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WORLD
SUMMARY

Greece 
buries 
an icon

Athens: Andreas Papandreou, 
the Greek Socialist party lead
er and working class icon, was 
buried yesterday as his heirs 
prepared for a Homeric tussle 
for his larger-than-life mantle 
(John Carr writes).

Tens of thousands of 
mourners followed the bier as 
it left the main Athens Ortho
dox Cathedral. Ironically, the 
coffin of the man who spent 
most of his - political career 
fighting the military estab
lishment, was borne to its 
grave strapped to a gun car
riage. Four ships full of 
mourners sailed overnight 
from Crete, a socialist bastion.
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Greek Prime Minister Sets Sights
ATHENS — Prime Minister Costas Simitis vowed to 

resign his post if he fails to be elected president of the 
governing Socialist Party at a congress.

“ If I am not elected president of the movement. I will 
resign as prime minister,” he told 5,000 delegates who 
gathered to elect a new party leader.

The Panhellenic Socialist Movement is choosing a new 
leader to replace the party founder, Andreas Papandreou,
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J E U D I  27 J U I N  1 9 9 6  9M O N D E
L’hommage monstre à Andréas PapandréouDes œntaines de milliers de Grecs, hier aux funérailles de l’ancien Premier ministre.

Athènes,
correspondance« Andréas, tu es 

vivant et tu 
nous guides», 

«Notrepère et leader nous a 
quittés», «Personne ne 
pourra le remplacer dans 
nos cœurs»... Par centaines de milliers, larmes aux yeux, inconsolables, les Grecs ont bravé la canicule et la pollution de la capitale, hier, pour un dernier adieu à Andréas Papandréou, leur ancien Premier ministre et président du Parti socialiste (Pasok), mort dimanche à l ’âge de 77 ans. Venus des quartiers ouvriers d ’Athènes, des grandes villes de province par trains spéciaux, ou de Crète et de Rhodes par bateaux entiers, ils ont accompagné le dirigeant grec jusqu’au cimetière historique de la capitale, face à l’Acropole, où il repose désormais à quelques mètres de la tombe de M élina Mercouri et de celle de son père, Georges Papandréou, le dirigeant centriste de l’après-guerre.Dès les premières heures de la journée, la foule avait commencé à se rassembler aux alentours de la cathédrale orthodoxe d’Athènes, ainsi que sur le trajet em prunté par le cortège funèbre. Partout, la ville avait été pavoisée de drapeaux grecs et de portraits du défunt. Après la cérémonie religieuse, la dépouille m ortelle a été placée sur un affût de canon. Pour être ensuite accompagnée jusqu’au cimetière par des détachements des trois armes et suivie par sa veuve Dimitra Liani-Papandréou, ses en- A  Athènes hier, dès les premières heures de la journée, la foule s’est rassemblée pour accompagner le cercueil.

fants et son ex-épouse Margaret C hadd, les dirigeants grecs et les personnalités étrangères. Parallèlement, 21 coups de canons étaient tirés de la colline du Lycabette, tandis que quatre chasseurs F - 16 survolaient le cortège. L ’inhum ation devait également être saluée par des salves d ’honneur tandis que quatre M irage 2000 rendaient un ultime hom mage à Papandréou. U n  cérém onial réservé aux chefs d ’Etat, et qui n ’avait pas été observé depuis 1963, pour les funérailles du roi Paul de Grèce.La ferveur qui a accompagné ces funérailles a été à la hauteur de l’adoration dont jouissait Papandréou dans ia population, malgré les péripéties de son «règne». «Andréas» a été le seul hom m e politique grec a être appelé par son prénom  par ses concitoyens et par la presse. «Un grand 
homme politique», reconnaissaient hier ses adversaires. M êm e respect des personnalités étrangères à ces funérailles, au premier rang desquels... le président serbe Milosevic, «fai 
perdu un très cher ami», déclarait ce dernier dès son arrivée. «Ungrand homme 
d’Etat, respecté par tous», ont renchéri Pierre M a u roy et Lionel Jospin, qui ont suivi le cortège avec une centaine de personnalités venues du monde entier, y  com pris les num éros deux syrien et libyen, les dirigeants chypriotes, les Premiers ministre d ’A lbanie, d ’Arm énie, de Bulgarie, de Slovénie.. ·S.G.et AFP



Andréas Papandréou a été enterré en grande pompe à AthènesATHÈNES
de notre correspondant La Grèce a organisé mercredi 26 juin des funérailles grandioses à Andréas Papandréou -  décédé dimanche à l’âge de soixante-dix- sept ans d’un arrêt cardiaque -, que des dizaines de milliers de Grecs ont accompagné à sa dernière demeure. L’ancien premier ministre socialiste, fondateur en 1974 du Pasok, qu’il a mené trois fois à la victoire (en 1981,1985 et 1993), a été inhumé dans le cimetière historique d’Athènes avec les honneurs réservés à un chef d’Etat, qui n’avaient pas été accordés depuis les funérailles du roi Paul, il y a trente-trois ans.De nombreuses personnalités étrangères avaient fait le voyage,

au premier rang desquelles les présidents serbe et chypriote, Slobodan Milosevic et Glafcos Cléridès, les numéros deux syrien et libyen, les premiers ministres d’Albanie, de Bulgarie, d’Arménie et de Slovénie. Les Etats-Unis étaient représentés par le secrétaire au Trésor, Robert Rubin, la Russie par le vice-premier ministre V itali Ignatenko, la Grande-Bretagne par son ministre de la défense Michael Portillo, l’Allemagne par son ministre des affaires étrangères, Klaus Kinkel, et la France par François Bayrou, ministre de l’éducation. Ankara avait envoyé son ministre des affaires étrangères Emre Go- nensay, qui, la veille, avait accusé la Grèce d’être « un obstacle » au

rapprochement de la Turquie avec l’Union européenne. Les partis frères étaient également présents avec Lionel Jospin et Pierre Mauroy pour le PS français, Oskar Lafontaine pour le SPD allemand et Felipe Gonzalez pour le PSOE espagnol.Les funérailles ont été célébrées à la veille de l’ouverture d’un congrès spécial du Pasok où plus de cinq mille délégués doivent élire, dim anche, leur nouveau président. Les dates de ce congrès avaient été fixées il y a plusieurs semaines et ont été maintenues par les dirigeants socialistes après le décès de leur président.Deux hommes s’opposent : Costas Simitis, chef du courant

rénovateur et européen du Pasok, qui a succédé en janvier dernier à M. Papandréou à la tête du gouvernement, et Akis Tsohatzopou- los, ministre de l’intérieur, héritier de la politique nationaliste et populiste du « papandréisme ».M. Simitis entend diriger le parti pour mener les socialistes à la victoire aux prochaines élections générales, prévues à l’automne 1997, tandis que M. Tsohatzopou- los réclame « une direction collé
giale ». La mort du vieux lion devrait profiter au premier camp, décidé à tourner la page Papandréou et à engager le Pasok sur la voie de la social-démocratie européenne.

Didier Kunz
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Ο Ξ Ε Ν Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ

Κ Α Ι  Η Ε Λ Λ Α Δ Α

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

28.6.96
Η κηδεία του Α. Παπανδρέου και η μάχη διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ, κυριαρχούν 
στα δημοσιεύματα του σημερινού Δελτίου.
Ειδικότερα:
Τα αισθήματα αγάπης προς τον Ανδρεα Παπανδρέου ήταν στο αποκορύφωμά 
τους χθες, όταν ο κόσμος φώναζε "Ανδρεα ζεις", γράφει η GUARDIAN σε 
ανταπόκριση από την Αθήνα της Η. Smith και συνεχίζει: "Από την εποχή 
της κηδείας του βασιλιά Παύλου δεν συγκεντρώθηκε τόσος κόσμος στην 
Αθήνα, από την Θράκη μέχρι την Κρήτη, για να τιμήσει τον άνδρα που 
άλλαξε το πρόσωπο της χώρας του περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον 
αυτόν τον αιώνα".
Για πολλούς, αναφέρει η ανταποκρίτρια, ο Παπανδρέου, ο πρωταγωνιστής 
σε όλη την ταραχώδη πολιτική του σταδιοδρομία, σίγουρα θα απολάμβανε 
το θέαμα. Και προσθέτει: Για τον ηγέτη που βοήθησε στην καθιέρωση της 
Δημοκρατίας στην Ελλάδα και ο οποίος λοιδωρούσε τη Δύση με την 
αντιευρωπαϊκή στομφώδη ρητορική του, ήλθαν στην Αθήνα πολιτικοί 
ηγέτες από όλον τον κόσμο, όπως και οι πολιτικοί του αντίπαλοι 
συμπεριλαμβανομένου του κ. Μητσοτάκη.
Δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων ακολούθησαν τον Α. Παπανδρέου στην τελευταία 
του κατοικία σε μια συγκέντρωση όπως ο ίδιος λάτρευε ως αρχηγός του 
ΠΑΣΟΚ, γράφουν οι FINANCIAL TIMES και επισημαίνουν την παρουσία 
πολλών ξένων προσωπικοτήτων, όπως του Γκονζάλεθ και του Μιλόσεβιτς.
Η αναφορά των πολιτικών του αντιπάλων, υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα, 
δημιούργησε ένα κλίμα ενότητας το οποίο όμως αναπόφευκτα ήταν μικρής 
διάρκειας. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα επισκιασθούν από την μνήμη 
του Α. Παπανδρέου, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των 
σκληροπυρηνικών αντιπάλων του κ. Σημίτη, οι οποίοι επιθυμούν 
συλλογική εξουσία μέχρι τις επόμενες εκλογές.
Στις εργασίες του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται και η εφημερίδα 
EUROPEAN επισημαίνοντας τις διαφορές μεταξύ των δύο διεκδικητών της 
αρχηγίας του κόμματος.
Η INDEPENDENT αναφερόμενη στην κηδεία του Α. Παπανδρέου γράφει: "Ηταν 
μια κηδεία που άρμοζε στην αυτοπροβολή του και στα αντιφατικά πάθη 
του ίδιου άνδρα, όταν η Ελλάδα είπε το τελευταίο αντίο στη γιγαντιαία 
πολιτική προσωπικότητα, με το ίδιο μίγμα μεγάλου θεάματος, χαμηλής 
πολιτικής κατεργαρίας και οικογενειακής διαμάχης, που χαρακτήριζαν 
την μακρά και ταραχώδη ζωή του".
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Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει η εφημερίδα, ο Παπανδρέου απέδειξε χθες πόσο 
βαθειά τον αγαπούσαν οι Ελληνες για τον λαϊκισμό του, την 
αποφασιστικότητα του να διατηρήσει μια επίφαση ανεξαρτησίας από τους 
ξένους συμμάχους.
Η πολιτική μάχη για τη διαδοχή του Παπανδρέου άρχισε μετά τον θάνατό 
του, γράφει η DAILY TELEGRAPH, ενώ οι TIMES χαρακτηρίζουν είδωλο της 
εργατικής τάξης τον·Α. Παπανδρέου.
Με τίτλο "Μεγαλειώδης φόρος τιμής στον Α. Παπανδρέου", η εφημερίδα 
LIBERATION (21.6) δημοσιεύει ανταπόκριση της Σ. Γιανακά για την 
μεγαλειώδη τελετή της κηδείας του Α. Παπανδρέου. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίδεται στην παρουσία πολλών ξένων προσωπικοτήτων και στην αυθόρμητη 
συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών από ολόκληρη τη χώρα.
Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι η ζέση που επικράτησε στην διάρκεια 
της κηδείας, αποτελεί ένδειξη του θαυμασμού που έτρεφε ο ελληνικός 
λαός στο πρόσωπο του Α. Παπανδρέου, παρά τις περιπέτειες της 
βασιλείας" του. 0 "Ανδρέας" ήταν ο μόνος Ελληνας πολιτικός που ol 
συμπολίτες του και ο ελληνικός Τύπος τον αποκαλούσαν με το μικρό του 
όνομα.
Και το δημοσίευμα συνεχίζει: "Ενας μεγάλος πολιτικός άνδρας",
αναγνώριζαν χθες όλοι οι αντίπαλοί του. 0 ίδιος σεβασμός και εκ 
μέρους των ξένων προσωπικοτήτων που παρευρέθηκαν στην κηδεία, στην 
πρώτη γραμμή των οποίων βρισκόταν και ο Πρόεδρος της Σερβίας 
Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.
Με ειδησεογραφικό τρόπο και με ειδική αναφορά στην παρουσία
σημαντικών ξένων προσωπικοτήτων, αναφέρεται στην κηδεία του Α. 
Παπανδρέου και η εφημερίδα L' HUMANITE, ενώ η FIGARO γράφει ότι όλη η 
Ελλάδα νέκρωσε για να κηδεύσει τον Α. Παπανδρέου. Και συνεχίζει: "Την 
επομένη της κηδείας οι Ελληνες σοσιαλιστές πραγματοποιούν το Συνέδριό 
τους, όπου θα αποφασίσουν για την επιλογή του νέου ηγέτη τους, μεταξύ 
του Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη ή ενός άλλου σοσιαλιστή ηγέτη”.
Η MONDE (28.6) σε ανταπόκριση από την Αθήνα επισημαίνει ότι η Ελλάδα 
διοργάνωσε μεγαλειώδη κηδεία στον Α. Παπανδρέου, τον οποίο δεκάδες 
χιλιάδες Ελληνες συνοδέυσαν στην τελευταία κατοικία του, ενώ το 
περιοδικό L' EXPRESS σε σύντομο σχόλιο αναφέρει ότι ο θάνατος του 
πρώην Πρωθυπουργού ανατρέπει το χρονοδιάγραμμα του διαδόχου του κ. 
Σημίτη, ο οποίος θα διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Σε περίπτωση 
επιτυχίας του, προσθέτει, δεν αποκλείεται να επισπεύσει την προκήρυξη 
εκλογών, που προβλέπονται για το φθινόπωρο του 1997.
0 θάνατος του Α. Παπανδρέου, ηγέτη του ΠΑΣΟΚ από το 1974, έγινε 
δεκτός με θλίψη ακόμα και από τους αντιπάλους του, γράφει το 
περιοδικό LE COURRIER INTERNATIONAL, επικαλούμενο δημοσίευμα της 
εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ και συνεχίζει με αποσπασπάσματα δημοσιευμάτων άλλων 
ελληνικών εφημερίδων.
Σύσσωμος ο ισπανικός τύπος αναφέρεται στην κηδεία του Α. Παπανδρέου 
επίσημαίνοντος το μέγεθος της λαϊκής συμμετοχής, παρά την υψηλή 
θερμοκρασία. Η EL PAIS τονίζει ότι ο ελληνικός λαός δεν χαιρέτησε 
έναν μόνο τον πολιτικό Παπανδρέου, αλλά έναν θρύλο. Η Β. Καστιέγια 
περιγράφει τον Παπανδρέου ως τον Ελληνα πολιτικό με το μεγαλύτερο 
χάρισμα, ενώ η LA VANGUARDIA χαρακτηρίζει τον Α. Παπανδρέου σύμβολο 
της χώρας για περισσότερο από πενήντα χρόνια.



Στην τελετή της κηδεία του Α. Παπανδρέου αναφέρονται οι μεγαλύτερες 
γερμανικές εφημερίδες, με χαρακτηριστικούς τίτλους: "Εκατοντάδες 
χιλιάδες έφθασαν στην Αθήνα" (SUEDDEUTSCHE ZEITUNG), "Ετάφη ο Ανδρέας 
Παπανδρέου" (MÜNCHNER MERKUR), "Η Αθήνα αποχαιρετά τον Ανδρέα 
Παπανδρέου" (AUGSURGER ALLGEMEINE).
Στην αθρόα προσέλευση των πολιτών στην Μητρόπολη Αθηνών για να 
ποτίσουν φόρο τιμής στον "αγαπημένο" τους Ανδρέα, αναφέρεται και η 
αυστριακή DIE PRESSE. Το δυσαναπλήρωτο κενό, συνεχίζει, είναι 
αντιληπτό στους διαδόχους του εντός του κόμματος.
Με τίτλο "Αγώνας διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ", η πορτογαλική εφημερίδα DIARIO 
DE NOTIGIAS (27.6) μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι για πρώτη φορά χωρίς 
την επίβλεψη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, θα αναμετρηθούν οι φιλοδοξίες των 
μαθητών του Παπανδρέου όσον αφορά την εκλογή του νέου ηγέτη του 
κόμματος. Επισήμαίνέται η άποψη πολιτικών παρατηρητών ότι το Συνέδριο 
του ΠΑΣΟΚ θα είναι το πιο δύσκολο στην ιστορία του Κινήματος, του 
οποίου η ενότητα απειλείται περισσότερο από ποτέ κι υπογραμμίζεται 
ότι η Ελλάδα διέρχεται μια περίοδο ανησυχητική και ευαίσθητη στις 
σχέσεις της με την Τουρκία. Προστίθεται ότι "η εποχή του μεγάλου και 
ενωμένου ΠΑΣΟΚ, του Α. Παπανδρέου, διατρέχει τον κίνδυνο να πεθάνει 
μαζί με τον ιδρυτή του".
Με τίτλο "0 ύστατος χαιρετισμός στον μεγάλο ηγέτη του ΠΑΣΟΚ" τα 
Δελτία Ειδήσεων της αλβανικής τηλεόρασης και οι εφημερίδες ΡΙΛΙΝΤΙΑ 
ΝΤΕΜΟΚΡΑΤΙΚΕ, ΖΕΡΙ I Π0Π0ΥΛΙΤ, ΚΟΧΑ ΓΙΟΝ, ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑ και ΝΤΙΤΑ 
ΙΝΦ0ΡΜΑΣΙ0Ν, αναφέρονται στην μεγαλειώδη τελετή ταφής του Α. 
Παπανδρέου, στην οποία παρευρίσκέτο και ο Αλβανός Πρωθυπουργός.
Η κηδεία του Α. Παπανδρέου και η παρουσία του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, 
κυριαρχούν στα δημοσιεύματα του γιουγκοσλαβικού Τύπου. Με τίτλο 
"Κηδεύθηκε ο Α. Παπανδρέου", η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΙΚΑ σημειώνει ότι η 
οικογένεια, η Ελλάδα και ο κόσμος αποχαιρέτησαν τον Ανδρέα 
Παπανδρέου. Η ίδα εφημερίδα προβάλλει στην πρώτη σελίδα της την 
συνάντηση που είχε στην Αθήνα ο Μιλόσεβιτς με τον Ελληνα Πρωθυπουργό, 
τον Γλαύκο Κληρίδη και τον Κλάους Κίνκελ.
Την παρουσία του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς στην κηδεία του Α. Παπανδρέου 
και τις δηλώσεις του στους Ελληνες δημοσιογράφους κατά την άφιξή του 
στην Αθήνα, επισημαίνει και η ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΞΠΡΕΣ στην πρώτη της σελίδα, 
ενώ η ΒΕΤΣΕΡΝΙΕ Ν0Β0ΣΤΙ προβάλλει και αυτή στην πρώτη της σελίδα την 
είδηση της κηδείας του Α. Παπανδρέου, με τίτλο "Τιμές στον μεγάλο 
ηγέτη".
Στην κηδεία του Α. Παπανδρέου αναφέρθηκε και μεγάλη μερίδα του
ολλανδικού Τύπου, επισημαίνοντας πως παρά την υψηλή θερμοκρασία, 
χιλιάδες λαού κατέφθασαν από όλα τα μέρη με λεωφορεία και πλοία για 
να αποτίσουν το ύστατο χαίρε στον Α. Παπανδρέου.
0 σουηδικός Τύπος αναφέρεται με εκτενή δημοσιεύματα και φωτογραφίες 
στην κηδεία του Α. Παπανδρέου. Η AFT0NBLADET γράφει ότι μισό
εκατομμύριο θρηνούντες Ελληνες ακολούθησαν το φέρετρο του Α. 
Παπανδρέου μέσα σε μια ζεστή και σιωπηλή Αθήνα, ενώ η EXPRESSEN
σημειώνει ότι χιλιάδες λαού στέκονταν για ώρες κάτω από τον καυτό
ήλιο για να μπορέσουν να δουν το φέρετρο με τον Α. Παπανδρέου.
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Ο ρωσικός τύπος επισημαίνει την συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας της 
Ελλάδας και υπουργών ξένων χωρών στην κηδεία. Το Πρακτορείο ITAR TASS 
υπογραμμίζει το μήνυμα του Μπορίς Γιέλτσιν, ενώ η NEZAVLSMALA GAZETA 
γράφει' ότι με τον θάνατο του Παπανδρεου έκλεισε μια σελίδα στην 
ιστορία της χώρας. Με τίτλο "Ηρωας της Ελλάδας" η εφημερίδα 
KOMMERSANT DAILY τονίζει ότι τόσο οι φίλοι όσο και οι αντίπαλοι του 
Α. Παπανδρέου αναγνωρίζουν σήμερα την σπουδαιότητα του έργου του 
μεγάλου πολιτικού.
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27.6.96
Κηδεία Ανδρέα Παπανδρέου - Συνέδριο ΠΑΣΟΚ

* 0 GUARDIAN δημοσιεύει ανταπόκριση της Helena Smith από την Αθήνα, 
με τίτλο "Η Ελλάδα θρηνεί τον πρωταθλητή της δημοκρατίας".
Η ανταποκρίτρια γράφει για την κηδεία ότι, τα αισθήματα αγάπης προς 
τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν στο αποκορύφωμά τους χθες, όταν ο κόσμος 
φώναζε "Ανδρέα ζεις, Ανδρέα αθάνατε". Από την εποχή της κηδείας του 
Βασιλιά Παύλου το 1964 δεν συγκεντρώθηκε τόσος κόσμος στην Αθήνα, από 
τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, για να τιμήσει τον άνδρα που άλλαξε το 
πρόσωπο της χώρας του περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον αυτόν τον 
αιώνα. Και από το θάνατο της Μελίνας Μερκούρη δεν έχυσαν τόσα πολλά 
δάκρυα οι Ελληνες. Για πολλούς, ο Παπανδρέου ήταν ένας ήρωας που 
έδωσε αξιοπρέπεια και ευκαιρίες στους φτωχούς και μη προνομιούχους 
της Ελλάδας . "Ηταν περισσότερο από πατέρας , ήταν ο πατέρας όλων 
των Ελλήνων. Μας έδωσε τα πάντα: Ελευθερία, δημοκρατία. Μας ενέπνευσε 
με τα ιδεώδη του. Κανένας δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει", δήλωσε ο 
Παναγιώτης Καυγαρέλης από την Κεφαλλονιά.
0 Παπανδρέου, πρωταγωνιστής σε όλη την ταραχώδη πολιτική του 
σταδιοδρομία , σίγουρα θα απολάμβανε αυτό το θέαμα... Για τον 
ηγέτη που βοήθησε στην καθιέρωση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και 
λοιδωρούσε τη Δύση με την αντιευρωπαϊκή στομφώδη ρητορική του, 
ήλθαν στην Αθήνα πολιτικοί ηγέτες από όλο τον κόσμο, όπως και οι 
πολιτικοί του αντίπαλοι, συμπεριλαμβανομένου του Κ. Μητσοτάκη. 
"Η απουσία του έχει κάνει την παρουσία του ακόμη ισχυρότερη. 
Κατάφερε να ενώσει όλους με τον θανατό του " , δήλωσε η Αννα 
Παναγιωταρέα. Το δράμα που περί έβαλε τον Παπανδρέου σε όλη 
του την ζωή τον συνόδευσε και στον τάφο του, όταν οι δύο 
τελευταίες συζυγοί του τον αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά. 
Για τον μυθικό γυναικά το τέλος του ήταν τόσο συναισθηματικά 
φορτισμένο, όσο οποιοδήποτε γεγονός στην πολιτική του καρριέρα. 
Ηταν το είδος του δράματος , που οι Ελληνες ξέρουν καλύτερα από 
όλους να σκηνοθετούν.

***

* Οι FINANCIAL TIMES δημοσιεύουν ανταπόκριση της Kerin Hope από την 
Αθήνα με τίτλο "Η κηδεία ένωσε για λίγο τους Ελληνες".
Δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων - γράφει εισαγωγικά - ακολούθησαν τον Α. 
Παπανδρέου στην τελευταία του κατοικία, σε μιά συγκέντρωση όπως αυτές 
που ο ίδιος λάτρευε ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Καθώς η νεκρική πομπή με 
επικεφαλής τη σύζυγό του Δήμητρα, και υπό θερμοκρασία 40oC, βάδιζε 
προς το νεκροταφείο, τα πλήθη φώναζαν το σύνθημα :"Αντρέα, θυμήσου 
είμαστε μαζί σου".
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Στην κηδεία παραυρέθηκαν και ορισμένοι ξένοι ηγέτες, όπως ο πρώην 
Πρωθυπουργός της Ισπανίας κ. Φελίπε Γκονζάλες. Από τους αρχηγούς 
κρατών των Βαλκανίων παραυρέθηκε μόνο ο κ. Μιλόσεβιτς, που είχε 
δεχθεί· την ισχυρή υποστήριξη του κ. Παπανδρέου κατά την διάρκεια 
του πολέμου στη Βοσνία και έκλεγε πολύ. Στη συνέχεια, η αρθρογράφος 
αναφέρεται στους επικήδειους λόγους που εκφωνήθηκαν, τονίζοντας ότι ο 
Πρωθυπουργός κ. Σημίτης έδωσε έμφαση στις προσπάθειες του κ.
Παπανδρέου να εκσυγχρονίσει την Ελλάδα, αλλά απέφυγε να αναφερθεί 'στα 
επίμαχα θέματα που απομάκρυναν την Ελλάδα από τους δυτικούς εταίρους 
της στη δεκαετία του 1980.
Ακόμη πιο απρόβλεπτη ήταν η αναφορά του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος 
σε μιά συμφιλιωτική κίνηση προς τη Δήμητρα, μίλησε για τη γυναίκα 
"που με τόλμη στάθηκε στο πλευρό του πατέρα μας τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του".
Σε άλλο σημείο, η αρθρογράφος υπογραμμίζει ότι οι αναφορές στο έργο 
του Α. Παπανδρέου και εκ μέρους των πολιτικών του αντιπάλων,
δημιούργησαν ένα κλίμα ενότητας το οποίο όμως, αναπόφευκτα,
ήταν σύντομης διάρκειας. Σήμερα αρχίζει το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, οι 
εργασίες του οποίου θα επισκιασθούν από τη μνήμη της ισχυρής
προσωπικότητας και απαράμιλλης ρητορικής του Ανδρέα Παπανδρέου,
γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των σκληροπυρηνικών
αντιπάλων του κ. Σημίτη, οι οποίοι επιθυμούν συλλογική εξουσία μέχρι 
τις επόμενες εκλογές. Ενας σκληροπυρηνικός ηγέτης, ο κ. Ακης 
Τσοχατζόπουλος, που διαθέτει ισχυρή υποστήριξη μεταξύ των 5.000 
συνέδρων, επιθυμεί διαχωρισμό της θέσης του Πρωθυπουργού και του 
Προέδρου του Κόμματος, του οποίου την ηγεσία θέλει να αναλάβει ο 
ίδιος. Ωστόσο - καταλήγει - ο κ. Σημίτης έχει απειλήσει με
παραίτηση από την πρωθυπουργία σε περίπτωση που δεν εκλεγεί
αρχηγός του κόμματος. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο κ.
Σημίτης, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, έχει τις περισσότερες πιθανότητες 
να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, η απειλή αυτή, θα πρέπει να 
υπερισχύσει της αίσθησης μεταξύ των Συνέδρων ότι κανείς δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει τον Α. Παπανδρέου στην αρχηγία του ΠΑΣΟΚ.

* * *

* Ο EUROPEAN’δημοσιεύει ανταπόκριση του Paul Anastasi από την Αθήνα, 
με τίτλο "0 Σημίτης επιθυμεί να φορέσει τον μανδύα του ΠΑΣΟΚ".
Η ανταπόκριση αναφέρεται στις εργασίες του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που 
αρχίζουν σήμερα και ειδικότερα στις διαφορές μεταξύ των δύο 
διεκδικητών της αρχηγίας του κόμματος, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι 
ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος ασκεί σημαντική επιρροή μεταξύ των Συνέδρων, 
ενώ ο κ. Σημίτης εμφανίζεται δημοφιλέστερος του αντιπάλου του στο 
εκλογικό σώμα. Αφού αναφέρεται στις διαφορές των δύο αντιπάλων όσον 
αφορά στο θέμα της διαρχίας , ο αρθρογράφος τονίζει ότι το μέλλον της 
κας Δήμητρας Παπανδρέου εξαρτάται από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 
Σε περίπτωση που εκλεγεί ο κ. Τσοχατζόπουλος, φημολογείται ότι θα 
αποκαταστήσει τους πιστούς Παπανδρεϊκούς, πιθανώς περίλαμβανομένης 
και της Μιμής.



* 0 INDEPENDENT δημοσιεύει ανταπόκριση του Andrew Cumbel από την 
Αθήνα, με τίτλο "Δάκρυα και δράματα καθώς οι Ελληνες λένε το 
τελευταίο αντίο".
Ηταν μια κηδεία που άρμοζε στην αυτοπροβολή του και στα αντιφατικά 
πάθη του ίδιου του άνδρα , όταν η Ελλάδα είπε το τελευταίο αντίο στη 
γιγάντιαία πολιτική προσωπικότητα με το ίδιο μίγμα μεγάλου θεάματος , 
χαμηλής πολιτικής κατεργαριάς και οικογενειακής ζήλειας, που 
χαρακτήριζαν τη μακρά, ταραχώδη ζωή του. Παρόλα τα πολλά 
μειονεκτήματά του, ο Παπανδρέου απέδειξε χθες πόσο βαθειά τον 
αγαπούσαν οι Ελληνες για το λαϊκισμό του, την αποφασιστικότητά του 
να διατηρήσει μία επίφαση ανεξαρτησίας από τους ξένους συμμάχους και 
για την ανθρώπινη αδυναμία που έδειχνε για τα χρήματα και τις όμορφες 
γυναίκες. "Για μένα ο Παπανδρέου ήταν η ενσάρκωση της μετάβασης από 
τη Δικτατορία στη Δημοκρατία. Εκανε την Ελλάδα να αισθάνεται όμορφα 
για το ρόλο της στον κόσμο, αρνούμενος να γίνει η χώρα ένα παράρτημα 
της Δύσης. Ισως όλα αυτά να ήταν μια αυταπάτη , αλλά ήταν μια ωραία 
ψευδαίσθηση" , δήλωσε ένας από τους πενθούντες.
Οπως άρμοζε σε έναν άνδρα διάσημο για τους ετερόκλητους φίλους 
του, ο κατάλογος των προσκεκλημένων περιελάμβανε μία ομάδα Κούρδων 
αγωνιστών, τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών και τον Αμερικανό Υπουργό 
Οικονομικών. Η μάχη για τη διαδοχή άρχισε στη Μητρόπολη, όταν ο 
Πρωθυπουργός κ. Σημίτης έκανε ό,τι μπορούσε για να φαίνεται σαν 
υπεύθυνος πολιτικός ηγέτης ζητώντας ενότητα στο κόμμα , ενώ ο βασικός 
του αντίπαλος στην ηγεσία του κόμματος κ. Τσοχατζόπουλος υιοθέτησε 
ένα περισσότερο συναισθηματικό τόνο, προσφωνώντας τον εκλιπόντα 
στο δεύτερο πρόσωπο και μεταφέροντας αναμνήσεις από μεγάλες 
κομματικές μάχες και στιγμές προσωπικής οικειότητας. Το μεγαλύτερο 
όμως δράμα το παρέσχε η οικογένεια του Παπανδρέου , η Μιμή που 
έκλεγε μπροστά στις κάμερες,, η Μαργαρίτα που προσπαθούσε να είναι 
πιο αξιοπρεπής και ο ετεροθαλής αδελφός του Γιώργος, που 
εξέπληξε το ακροατήριο όταν είπε ότι "πάντα αγαπούσε τον Ανδρέα , 
ενώ ο αποθανών ποτέ δεν του εξήγησε γιατί ο ίδιος δεν τον 
αγαπούσε".

* * ie

* Η DAILY TELEGRAPH δημοσιεύει ανταπόκριση του Malcolm Brabant από 
Αθήνα, με τίτλο "Η Ελλάδα κλαίει μαζί με τη χήρα Μιμή".
Η τελευταία πράξη του δημόσιου έρωτα μεταξύ του Ανδρέα Παπανδρέου και 
της Μιμής παίχθηκε χθες μπροστά στον ελληνικό λαό, όταν η Μιμή φώναζε 
κλαίγοντας "αγάπη μου, αγάπη μου" . 0 Γιώργος Παπανδρέου δημόσια 
αναγνώρισε την αγάπη του πατέρα του προς τη Μιμή, χαρακτηρίζοντάς την 
στον επικήδειο λόγο του ως "μία δυνατή και τολμηρή γυναίκα".
Η πολιτική μάχη για τη διαδοχή του Παπανδρέου άρχισε μετά το θανατό 
του. 0 Πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης δήλωσε στον επικήδειο λόγο του 
ότι "ενώ το ΠΑΣΟΚ έχασε τον ηγέτη του , δεν έχει χάσει την ψυχή 
του" .

★ ★ ★
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* Οι TIMES δημοσιεύουν ανταπόκριση του John Carr από την Αθήνα, με 
τίτλο "Η Ελλάδα θάβει ένα είδωλο".
0 ανταποκριτής γράψει ότι" το είδωλο της εργατικής τάξης ετάφη χθες, 
ενώ οι πολιτικοί του κληρονόμοι προετοιμάζονται για τη μάχη της 
διαδοχής. Ηταν ειρωνικό - σημειώνει - ότι το φέρετρο του άνδρα που 
ξόδευσε το μεγαλύτερο μέρος της καρριέρας του αγωνιζόμενος κατά του 
στρατιωτικού κατεστημένου; μετέφερε κυλίβαντας πυροβόλου.

Αμυντικές δαπάνες και Μάαστριχτ

* 0 EUROPEAN δημοσιεύει ανταπόκριση του Paul Anastasi από την Αθήνα,
με τίτλο "Η Ελλάδα εντάσσεται στην ΟΝΕ υπό την τουρκική απειλή".
Η ανταπόκριση παραθέτει αποσπάσματα από την ομιλία του Πρωθυπουργού 
κ. Σημίτη στη Σύνοδο Κορυφής της Φλωρεντίας, και συγκεκριμένα στην 
έκκληση που απηύθυνε για εγγύηση εκ μέρους των Ευρωπαίων εταίρων 
των συνόρων της Ελλάδας, προκειμένου η χώρα μας να αποφύγει 
τις κολοσσιαίες δαπάνες για την άμυνά της και να διευκολυνθεί 
κατ'αυτό τον τρόπο η επίτευξη των κριτηρίων του Μάαστριχτ για τη 
Νομισματική Ενωση. Ενδεχόμενη, έστω και λεκτική, δέσμευση εκ 
μέρους της ΕΕ, τονίζουν οι Ελληνες Υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας 
,θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για την Αγκυρα, ενώ παράλληλα θα 
μειώσει δραστικά τις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας.
Σε άλλο σημείο αναφέρει, ότι ο κ. Σημίτης κατέστησε σαφές 
στη Φλωρεντία ότι η Ελλάδα ζητεί από την Ε.Ε. να συνδράμει στη 
δημιουργία κλίματος που θα σταματήσει την κούρσα των εξοπλισμών, 
αναλαμβάνοντας δέσμευση για την προστασία των ελληνικών συνόρων, τα 
οποία είναι και σύνορα της ΕΕ. Η Ελλάδα - συνεχίζει - δαπανά για

6,5% του ΑΕΠ, ποσό που σύμφωνα με την κυβέρνηση 
το υψηλότερο αλλά και το διπλάσιο του μέσου 
0 αρθρογράφος παραθέτει στη συνέχεια στοιχεία από 
μελέτη του κ. Νίκου Κυριαζή, καθηγητή των 

Πανεπιστημίων Χάρβαρντ και Θεσσαλίας, που έχει σαν θέμα το επίπεδο 
εξοπλισμού της Ελλάδας και της Τουρκίας.

την άμυνα ποσοστό 
είναι όχι μόνο 
όρου στην Ε.Ε. 
τη συγκριτική

0 EUROPEAN δημοσιεύει επίσης, επιστολή του Πρέσβη κ. Στέφανου 
Σταθάτου για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, που τονίζει ότι ένας από 
τους βασικούς στόχους της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής ήταν να 
στερεί την Ελλάδα από τις εγγυήσεις ασφαλείας που δικαιούται να 
αναμένει από τους συμμάχους της, παραθέτοντας σαν παράδειγματα τις 
τουρκικές ενέργειες εντός του ΝΑΤΟ και της Δυτικοευρωπαϊκής Ενωσης. 
"Ας ελπίσουμε ότι οι εταίροι της Ελλάδας στην Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση 
θα κατανοήσουν ότι το να λάβουν υπόψη τους ελληνικούς φόβους αποτελεί 
μιά αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθεροποίηση των Βαλκανίων", 
καταλήγει η επιστολή του κ.Σταθάτου.
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27-28.6.96
Θάνατος Λ. Παπανδρέου

Η εφημερίδα LE MONDE (28.6) δημοσιεύει ανταπόκριση του κ. Didier Kunz 
από την Αθήνα, με τίτλο "0 Ανδρέας Παπανδρέου ενταφιάστηκε με 
μεγαλοπρέπεια στην Αθήνα”, η οποία έχει ως εξής:
Η Ελλάδα διοργάνωσε μεγαλειώδη κηδεία στον πρώην Πρωθυπουργό Ανδρέα 
Παπανδρέου, τον οποίο δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων συνόδευσαν στην 
τελευταία κατοικία του. 0 σοσιαλιστής πρώην Πρωθυπουργός και ιδρυτής 

. του ΠΑΣΟΚ, το οποίο οδήγησε τρεις φορές στην εξουσία ενταφιάστηκε στο 
ιστορικό νεκροταφείο των Αθηνών με τιμές αρχηγού κράτους, τιμές που 
για τελευταία φορά είχαν αποδοθεί στον βασιλιά Παύλο, πριν τριάντα 
τρία χρόνια.
Πολλές ξένες προσωπικότητες παρέστησαν στην κηδεία, πρώτοι των οποίων 
οι Πρόεδροι της Σερβίας και της Κύπρου κ. Μιλόσεβιτς και Γλαύκος 
Κληρίδης, οι Αντιπρόεδροι της Συρίας και της Λιβύης, οι Πρωθυπουργοί 
της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Αρμενίας και της Σλοβενίας. Τις 
ΗΠΑ εκπροσώπησε ο υπουργός Οικονομίας κ. Robert Robin, τη Ρωσία ο 
Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Vitali Ignatenko, τη Μεγάλη Βρετανία ο 
υπουργός Αμυνας κ. Michael Portillo, τη Γερμανία ο υπουργός 
Εξωτερικών κ. Klaus Kinkel, τη Γαλλία ο υπουργός Παιδείας κ. Francois 
Bayrou. Η Ελλάδα απέστειλε τον υπουργό Εξωτερικών κ. Emre Gonensay, 
ο οποίος, την προηγούμενη, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι αποτελεί 
"εμπόδιο" στην προσέγγιση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Τα 
αδελφά κόμματα ήταν επίσης παρόντα με τους κ.κ. Lionel Jospin και 
Pierre Mauroy, εκ μέρους του γαλλικού σοσιαλιστικού κόμματος, ο κ. Λ  
Oscar Lafontaine, εκ μέρους του γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού 
κόμματος (SDP) και τον κ. Felipe Gonzalez, εκ μέρους του ισπανικού 
σοσιαλιστικού κόμματος (PS0E).
Η κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου έγινε την παραμονή της έναρξης 
έκτακτου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στη διάρκεια του οποίου 5.000 σύνεδροι 
θα κληθούν να εκλέξουν, την Κυριακή, τον νέο τους Πρόεδρο. Οι 
ημερομηνίες αυτού του συνεδρίου είχαν καθοριστεί πριν από πολλές 
εβδομάδες και η ηγεσία του κόμματος αποφάσισε να μην το αναβάλει μετά 
το θάνατο του Προέδρου τους.
Δύο άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα: ο κ. Κώστας Σημίτης, επικεφαλής του 
ανανεωτικού και ευρωπαϊκού ρεύματος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος διαδέχθηκε 
τον περασμένο Ιανουάριο τον Ανδρέα Παπανδρέου στην προεδρία της 
κυβέρνησης, και ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ακης Τσοχατζόπουλος,
κληρονόμος της εθνικιστικής και λαϊκιστικής πολιτικής του
"παπανδρεϊσμού" .;
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0 κ. Σημίτης προτίθεται να ηγηθεί του κόμματος προκειμένου να
οδηγήσει τους Ελληνες σοσιαλιστές σε νίκη στις επόμενες εκλογές, που 
προβλέπονται για το φθινόπωρο του 1997, ενώ ο κ. Τσοχατζόπουλος ζητά 
"συλλογική ηγεσία". Από το θάνατο του γέρικου λιονταριού ενδέχεται 
να ωφεληθεί το πρώτο στρατόπεδο, το οποίο είναι αποφασισμένο να 
γυρίσει τη σελίδα του Παπανδρέου και να θέσει το ΠΑΣΟΚ στην τροχιά 
της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.

★ ★ *

Το εβδομαδιαίο περιοδικό L' EXPRESS (27.6) σε ανυπόγραφο σύντομο 
σχόλιο χωρίς τίτλο, στη στήλη Exprèss-Monde, αναφέρει ότι ο -θάνατος 
του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου ανατρέπει το χρονοδιάγραμμα 
του διαδόχου του κ. Κώστα Σημίτη. Στη διάρκεια έκτακτου συνεδρίου 
του κόμματος, ο μεταρρυθμιστής αυτός θα διεκδικήσει την ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ. Αλλά, στο δρόμο του θα βρει την παλιά λαϊκίστικη φρουρά, που 
καθοδηγεί ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τσοχατζόπουλος, έμπιστος του 
θανόντος πατριάρχη. Είτε πρόκειται για την ευρωπαϊκή πολιτική είτε 
για τις σοβαρές διαφορές με την Τουρκία, ο κ. Σημίτης θέλει όντως να 
έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων. Σε περίπτωση επιτυχίας - όπως του 
υποδεικνύουν οι φίλοι του - δεν αποκλείεται να επισπεύσει την κήρυξη 
εκλογών, που προβλέπονται για το φθινόπωρο του 1997.

*  *  *

Το εβδομαδιαίο περιοδικό V.S.D. (27.6) δημοσιεύει σύντομο ανυπόγραφο 
σχόλιο, στη στήλη News / La semaine en images με τίτλο "Παπανδρέου: 0 
θάνατος του Πατριάρχη", όπου αναφέρονται τα εξής:
0 Ανδρέας Παπανδρέου έσβησε μετά από ανακοπή καρδιάς στις 23 Ιουνίου, 
στο σπίτι του στην Αθήνα. Ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, ανήλθε στην 
εξουσία το 1981. Η βασιλεία του γνώρισε ένα σύντομο διάλειμμα - 
μεταξύ του 1989 και του 1993 - όταν έχασε τις εκλογές, στη συνέχεια 
ενός πολιτικοοικονομικού σκανδάλου και της σχέσης του με τη "Μιμή", 
την αεροσυνοδό που έγινε σύζυγός του. Εκτοτε, επανήλθε στα πράγματα. 
Εγκατέλειψε την εξουσία τον Ιανουάριο του 1996, μετά από μακρά 
ασθένεια. Η εξαφάνισή του αναμένεται να επιτρέψει στον διάδοχό του 
κ. Κώστα Σημίτη να επιβάλει την εξουσία του στο ΠΑΣΟΚ.

*  *  *

Το εβδομαδιαίο περιοδικό LE COURRIER INTERNATIONAL (27.6) σε 
ανυπόγραφο σχόλιο με ανασκόπηση του ελληνικού Τύπου σχετικά με το 
θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και τις πιθανές εσωτερικές πολιτικές 
εξελίξεις με τον τίτλο "Ελλάδα: Το ΠΑΣΟΚ μετά τον Παπανδρέου", 
αναφέρει:
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Ο θάνατος του Ανδρέα Παπανδρέου, ηγέτη του ΠΑΣΟΚ από το 1974 και 
προέδρου της ελληνικής κυβέρνησης επί δέκα χρόνια, έγινε δεκτός με 
θλίψη, ακόμα και από τους αντιπάλους του, υπογραμμίζει η εφημερίδα ΤΑ 
ΝΕΑ, η· οποία - όπως και ο υπόλοιπος Τύπος - θεωρεί ότι δεν ήταν η 
κατάλληλη στιγμή υπενθύμισης των "σκανδάλων" που κηλίδωσαν το τέλος 
του πολιτικού του βίου. Αναμφίβολα, επειδή καμία άλλη ελληνική 
πολιτική προσωπικότητα δεν γέννησε τόσες ελπίδες και δεν προκάλεσε 
τόσα πάθη. Η δημοτικότητά του εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι 
"κατόρθωσε να ανοίξει την πολιτική αρένα και τον κρατικό μηχανισμό 
στις μεγάλες δυνάμεις του κέντρου και της αριστερός, που συνέχιζαν να 
υποφέρουν από τα κατάλοιπα του εμφύλιου πολέμου", εξηγεί η εφημερίδα 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.
0 Ανδρέας, όπως τον αποκαλούσε ο μέσος Ελληνας, διέθετε ένα μοναδικό 
ταλέντο επικοινωνίας και διαλόγου με τα πλήθη. Αυτός, ο οποίος 
υπήρξε "δεδηλωμένος εχθρός των αμερικανικών υπηρεσιών, από το 1964 
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '80, κατόρθωσε να γίνει ένας από τους 
καλύτερους φίλους των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Μπιλ 
Κλίντον", υπενθυμίζει ο ανταποκριτής της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, στην 
Ουάσιγκτον.
Το μυστικό ωστόσο της πολιτικής του μακροβιότητας, σύμφωνα με την 
ίδια εφημερίδα, ήταν το "μοναδικό στρατηγικό ταλέντο του, που 
καθιστούσε απρόβλεπτες τις κινήσεις του και εξουδετέρωνε τους 
αντιπάλους του. Αρκεί αυτό για να τον χαρακτηρίσουμε όχι ως 
ιδεαλιστή και διορατικό πολιτικό - όπως θα επιθυμούσε ο ίδιος - αλλά 
ως ρεαλιστή και οπορτουνιστή ηγέτη ενός κόμματος; Η ιστορία θα 
κρίνει.
Αν και βαρειά άρρωστος από τον Νοέμβριο του 1995, με το θάνατό του 
μπόρεσε να προκαλέσει την τελευταία έκπληξη. Ο θάνατός του έρχεται 
σε εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, πέντε μέρες 
πριν από το συνέδριο του κόμματος, στη διάρκεια του οποίου αναμένεται 
να συγκρουστούν ο παρών Πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης 
(μεταρρυθμιστής και μετριοπαθής) και ο κ. Ακης Τσοχατζόπουλος 
(συνοδοιπόρος του Παπανδρέου και υπουργός Εσωτερικών^λαϊκιστής και/ 
εθνικιστής) για τη διεκδίκηση της θέσης του αντιπροέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Οι πιστοί οπαδοί του Ανδρέα Παπανδρέου ήλπιζαν σε μια θεαματική 
παρέμβαση του μεγάλου ηγέτη που θα έγερνε την πλάστιγα υπέρ του κ. 
Ακη Τσοχατζόπουλου και θα καθιστούσε δυσχερή τη θέση του κ. Κώστα 
Σημίτη. Οπως σχολιάζει όμως η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, "αυτός ο 
θάνατος μοιάζει με εκδίκηση εναντίον όλων αυτών που προσπάθησαν τον 
τελευταίο καιρό να τον χρησιμοποιήσουν προκειμένου να εξυπηρετήσουν 
τις δικές τους φιλοδοξίες. Θα αναγκάσει τους συνέδρους να 
αντιμετωπίσουν τα πραγματικά διλήμματα του ΠΑΣΟΚ. Η εξαφάνιση του 
Ανδρέα Παπανδρέου φαίνεται ότι μειώνει τις πιθανότητες μιας άγριας 
αντιπαράθεσης με απρόβλεπτες συνέπειες". Φαίνεται ότι η ενότητα του 
κόμματος στο εξής απειλείται σοβαρά. Αλλά, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να 
αποδείξει ότι μπορεί να υπάρξει χωρίς την προστατευτική σκιά του 
χαρισματικού ηγέτη του.

*  *  *
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To εβδομαδιαίο περιοδικό PARIS-MATCH (27.6) σε τρισέλιδο φωτορεπορτάζ 
του κ. Michel Peyrard με τίτλο "Η Μιμή Παπανδρέου στην πρώτη γραμμή" 
και υπότιτλο "Για τη "Μιμή", κατά 35 χρόνια νεότερή του, ο Ανδρέας 
Παπανδρεου εγκατέλειψε ότι το προσφιλές, τη γυναίκα του, τα παιδιά 
του και το σεβασμό των συμπολιτών του. Εκτός από την εξουσία. Στα 
77 χρόνια του, αυτό το "γέρικο λιοντάρι" της ελληνικής πολιτικής 
που μέχρι τελευταίας πνοής παρέμεινε ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του 
ΠΑΣΟΚ, πέθανε την Κυριακή, στο σπίτι του, από καρδιακή προσβολή. 
Ξεκίνησε την πολιτική όταν ήταν 45 ετών. Δυο φορές Πρωθυπουργός, ο 
"γέρος" αντιστάθηκε σε όλες τις κατηγορίες (νεποτισμό, δωροδοκίες, 
κλπ. ) και σε όλα τα σκάνδαλα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που 
προκάλεσε τη σχέση του με τη Μιμή. Σήμερα, όπως πολλοί Ελληνες, η 
πρώην αεροσυνοδός που έγινε η τρίτη κα Παπανδρέου, θρηνεί τον χαμένο 
πατριάρχη της".
Με την αφορμή του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, ο αρθρογράφος 
αναφέρεται με το σκωπτικό ύφος που χαρακτηρίζει το περιοδικό στη 
σύζυγο του πρώην Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνοντας τους γνωστούς 
ισχυρισμούς που δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς στον ελληνικό Τύπο.

*  *  *

Η εφημερίδα LIBERATION (27.6) δημοσιεύει ανταπόκριση της κας Σοφίας 
Γιαννακά σε συνεργασία με το πρακτορείο AFP από την Αθήνα με τίτλο 
"Μεγαλειώδης φόρος τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου" και υπότιτλο 
"Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων παραβρέθηκαν χθες στην κηδεία του πρώην 
Πρωθυπουργού".
Πρόκειται για εκτενές περιγραφικό ρεπορτάζ για τη χθεσινή τελετή - η 
οποία χαρακτηρίζεται "μεγαλειώδης" - της κηδείας του Ανδρέα 
Παπανδρέου, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία πολλών ξένων
προσωπικοτήτων και στην αυθόρμητη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων 
πολιτών απ' όλη τη χώρα. Την ανταπόκριση πλαισιώνει φωτογραφικό
στιγμιότυπο από τη διαδρομή προς το κεντρικό νεκροταφείο Αθηνών. 
Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρει τα εξής:
Η ζέστη που επικράτησε στη διάρκεια αυτής της κηδείας αποτελεί 
ένδειξη του θαυμασμού που έτρεφε ο ελληνικός πληθυσμός στο πρόσωπο 
του Παπανδρέου, παρά τις περιπέτειες του τέλους της "βασιλείας" του. 
0 "Ανδρέας" ήταν ο μόνος Ελληνας πολιτικός και οι συμπολίτες του και 
ο ελληνικός Τύπος τον αποκαλούσαν με το μικρό του όνομα.
"Ενας μεγάλος πολιτικός άνδρας", αναγνώριζαν χθες οι αντίπαλοί του. 
0 ίδιος σεβασμός και εκ μέρους των ξένων προσωπικοτήτων που 
παραβρέθηκαν στην κηδεία, στην πρώτη γραμμή των οποίων βρισκόταν και 
ο Πρόεδρος της Σερβίας κ. Μιλόσεβιτς. "Εχασα έναν μεγάλο φίλο",
δήλωνε ο Σέρβος Πρόεδρος κατά την άφιξή του. "Ηταν μεγάλος
πολιτικός, σεβαστός απ' όλους", υπογράμμιζαν οι κ.κ. Pierre Mauroy 
και Lionel Jospin, οι οποίοι ακολούθησαν την πομπή μέχρι το 
νεκροταφείο, μαζί με εκατό περίπου προσωπικότητες απ' όλο τον κόσμο, 
μεταξύ των οποίων οι Αντιπρόεδροι της Συρίας και της Λιβύης, η 
κυπριακή ηγεσία, οι Πρωθυπουργοί της Αλβανίας, της Αρμενίας, της 
Βουλγαρίας και της Σλοβενίας".

★ ★ ★
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Η εφημερίδα L'HUMANITE (27.6) σε πρακτορειακό δημοσίευμα χωρίς 
ένδειξη προέλευσης με τίτλο "Ελλάδα: Η κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου" 
και υπότιτλο "Ο σοσιαλιστής πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας.κηδεύθηκε 
χθες ‘στην Αθήνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα παραβρέθηκαν στην 
τελετή", αναφέρεταί στην κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου, με ιδιαίτερη 
επισήμανση της παρουσίας των σημαντικότερων ξένων προσωπικοτήτων και 
αναφορά στη ζωή και στο έργο του πρώην Πρωθυπουργού.

★  *  *

Η εφημερίδα LE FIGARO (27.6) σε πρακτορειακό τηλεγράφημα χωρίς 
ένδειξη προέλευσης με τίτλο "Ελλάδα: Η κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου", 
αναφέρει:
Ολη η Ελλάδα νέκρωσε χθες για να κηδεύσει τον Ανδρέα Παπανδρέου, με 
μια μεγαλειώδη επικήδεια τελετή. Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων 
συνόδευσαν τον ιστορικό ηγέτη του σοσιαλιστικού κόμματος μέχρι το 
κεντρικό νεκροταφείο της πρωτεύουσας. Στην επικήδεια τελετή, που 
έλαβε χώρα στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, παραβρέθηκαν πολλοί 
ξένοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Σερβίας κ. 
Μιλόσεβιτς. Τη Γαλλία εκπροσώπησε ο υπουργός Παιδείας κ. Francois 
Bayrou. Την επόμενη της κηδείας, οι Ελληνες σοσιαλιστές 
πραγματοποιούν το συνέδριό τους, όπου θα αποφασίσουν για την επιλογή 
του νέου ηγέτη τους, μεταξύ του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη ή ενός 
άλλου σοσιαλιστή ηγέτη. Είναι η πρώτη φορά που οι Ελληνες 
σοσιαλιστές καλούνται να εκλέξουν το διάδοχο του Ανδρέα Ποτπανδρέου, 
ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ το 1974.

* **

Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

Ολα ανεξαιρέτως τα δελτία ειδήσεων των γαλλικών ραδιοτηλεοπτικών 
δικτύων αναφέρθηκαν χθες βράδυ, μεταδίδοντας σχετικά ρεπορτάζ και 
ανταποκρίσεις, στη "μεγαλειώδη κηδεία" - όπως χαρακτηρίστηκε - του 
πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου.
Ειδικότερα, δε το δελτίο ειδήσεων του δεύτερου καναλιού της γαλλικής 
Τηλεόρασης France 2, το οποίο, στο πλαίσιο εκτενούς ρεπορτάζ από την 
Αθήνα, μετέδωσε δηλώσεις ανώνυμων και επώνυμων πολιτών (όπως του 
δημοσιογράφου κ. Ριχάρδου Σωμερίτη) σχετικά με την προσωπικότητα και 
το έργο του Ανδρέα Παπανδρέου.
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Ι Τ Α Λ Ι Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ

27.6.96

Θάνατος Α.Παπανδρέου

Η εφημερίδα CORRIERE DELA SERA (27.6.96) δημοσιεύει ανταπόκριση του 
ANTONIO FERRARI με τίτλο "Η Ελλάδα υποκλίνεται στον Πατριάρχη της" 
και υπότιτλο "οδύνη της Δήμητρας και το παράπονο του αδελφού: "Ποτέ 
δεν μου είπες γιατί δεν με αγαπούσες".
0 κ.ΦΕΡΡΑΡΙ περιγράφει την ατμόσφαιρα κατά την διάρκεια της κηδείας 
του Α.Παπανδρέου, την οδύνη των οικείων του, την παρουσία των ξένων 
πολιτικών προσωπικοτήτων (την Τουρκία, σημειώνει, με την οποία οι 
σχέσεις της Ελλάδος είναι εξαιρετικά τεταμένες εκπροσώπησαν ο 
υπουργός Εξωτερικών κ. Γκιονενσά'ί και ο σοσιαλδημοκράτης Ινονού) , τις 
ασφυκτικές καιρικές συνθήκες και παραθέτει αποσπάσματα από τις 
ομιλίες όπου σημειώνει ότι "ο ουσιαστικότερος έπαινος προήλθε από τον 
πρωθυπουργό Κ.Σημίτη ο οποίος είναι ο λιγότερο προσκείμενος στον 
Α.Παπανδρέου.
Η εφημερίδα LA REPUBBLICA (27.6.96) δημοσιεύει εκτενή ανταπόκριση του 
απεσταλμένου της στην Αθήνα LEONARDO COEN με τίτλο "Οι δύο χήρες του 
Ανδρέα Παπανδρέου-Η Δήμητρα, η Μάργκαρετ και η Ελλάδα, γύρω από το 
φέρετρο του σοσιαλιστή ηγέτη".
0 απεσταλμένος αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην "μοναξιά της χήρας 
Δήμητρας που σνομπάρισαν όλοι και αγνόησε η άλλη χήρα Μάργκαρετ, 
μητέρα των τεσσάρων υιών Παπανδρέου, την πικρία του αδελφού του 
Γιώργου, του περιθωρειακού της δυναστείας, τον σεβασμό του πρωτότοκου 
Γιώργου πρός τη Δήμητρα", που συνθέτουν ένα είδος τραγωδίας του 
τέλους του αιώνα με πλαίσιο την φλέγόμενη Αθήνα, όπου το συναίσθημα 
επεκράτησε της πολιτικής.
Στην κηδεία του Α.Παπανδρέου αναφέρεται και ο υπόλοιπος τύπος με 
ανταποκρίσεις και σχόλια.
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Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ

27.6.96

Η κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου

Τα ραδιοτηλεοπτικά κανάλια αλλά και το σύνολο σχεδόν του τοπικού 
γερμανικού Τύπου αναφέρονται στην χθεσινή πάνδημη κηδεία του Ανδρέα 
Παπανδρεου.
Η εφημερίδα SUEDDEUTSCHE ZEITUNG παραθέτοντας τετράστηλη 
φωοτογραφία γράφει μεταξύ άλλων τα εξής:
Ενώπιον περίπου 1.000 επισήμων προσκεκλημένων οι ελληνο-ορθόδοξοι 
ιερείς έψαλαν τη νεκρόσιμη ακολουθία για τον πρώην πρωθυπουργό Ανδρέα 
Παπανδρέου. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, θαυμαστές και πολιτικοί 
φίλοι του Παπανδρέου ήρθαν από όλες τις περιοχές της Ελλάδας για να 
αποτίσουν στον εκλιπόντα πολιτικό τον ύστατο φόρο τιμής. Στη 
δοξολογία παρέστησαν εκτός των τεσσάρων παιδιών του, της πρώην 
συζύγου Margaret Chant και της συζύγου του Δήμητρας Λιάνη-
Παπανδρέου, ο Ελληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, 
καθώς και άλλοι κορυφαίοι πολιτικοί. Τη Γερμανία εκπροσώπησε ο ΥΠΕΞ 
Klaus Kinkel και ο πρόεδρος του SPD Oskar Lafontaine. Σχολιαστές και 
πολιτικοί χαρακτήρισαν τον Παπανδρέου ως άνθρωπο του λαού. Η κηδεία 
του Ανδρέα Παπανδρέου έγινε με τιμές αρχηγού κράτους. Τίτλοι 
εφημερίδων:
Sueddeutsche Zeitung: "Εκατοντάδες χιλιάδες έφτασαν στην Αθήνα","0 
Ανδρέας Παπανδρέου ετάφη στην Αθήνα".
Muncher Merkur: "Ετάφη ο Ανδρέας Παπανδρέου"
Augsburger Allgemeine: "Η Αθήνα αποχαιρετά τον Ανδρέα Παπανδρέου".
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Ι Σ Π Α Ν Ι Κ Ο Σ Τ Υ Π Ο Σ

27.6.96

Κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου

Σύσσωμος ο Τύπος, αλλά και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα έδωσαν ευρεία 
προβολή στην κηδεία του Α. Παπανδρέου, επισημαίνοντας ιδιαίτερα το 
γεγονός της μεγάλης συμμετοχής του λαού, που παρά την υψηλή 
θερμοκρασία παρακολούθησε την τελετή, στην οποία παρέστησαν και 
εκπρόσωποι 80 χωρών και κυβερνήσεων. Στα σχετικά δημοσιεύματα 
γίνεται επίσης αναφορά στο μέλλον του ΠΑΣΟΚ, αλλά και 
στην "εποχή του παπανδρεϊσμού". Ειδικότερα:

- Η EL PAIS, σε ανταπόκριση του Luis Prados από την Αθήνα, με τον 
υπέρτιτλο "Το ΠΑΣΟΚ αρχίζει σήμερα τις διεργασίες για την ανάδειξη 
νέου Προέδρου" και τον τίτλο "Διακόσιες χιλιάδες άτομα συνόδεψαν τη 
σορό του Παπανδρέου στους δρόμους της Αθήνας", επισημαίνει μεταξύ 
άλλων τη μεγάλη προσέλευση του λαού - πάνω από διακόσιες χιλιάδες 
άτομα - που γεμάτος βαθειά συγκίνηση συνοδέυσε τη σορό του εκλιπόντος 
ηγέτη από τη Μητρόπολη μέχρι το νεκροταφείο. "Ο ελληνικός λαός - 
γράφει ο ανταποκριτής - απότισε φόρο τιμής όχι σ' έναν πολιτικό, 
αλλά σ' έναν θρύλο."

Ο ανταποκριτής παραθέτει στη συνέχεια αποσπάσματα από τους 
επικήδειους λόγους του Ελληνα Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη και του 
πρωτότοκου γιου του εκλιπόντος ηγέτη, Γ. Παπανδρέου. Παραθέτει 
επίσης τη δήλωση του Φελίπε Γκονζάλες, σύμφωνα με την οποία, "ο 
θάνατος του Παπανδρέου δεν σημαίνει και το τέλος του 
σοσιαλισμού στη νότια Ευρώπη, την εξέλιξη του οποίου δεν 
παρεμποδίζουν οι αποφάσεις του Μάαστριτχ".

Η ABC δημοσιεύει ανταπόκριση της Begona Castiella από την Αθήνα, 
με τον τίτλο "Ο Μιλόσεβιτς και ο Γκονζάλες παρέστησαν στην κηδεία 
του Ανδρέα Παπανδρέου" και τον υπότιτλο " Η ελληνική Τηλεόραση 
κάλυψε την κηδεία σε απ' ευθείας μετάδοση"

Η ανταποκρίτρια επισημαίνει τη μεγάλη προσέλευση του λαού, που 
απότισε τον ύστατο φόρο τιμής στον εκλιπόντα "χαρισματικό ηγέτη" και

★★★★★★
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τον μεγάλο αριθμό των ξένων προσωπικοτήτων, που παρέστησαν στην 
κηδεία, μεταξύ των οποίων ο Σ. Μιλόσεβιτς και ο Φελίπε Γκονζάλες, 
ο οποίος δήλωσε στον ισπανικό Τύπο ότι "τον συνέδεε βαθιά φιλία 
με τον Παπανδρέου, παρά τις κάποιες διαφωνίες τους σε οικονομικά 
θέματα*'. "0 Φελίπε Γκονζάλες - επισημαίνει η ανταποκρίτρια -
χειροκτορτήθηκε οτπό τον λαό, κατά την έξοδό του από τη 
Μητρόπολη."

Καταλήγοντας η ανταποκρίτρια επισημαίνει ότι"το 
εξαρτάται πλέον από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο 
το οποίο θα εκλέξει την Κυριακή τό νέο Πρόεδρο του 
των υποψηφίων είναι ο σημερινός Πρωθυπουργός Κώστας 
υπουργός Εσωτερικών Α. Τσοχατζόπουλος."

μέλλον του ΠΑΣΟΚ 
4ο Συνέδριό του, 
κόμματος. Μεταξύ 
Σημίτης και ο

LA VANGUARDIA δημοσιεύει πρακτορειακή ανταπόκριση από την Αθήνα με 
τον υπέρτιτλο "Εκπρόσωποι πολλών κυβερνήσεων και σοσιαλιστικών 
κομμάτων αποχαιρέτησαν ένα λαϊκιστή, εθνικιστή και αντιφατικό 
ηγέτη", τον τίτλο "Η Ελλάδα παρέλυσε για να κηδέψει το σύμβολο 
των τελευταίων πενήντα χρόνων της ιστορίας της" και τον υπότιτλο 
"Δεκάδες χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΣΟΚ πέρασαν μπροστά από τη σορό του 
Παπανδρέου".

Η εφημερίδα αναφέρεται στην νεκρώσιμη ακολουθία και στη μεταφορά της 
σορού του εκλιπόντος ηγέτη μέχρι το νεκροταφείο, επισημαίνοντος τη 
μεγάλη προσέλευση του λαού και ότι η κηδεία του Παπανδρέου έγινε με 
τιμές αρχηγού κράτους. Χαρακτηρίζει τον Α. Παπανδρέου "σύμβολο της 
χώρας για περισσότερο από πενήντα χρόνια".

* * * * * *
- Η EL MUNDO, σε 
"Τελευταίο αντίο 
προσέλευση του 
Παύλου, το 1964,

πρακτορειακή ανταπόρκιση από 
στον Παπανδρέου", επισημαίνει 

λαού, υπογραμμίζοντας ότι "από 
είχε να παρατηρηθεί μια τόσο

την Αθήνα, με τον τίτλο 
μεταξύ άλλων τη μεγάλη 
την κηδεία του Βασιλιά 
μεγαλειώδης κηδεία".

Η DIARIO 16, σε πρακτορειακή ανταπόκριση από την Αθήνα, με τον 
τίτλο "0 Παπανδρέου κηδεύεται στην Αθήνα με τιμές αρχηγού κράτους" 
και τον υπότιτλο " 0 πρώην Πωθυπουργός συνοδεύθηκε στο τελευταίο του 
ταξίδι από πολλές προσωπικότητες και εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνες",
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επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι "πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες άτομα 
πέρασαν μπροστά από τη σορό του Α. Παπανδρέου, η κηδεία του 
οποίου έγινε με τιμές αρχηγού κράτους". "Η υψηλή θερμοκρασία - 
προσθέτει η εφημερίδα - δεν εμπόδισε τους χιλιάδες πολίτες να 
αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον πρώην Πρωθυπουργό Ανδρέα 
Παπανδρέου."

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι "το γεγονός ότι ο Α. Παπανδρέου δεν 
ενταφιάστηκε στον οικογενειακό τάφο, αλλά σε τάφο που ετοιμάστηκε 
ειδικά γι' αυτόν, προκάλεσε την αντίθεση της πρώην συζύγου του 
Μαργαρίτας και των παιδιών του".
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Α Υ Σ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ

27.6.96

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ

Η εφημερίδα DIE PRESSE, σε ανταπόκριση της Arianne Condelis 
από Αθήνα αναφέρεται στις διεργασίες στο κυβερνών κόμμα εν' όψει 
του συνεδρίου που αρχίζει αύριο χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Σχετικά με τον θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού επισημαίνει την αθρόα 
προσέλευση πολιτών οι οποίοι παρά την υπερβολική ζέστη προσέρχονται 
από την Κυριακή στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για να αποτίσουν ύστατο 
φόρο τιμής στον "αγαπημένο" τους Ανδρέα Παπανδρέου, χαρακτηρίζοντας 
τον ως μεγάλο και αναντικατάστατο". Το δυσαναπλήρωτο του Ανδρέα 
Παπανδρέου, συνεχίζει, είναι αντιληπτό στους διαδόχους του εντός του 
κόμματος. 0 Παπανδρέου ο οποίος οδήγησε το κόμμα που ο ίδιος ίδρυσε 
πολλές φορές στην εξουσία, απέφυγε μέχρι τελευταίας του πνοής να 
τακτοποιήσει τα περί της διαδοχής του.
Για το προγραμματισμένο την Πέμπτη συνέδριο του κόμματος, το στενό 
περιβάλλονν του πρώην Πρωθυπουργού και πάνω από όλους η φιλόδοξη 
σύζυγος του, προσπαθούσε να είναι ο Παπανδρέου, παρά τα προβλήματα 
υγείας, υποψήφιος αρχηγός, ορίζοντας παράλληλα τον διάδοχό του.
Η πραγματοποίηση του συνεδρίου μια μόλις ημέρα μετά την κηδεία, 
αποτελεί έκπληξη, επειδή το κόμμα δεν είναι εύκολο να συνηθίσει τόσο 
γρήγορα στο γεγονός ότι δεν καθοδηγείται από την αυστηρή φυσιογνωμία 
του αρχηγού του ο οποίος εντός του κόμματος δεν λειτουργούσε και τόσο 
δημοκρατικά.
Τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει, τον λόγο είχε το στενό περιβάλλον
γύρω από την σύζυγο το οποίο επεδίωκε την εκλογή στο αξίωμα του 
προέδρου του κόμματος προσώπου της επιλογής του, ώστε να αποτελέσει 
τον αντίθετο πόλο στον όχι και τόσο συμπαθή γι αυτούς Σημίτη, ο 
οποίος εξελέγη στο αξίωμα του πρωθυπουργού με δημοκρατικές 
διαδικασίες από την κοινοβουλευτική ομάδα.
Ολοι γνωρίζουν ότι οι 5.000 σύνεδροι δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν 
όπως στο παρελθόν. Ολοι συνεχίζουν να μιλούν για ενότητα στο κόμμα, 
και ότι το κόμμα δεν πρέπει να είναι τόσο δεμένο σε ένα πρόσωπο. "Το 
ΠΑΣΟΚ δεν κληρονομείται ούτε δωρίζεται σε κανέναν" είχε δηλώσει πρό 
καιρού ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, πράγμα που δεν είναι εύκολο να 
αποδειχθεί, επειδή ο πρωθυπουργός έκανε σαφές ότι επιθυμεί, όπως ο 
Παπανδρέου, να συγκεντρώσει στο πρόσωπό του αμφότερα τα αξιώματα. 
Στην αντίθετη περίπτωση, λέγεται από συμβούλους του, θα προσφύγει σε 
πρόωρες εκλογές.
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Κηδεία Α.Παπανδρέου

Η εφημερίδα WIENER ZEITUNG, μετά από ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου 
που εστάλη στα μέσα-ενημέρωσης, αναφέρεται στο βιβλίο συλλυπητηρίων 
που άνοιξε στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Βιέννη για τον εκλιπόντα 
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και πρώην Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου.
Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι την νεκρώσιμη ακολουθία στον 
Μητροπολιτικό Ναό θα παρακολουθήσουν από αυστριακής πλευράς ο 
Πρόεδρος του Αυστριακού Κοινοβουλίου Heinz Fischer και ο Γραμματέας 
Διεθνών Σχέσεων του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος Karl Schramek.
Τέλος σήμερα το μεσημέρι ώρα 12.00 προσήλθαν μεταξύ άλλων 
προσωπικοτήτων και υπέγραψαν στο βιβλίο συλλυπητηρίων, ο 
Αντίκαγκελάριος και Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας κ.Βόλφγκανγκ 
Σύσσελ, εκ μέρους του απουσιάζοντος Καγκελαρίου Βρανίτσκυ κ.Mayer 
καθώς και ο διευθυντής της Εθιμοτυπίας της Καγκελλαρίας κ.Krieger.
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Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ

27.6.96
Η πραγματικότητα για το ΠΑΣΟΚ είναι σκοτεινή

Η WASHINGTON TIMES δημοσιεύει ανταπόκριση του Andrew Borowiec με 
τίτλο "Ισως γίνει διάσπαση στο ΠΑΣΟΚ".
0 θάνατος του Παπανδρέου, την Κυριακή, τονίζεται, μεγάλωσε τη βαθειά 
ριζωμένη έχθρα μεταξύ των δύο πιθανών διαδόχων για το θέμα της 
προεδρίας του κόμματος, του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Σημίτη και του 
Ακη Τσοχατζόπουλου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι καταλληλότερος να 
ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Αφού περιγράφει σκηνές από χθεσινή κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου, 
εκτιμά ότι, παρόλους τους γεμάτους από επαίνους επικήδειους που 
εκφωνήθηκαν για τον πρώην Πρωθυπουργό και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, η 
πολιτική πραγματικότητα φαίνεται να είναι ακόμη πιο σκοτεινή.
0 Πρωθυπουργός ^Κωνσταντίνος Σημίτης που διαδέχθηκε τον Ανδρέα 
Παπανδρέου, είχε ορκισθεί ότι θα οδηγούσε τη χώρα μακριά από τα 
έντονα εθνικιστικά και λαϊκιστικά σλόγκαν που ήταν τόσο προσφιλή στον 
προκάτοχό του. Τίποτε από αυτά δεν συνέβησαν, προστίθεται, γιατί η 
Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει την κρίση με την Τουρκία για τα 
ακατοίκητα νησιά των Ιμιών.
Τέλος σημειώνεται ότι, το σημερινό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα είναι 
καθοριστικό γιατί θα δείξει κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ, χωρίς τον Ανδρέα 
Παπανδρέου, θα μπορέσει να είναι μια συνεκτική πολιτική δύναμη.

*  *  *

Κηδεία Παπανδρέου

Οι NEW YORK TIMES με τίτλο "Η Ελλάδα αποχαιρετά με θλίψη για 
τελευταία φορά τον Παπανδρέου", δημοσιεύουν πρακτορειακή ανταπόκριση 
(ΑΡ) από την Αθήνα που περιγράφει την κηδεία του Ελληνα πολιτικού 
ηγέτη "που αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά χθες εκατοντάδες χιλιάδες 
Ελληνες" αψηφώντας τον καύσωνα της Αθήνας.
Αναφέρεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη στην οποία 
τονίζεται ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου σφράγισε με το πέρασμά του μια νέα 
περίοδο στην ελληνική πολιτική ζωή, η οποία χαρακτηρίζεται από την 
ανανέωση της Ελλάδας και τον εξανθρωπισμό της κοινωνίας της.
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Τέλος, τονίζεται ο αγώνας εναντίον της δικτατοίας και η εκλογή του Α. 
Παπανδρέου, "του πρώτου σοσιαλιστή Πρωθυπουργού της Ελλάδας", το 
1981, που άλλαξε τη χώρα ακολουθώντας κοινωνική πολιτική παροχών προς 
τις κατώτερες τάξεις.

*  *  *

Η ΝΕνίΕΰΑΥ δημοσιεύει φωτογραφία από τη νεκρώσιμη πομπή με τίτλο 
λεζάντας "Τιμές στον ηγέτη". 200.000 λαού, αναφέρεται, αψήφησαν τον 
καύσωνα για να ακολουθήσουν τη σορό του χαρισματικού ηγέτη Ανδρέα 
Παπανδρέου.
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Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α Ν Ο Σ Τ Υ Π Ο Σ

27.6.96

Θάνατος Α.Παπανδρέου

Εκετενή αναφορά στην προχθεσινή κηδεία του Ανδρεα Παπανδρέου κάνει ο 
σημερινός Τύπος κύρια με αναδημοσιεύσεις από βρετανικές εφημερίδες 
και ανταποκρίσεις ξένων πρακτορείων μέσω των οποίων καλύφθηκε και από 
τα χθεσινά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων.
Η σημερινή "THE AUSTRALIAN" παρουσιάζει το θέμα στην πρώτη της σελίδα 
με τίτλο "Αντίο, Παπανδρέου" και έγχρωμη φωτογραφία με το μέγα πλήθος 
που τον συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία. Σε εσωτερική της δε 
σελίδα καταχωρεί δύο φωτογραφικά στιγμιότυπα και ανταπόκριση της 
KERIN HOPE (αναδημοσιεύει από FINANCIAL TIMES) κάτω από τον τίτλο "Οι 
πιστοί συγκεντρώνονται στην κηδεία του Παπανδρέου".
Η "THE AGE" καταχωρεί ανταπόκριση της Helena Smith (αναδημοσίευση από 
την βρετανική "GUARDIAN") και με τίτλο "Αντίο στον πατέρα του 
έθνους".
Τέλος, η "HERALD SUN" κάτω από τον τίτλο "θρήνος για τον Ελληνα ήρωα" 
καταχωρεί ανταπόκριση του BERNARD PELLEGRIN του AFP.
Σημειώνουμε ότι όλα τα παραπάνω δημοσιεύματα μεταφέρουν εικόνες από 
την κηδεία, τονίζοντας την μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, και 
αναφέρονται στο συνέδριο και την αντιπαράθεση Σημίτη-Τσοχατζόπουλου 
για τη διαδοχή του Ανδρέα Παπανδρέου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
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Κ Α Ν Α Δ Ι Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ

27.6.96

Θάνατος A.Παπανδρέου

Η TORONTO STAR δημοσιεύει πρακτορειακή (REUTER) ανταπόκριση που 
αναφέρει ότι η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας, ξένες προσωπικότητες και 
χιλιάδες λαού αψηφώντας το κύμα καύσωνος συνόδευσαν τον Ανδρέα 
Παπανδρέου στην τελευταία του κατοικία. Ολοι συγκεντρώθηκαν στην 
Αθήνα προκειμένου να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής σε ένα από τους 
πλέον αγαπητούς ηγέτες της Ελλάδας. Παραθέτει δηλώσεις ανώνυμων 
πολιτικών για τον Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς και του Πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου Σημίτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας 
περισσότεροι από 100 χιλιάδες άτομα έκαναν τη διαδρομή από τον 
Μητροπολιτικό Ναό κατά μήκος των οδών του κέντρου της Αθήνας 
μέχρι το Α' Νεκροταφείο.
Η GAZETTE με τίτλο "Διχασμένοι οι σοσιαλιστές περιμένουν να δούν τον 
επόμενο" δημοσιεύει ανταπόκριση της Helena Smith από Αθήνα 
(αναδημοσίευση από London Observer) που είναι παρόμοια με 
προηγούμενη και προσθέτει ότι η άρνηση του βετεράνου πολιτικού να 
αφήσει πολιτική παρακαταθήκη ορίζοντας το διάδοχό του έχει 
δημιουργήσει ερωτηματικά στο σοσιαλιστικό κόμμα για το ποιός θα 
πρέπει να καταλάβει τη θέση του.
Τέλος αναφέρεται στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αρχικά είχε 
προγραμματίσει την εκλογή αντιπροέδρου. Αυτή την εβδομάδα το 
συνέδριο πρέπει να βρεί το διάδοχο του μεγάλου ηγέτη.
Η GLOBE and MAIL δημοσιεύει άρθρο της GALE GAMETT που αναφέρει τα 
εξής:
Με πολλή ανθρωπιά και ζεστασιά η μεγάλη φιλέλληνας Καναδή ηθοποιός 
συγγραφέας και σκηνοθέτης Gale Garnett καταγράφει τη στιγμή της πρώτης 
γνωριμίας της με τον Ανδρέα Παπανδρέου κατά την διάρκεια επίσημου 
γεύματος που παρέθεσε πρός τιμήν του ζεύγους Παπανδρέου το 1983 ο 
τότε Πρωθυπουργός του Καναδά Pierre Trudeau.
Από τότε και τα χρόνια που ακολούθησαν η Gale Garnett συνδέθηκε πιό 
στενά με την οικογένεια Παπανδρέου, επισκεπτόταν πολύ συχνά την 
Ελλάδα και αγάπησε την Ελλάδα και οτιδήποτε ήταν Ελληνικό.
Στο άρθρο της η Gale Garnett καταλήγει: ο Ανδρέας Παπανδρέου αγάπησε, 
κατανόησε και έδωσε ώθηση στη χώρα του και στο λαό της. Ηταν ένας 
ακέραιος χαρακτήρας και πολύ πιστός στους στενούς συνεργάτες του και 
συναγωνιστές του κατά την εποχή της χούντας, και δεν είχε διανοηθεί 
ποτέ να τους προδώσει. Ηταν ένας μεγάλος φίλος, που μου στάθηκε σαν 
"θετός πατέρας" και του οφείλω τη ζωή μου.



25

Γ Ι Ο Υ Γ Κ Ο Σ Λ Α Β Ι Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ

27.6.96

Τελευταίος φόρος τιμής στον ηγέτη.

Η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΙΚΑ δημοσιεύει -πρωτοσέλιδη ανταπόκριση απο την 
Αθήνα του Μπ.Ερντελιάν με τίτλο "Κηδεύτηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου", 
στην οποία αναφερεται:
"Η οικογένεια,οι φίλοι,η Ελλάδα και ο κόσμος αποχαιρέτησαν τον Α. 
Παπανδρέου.
Δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων αποχαιρέτησαν τον Ανδρέα,τον πολιτικό "που 
αφύπνισε τους Ελληνες" φωνάζοντας "Ανδρέα-Ανδρέα".
Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν απένειμαν τον ύστατο χαιρετισμό τα 
τρία παιδιά του,ομιλώντας εκ μέρους της οικογένειας ο μεγαλύτερος 
γυιός Γιώργος".

Η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΙΚΑ προβάλλει στην πρώτη σελίδα της και τις 
συναντήσεις που είχε ο Πρόεδρος Μιλόσεβιτς στην Αθήνα με τον Ελληνα 
Πρωθυπουργό Κ.Σημίτη,τον Πρόεδρο της Κύπρου Γλ.Κληρίδη και τον 
Γερμανό ΥΠΕΞ Κ.Κίνκελ.
Επίσης γίνεται αναφορά στην "θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν οι Αθηναίοι 
στον Πρόεδρο της Σερβίας κατά την προσέλευσή του στον Μητροπολιτικό 
ναό " .

*********

Με τίτλο "Τιμές σε φίλο",η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΞΠΡΕΣ δημοσιεύει 
στην πρώτη της σελίδα ανταπόκριση του Ν.Πέσιτς.
0 ανταποκριτής προβάλλει την παρουσία του Σ.Μιλόσεβιτς στην Κηδεία, 
καθώς και τις δηλώσεις του στους Ελληνες δημοσιογράφους και την θερμή 
υποδοχή που του επιφύλαξαν οι Αθηναίοι.
Στις εσωτερικές της σελίδες και με τίτλο "Η αποχώρηση του μεγάλου 
ηγέτη" η εφημερίδα δημοσιεύει ρεπορτάζ απο την κηδεία του Α. 
Παπανδρέου.

Η εφημερίδα ΒΕΤΣΕΡΝΙΕ ΝΟΒΟΣΤΙ δημοσιεύει στην πρώτη σελίδα είδηση 
με τίτλο "Τιμές στον μεγάλο ηγέτη" και αφιερώνει ολόκληρη την έννατη 
σελίδα της στην κηδεία του Α.Παπανδρέου και την παρουσία του 
Σλ.Μιλόσεβιτς.
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Με τίτλο "Οι Ελληνες θρήνησαν τον Ανδρέα τους",η ίδια εφημερίδα 
δημοσιεύει ανταπόκριση του Ντ.Γκάγιτς στην οποία αναφέρεται :
"0 πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας κηδεύθηκε με τια ανώτατες τιμές 
αρχηγού κράτους και με την ειλικρινή θλίψη όλων των Ελλήνων 
ανεξαρτήτως πολιτικών πιστεύω.
Στους δρόμους της Αθήνας περισσότερο απο ένα εκατομμύριο Ελληνες 
αποχαιρέτησαν τον "Ανδρεα τους",όπως τον αποκαλούσαν οι απλοί πολίτες 
με αγάπη και σεβασμό".

*********

Η εφημερίδα ΜΠΟΡΜΠΑ δημοσιεύει ρεπορτάζ απο την κηδεία της Μ. 
Μάτιτς με τίτλο "Κηδεύτηκε ο Α.Παπανδρέου".
Η δημοσιογράφος αναφέρεται στους επικήδειους και στην νεκρώσιμη 
ακολουθία.

Η ΝΑΣΑ ΜΠΟΡΜΠΑ δημοσιεύει με τίτλο "Κηδεύθηκε ο Α.Παπανδρέου" 
ανταπόκριση του ΤΑΝΙΟΥΓΚ απο την Αθήνα.

‘Λ:*****'*·***

Τέλος,η ΝΤΝΕΒΝΙ ΤΕΛΕΓΚΡΑΦ προβάλλει στην πρώτη σελίδα της την 
επίσκεψη του Μιλόσεβιτς στην Αθήνα με σκοπό να παραστεί στην κηδεία 
του Α.Παπανδρέου,ενώ στις εσωτερικές σελίδες δημοσιεύει ρεπορτάζ απο 
την κηδεία.

Ολοι οι Τ/0 και Ρ/Φ σταθμοί της Σερβίας μετέδωσαν ρεπορτάζ απο την 
κηδεία του Α.Παπανδρέου και την επίσκεψη Μιλόσεβιτς στην Αθήνα.
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Β Ε Λ Γ Ι Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ

26.5.96

Η εποχή μετά τον Α.Παπανδρέου

Οι εφημερίδες DE MORGEN, DE TI JD και HET LAATSTE NIEUWS 
αναφέρονται εκτενώς στη ζωή και το θάνατο του Α.Παπανδρεου, καθώς και 
στις διαμάχες που ήδη άρχισαν να ξεσπούν στο κόμμα του για τη 
διαδοχή.
Ολα τα δημοσιεύματα τονίζουν ότι "παρά το γεγονός ότι ο Α.Παπανδρεου 
υπήρξε ένας αντιφατικός και αμφισβητούμενος από πολλούς πολιτικός, 
εντούτοις κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος 
του ελληνικού λαού τον λάτρευε και πενθεί βαθιά για το χαμό του, όπως 
αποδεικνύεται από τις ουρές των χιλιάδων Ελλήνων που πέ- ρασαν και 
περιμένουν να περάσουν μπροστά από το φέρετρό του.
Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι σε όλες τις εφημερίδες:
DE MORGEN:"Σκληρές μάχες για την διαδοχή του Παπανδρέου".
DE TIJD:"0 θάνατος του Παπανδρέου προκαλεί μάχη για την εξουσία στο 

ΠΑΣΟΚ".
HET LAATSTE NIEUWS:"Οι Ελληνες θρηνούν - 0 Παπανδρέου ζούσε

στις καρδιές μας".
LE SOIR:"Φόρος τιμής στον Α.Παπανδρέου".
LA LIBRE BELGIQUE :"Φόρος τιμής στον Παπανδρέου και απο την Τουρκία". 
LA DERNIERE HEURE:"0 τελευταίος φόρος τιμής".
L'ECHO:"0 θάνατος του Παπανδρέου- Ενός αντιφατικού ανθρώπου και η 
μάχη για την διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ".

•k'k'k -k 'k -k'k'k'k 'k

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα ανωτέρω δημοσιεύματα, τα οποία 
στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε διεθνή τηλ/ματα, παρουσιάζει το 
άρθρο του F . SCHL0MER στη MORGEN.
0 γνωστός δημοσιογράφος εστιάζει το ενδιαφέρον του στη μάχη που ήδη 
έχει ξεσπάσει στα παρασκήνια για τη διαδοχή του Α.Παπανδρέου στο 
κόμμα.
Υποστηρίζει ότι " ο  θάνατος του δημιούργει δυσαναπλήρωτο κενό σ'ένα 
προσωπογενές κόμμα, το οποίο ο ίδιος ίδρυσε και μέχρι πρόσφατα 
διοικούσε αυταρχικά.
Επί του παρόντος για τη διαδοχή συγκρούονται κυρίως δύο μεγάλες 
ομάδες, οι εκσυγχρονιστές του νυν πρωθυπουργού και οι κομματικοί, 
πιστοί στην κληρονομιά του Α.Παπανδρέου, υπό τον Υπουργό Εσωτερικών.
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Οι δύο παράγοντες αναμένεται να συγκρουστούν έντονα στο Συνέδριο του 
κόμματος, το οποίο αρχίζει την Πέμπτη, καθώς δεν έχουν συμφωνήσει 
ούτε στον τρόπο διαδοχής του Α.Παπανδρέου. 0 Πρωθυπουργός επιθυμεί να 
καταλάβει και τη θέση του προέδρου του κόμματος, χωρίς την εκλογή 
αντιπροέδρου, απειλώντας μάλιστα να παραιτηθεί και από Πρωθυπουργός 
εαν δεν εκλεγεί και πρόεδρος. Αντίθετα ο Υπουργός Εσωτερικών επιθυμεί 
δυαρχία σε κυβέρνηση και κόμμα με διάκριτούς
Πλην των δύο μονομάχων και άλλοι φαίνεται να ενδιαφέρονται ουσιαστικά 
για τη διαδοχή στο κόμμα, επιδιώκοντας για τον εαυτό του ο καθένας 
κάποιο κομματικό ρόλο, όπως ο Γ. Αρσέ- νης, ο θ. Πάγκαλος και η Β. 
Παπανδρέου".
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Σ Ο Υ Η Δ Ι Κ Ο Σ Τ Υ Π Ο Σ

27.6.96

Κηδεία Παπανδρέου.

Με εκτενή δημοσιεύματα,οι σουηδικές εφημερίδες αναφέρονται στην 
κηδεία του Α.Παπανδρέου παραθέτοντας και πολλές φωτογραφίες. 
Ειδικότερα:
Η εφημερίδα ΑΕΤΟΝΒΙΑΌΕΤ σε τετράστηλο δημοσίευμά της με τίτλο "Η 
Δήμητρα ξεσπά την λύπη της μπροστά στο φέρετρο" (το δημοσίευμα 
συνοδεύεται απο δίστηλη σχετική φωτογραφία) αναφέρει:
"Η Δ.Παπανδρέου ξέσπασε την λύπη της δημόσια,την στιγμή της ταφής του 
συζύγου της.
Μπορεί πλέον να έχει κάποιο ρόλο στην ελληνική πολιτική;
Μισό εκατομμύριο θρηνούντες Ελληνες ακολούθησαν το φέρετρο του Α. 
Παπανδρέου,μέσα σε μια ζεστή και σιωπηλή Αθήνα.Δίπλα στον τάφο 
στέκονταν η πρώην σύζυγος,τα παιδιά και η δεύτερη σύζυγος του.
0 Παπανδρέου,πού έφθασε 77 χρόνων εξέφρασε τον μύθο του Ελληνα που 
έχει αδυναμία στις γυναίκες".
Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην πρώην και την νύν συζυγό του 
καθώς και στην εκτός γάμου,ολιγόμηνη σχέση του με την Σουηδέζα Ρ. 
Νύμπλουμ,απο την οποία απέκτησε μία κόρη.
Εξ' άλλου επισημαίνονται οι δραστηριότητες της Δ.Λιάνη-Παπανδρέου στο 
πλάϊ του πρώην Πρωθυπουργού,στις πολιτικές φιλοδοξίες της,αλλά και 
στις επιθέσεις του Τύπου εναντίον της.
"Τώρα περιμένουν πολλοί πολιτικοί να πάρουν την θέση του παλαιού
ηγέτη στην αρχηγία του ΠΑΣΟΚ.Ο κ.Σημίτης είναι Πρωθυπουργός απο τον 
Ιανουάριο,όταν ο Παπανδρέου ήταν σοβαρά άρρωστος,και είναι ένας 
σύγχρονος πολιτικός που τα πάει καλά με την Ε.Ε.Ωστόσο αναμένεται οτι 
θα έχει αντιπάλους ίσως ακόμα και μια γυναίκα την χήρα Δήμητρα 
Παπανδρέου" καταλήγει το δημοσίευμα.

**********

Η εφημερίδα EXPRESSEN σε δίστηλο δημοσίευμά της,που συνοδεύεται 
απο τρίστηλη φωτογραφία της Δήμητρας Διάνη Παπανδρέου σκυμένη πάνω 
στο φέρετρο του συζύγου της και έχει τίτλο "Αντίο αγαπημένε μου" και 
υπότιτλο "Εκαντοντάδες χιλιάδες Ελληνες πένθησαν για τον Παπανδρέου" 
γράφει:
"Εκαντοντάδες χιλιάδες,ίσως ένα εκατομμύριο Ελληνες,συνέρευσαν στην 
Αθήνα για να αποχαιρετίσουν τον πατέρα της χώρας τους Α.Παπανδρέου. 
Ωρες στέκονταν κάτω απο τον καυτό ήλιο και μέσα στην αποπνικτική 
ζέστη,για να μπορέσουν να δούν λίγο το φέρετρο του ηγέτη τους.
Απο την Κυριακή,που η σορός του Α.Παπανδρέου εκτέθηκε σε λαϊκό 
προσκύνημα,χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν δίπλα απο το φέρετρο του και 
χιλιάδες στεφάνια κάλυψαν την Μητρόπολη των Αθηνών.
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Η Αθήνα ήταν τελείως σιωπηλή,καθώς όλοι οι εργασιακοί χώροι ήταν 
κλειστοί για να τιμήσουν τον Παπανδρέου,που σήμαινε τόσα πολλά για το 
πέρασμα της Ελλάδας στην Δημοκρατία".

Σε μονόστηλο δημοσιευμάτης με τίτλο "Οι Ελληνες αποχαιρέτισαν τον 
Παπανδρέου" η εφημερίδα ενΕΝΕΚΑ ΌΑΟΒΚΑΏΕΤ γράφει:
"Εκαντοντάδες χιλιάδες Ελληνες,ίσως ένα εκατομμύριο, συνέρευσαν στην 
Αθήνα για να αποχαιρετίσουν τον πατέρα της χώρας τους,τον Α. 
Παπανδρέου.
Ωρες ολόκληρες στέκονταν κάτω απο τοην καυτό καλοκαιρινό ήλ.ιο και 
στην αποπνικτική ζέστη,για να ρίξουν μια τελευταία ματιά στο φέρετρο. 
Τις τρεις μέρες που η σορός του Α.Παπανδρέου εκτίθετο σε λαϊκό 
προσκύνημα χιλιάδες λαού έδωσαν στον ηγέτη τους το ίστατο αντίο".
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Π Ο Ρ Τ Ο Γ Α Λ Ι Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ

27.6.96

Χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Η εφημερίδα DIARIO DE NOTISIAS δημοσιεύει άρθρο της P.Cacador με 
τίτλο "Αγώνας για την διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ" στο οποίο αναφέρεται:
"Για πρώτη φορά χωρίς την επίβλεψη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ , ο μοναδικός 
κοινός παρονομαστής που διατηρούσε πάντα ενωμένο το ΠΑΣΟΚ,θα 
αναμετρηθούν οι φιλοδοξίες των μαθητών του Α.Παπανδρέου, όσον αφορά 
την εκλογή του νέου ηγέτη του κόμματος ".
Η ανταποκρίτρια κάνει στην συνέχεια εκτενή αναφορά στους δύο κύριους 
υποψήφιους για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κ.κ Σημίτη και Τσοχατζόπουλο, 
τονίζοντας:
"Ολοι οι παρατηρητές θεωρούν οτι αυτό το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι το 
πλέον δύσκολο στην ιστορία του κινήματος.Η ενότητα απειλείται 
περισσότερο απο ποτέ.Η Ελλάδα διέρχεται μια περίοδο ανησυχητική και 
ευαίσθητη στις σχέσεις της με την Τουρκία.Η ελληνική οικονομία δεν
δίνει θετικά σημεία ανάκαμψης και κατέχει τη θέση της πιό φτωχής
χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Η εποχή του μεγάλου και ενωμένου ΠΑΣΟΚ του Α.Παπανδρέου διατρέχει τον 
κίνδυνο να πεθάνει μαζί με τον ιδρυτή του.
Την προσεχή Κυριακή τα αποτελέσματα του Συνεδρίου θα δείξουν την
ωριμότητα αυτής της ελληνικής πολιτικής δύναμης,ή τον τεχνητό
σύνδεσμο των διαφόρων σοσιαλιστικών τάσεων".
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Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ

27.6.96

Πάνδημη η κηδεία του Α.Παπανδρέου.

Τα δελτία ειδήσεων της ολλανδικής Τ/0,καθώς και πολλές ολλανδικές 
εφημερίδες,αναφέρθηκαν στην κηδεία του Α.Παπανδρέου επισημαίνοντος 
πως:"Χιλιάδες Ελληνες πολίτες χαιρέτισαν για τελευταία φορά έναν απο 
τους πιό αγαπητούς και αμφισβητούμενους ηγέτες της Ελλάδας.
Παρά την υψηλή θερμοκρασία οι Ελληνες κατέφθασαν από όλες τις γωνιές 
της χώρας ,με λεωφόρεία,πλοία, αεροπλάνα και τρένα.
Ανάμεσα στους ξένους που παραβρέθηκαν στην κηδεία ήταν και ο Τούρκος 
ΥΠΕΞ-παρά τις τεταμμένες σχέσεις των δύο χωρών-,ο Σέρβος Πρόεδρος 
Μιλόσεβιτς,ο Καντάφι και απο ολλανδικής πλευράς ο Πρωθυπουργός κ. 
Κοκ".
Οι τίτλοι των δημοσιευμάτων:
ϋΕ ΤΕΙ.Ε0ΚΑΑΕ:"0 αποχαιρετισμός στον Παπανδρέου".
ΩΕ νΟΕΚεΚΑΝΤ:"0ι Ελληνες συνοδεύουν τον Ανδρέα στο τάφο του".
ΑΕΘΕΜΕΕΝ ΟΑΟΒΙιΑϋ: "Εκατομμύρια Ελληνες στην κηδεία του Παπανδρέου".
Ολα τα δημοσιεύματα συνοδεύονται απο πολύστηλες φωτογραφίες.
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Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ

25.6.96

Οδύνη για τον θάνατο του Παπανδρέου.

0 ρουμανικός Τύπος αφιερώνει πολλά δημοσιεύματα στην προσωπικότητα 
και το πολιτικό έργο του Ανδρέα Παπανδρέου.
Η εφημερίδα CURIERUL NATIONAL σε δημοσίευμά της με τίτλο "Απεβίωσε 
ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες της ιστορίας της σύγχρονης Ελλάδας.
Η πολιτική κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου" και υπότιτλο "Κώστας 
Σημίτης: "Χάσαμε ένα μέρος από την ίδια την ύπαρξή μας, που μας 
οδήγησε και μας προσδιόρισε"", γράφει:
"Χιλιάδες Ελληνες πέρασαν, μπροστά από το καλυμένο με την εθνική 
σημαία φέρετρο του σοσιαλιστή ηγέτη και πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα 
Παπανδρέου.
Συκοφαντημένος από ορισμένους, λατρεμένος από άλλους, ο Παπανδρέου 
κυριάρχησε με κύρος στην πολιτική ζωή της χώρας μέχρι το θάνατό του. 
Εθεσε τέρμα στην κυριαρχία της Δεξιάς στην Ελλάδα, αλλά και 
καταφρόνισε τους αντιπάλους του, με την αντί-δυτική στάση. Αγαπημένος 
από τους οπαδούς και μισημένος από τους πολιτικούς εχθρούς, η 
πολιτική και προσωπική του ζωή υπήρξε ταραγμένη... Η εξωσυζυγική 
σχέση του με την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής -Δήμητρα Λιάνη- σόκαρε το 
έθνος. Για πολλούς Ελληνες, ο Παπανδρέου είναι ο μοναδικός πολιτικός, 
που αντιστάθηκε στους ισχυρούς δυτικούς συμμάχους και ο οποίος 
προσανατόλισε σημαντικά ποσά χρημάτων προς τις φτωχές αγροτικές 
περιοχές της χώρας.
Αλλά οι επικριτές του υπενθυμίζουν ότι ο ίδιος προκάλεσε, σχεδόν, την 
χρεωκοπία της οικονομίας της χώρας και προσανατόλισε την Ελλάδα προς 
μία έντονη απομόνωση, με τις σχέσεις και τις φιλίες του με ηγέτες του 
"τρίτου κόσμου", όπως τον Λίβυο Moammar Al-Kadhafi.
Ωστόσο, σήμερα, φίλοι και εχθροί από όλη την Ευρώπη του αποτίουν φόρο 
τιμής για τον μακρόχρονο αγώνα του για την δημοκρατία.
Οι κυριότεροι υποψήφιοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι: 0 
Πρωθυπουργός Σημίτης και ο Υπουργός Εσωτερικών Ακης Τσοχατζόπουλος- 
πιστός στη γραμμή Παπανδρέου.
Αν ζούσε ο Παπανδρέου, θα διεδραμμάτιζε σημαντικό ρόλο στο συνέδριο 
αυτό. 0 ίδιος είχε παραιτηθεί από το αξίωμα του Πρωθυπουργού, τον 
Ιανουάριο, μετά τέσσερις μήνες παραμονής του στο νοσοκομείο, 
διατηρώντας ωστόσο το αξίωμα του ηγέτη του κόμματος.
0 Σημίτης, πρώην αντιφρονούντας του κόμματος, θέλει να ελέγχει και να 
ενώσει το ΠΑΣΟΚ πριν τις εθνικές εκλογές του ερχόμενου έτους. Οι 
δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης δείχνουν, ότι αυτός έχει τις 
μεγαλύτερες πιθανότητες, αλλά ο θάνατος του Παπανδρέου είναι δυνατό 
να αλλάξει τα πράγματα. Η κυβέρνηση του Σημίτη δεσμεύτηκε σε μια 
πραγματιστική, αλλά οδυνηρή πολιτική οικονομικής λιτότητας, 
ελπίζοντας να φέρει την Ελλάδα στο επίπεδο των άλλων εταίρων της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. 0 κύριος αντίπαλός του, Τσοχατζόπουλος, δήλωσε ότι 
τα αξιώματα του Πρωθυπουργού και του ηγέτη του κόμματος δεν μπορεί να 
το κατέχει ένα πρόσωπο".
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Τα δημοσιεύματα άλλων εφημερίδων φέρουν τίτλους:
ΑΖΙ:"0 Παπανδρέου είναι νεκρός, αλλά το πολιτικό του έργο μένει 
JURNALUL NATIONAL:"Οι Ελληνες απότισαν τον ύστατο φόρο τιμής

στον Ανδρέα Παπανδρέου".
ZIUA:"Η Ελλάδα σε πένθος".
DIMINEATA:"0 Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην αιωνιότητα"
ROMANIA LIBERA:"Ανταπόκριση από την Αθήνα: Η Ελλάδα χωρίς τον

Παπάνδρέου"

*********

Από δημοσιεύματα των εφημερίδων ΔΙΒΕΕΤΑΤΕΑ και ϋΙΜΙΝΕΑΤΑ 
με τίτλους αντίστοιχα: "Το ΠΑΣΟΚ εκλέγει την Πέμπτη τον διάδοχο του 
Παπανδρέου" και "Το ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσει, τελικά, το συνέδριό 
του", προκύπτει ότι:
"Το Εκτελεστικό Γραφείο του κυβερνώντος κόμματος, σε έκτακτη 
συνεδρίασή του, μετά τον θάνατο του ιδρυτή και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, 
Ανδρέα Παπανδρέου, αποφάσισε το συνέδριο να αρχίσει την Πέμπτη, όπως 
είχε προγραμματιστεί. Η μόνη τροποποίηση στο πρόγραμμα αναφέρεται 
στην εκλογή του νέου Προέδρου του πολιτικού αυτού σχηματισμού. Για το 
αξίωμα του Προέδρου συναγωνίζονται ο μεταρρυθμιστής Πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης και ο Υπουργός Εσωτερικών Ακης Τσοχατζόπουλος, στενός 
συνεργάτης του Παπανδρέου".

•k'k'kic-k'k'k'k'k

Η εφημερίδα ΟΟΤΙΏΙΑΝυΔ δημοσιεύει έγχρωμη φωτογραφία μεγάλων 
διαστάσεων, με την λεζάντα: "Η Δήμητρα, χήρα του Πρωθυπουργού 
Παπανδρέου μπροστά στο φέρετρο με τη σωρό του συζύγου της".

Δημοσίευμα της εφημερίδας νΕΕΜΕΑ με τίτλο: "Στην Πρεσβεία της 
Ελλάδας, βιβλίο συλλυπητηρίων στη μνήμη του πρώην σοσιαλιστή 
Πρωθυπουργού, Ανδρέα Παπανδρέου" αναφέρεται:
"Η Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι ανακοίνωσε, τη 
Δευτέρα, ότι εξέθεσε βιβλίο συλλυπητηρίων για όσους επιθυμούν να
αποτίσουν ύστατη τιμή στον πρώην σοσιαλιστή Πρωθυπουργό και 
του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου".

ιδρυτή
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Α Λ Β Α Ν Ι Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ

27.6.96

Τελευταίο αντίο για τον Α.Παπανδρέου.

Με τίτλο "Ο ύστατος αποχαιρετισμός στον μεγάλο ηγέτη του ΠΑΣΟΚ" , η 
αλβανική Τ/0 σε. όλα τα δελτία ειδήσεων της και οι εφημερίδες ΡΙΛΙΝΤΙΑ 
ΝΤΕΜΟΚΡΑΤΙΚΕ- ΖΕΡΙ I ΠΟΠΟΥΛΙΤ- ΚΟΧΑ ΓΙΟΝ- ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑ- ΝΤΙΤΑ 
ΙΝΦΟΡΜΑΣΙΟΝ αναφερονται στην μεγαλιώδη τελετή ενταφιασμού του Α. 
Παπανδρέου,στην οποία παρευρίσκέτο και ο Αλβανός Πρωθυπουργός Α. 
Μέξι .

*********

Τόσο η εφημερίδα ΡΙΛΙΝΤΙΑ ΝΤΕΜΟΚΡΑΤΙΚΕ, όσο και η Τ/0 δίνουν 
έμφαση στις συναντήσεις που είχε ο Αλβανός Πρωθυπουργός με τον Ελληνα 
ομολογό του, καθώς και με τον ΥΠΕΞ Θ.Πάγκαλο και τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οπως σημειώνει η εφημερίδα:"0 κ.Μέξι επανέλαβε την επιθυμία,αλλά και 
την προθυμία της αλβανικής πλευράς για αναβάθμιση της διμερούς 
συνεργασίας σε όλους τους τομείς,ενώ ο κ.Σημίτης επεσήμανε την 
δέσμευση της ελληνικής πλευράς για ενίσχυση των διμερών σχέσεων και 
αναφέρθηκε στην σοβαρότητα με την οποία η ελληνική Κυβέρνηση 
αντιμετωπίζει το θέμα των Αλβανών που ζούν και εργάζονται στην 
Ελλάδα,το καθεστώς των οποίων,όπως χαρακτηριστικά δήλωσε,αναμένεται 
να ρυθμισθεί σύντομα.
0 κ.Μέξι κάλεσε τον κ.Σημίτη να επισκεφθεί την Αλβανία.
Οι κ.κ Μέξι και Κληρίδης αναφέρθηκαν στις δυνατότετες που υπάρχουν 
για συνεργασία στον τουριστικό τομέα,για εποχιακή απασχόληση 
Αλβανών στην Κύπρο καθώς και για επενδύσεις Κυπρίων επιχειρηματιών 
στην Αλβανία".
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Τ Ο Υ Ρ Κ Ο Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ  

Η έκθεση του Γ.Γ. των Η.Ε. κ.Μπ.Γκάλι

Οι εφημερίδες δημοσιεύουν "ανακοίνωση" του "ΥΠΕΞ" Ρασίτ, σχετικά 
με την έκθεση του Γ.Γ. των Η.Ε. κ.Μπ.Γκάλι.

Στην "ανακοίνωση" αναφέρεται ότι "από την πρώτη μελέτη της 
έκθεσης, διαστώνεται ότι εκτός του ότι η έκθεση δεν περιέχει 
ρεαλιστικά στοιχεία, ούτε παρέχει την ελπίδα επανόδου της Ε/Κ 
πλευράς στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, την οποία εγκατέλειψε 
προβάλλοντας τον προκαταρκτικό όρο ένταξης στην Ε.Ε.".

Σύμφωνα με τον "ΥΠΕΞ", η έκθεση Γκάλι, "μειώνει την αποστολή 
καλών υπηρεσιών του Γ.Γ. των Η.Ε. σχετικά με την Κύπρο".

Στην "ανακοίνωση" αναφέρονται και τα ακόλουθα: "Τον Οκτώβριο του 
1994, πραγματοποιήθηκε σειρά επαφών μεταξύ Ντενκτάς και Κληρίδη, 
οι οποίες έληξαν χωρίς αποτέλεσμα. Ολοι γνωρίζουν ότι μοναδικός 
υπεύθυνος για την μη επανάληψη των συνομιλιών, παρόλες τις 
προσπάθειες που καταβλήθηκαν, είναι η Ε/Κ πλευρά. Παρά ταύτα, 
στην έκθεση δεν γίνεται καμμιά αναφορά στο γεγονός ότι ο Κληρίδης 
προβάλλοντας ως όρο την ένταξη στην Ε.Ε. παρασύρει την διαδικασία 
σε αδιέξοδο. Δεν γίνεται καμμιά αναφορά στην θετική στάση του 
προέδρου μας, που αποσκοπεί στην επίτευξη αποτελέσματος κατά τις 
συνομιλίες".

Στη συνέχεια της "ανακοίνωσης" του "ΥΠΕΞ", αναφέρεται ότι "ο όρος 
που θέτει η Ε/Κ πλευρά για λύση του προβλήματος λέγοντας: "Αν 
θέλετε λύση, δεχθείτε την ένταξη στην Ε.Ε." , δεν αποτελεί 
ένδειξη καλής θέλησης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη καλής 
θέλησης".

Τονίζεται ότι "η επέμβαση της Ε.Ε. στις προσπάθειες προς επίτευξη 
λύσης, όχι μόνο δεν θα βοηθήσει, αλλά αντίθετα θα βλάψει την 
διαδικασία, διότι η Ε.Ε. δεν μπορεί να διατηρήσει την ουδετερότη
τά της, λαμβανομένου υπόψη του δικαιώματος βέτο της Ελλάδας".

. / -.
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Εξ άλλου η ΚΙΜΠΡΙΣ δημοσιεύει ανακοίνωση του εκπροσώπου του 
τουρκικού ΥΠΕΞ Ομέρ Ακμπέλ, ο οποίος είπε ότι "0 Γ.Γ. προσπάθησε 
να συντάξει την έκθεση με ουδέτερο τρόπο, όμως η ουδετερότητα 
αυτή εμπόδισε την έκφραση ορισμένων πραγματικοτήτων και δημιούρ
γησε τον κίνδυνο λανθασμένων εκτιμήσεων από μέρους των κύκλων που 
δεν παρακολουθούν λεπτομερώς τις εξελίξεις".

Συνέντευξη του Προέδρου του ΔΗΣΥ κ.Γ.Μάτση

Η ΜΠΙΡΛΙΚ δημοσιεύει συνέντευξη του προέδρου του ΔΗΣΥ κ.Γ.Μάτση. 
Σε ερώτηση "τι μπορεί να γίνει για να εμποδιστεί η ένταση που 
κλιμακώνεται", και σε παρατήρηση ότι "σύμφωνα με ορισμένους 
κύκλους είναι δυνατόν να εκραγεί πόλεμος κατά τους δυο προσεχείς 
μήνες", ο κ.Μάτσης απάντησε:

"Εμείς τασσόμαστε κατά των πολέμων και υποστηρίζουμε τις 
ειρηνευτικές προσεγγίσεις και ότι η ειρηνική διευθέτηση του 
Κυπριακού είναι προς το συμφέρον των Ε/Κ, των Τ/Κ και της χώρας. 
Οσο σκεπτόμαστε το καλό και τα συμφέροντα των Τ/Κ, κατά τον ίδιο 
τρόπο σκεπτόμαστε τα συμφέροντα και το καλό των Τ/Κ. Η χώρα αυτή 
είναι πατρίδα όλων μας. Ως εκ τούτου, επιθυμούμε πολύ μια 
ειρηνική λύση. Μια τέτοια λύση θα είναι προς το συμφέρον των δυο 
κοινοτήτων".

0 Τ/Κ δημοσιογράφος Οζτζάνχαν, σύμφωνα με την απάντηση του 
κ.Μάτση, είπε ότι "ούτε οι Ε/Κ μπορούν να εκδιώξουν τους 
Τούρκους, ούτε οι Τούρκοι τους Ε/Κ από το νησί" και ρώτησε "γιατί 
οι πολιτικοί και των δυο πλευρών δεν κάνουν κάτι για να διευκολύ
νουν την ζωή των απλών πολιτών;"

Ο κ.Γ.Μάτσης απάντησε ότι "θέλει να διαδραματίσει προσωπικό ρόλο, 
ώστε να επικρατήσουν οι απόψεις αυτές" υπενθυμίζοντας ότι "το 
1988 δοκίμασε να το πράξει, προσκαλλώντας τέσσερις Τ/Κ πολιτι
κούς, τους Ταλάτ, Μποζκούρτ, Ντουρντουράν και Βεχμπή, οι οποίοι 
είχαν επαφές..."

. / ..
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Σε ερώτηση "για το τί έχετε πει για την στάση της Αθήνας; Η 
Αγκυρα δεν ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει δικοινοτική, διζωνική 
ομοσπονδία;" ο κ.Μάτσης απάντησε: "Οχι με λόγια, πρέπει να γίνει 
στην πράξη. Αν οι πλευρές επιθυμούν πράγματι μια διζωνική 
,δικοινοτική ομοσπονδία, ποιό είναι το πρόβλημα που εμποδίζει την 
πραγματοποίησή της;"

Ερωτηθείς για το "τι μπορεί να πει ο ίδιος", απάντησε: "Δεν 
έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα".

Απαντώντας για το "αν μπορούν να πεισθούν οι Τούρκοι ότι η Ε/Κ 
πλευρά παραιτήθηκε της ενώσεως", είπε: "Μάλιστα, εγώ, ως ηγέτης, 
σας λέω ότι δεν υπάρχει πρόθεση για ένωση. Μάλιστα, δεν υπάρχει 
ένωση και εξάλλου με το Σύνταγμα και τις συμφωνίες της Ζυρίχης 
και με την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέλειπε το θέμα 
ενώσεως. Μάλιστα, γιατί να επιδιώξουμε την ένωση, την στιγμή που 
ως ανεξάρτητο κράτος, ως κράτος μπορούμε να ενταχθούμε στην Ε.Ε.; 
Το Σύνταγμά μας επίσης, εμποδίζει την ένωση".



The Times 27/6/96

Η Ελλάδα κηδεύει ένα είδωλο

Ο Α.Π αρχηγός του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος και είδωλο 

της εργατικής τάξης ετάφη χθες.Δεκάδες χιλιάδες οπαδών τον 

συνοδέυσαν. Είναι ειρωνεία της τύχης για τον άνθρωπο που 

ξόδεψε το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής του καριέρας 

πολεμώντας το στρατιωτικό κατεστημένο να μεταφέρεται η 

σορός του σε πυροβόλο όπλο. Τέσσερα πλοία γεμάτα από 

οπαδούς έφθασαν τη νύχτα από την Κρήτη, σοσιαλιστικό 

προμαχώνα.

Liberation 27/6/96

Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες χθές στην κηδεία του τέως 

Πρωθυπουργού.

Περιγραφή της τελετής.


