτόμηση 
στο κόμμα που θα κάνει ακόμη 
πιο ευάλωτο το« νέο Πρωθυ
πουργό, ενώ πρόσθετον μάλι
στα πως η αναποτελεσματικότη
τα του νέου Πρωθυπουργού 
έχει αποδειχθεί από τη θητεία 
του στα υπουργεία από τα 
οποία πέρασε. Τέλος εκτιμού
σαν πως πολύ σύντομα θα «απο
μυθοποιηθεί» η εικόνα Σημίτη.

Ενδιαφέρον όμως έχει η εκτί
μηση του καθηγητή Πρ. Παυλό-

πουλου, συμβούλου του Μ. 
Εβερτ, ο οποίος στο ενδεχόμενο 
προσχώρησης οπαδών της Ν.Δ. 
στο ΠΑΣΟΚ λόγω του προφίλ 
Σημίτη, παρατήρησε:

«Γιατί ένας οπαδός της Ν. Δ. 
να στραφεί στους νεοεισελθό- 
ντες στο χώρο τον κεντρώο ή 
τον κεντροδεξιό και να μην 
στραφεί προς αυτούς που παρα
δοσιακά και με συνέπεια υπο
στήριξαν αυτές τις θέσεις».

Την άποψη ότι ο νέος Πρω
θυπουργός «δεν θα μπορέσει να

ξεφύγει από την ομηρία των 
κομματικών οργάνων και των 
εσωκομματικών προβλημάτων», 
εξέφραζε και ο κοινοβουλευτι
κός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Γ. 
Σουφλιάς.

ΔήΑωση Μηταοτάκη
Από την άλλη πλευρά όμως, 

τα «ανησυχούντα» στελέχη της 
Ν.Δ. επέμεναν. Πρώτα πρώτα η 
δήλωση του επιτίμου προέδρου 
Κ. Μητσοτάκη, έρχεται σε αντί

θεση με όσα η ηγεσία ,προσβεύ- 
ει. «Το ΠΑΣΟΚ χειραφετείται, 
παύει να έχει το χαρακτήρα αρ- 
χηγικού κόμματος και η πολιτι
κή μας ζωή εισέρχεται σε μια 
νέα περίοδο, η οποία απαιτεί 
αλλαγή νοοτροπίας από ολό
κληρο το πολιτικό μας σύστη
μα», ανέφερε μεταξύ άλλων στη 
(σχεδόν πανομοιότυπη προχθε
σινή δήλωση της Ν. Μπακογιά- 
νη) δήλωσή του ο επίτιμος.

Οι φράσεις αυτές, που δίνουν 
μια καλή για το ΠΑΣΟΚ εικό
να, έρχονται σαφώς σε αντίθε
ση με όσα πιστεύει η ηγεσία της 
Ν.Δ. Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα 
εξέφρασε την ευχή «το γύρισμα 
της σελίδας να είναι μια ευκαι
ρία για να γυρίσουμε και πάλι 
στην ουσία της πολιτικής και να 
συζητήσουμε επιτέλους τις με
γάλες μεταρρυθμίσεις που έχει 
ανάγκη η ελληνική κοινωνία».

Και ενώ αυτά έλεγε ο κ. Μη
τσοτάκης, ο πρώην υπουργός 
Σωτ. Χατζηγάκης ναι μεν επε- 
σήμαινε πως «η Ν.Δ. δεν πρέπει 
λογικά να φοβάται τις εξελί
ξεις», έθετε όμως μια προϋπό
θεση: «Να επιχειρήσει η Ν.Δ. 
ένα ουσιαστικό λίφτινγκ, δηλα
δή να κάνει τις αναγκαίες βα
θιές τομές στη δική της φυσιο
γνωμία, να αξιοποιήσει και να 
ενεργοποιήσει όλα τα στελέχη 
της και να προχωρήσει σε επα
ναπροσδιορισμό της τακτικής 
της και ορισμένων στρατηγικών 
στόχων».

Ο ΚούβεΑας
Ο Σ. Κούβελας από την πλευ

ρά του, μπορεί να δήλωσε χθες 
(στον Φλας) πως ο Κ. Σημίτης 
«δεν είναι τόσο άσχημος για τη 
Ν.Δ., αφού το ίδιο το ΠΑΣΟΚ 
δεν τον θεωρεί τον καταλληλό
τερο γιά ηγέτη του», όμως πρό- 
σθεσε: «Ο κ. Σημίτης είναι μια 
έκδοση του δικού μας χρώματος 
όπως είναι οι κασέτες τις οποίες 
βγάζει κανείς χωρίς την άδεια 
του παραγωγού, τις λαθραίες. 
Αυτό ενέχει κι έναν κίνδυνο, 
ασυζητητί. Και δυνάμει δημι
ουργεί ένα πρόβλημα για μας».

Τσοβόλας: Τέλος 
το συμβόλαιο
ΧΑΛΚΙΔΑ

«Η  εκλογή Σημίτη σημαίνει και το τέλος του κοινωνι
κού συμβολαίου με τους μη προνομιούχους Ελληνες. 
Η νέα κυβέρνηση θα εφαρμόσει τη ν  ίδια πολιτική με 
την προηγούμενη». Ετσι σχολίασε την αλλαγή πρωθυ
πουργού ο Δημήτρης Τσο βόλας χθες το βράδυ στη 
Χαλκίδα, εγκαινιάζοντας τα γραφεία του κόμματός του 

4 (Δημοκρατικό Κοινωνικό Κ ίνημα -ΔΗ Κ Κ Ι). Πρόσθεσε ό
τι το κόμμα του θα είναι ο καταλύτης των προσεχώ ν πο
λιτικών εξελίξεων και εκτίμησε ότι τελείωσε οριστικά η 
εποχή της αυτοδυναμίας των δύο μεγάλων κομμάτων. 
«Αυτή τη στιγμή -τόνισ ε- πρώτο κόμμα στην Ελλάδα εί
ναι η αποχή, το λευκό και το άκυρο». Προέβλεψε ακό
μα διασπάσεις στα δύο μεγάλα κόμματα μετά τις επό
μενες εκλογές. Τέλο ς  εξέφρασε ακόμα έντονα παρά
πονα για τα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι σα
μποτάρουν τον αγώνα του και δεν προβάλλουν καθό
λου το κόμμα του.

Βήματα Ανδρουλάκη προς τον ΣΥΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ και πάλι το 

Συνασπισμό ο Μ. Ανδρουλάκης 
προσβλέποντας, όπως ίδιος λέ
ει, σ’ ένα νέο πολιτικό σκηνικό, 
στο οποίο οι δυνάμεις της Αρι
στερός και της Κεντροαριστε
ράς μπορούν να συναντηθούν 
και να δώσουν το στίγμα τους 
στο κατώφλι του 21ου αιώνα.

Κατ’ αρχάς, διευκρινίζει στην 
«Ε» με αφορμή ορισμένα δημο
σιεύματα που τον θέλουν να 
αναλαμβάνει κάποιο υπουργείο 
στην κυβέρνηση Σημίτη, ότι ού
τε από τη δική του ούτε από την 
πλευρά του νέου πρωθυπουρ

γού τίθεται τέτοιο θέμα.
«Το ζήτημα της σύγκλισης 

των προοδευτικών δυνάμεων -  
τονίζει -  δεν προωθείται με τη 
συμμετοχή κάποιων προσώπων 
στην κυβέρνηση. Εμένα αυτό 
δεν με απασχόλησε ποτέ. Προέ- 
χει το άνοιγμα σε νέες διαδικα
σίες που να οδηγούν σ’ έναν ευ
ρύτερο συνασπισμό πολιτικών 
δυνάμεων, οι οποίες θ’ αμφι
σβητήσουν με το πρόγραμμα και 
την προοπτική τους το δικαίωμα 
του Μ. Εβερτ στην εξουσία, το 
δικαίωμα στις συντηρητικές δυ
νάμεις να βάλουν τη δική τους

σφραγίδα στις εξελίξεις».
Ο πρώην βουλευτής και ηγε

τικό στέλεχος του Συνασπισμού 
θα παραβρεθεί στη συγκέντρω
ση του κόμματος τη Δευτέρα στο 
Ακροπόλ, ενώ θα επιδιώξει να 
έχει σύντομα συνάντηση και με 
τον Ν. Κωνσταντόπουλο.

Η Π.Γ. του ΕΥΝ
Χθες το πρωί εξάλλου, συνε

δρίασε η Πολιτική Γραμματεία 
του ΣΥΝ και συζήτησε γύρω 
από τις νέες πολιτικές εξελίξεις. 
Ο πρόεδρος του κόμματος και 
άλλα μέλη της Π.Γ. επισήμαναν

ότι η νέα κυβέρνηση θα πρέπει 
να κρίνεται με βάση τη συνέ
πεια των λόγων και των έργων 
της. Επιφυλακτικότητα απένα
ντι στο κοινωνικό πρόσωπο που 
θέλει να προβάλει ο Κ. Σημίτης 
έδειξαν οι προσκείμενοι στο 
Αριστερό Ρεύμα.
★ Αύριο, στις 11 το πρωί, ο Ν. 
Κωνσταντόπουλος μιλάει σε συ
γκέντρωση του ΣΥΝ στον κινη
ματογράφο Παλλάς της Θεσσα
λονίκης. Το βράδυ της Δευτέ- 

■ ρας, στις 7, θα μιλήσει στη Αθή
να, στο θέατρο Ακροπόλ.

ΓΡ.Ρ.



Τ ου  Δ ι ά β ο λ ο υ Γ . Λ ΙΑ Ν Η Σ : Δεν με
Γύρισε, λοιπόν, 
η σελίδα;

γύρισε η σελίδα, κι αυτή τη φορά γράφει ΠΑΣΟΚ... ενωμένο, 
δυνατό, σύγχρονο, με προοπτική...
-Και η εκλογή του κ. Σημίτη σάς ικανοποιεί;
Ναι... ίσως και περισσότερο από τον ίδιο. Γιατί η εκλογή του 
Κώστα Σημίτη -χωρίς να υποτιμώ την αξιοσύνη, τη σοβαρότητα και

τους αγώνες που είχαν να 
επιδείξουν και οι υπόλοιποι 
υποψήφιοι -σηματοδοτεί την 
ενότητα, την ανανέωση και τη 
σύγκρουση με τα φαινόμενα 
του καιροσκοπισμού, που μας 
ταλαιπώρησαν τόν τελευταίο 
καιρό. Η εκλογή Σημίτη 
φανερώνει την ενηλικίωση και 
χειραφέτηση του ΠΑΣΟΚ κι 
εκφράζει κυρίως στην 
παρούσα φάση τη σύγκρουση 
με τους πραιτωριανούς του 
περιβάλλοντος του προέδρου, 
οι οποίοι πλήγωσαν την 
υστεροφημία του και 
τραυμάτισαν το κίνημά μας... 
-Εννοείτε τους λεγάμενους 
προεδρικούς;
Δεν θα τους ονόμαζα 
προεδρικούς... θα τους 
ονόμαζα εαυτουλικούς. Αλλοι 
αγαπούν τον πρόεδρο, 
αντίθετα αυτοί αποτελούν το 
φαινόμενο των ,:.μικρούτσικων 
της εξουσίας. Χωρίς 
συμμετοχή στους αγώνες κατά 

το παρελθόν βρέθηκαν στο τραπέζι της νίκης...
-Θέλετε να πείτε ότι η διακυβέρνηση Σημίτη θα πρέπει να 
διαπνέεται από ένα πνεύμα ρεβανσισμού ή να διακατέχεται 
από λογικές τιμωρίας και αντιποίνων;
Ρεβανσισμός όχι, σε καμία περίπτωση. Ομως, ότι πρέπει να 
γίνουν συγκρούσεις όπου και όπως αυτό απαιτείται για την 
αποτοξίνωση του Κινήματος, για την απαλλαγή της Αλλαγής από 
ανθρώπους που καμία σχέση δεν είχαν με την Αλλαγή και 
ανέβηκαν στο τρένο όταν αυτό μπήκε στο σταθμό της νίκης, 
όλους αυτούς που γιγάντωσαν το παρασκήνιο και το περιβάλλον... 
-Ετσι που μιλάτε, το όνομα που έρχεται στο μυαλό μας είναι 
Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου...
Ακούστε, δεν σκοπεύω να ασχοληθώ με την κυρία Λιάνη... Είναι 
δημιούργημα και προϊόν ενός συστήματος παρακμής. Υπήρξε μια 
αλυσίδα επάλληλων κύκλων, με πολιτικούς, μικροπολιτικούς, 
παραπολιτικούς, επιχειρηματίες, εκδότες, δημοσιογράφους 
(δυστυχώς), καλλιτέχνες, παπάδες, αστρολόγους, καφετζούδες 
και υποτακτικούς. Ενα σύστημα που είχε δούναι-λαβείν με την 
εξουσία για μικρό και μεγάλα έργα, με κύριο χαρακτηριστικό την 
παρασυναλλαγή και την ανέλιξη με πλάγιους τρόπους για ίδιον 
όφελος.
-Στην τελευταία της συνέντευξη η κ. Λιάνη δήλωσε ότι θα 
γράψει βιβλίο, ίσως στο μέλλον ασχοληθεί με την πολιτική 
και ότι θα αξιοποιήσει το όνομα Παπανδρέου...
Με το μόνο που μπορεί να ασχοληθεί είναι το παρελβόν, διότι και 
η ίδια είναι πλέον παρελθόν...
-Σας κατηγόρησε όμως ευθέως ότι υποκλέψατε τις γνωστές 
φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της...
Ουδέν σχόλιον... Ολα αυτά τα αφήνω στην κρίση σας...
-Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για την επόμενη ημέρα... Πώς τη 
βλέπετε αυτή τη μέρα για το ΠΑΣΟΚ;
Πρέπει να κυριαρχήσει η ενότητα χωρίς αποκλεισμούς κι όχι 
βέβαια η σαθρή ενότητα των ομαδαρχών της καρέκλας, να 
ανανεωθεί το ιστορικό και κοινωνικό ΠΑΣΟΚ και βέβαια πρέπει να 
κάνουμε έκκληση να επιστρέφουν τα καλύτερα παιδιά που 
κουράστηκαν και γύρισαν στο σπίτι...
-Μπορεί όλα αυτά να γίνουν με τον Σημίτη πρωθυπουργό;
Βεβαίως, και εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Κώστας 
Σημίτης τόνισε ότι θα στηριχθεί στις δυνάμεις της δημιουργίας και 
του ήθους και όχι στις δυνάμεις του καιροσκοπισμού. Αυτό και 
μόνον ήταν ένα πρώτο δείγμα γραφής...
-Ποιοι πιστεύετε ότι πρέπει να μπουν οτην κυβέρνηση; 
Πιστεύω ότι εκτός ίσως από το επιτελείο στα οικονομικά 
υπουργεία πρέπει να αλλάξουν όλα τα πρόσωπα. Είναι τόσα μέλη 
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, που δεν είχαν μέχρι τώρα την 
ευκαιρία να δοκιμαστούν. Δεν μπορεί να υπάρξει καινούργιο 
ξεκίνημα με παλαιό πρόσωπα...
-Μήπως είναι η ώρα να δούμε επιτέλους κι ένα μικρό 
ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα;
Είναι πράγματι η ευκαιρία να πετύχει ο κ. Σημίτης και το 
πολυπόθητο μικρό κυβερνητικό σχήμα...
-Προσωπικά έχετε κάνει καμιά συζήτηση με τον κ. Σημίτη για 
να σας χρησιμοποιήσει στον κρατικό μηχανισμό;
Εχω συζητήσει πολλές φορές με τον κ. Σημίτη σε δύσκολες 
εποχές. Αυτήν την ώρα αποσύρομαι και δεν διεκδικώ τίποτα... 
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΛΟΥ: Πιο καλή η μοναξιά...

Ε Λ Ε Ν Η  Δ Ε Λ Β Ι Ν Ι Ω Τ Η

Δεν είναι 
προεδρικοί, 
αλλά... 
εαυτΟυλικοί

Ε Ρ Ω ΤΗ Σ Ε ΙΣ  Σ Τ Ο Ν  
ΘΟΔΩΡΟ ΚΑ ΤΣΑΝ ΕΒΑ
Μ Ε Λ Ο Σ  Τ Η Σ  Κ Ε Ν ΤΡ ΙΚ Η Σ  
Ε Π ΙΤΡ Ο Π Η Σ :

πιαιtúw in κάποιοι
Μετά τον Ανόρε'α Παπανδρέου, 
πρωθυπουργός ο Κώστας Σημίτης. 
Τι σημαίνει αυτό για το ΠΑΣΟΚ;

•  «Ενα πρώτο σταθμό μετά το τέλος 
ενός πολύ μεγάλου ταξιδιού. Ενα 
πρώτο σταθμό που θα καθορίσει εν 
πολλοίς και το άλλο μεγάλο ταξίδι 
που αρχίζει».

Αισιόδοξος ή απαισιόδοξος για το 
ταξίδι που αρχίζει;
•  «Αισιόδοξος για το ταξίδι, αν και 

ξέρω πως θα ’ναι γεμάτο κινδύνους. 
Αισιόδοξος για την προοπτική, αν και

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στη ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ Ο Ρ Α Η

ξέρω ότι τα πρώτα τουλάχιστον νέα 
βήματα θα είναι τα πιο δύσκολα. Για- 
τί δεν είναι τόσο που με φοβίζει ο 
“καπετάνιος”, ο Σημίτης δηλαδή, όσο 
οι εαυτοί μας.

Ο καθείς και τα όπλα του στο

εν θρηνώ 
στα τείχη.
Δεν είναι η 
προσπάθειά 
μου σαν

των συφοριασμένων 
Τρώων που άρχιζαν 
το θρήνο πριν ακόμη 
πέσει η πόλη. Είμαι 
αισιόδοξος». Αυτή τη 
δήλωση έκανε στην 
«Ε» ο απερχών 
υφυπουργός 
Αθλητισμού Γιώργος 
Λιάνης, περίπου ένα 
24ωρο μετά την 
εκλογή του Κώστα 
Σημίτη. Ο κ. Λιάνης 
δεν ήταν από αυτούς 
που ψήφισαν το νέο 
Πρωθυπουργό. «Εγώ 
ψήφισα Αρσένη στον 
πρώτο γύρο και 
Τσοχατζόπουλο στο 
δεύτερο» λέει. Δεν 
κρύβει την πικρία του 
που βγήκε 
Πρωθυπουργός ένα 
στέλεχος που 
«πολεμούσε» τον 
Ανδρέα Παπανδρέου. 
Περιμένει, όμως, ν’ ακούσει και 
να δει στην πράξη την πρόταση 
Σημίτη και μετά θα κρίνει. 
Αλλωστε «το αποτέλεσμα του 
πρώτου γύρου καταδικάζει το 
ΠΑΣΟΚ στη συνύπαρξη» λέει. 
Εχει κι εκείνος τις δικές του 
υποψίες για το πώς ανετράπη 
το εκλογικό αποτέλεσμα στο 
δεύτερο γύρο, αλλά δεν 
υιοθετεί τα όσα «χρεώνονται» 
στον Κώστα Λαλιώτη: «Δεν το

Γ. Λιάνης: Την υποψηφιότητά μου στις βουλευτικές εκλογές 
μπορεί να την επηρεάσει μόνο ο λαός της Φλώρινας. 

Κανένας άλλος

επιτρέπει η ιστορία του να 
μετέχει σε τέτοιες πολιτικές 
ίντριγκες και δεν το δέχομαι κι 
εγώ για το χαρακτήρα που 
ξέρω».
Για τον Ανδρέα Παπανδρέου 
λέει ότι θα μπορούσε να παίξει 
το ρόλο «του γκουρού της 
παράταξης». Οσο για την 
εξαδέλφη του Δήμητρα Λιάνη 
πιστεύει ότι «δεν μετείχε σε 
δοσοληψίες που να είχαν 
σχέση με την τύχη της».

ΓΙΑ  Α Ν Δ Ρ Ε Α : Α ν γίνει καλά τον βλέπω 
«γκουρού της παράταξης»

ΠΑΣΟΚ. Αλλά αν βρούμε ένα τρόπο 
όλοι μας ν ’αποφασίσουμε να ξεχά- 
σουμε αυτά που γίνανε το προηγού
μενο διάστημα και που φοβάμαι ότι 
ορισμένοι τα έχουν κλεισμένα στο μι
κρό φαράγγι της ψυχής τους, τότε θα 
μπορώ να είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν 
είναι, λοιπόν, θέμα καπετάνιου μόνο, 
αλλά και Το τι θα κάνουν οι ναύκλη
ροι και οι μούτσοι».

Φοβάστε, δηλαδή, μήπως κάποιοι 
δεν μπορέσουν να ξεχάσουν την 
αντιπολιτευτική ας πούμε στάση 
του Κώστα Σημίτη στον Ανδρέα 
Παπανδρέου;

•  «Είναι λογικό, είναι και αναμενό
μενο. Το θέμα είναι πόσο θα καταλά
βουμε ότι μπορούμε να συμβιώσουμε 
και μ’ αυτό. Δεν πρέπει να ξεπερά- 
σουμε το μέτρο. Διότι αυτό έγινε τα 
δύο προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε 
μια κυβέρνηση που πολεμήθηκε - 
έστω και με τόνους αυστηρής, ίσως 
και σωστής κριτικής- αν και πολλές 
φορές δεν ήταν μόνο αυτό. Αλλά από 
δω και πέρα θα πρέπει ν ’ αναλογι- 
στούμε τι τραβήξαμε από τα προη
γούμενα για να μέτριάσουμε τα μέλ
λοντα. Αλλωστε ο καθένας έναν θα 
ψήφιζε. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι που 
δεν ψήφισαν τον Σημίτη θα πρέπει να 
φύγουμε; Οχι, θα μείνουμε, να  βοη
θήσουμε, να δουλέψουμε -άσχετα αν 
ο καθένας έχει μέσα του τα ερωτήμα- 
τά του».

θέμα αυτοσεβασμού
Κι αυτό που είπατε -«τα μαζεύω 
και φεύγω»- μετά την εκλογή του 
Σημίτη τι ήταν;

•  «Δεν είπα αυτό. Αλλο πράμα είπα. 
Θα στηρίξω το νέο Πρωθυπουργό, 
αλλά αφού το πρωί της ίδιας μέρας 
είπα ότι δεν θα ψηφίσω τον Κώστα 
Σημίτη, από θέμα αυτοσεβασμού και 
μόνο έπρεπε να είμαι έτοιμος ν ’ απο
χωρήσω και από το υπουργείο. Δεν 
έχω ουτοπίες και χίμαιρες μέσα μου. 
Δεν έχω αυταπάτες. Εχω πλήρη επί
γνωση της πραγματικότητας, έστω 
και αν γνωρίζω ότι ο Κώστας Σημίτης 
έχει καλή γνώμη για  μένα -την έχει 
δημοσιοποιήσει και σε κάποιον κύ
κλο. Δεν μπορεί, όμως, όσοι από εμάς 
ευθαρσώς δηλώσαμε ότι δεν θα τον 
στηρίζαμε στην εκλογή του να εμπο
δίσουμε το δρόμο στους άλλους, που 
τον πίστεψαν και που λογικό είναι να 
τους θέλει κοντά του. Αυτό είπα και 
ήταν για  μένα στοιχειώδης πράξη πο
λιτικής ευθιξίας».

Μου δίνετε, πάντως, την εντύπωση 
πως μάλλον πιστεύετε ότι κάποιοι 
θα πολεμήσουν τον Κώστα Σημί
τη...

•  «Ναι, το πιστεύω. Αλλά δεν νομίζω 
ότι αυτό θα παίξει τόσο σημαντικό 
ρόλο. Π ρέπει να καταλάβουμε ότι εί
μαστε καταδικασμένοι να συνυπάρ
ξουμε. Είτε τον πολεμήσουμε είτε 
όχι, δεν έχει άλλο δρόμο το ΠΑΣΟΚ 
από το δρόμο της συνύπαρξης, τη 
στιγμή που υπάρχει το αποτέλεσμα 
της πρώτης ψηφοφορίας που έδωσε 
53 ψήφους στον Σημίτη, 53 στον Τσο
χατζόπουλο και 50 στον Αρσένη. Αν 
δεν το δεχθούμε αυτό θα έχουμε τρι- 
χοτόμηση. Εγώ διαλέγω τη συνύπαρ
ξη. Το ότι δεν ψήφισα τον Κώστα Ση
μίτη δεν σημαίνει και αποδοκιμασία 
του προσώπου του. Σε καμία περί
πτωση. Είναι ένας άνθρωπος που τον 
ξέρω καλά -και από τα χρόνια τα πα
λιά που ήμουνα δημοσιογράφος, 
όταν, θυμάμαι, είχαμε πάει μαζί σε



φοβίζει ο «καπετάνιος» όσο οι εαυτοί μας

Ανδρέας Παπανδρέου. Υπήρξε 
Αρχοντας. Στη στάση του, στη συμπε
ριφορά του. Κράτησε απόσταση από 
τα πράγματα έως και την τελευταία 
στιγμή. Πιθανόν να έπαιξε ρόλο και 
το γεγονός ότι η κατάσταση στο 
“Ωνάσειο” δεν είναι ακόμη τέτοια, 
για  να έχουμε ανάμιξη προέδρου σε 
ανάλογα θέματα. Και αλλιώς, όμως, 
να ήταν τα πράγματα και πάλι πι
στεύω ότι το ίδιο θα έκανε. Κι αυτό 
φάνηκε και από τη συνάντηση Πα- 
πανδρέου-Σημίτη. Για μένα ήταν μια 
σημαντική -αν και συμβολική υποτί
θεται- επίσκεψη. Πήρε διαστάσεις 
μεγαλύτερες, γιατί για  πρώτη φορά 
συναντιούνταν δύο άνθρωποι, που 
τον τελευταίο καιρό θεωρούνταν φύ
σει και θέσει εχθροί. Και, όμως, η 
Ιστορία κατέγραψε αμοιβαίες χειρο
νομίες υψηλής ευγένειας. Και δεν π ι
στεύω ότι υπήρξε υποκρισία. Ισως 
γιατί έχω πάντα μια θετικότερη αντί
ληψη για  τα πράγματα. Ακόμη και 
για την πολιτική».

Ο ρόΑος Ανδρέα
Τι ρόλο φαντάζεστε ότι θα μπορού
σε να παίζει στο εξής ο Ανδρέας
Παπανδρέου;

•  «Στο ΠΑΣΟ Κ υπάρχει δεν υπάρχει 
θα λειτουργεί πάντα σαν ένα είδος 
πολικού αστέρα. Γι’ αυτό και θύμωσα 
με όσους επιχείρησαν μια βίαιη ιδεο
λογική αποκαθήλωσή του. Από ’δώ 
και πέρα πιστεύω ότι αυτές θα πρέ
πει να είναι οι προτεραιότητες όλων 
μας: η υγεία του, η υστεροφημία του 
και μετά τα όποια αξιώματα -ένα, 
δύο ή κανένα. Αν γίνει καλά, βλέπω 
στο πρόσωπό του το ρόλο “του γκου- 
ρού της παράταξης”, όπως θα έλεγε 
και ο φίλος μου ο Λυγερός. Εκείνου 
που δίνει την ώρα που χρειάζεται το 
μέτρο αυτού που θέλουμε να βρού
με».

Λέτε η σύγκρουση Παπανδρέου-
Σημίτη ν ’ αποφευχθεί;

•  «Εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει 
σύγκρουση Ανδρέα Παπανδρέου - 
Κώστα Σημίτη. Είναι πίσω αυτοί οι 
καιροί για το ΠΑΣΟΚ».

Η Αήμητρα Λιάνη πώς είδε την
εκλογή Σημίτη;

•  «Ούτε πριν ασχολήθηκε, πέρα από 
κάποιες συζητήσεις που γίνονταν 
αναπόφευκτα στο “Ωνάσειο” - ούτε

μια παράσταση της αξέχαστης Τζέ- 
νης Καρέζη στην Επίδαυρο και συζη
τήσαμε αρκετές ώρες. Μιλάει, ακού
ει, που είναι ένα μεγάλο προτέρημα 
γ ια  έναν Πρωθυπουργό και επιπλέον 
έχει μια νηφαλιότητα. Αλλά ωστόσο 
ναι, δεν μπορώ να ξεχάσω το γεγονός 
ότι με όλα αυτά τα προσόντα και με 
την όλη του την παιδεία, περί αυτόν 
υφάνθηκε, το διάστημα της περασμέ
νης διετίας, ένα συγκεκριμένο πλαί
σιο πολεμικής ενάντια στον Ανδρέα 
Παπανδρέου και ενάντια στην κυ
βέρνηση που ξεπέρασε το μέτρο. Και 
εδώ δεν μιλάω ως “προεδρικός”, αλ
λά ως Γιώργος Λιάνης. Δεν μ’ ενδια
φέρει τι γνώμη έχουν οι “προεδρι
κοί” γ ι’ αυτό το θέμα. Μιλάω με τη 
μέσα μου συνείδηση. Με το δικό μου 
ήλιο της δικαιοσύνης. Αυτό δεν ση
μαίνει, όμως, ότι θα τον εκδικηθώ 
κιόλας. Οχι. Θα περιμένω να δω τι 
νέες ιδέες θα φέρει».

Τι κυβέρνηση θα θέλατε να συγκρο
τήσει ο νέος Πρωθυπουργός;

•  «Αυτήν που θέλει αυτός. Αλίμονο 
αν του πω εγώ τι κυβέρνηση θέλω 
εγώ. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνη
ση που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου 
ήταν πάρα πολύ καλή. Το λένε και οι 
αντίπαλοί μας. Το λέει και ο ίδιος. 
Αλλά αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που 
ήταν καλή, πολεμήθηκε -έριξε και τη 
δημοτικότητα του ΠΑΣΟΚ. Περιμέ
νω, λοιπόν, αυτούς που δεν στήριξαν 
την απελθούσα κυβέρνηση, να προ
τείνουν το δικό τους μοντέλο. Θα 
ακούσω την πρόταση Σημίτη με πολ
λή προσοχή και θα περιμένω το απο
τέλεσμα. Πού ξέρετε; Μπορεί η νέα 
πρόταση να είναι καλύτερη».

Αντιπρόεδροι οι Τσοχατζόπουλος, 
Αρσένης;

•«Θέλω να συνυ
πάρχουν στο κυβερ
νητικό σχήμα -εάν το 
θέλουν, βέβαια, και 
οι ίδιοι».

Για τον κ. Ααλιώ- 
τη τι λέτε; Σημά
δεψε ή δεν σημά
δεψε τις τράπου
λες;

•  «Δεν έχω ούτε ένα 
στοιχείο στη διάθε
σή μου, για να κατη
γορήσω ένα πρόσω
πο σαν τον Κώστα 
Λαλιώτη το οποίο 
εκτιμώ, ότι μετείχε 
σε κάποια πολιτική 
ίντριγκα με στόχο 
προκαθορισμένο και 
με αυτούς τους μα
κιαβελικούς σκο
πούς που λένε».

Το αποτέλεσμα, 
πάντως, δεν ήταν 
έκπληξη;

•  «Για να είμαι ειλι
κρινής, εκ διαισθή- 
σεως -περισσότερο 
δημοσιογραφικής 
παρά  πολιτικής- εί
χα  αντιληφθεί ότι εί
χε δημιουργηθεί τον
τελευταίο ενάμιση χρόνο μια περιρ- 
ρέουσα ατμόσφαιρα για ν ’ ανεβεί ο 
Κώστας Σημίτης στην εξουσία μετά 
τον Ανδρέα. Είχε ένα προβάδισμα - 
ήταν σαφές- και στα γκάλοπ και στο 
θερμόμετρο που έχει η Κοινοβουλευ
τική μας Ομάδα και η γνώμη των “μί- 
ντια” έκλινε υπέρ του.

Αλλά το αποτέλεσμα, ναι, με εξέ- 
πληξε. Ούτε ο Ακης Τσοχατζόπουλος

περίμενα να φτάσει τους 53 ψήφους 
στον πρώτο γύρο -ήταν περισσότεροι 
από τους αναμενόμενους- ούτε ο Κώ
στας Σημίτης περίμενα να πάρει μό
νο 53 και να μη βγει πρώτος στον 
πρώτο γύρο. Με βάση το συγκεκριμέ
νο αποτέλεσμα το λογικό θα ήταν 
στον δεύτερο να βγει πρώτος ο Ακης 
Τσοχατζόπουλος, αφού οι λεγόμενοι 
“προεδρικοί” υποψήφιοι είχαν ανα
πτύξει ένα πολωτικό κλίμα για  τον 
Κώστα Σημίτη. Αλλά το τελικό εκλο
γικό αποτέλεσμα έβγαλε Πρωθυ
πουργό τον Σημίτη. Γι’ αυτό και δεν 

αποκλείω να έχουν 
κάποια βάση αυτά 
που αναφέρονται 
στον Τύπο περί ομα
δικής μεταφοράς 
κάποιων ψήφων - 
όχι, όμως, με το πρό
σωπο που περιγρά- 
φεται. Δεν το επι
τρέπει η ιστορία του 
και δεν το δέχομαι 
κι εγώ για  το χαρα
κτήρα που ξέρω.

Βέβαια, δεν απο
κλείεται στο δεύτε
ρο γύρο να επικρά
τησε η λογική του 
προσώπου, που θα 
μπορούσε να οδηγή
σει το ΠΑΣΟΚ νικη
φόρο στις επόμενες 
εκλογές. Και ως 
προς αυτό, το προ
βάδισμα στα γκάλοπ 
το είχε ο Σημίτης 
και όχι ο Τσοχατζό
πουλος. Κυριάρχησε 
το αίσθημα του να 
διασωθούν οι βου
λευτές. Κι αυτό το 

■ κατανοώ απολύτως. 
Είναι δύσκολο το να 
είσαι βουλευτής 

στην επαρχία, γι’ αυτό και καταλα
βαίνω απολύτως τους συναδέλφους 
μου -έστω και αν εστράφη η πυξίδα. 
Το άλλο θα το έψεγα αν το ήξερα, 
αυτό δεν μπορώ να το κατηγορήσω 
έστω και αν εγώ ψήφισα με πολιτικά 
κριτήρια».

Ο Ανδρέας Παπανδρέου περίμενε 
την εκλογή Σημίτη;

•«Δ εν είχε εκφράσει άποψη ο

ΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ
Δεν έχω ούτε 
ένα στοιχείο 
ότι «σημάδεψε 
την τράπουλα». 
Δεν το επιτρέπει 
η ιστορία του

« 0 Α .
Παπανδρέου 
υπήρξε 
Αρχοντας. Στη 
στάση του, στη 
συμπεριφορά 
του. Κράτησε 
απόσταση από 
τα της εκλογής 
έως και την 
τελευταία 
στιγμή», λέει 
κατηγορηματικά 
ο Γ. Λιάνης

χθες βράδυ που πήγα εκεί κι ήταν και 
άλλα στελέχη, την άκουσα να είναι 
δυσαρεστημένη με το αποτέλεσμα. Η 
κ. Παπανδρέου έχει τη δική της μεγά
λη αγωνία και αρκετά άλλα προβλή
ματα αυτής της περιόδου που δεν νο
μίζω ότι θα έριχνε βάρος στην εκλο
γή, πέρα από την πολιτική ματιά που 
έχει. Ξέρω ότι η ίδια μετέδωσε στον 
πρόεδρο το αποτέλεσμα, αλλά μέχρι 
εκεί κινήθηκε».

Πολλοί πιστεύουν, πάντως, ότι η 
λύση Τσοχατζόπουλου θα ήταν πε
ρισσότερο υπέρ της γιατί ο κ. Σημί
της ας πούμε δεν 
θα της έστρωνε 
ένα ρόδινο δρόμο 
για να ικανοποιή
σει κάποιες φιλο
δοξίες της.

•  «Δεν πιστεύω ότι η 
κ. Παπανδρέου με
τέχει σε πολιτικές 
διαδικασίες. Δεν π ι
στεύω ότι θα ήθελε 
να μπει σ’ αυτόν τον 
τροχό. Σαφώς φιλι
κότερο πρόσωπο εί
ναι ο Ακης Τσοχα
τζόπουλος, αλλά δεν 
βρίσκω - αν ψάξω 
και την πρόσφατη 
ιστορία - να έχει 
συμβεί κάτι σχετικό.
Δεν είχε φανεί ποτέ 
μια τέτοια προτίμη
ση. Απείχε. Ηταν 
ουδέτερη. Ηταν ό,τι 
ήταν και ο Ανδρέας 
Παπανδρέου και τί
ποτα πέραν αυτού.
Με λίγα λόγια δεν 
πιστεύω ότι μετείχε 
σε δοσοληψίες που 
να είχαν σχέση με 
την τύχη της».

Αλήθεια, προς τι 
αυτή η πολεμική εναντίον των στε
λεχών του ΠΑΣΟΚ με τις τελευταί
ες συνεντεύξεις της;

•  «Εγώ κ. Κοραή θέλω να σας πω ότι 
σταματώ πλέον αυτήν τη μορφή έμμε- 
σης χρησιμοποίησής μου - όχι από 
σας - ν ’ αποσπαστεί το ηχόχρωμα της 
φωνής της, αφού η φωνή της δεν μπο
ρεί να είναι παρούσα. Δεν είμαι ούτε 
καν το ηχόχρωμα της φωνής της, ούτε

ο άνθρωπος που μεταφέρει 
τις απόψεις της, ούτε ο υπο
βολέας της. Σας το λέω ει- 
λικρινά. Ο,τι λέω αφορά 
εμένα. Η  άποψή μου για το 
θέμα των συνεντεύξεων εί
ναι ειλικρινής και συγκε
κριμένη. Θεωρώ λάθος το 
χρόνο που δόθηκαν - είμαι 
σαφέστατος - και διόλαυ 
δεν θέλω να ερμηνεύεται 
αυτό αν αποστασιοποιού
μαι ή δεν αποστασιοποιού
μαι, έχω δική μου γνώμη 
χρόνια τώρα. Ηταν λάθος 
που δόθηκαν τώρα - δεν 
σχολιάζω τα έντυπα - και 
το ξέρει αυτό και η κ. Π α
πανδρέου έστω και αν η 
ίδια υποστηρίζει ότι υπήρ
ξε εκμετάλλευση του “οφ 
δη ρέκορντ” .

Από την άλλη, όμως, αν 
θέλετε, κατανοώ αυτού του 
είδους τις ενέργειες γιατί 
έχω πει ότι το “Ωνάσειο” 
είναι μια υψικάμινος όπου 
λιώνουν όλα. Αντοχές, κα
μιά φορά και λογικές. Ολα. 

Δεν συμφωνώ, αλλά κατανοώ. Αν δεν 
ζήσεις εκεί δεν μπορείς να το κατα
λάβεις».

Πώς βλέπετε τον πολιτικό σας ρόλο 
από δω και πέρα;

•  «Ως ενός σπουδαίου βουλευτή της 
υψηλόφρονης και ακριτικής Φλώρι
νας. Αυτό το ρόλο υπηρέτησα τα τέσ
σερα πρώτα χρόνια της πολιτικής μου 
ζωής, που ήταν και τα καλύτερα. 
Ελειψα 27 μήνες - δεν πήγαινα όσο 
θα ήθελα λόγω των υπουργικών μου 
καθηκόντων. Τώρα θα ξαναδώσω τις 
δυνάμεις εκεί. Εγώ δεν θρηνώ στα 

τείχη. Δεν ανήκω 
στους Τρώες κατά 
την έννοια του κα
βαφικού όρου. Δεν 
είναι η προσπάθειά 
μου σαν των συμφο- 
ριασμένων Τρώων 
που άρχιζαν το θρή
νο πριν ακόμη πέσει 
η πόλη. Και θα σας 
πω και τούτο: Ναι, 
είμαι αισιόδοξος». 

Παρ’ όλη την αι
σιοδοξία σας, αν ο 
Κώστας Σημίτης 
δεν ακολουθήσει 
ενωτική πολιτική, 
μπορεί αυτό να 
επηρεάσει την 
υποψηφιότητά 
σας στις επόμενες 
εκλογές;

•  «Την υποψηφιότη
τά μου στις βουλευ
τικές εκλογές μπο
ρεί να την επηρεά
σει μόνο Ο λαός της 
Φλώρινας. Κανένας 
άλλος. Ούτε ο 
Ανδρέας Παπαν
δρέου - μ’ όλο το σε
βασμό που έχω στο 
πρόσωπό του - ούτε 

ο Κώστας Σημίτης. Η  σχέση του βου
λευτή με την επαρχία του είναι σχέση 
συντελική. Είναι αυτός και ο κόσμος. 
Με ξέρουν και τους ξέρω καλά. Αν 
είμαι καλός θα με ξαναψηφίσουν. Αν 
δεν είμαι δεν θα με ψηφίσουν. Αν εν
νοείτε αποκλεισμούς, ούτε που τους 
διανοούμαι. Και, βεβαίως δεν προ- 
βλέπονται και από το καταστατικό 
μας...».

ΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θεωρώ λάθος 
το χρόνο που 
δόθηκαν οι 
συνεντεύξεις.
Δεν συμφωνώ 
αλλά κατανοώ

θα πολεμήοοιιν ιον ΐημίιη


