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Για τον τόπο 
και το λαό

Εκλογή του κ. Κώστα Σημίτη ως νέου πρωθυπουργού εν μέσω 
εκπλήξεων -  Ισχυρή παρουσία του κ. Ακη Τσοχατζόπουλου

Ο κ. Κώστας Σημίτης εξελόγη χθες 
πρωθυπουργός μέσα από άψογες 
διαδικασίες, αλλά και εναλλαγές α
ποτελεσμάτων που προκάλεσαν με
γά λες εκπλήξεις από τον ένα γύρο 
στον άλλο, καθώς στον πρώτο διε- 
φάνη ότι υπερτερούν οι «νομιμό- 
φρονες» στον κ. Ανδρέα Παπανδρέ- 
ου, ενώ τελικά υπερίσχυσαν εκείνοι 
που πρωτοστάτησαν στην εσωκομ
ματική αντιπολίτευση κατά τα τε
λευταία δύο χρόνια.

Ο κ. Κ. Σημίτης αναλαμβάνει νέος 
πρωθυπουργός με 86 ψήφους στον 
δεύτερο γύρο της εκλογής από την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑ- 
ΣΟ Κ, έναντι 75 του κ. Ακη Τσοχατζό
πουλου και 6 λευκών.

Στον πρώτο γύρο όμως, είχε ισο- 
βαθμισεί με τον αντίπαλό του, κα
θώς και οι δύο πήραν από 53 ψή
φους, έναντι 50 του κ. Γεράσιμου

Αρσένη και 11 του κ. Γιάννη Χαραλα- 
μπόπουλου. Γεγονός που προδίκαζε 
την εύκολη νίκη πλέον του κ. Ακη 
Τσοχατζόπουλου, για να διαψευ- 
σθούν τελικά όλα τα νέα προγνωστι
κά και να επαληθευτούν εκείνα που 
υπήρχαν πριν αρχίσει η αναμέτρηση. 
Και φαίνεται ότι καταλυτικό ρόλο σ ’ 
αυτό έπαιξαν ο κ. Κώστας Λαλιώτης 
και οι βουλευτές που επηρέαζε, ό
πως και το ένστικτο επιβίωσης αριθ
μού βουλευτών που θεωρούν τον κ. 
Κ. Σημίτη ως τον καταλληλότερο να 
οδηγήσει το κυβερνών κόμμα σε νέα 
εκλογική νίκη.

Η εικόνα που παρουσίασε η Κοινο
βουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά 
την εκλογή του νέου πρωθυ
πουργού ήταν αυτή της ενότητας. 
Οι αντίπαλοι του κ. Κ. Σημίτη για τη 
διαδοχή δεσμεύτηκαν ότι θα τον 
στηρίξουν και ο ίδιος χαρακτήρισε

την επιτυχία του «νίκη της ενότη
τας», τονίζοντας παράλληλα ότι η 
τετραετία θα εξαντληθεί.

Ο κ. Κ. Σημίτης προσπάθησε επί
σης να αποκαταστήσει τις σχέσεις 
του με τον κ. Α. Παπανδρέου υπο
γραμμίζοντας ότι η σχέση του με τον 
ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ είναι «βαθύτατα 
πολιτική και προσωπική».

Στη συνέχεια , επ ισκέφ θηκε τον κ. 
Α. Παπανδρέου στο Ωνάσειο. Σή μ ε
ρα θα επισκεφθεί τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανό- 
πουλο, ο οποίος θα του αναθέσει 
τον σχηματισμό της κυβέρνησηςη ο
ποία εκτιμάται ότι θα έχ ε ι συγκροτη
θεί μέχρι τη Δ ευτέρα  το πρωί.

Θα επ ισκεφθεί επ ίσης το Ε κ τελε
στικό Γραφείο του ΠΑΣΟ Κ αποσκο- 
πώντας προφανώς σε μια ρύθμιση 
των σχέσεω ν της κυβέρνησης με το 
κόμμα. (Σελ. 3-6)

Οι αναδράσεις ίω ν κομμάτων

Δ εν ξέρουμε μ ε ποια κριτήρια οι βουλευτές του 
Π Α Σ Ο Κ  ανέδειξαν τον κ. Σημίτη εντολοδόχο πρω
θυπουργό. Σημειώνουμε μόνο ότι ταυτοχρόνως με  
την εκλογή του νέου πρωθυπουργού οι βουλευτές α- 
νέδειξαν ισχυρή τη μερίδα του ατυχήσαντος συνυπο
ψήφιου, με ό,τι αυτό είναι δυνατό να σημαίνει. Ση
μειώνουμε ακόμη ότι το Π Α Σ Ο Κ  ως σύνολο έκανε 
την εμφάνιση σοβαρού κόμματος που ξέρει να απο
φασίζει δημοκρατικά και με διαφάνεια.

Σημασία έχει ότι (ουσιαστικά) έχουμε νέο πρω
θυπουργό ο οποίος επωμίζεται βαρύ και κρίσιμο έρ
γο. Κατ’ αρχήν διαδέχεται τον κ. Ανδρέα Παπανδρέ
ου, προσωπικότητα εξαιρετικά ισχυρή, με μεγάλη  
δύναμη πειθούς στο λαό και το κόμμα. Η  σύγκριση  
ιδιαίτερα με τη νικηφόρα πορεία του Π Α Σ Ο Κ  υπό 
τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου είναι αναπότρεπτη. Ο κ. 
Σημίτης είναι άνθρωπος σοβαρός, συγκροτημένος, 
με καλή μόρφωση, με καλή ιστορία και δεν έχει λό
γο  να φοβάται τη σύγκριση. Η  πράξη θα δείξει.

Ο κ. Σημίτης θα κριθεί κυρίως από το είδος της 
κυβερνήσεως που θα σχηματίσει, από το ήθος και το 
ύφος που θα κατορθώσει να εμ πνεύσει και από τον 
τρόπο που θα αντιμετωπίσει την πυκνή δέσμη των 
προβλημάτων που τον αναμένει. Π ιστεύουμε ότι η 
κοινή γνώμη αναμένει από τον κ. Σημίτη να χαράξει 
σαφή γραμμή στην εξωτερική μας πολιτική (το θέμα 
των Σκοπιών, το Κυπριακό, τα Ελληνοτουρκικά και 
η Δ ιακυβερνητική είναι τα πιο άμεσα και επείγοντα  
προβλήματα). Θα απαιτηθεί ακόμη να συνεχίσει και 
να δοχτει αναπτυξιακό χαρακτήρα στο εφαρμοζόμε
νο ήδη σταθεροποιητικό πρόγραμμα, αλλά ένα πρό
γραμμα με «ανθρώπινο πρόσωπο». Κυρίως όμως θα 
απαιτηθεί να μεταβάλει την πολιτική λειτουργία η 
οποία, το τελευταίο διάστημα, εμφανίζεται αναποτε
λεσματική και αναξιόπιστη. Ξεχάσαμε δυστυχώς ότι 
η πολιτική είναι για  τον τόπο και το λαό και όχι για  
τους πολιτικούς.

Ευχόμαστε στο νέο πρωθυπουργό καλή επιτυχία.

Συγχαρητήρια στον κ. Κ. Σημίτη για την εκλογή του έ 
δωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μιλτιάδης 
Εβερτ, τονίζοντας παράλληλα ότι θα περ ιμένει τον σχη
ματισμό της κυβέρνησης και τις προγραμματικές δηλώ
σεις για να τοποθετηθεί λεπτομερέστερα. Ωστόσο, τα η
γετικά στελέχη του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολί
τευσης επισημαίνουν από χθες ότι το πολιτικό παιχνίδι 
αλλάζει πλέον και δεν θα υπάρχει στο προσκήνιο ο εύκο
λος στόχος που πρόσφερε η κ. Δήμητρα Λιάνη-Παπαν- 
δρέου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πολιτικής Ανοιξης 
κ. Αντώνης Σαμαράς έσπευσε από την πρώτη στιγμή να 
υιοθετήσει σκληρή αντιπολιτευτική τακτική, δηλώνοντας

ότι «ο κ. Σημίτης δεν μπορεί να μιλήσει για ανάπτυξη με 
κοινωνική ευαισθησία, αφού στο πρόσωπό του ο λαός 
βλέπει τον αρχιτέκτονα της πιο σκληρής λιτότητας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΚΕ , κ. Μ. Κοψίδης υποστή
ριξε ότι ο νέος πρωθυπουργός «παραλαμβάνει τη σκυτά
λη της αντιλαϊκής πολιτικής και της υποχρέωσης να εξο 
φλήσει τα “γραμμάτια” τόσο της υποτέλειας στις 
Β ρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον, όσο και της εξυπηρέτη
σης των συμφερόντων της ολιγαρχίας». Τέλο ς , ο πρόε
δρος του Συνασπισμού κ. Νίκος Κωσταντόπουλος υπο
γράμμισε ότι ο τόπος χρειάζεται εμπ νευσμένες και τολ
μηρές πολιτικές, αλλά αμφισβήτησε τη δυνατότητα του 
ΠΑΣΟΚ να τις εφαρμόσει.

Ερευνα για 
τυχόν σχέσεις 
της «Ιντρακόμ» 
με τη Στάζι

Η μανία φυλετισμού 
ορισμένων ακραίων 
στοιχείων της Γερ
μανίας χτύπησε και 
πάλι. Αυτή τη φορά 
στο στόχαστρο ήταν 
ξενώνας υποδοχής 
μεταναστισν στη Αυ- 
βέκη, ο οποίος τυλί- 
χθηκε χθες το πρωί 
στις φλόγες (φωτο
γραφία) με αποτέλε
σμα να βρουν φρι 
χτό θάνατο 10 άν
θρωποι, μεταξύ των 
οποίων και τρία παι
διά. Η  αστυνομία α
νακρίνει τρία άτομα, 

<2 τα οποία συνελή- 
ϊ  φθη σαν κοντά στον 
8 ξενώνα λίγα λεπτά 
8 μετά την εκδήλωση 
|  της πυρκαγιάς. (Σελ.
ϋ 9)

Αργυρώνητοι ευρωβουλευτές
Ψ ή φ ισ α ν υπέρ  της Τ ουρκίας έναντι Ο ϋ  και ταξιδίω ν

Χθ ες οι γερμανικές αρχές ε 
πιβεβαίωσαν ότι διεξάγεται επί
σημη έρευνα από εξεταστική ε 
πιτροπή της Βουλής για τις σχέ
σεις της εταιρίας Intracom με 
την πρώην μυστική αστυνομία 
(ΣΤΑΖΙ) της τέως Ανατολικής 
Γερμανίας. Ανάλογες σχέσεις 
που διερευνώνται από την ίδια 
επιτροπή αφορούν και τις εται
ρ ίες A EG , Toshiba και Texas 
Instrument.

Κατά τη συνεδρίαση της επι
τροπής αξιωματούχος των αρ
χών ασφαλείας της Γερμανίας 
άφησε να εννοηθεί ότι θα έπρε
πε να εγκριθούν από το γερμα
νικό δημόσιο ιδιοκτησιακά δι
καιώματα επί της Intracom, απο- 
φεύγοντας να αναφερθεί σε πε
ραιτέρω λεπτομέρειες, προκει- 
μένου «να μη δυσχερανθούν οι 
ανακρίσεις».

Η «Κ» χθες επικοινώνησε με 
τον πρόεδρο της Intracom κ. Σ. 
Κόκκαλη, ο οποίος χωρίς να 
αιφνιδιάζεται, είπε ότι δεν επι
θυμεί να προβεί σε δηλώσεις, 
προτού ενημερω θεί λεπτομε
ρώς, αναμένοντας και τις αντι
δράσεις των άλλων εταιριών 
που έχουν τεθεί στο μικροσκό
πιο της επιτροπής της Γερμανι
κής Βουλής. (Σελ. 17)

Δωρεάν ταξίδια στην Τουρ
κία, αλλά και... CD προσέφ ερε 
η τουρκική κυβέρνηση στους 
ευρω βουλευτές, προκειμέ- 
νου να υπερψηφίσουν την τε- 
λωνειακή ένωση της Αγκυρας 
με την Ευρωπαϊκή Ενωση τον 
περασμένο μήνα. Η αποκά
λυψη από τη βρετανική εφ η
μερίδα «The Guardian» έχει 
προκαλέσει αναστάτωση 
στους κόλπους του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόε
δρος του οποίου έδω σε εντο
λή για τη διεξαγωγή σχετικής 
έρευνα ς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 
βουλευτής των Εργατικών της 
Βρετανίας κατήγγειλε στο Σώ
μα ότι η Αγκυρα προσέφερε 
ταξίδια αναψυχής στην 
Τουρκία με σκοπό να δελεάσει 
ευρω βουλευτές να ψηφίσουν 
υπέρ της τελωνειακής ένωσης

και όταν εκείνοι το έπραξαν 
τους αντάμειψε με δωρεάν 
Οϋ. Ο πρόεδρος του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου δήλωσε 
ότι τέτοιου είδους ενέρ γειες  
προσβάλλουν την αξιοπιστία 
και την ανεξαρτησία του 
Ευρωκοινοβουλίου. Τουλάχι
στον έγινε γνωστό ότι η ψη
φοφορία για την τελωνειακή 
ένωση δεν υπήρξε όσο αδιά
βλητη εμφανίστηκε... (Σελ. 9)

σ χ ό λ ιό  Οι προοπτικές τον ΠΑ ΣΟΚ

Σ ΗΜΕΡΑ
Δολοφονία κοσμηματοπώλη μέσα στο 
κέντρο της Αθήνας, με θύμα τον 62χρονο 
Γεώργ. Ντεκελέ, έγινε χθες το βράδυ. Οι 
δράστες, τέσσερις τοξικομανείς, προσπά
θησαν να ληστέψουν τον Ντεκελέ, και ό
ταν αυτός αντέδρασε τον κτύπησαν στο 
κεφάλι. (Σελίδα 7)

Βρετανία. Κρίσιμες για την πολιτική επι
βίωση του πρωθυπουργού, Τζον Μέιτζορ, 
χαρακτηρίζουν σε χθεσινά τους δημοσιεύ
ματα οι εφημερίδες «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» και 
«Τάιμς» τις τοπικές εκλογές, που θα διεξα- 
χθούν το Μάιο στη Βρετανία. (Σελίδα 9)

Τροχαία. Την πρώτη θέση μεταξύ των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε αριθμό 
τροχαίων δυστυχημάτων κατέχει η Ελλά
δα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει δέ
σμη μέτρων για τον περιορισμό τους. (Σε
λίδα 7)

Ανήλικοι. Αυξάνεται συνεχώς η εγκλη
ματικότητα των ανηλίκων. Οι αιτίες εντο
πίζονται στην αλλαγή του θεσμού της οι
κογένειας, στο φάσμα της ανεργίας και 
στη γενικότερη ανασφάλεια. (Σελίδα 7)

Ερως. Λίγο μετά τα 18, σε μεγαλύτερη η
λικία απ’ ό,τι παλιότερα, αρχίζουν την ερω
τική τους ζωή οι νέοι, ενώ σημαντικότερη 
πηγή πληροφόρησης για το σεξ είναι οι φί
λοι. (Σελίδα 7)

Απαγόρευση. Παρισινό δικαστήριο α
παγόρευσε τη διάθεση του βιβλίου του 
γιατρού του Φρανσουά Μιτεράν, Κλοντ 
Γκιμπλέρ, στο οποίο αποκαλύπτεται ότι ο 
πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έπασχε από 
καρκίνο από το 1981. (Σελίδα 9)

Απειλή. Μεταδοτικές νόσοι, όπως το 
AIDS και η φυματίωση, απειλούν την αν
θρωπότητα, σημειώνει σειρά ερευνητικών 
μελετών των μεγαλύτερων ιατρικών περιο
δικών διεθνώς. Οι μελέτες, που οργανώθη
καν από τα περιοδικά, επιρρίπτουν ευθύ
νες στην ανεπαρκή φαρμακευτική έρευνα.

Εργα. Οδηγίες παρέχονται από το 
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για την έ
νταξη των νομαρχιακών και άλλων έργων 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
(Σελίδα 19)

Με υγραέριο. Ετέθη από χθες σε ισχύ 
η δυνατότητα κίνησης Ι.Χ. αυτοκινήτων με 
υγραέριο. Οι επιχειρήσεις εγκατάστασης 
των νέων συστημάτων δηλώνουν πανέτοι
μες για τις νέες εφαρμογές. (Σελίδα 18)

Με την εκλογή τού κ. Κώστα Σημίτη ως νέ
ου πρωθυπουργού κλείνει ο κύκλος που ά
νοιξε πριν από δύο μήνες με την εισαγωγή 
του κ. Ανδρέα Παπανδρέου στο «Ωνάσειο». 
Ακόμη περισσότερο, τελειώνει μια ολόκληρη 
εποχή και τουλάχιστον για το 
ΠΑΣΟΚ ανοίγει μια νέα, η οποία 
στην καλύτερη γι’ αυτό περί
πτωση θα σημάνει τη μετεξέλι
ξή του και στη χειρότερη, τη διάσπασή του. 
Και δεν αποκλείεται να φανούν ποιες είναι οι 
προοπτικές τ,ου κυβερνώντος κόμματος πά
ρα πολύ σύντομα.

Το γεγονός αυτό καθεαυτό της εκλογής 
του κ. Κ. Σημίτη σηματοδοτεί τη μετεξέλιξη 
του ΠΑΣΟΚ. Ο νέος πρωθυπουργός εκλέχθη
κε προφανώς ως εκφραστής της αυτοαποκα- 
λούμενης «εκσυγχρονιστικής» πτέρυγας του 
κόμματος και επομένως θα πρέπει να αναμέ

νεται ότι θα επιχειρήσει να ανασυγκροτήσει 
το ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση σε νέες βάσεις, 
σύμφωνα με τις θέσεις που ανέπτυσσε όταν 
λειτουργούσε ως εσωκομματική αντιπολί
τευση. Ωστόσο, όπως διαμορφώθηκαν τα 

πράγματα κατά τις διαδικα
σίες, αλλά και από τα αποτελέ
σματα της εκλογής, ο κομματι
κός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ α

πέδειξε ότι μπορεί να ελέγξει καταστάσεις 
και χωρίς τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό 
φαίνεται τώρα να το δέχεται φραστικά ο νέ
ος πρωθυπουργός και μένει να δούμε στην 
πράξη τις εσωκομματικές ρήξεις -η πρώτη 
γεύση θα δοθεί από τα πρόσωπα που θα επι- 
λέξει στο σχηματισμό της κυβέρνησής του-, 
κάτι που δεν θα είναι εύκολο. Οχι μόνο γιατί 
υπάρχει ένα κατεστημένο που δεν θα δεχθεί 
να εκπαραθυρωθεί αλλά και γιατί η ισχυρή

εμφάνιση του κ. Ακη Τσοχατζόπουλου στην 
εκλογή αποδεικνύει και τη δύναμη των κομ
ματικών.

Με αυτά τα δεδομένα, το πιθανότερο είναι 
ότι ο κ. Κ. Σημίτης και οι «εκσυγχρονιστές» 
θα προσπαθήσουν να συμβιώσουν με τον 
κομματικό μηχανισμό, ώστε να μη διακιν
δυνεύσουν τη δημιουργία τριβών, ή ακόμη 
και τη διάσπαση, η οποία θα τραυματίσει ανε
πανόρθωτα το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα εξουσίας. 
Αν όμως αυτό δεν είναι κατορθωτό, δεν απο
κλείεται ο κ. Κ. Σημίτης να πάει σε πρόωρες 
εκλογές, παρά τη δέσμευσή του για εξάντλη
ση της τετραετίας. Αλλωστε, αν κερδίσει 
αυτές τις εκλογές -από όλους τους υποψή
φιους για τη θέση του πρωθυπουργού, εθεω- 
ρείτο ότι είχε τις περισσότερες πιθανότητες 
να οδηγήσει το κυβερνών κόμμα σε νέα νί
κη- θα είναι παντοδύναμος μέσα στο ΠΑΣΟΚ.

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Με τον κ. Σημίτη, πραγματικά, μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο.

Προσδοκίες

τπαραγόντων
Αναμένονται θετικές αντιδράσεις 
στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου

Η εκλογή του κ. Κ. Σημίτη 
στην πρωθυπουργία της χώ
ρας διαμορφώνει ισχυρές θε
τικές προσδοκίες στον οικο
νομικό τομέα, καθώς οι βασι
κοί οικονομικοί παράγοντες, 
επιχειρηματίες, τραπεζίτες, 
είχαν εκδηλώσει την προτί
μησή τους στο πρόσωπό του, 
έχοντας κατά νου την επι
τυχή θητεία στην κρίσιμη 
διετία 1985-87. Εκτιμούν ότι 
τώρα θα εκλείψουν τα στοι
χεία αβεβαιότητας που επι
κράτησαν τους προηγούμε
νες μήνες και θα διαμορφω
θούν συνθήκες για την απο
δοτικότερη λειτουργία και 
δράση του οικονομικού επι
τελείου της κυβέρνησης, 
που κατά πάσα πιθανότητα 
θα παραμείνει ως έχει, ακρι
βώς για να επιβεβαιώσει τη 
συνέχεια στην οικονομική 
πολιτική. Οι μέχρι τώρα εν
δείξεις και πληροφορίες επι
βεβαιώνουν την εκτίμηση ότι 
οι τρεις βασικοί συντελεστές 
της ακολουθούμενης οικονο
μικής πολιτικής, κ. Παπαντω- 
νίου, Παπαδόπουλος και Πα- 
παδήμος, θα παραμείνουν 
στις θέσεις τους και θα έ

χουν την ευκαιρία να κινη
θούν ανετότερα και να ενι- 
σχύσουν τα μέχρι τώρα θετι
κά αποτελέσματα στα μέτω
πα του πληθωρισμού και των 
επιτοκίων.

Υπολογίζεται ότι οι αγορές 
χρήματος και κεφαλαίου θα 
αντιδράσουν θετικά και τού
το γιατί εκτιμάται ότι ο κ. Ση
μίτης θα δώσει ώθηση στα 
σχέδια εκσυγχρονισμού του 
δημόσιου τομέα και των απο
κρατικοποιήσεων. Ο υπουρ
γός Οικονομικών, κ. Αλ. Πα
παδόπουλος, θεωρεί ότι θα 
βελτιωθούν σημαντικά οι 
συνθήκες στην οικονομία, 
τουλάχιστον το πρώτο διά
στημα, και ήδη προετοιμάζε
ται να μειώσει σημαντικά τα 
επιτόκια των ετήσιων εντό
κων γραμματίων του Δημοσί
ου στο τέλος του Ιανουάριου 
από 14,20% σε 13,50%.

Γενικώς πάντως πρέπει να 
επισημανθεί ότι οι προσδο
κίες και οι απαιτήσεις των 
οικονομικών παραγόντων εί
ναι αυξημένες, καθώς θεω
ρούν ότι τώρα είναι ευκαιρία 
να κερδηθεί ο χαμένος χρό
νος. (Σελ . 17)

Η  Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η  
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΤΗ Σ Κ ΑΘΗ Μ ΕΡΙΝ Η Σ
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Καλά λένε ότι 
οι φωτογραφίες 
μιλούν μόνες 
τους! Σε χρόνο 
παρελθόντα αλ
λά προλέγονσα 
το παρόν και 
μέλλον η φωτο
γραφία τον Κώ
στα Σημίτη που 
μπαίνει στο 
πρωθυπουργικό 
γραφείο ακο
λουθούμενος α
πό τον Ακη 
Τσοχατζόπου- 
λο, που ήρθε 
δεύτερος, ύστε
ρα από σκληρή 
κούρσα, σε δύο 
γύρους αγω
νίας. Στο βάθος 
-ο Κώστας Λα- 
λιώτης, για να 
δούμε αν θ’ αλ
λάξει υπουρ
γείο ή θα παρα- 
μείνει στο 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 
(Αρχείο «Κ»)

Είχε «φίνις» ο νέος πρωθυπουργός!

Τεχνοκράτης, καθηγητής, νομικός 
και οικονομολόγος ο νέος πρω
θυπουργός, γεννημένος στον Πειραιά, 
με καταγωγή από την Ηλεία ο Κώ
στας Σημίτης από δω και στο εξής θα 
εορτάζει του... Αγίου Αθανασίου, για
τί ανήμερα στη γιορτή του Ακη (Αθα- 
νασίου-Αποστόλου), ο ά
γιος. έδωσε τη νίκη στον 
Κώστα, ύστερα από έναν 
πρώτο γύρο ψηφοφορίας 
που κουρέλιασε τα νεύρα όλων, με 53- 
53, Σημίτης - Τσοχατζόπουλος, σημει
ώσατε X, ωχ και Τσοχ! Ο δεύτερος 
γύρος της ψηφοφορίας, με αποτέλε
σμα 86-75 και έξι λευκά, έδωσε την 
πρωθυπουργία στον κ. Σημίτη που δέ
χθηκε το αποτέλεσμα με αδιόρατο χα
μόγελο ικανοποίησης και έβγαλε από 
το βήμα της γερουσίας ενωτικό λόγο, 
γραμμένο από πριν σαν έτοιμος από 
καιρό... Ανανεωτικός, με πρόγραμμα 
αναπτυξιακό, με ευρωπαϊκές προδια
γραφές ο Κώστας Σημίτης και οι 85 
που τον ψήφισαν έκαναν να πνεύσει 
αέρας «αλλαγής» στο κυβερνών 
ΠΑΣΟΚ, γιατί η διαφοροποίηση του 
κ. Σημίτη στον τελευταίο χρόνο και το

αίτημά του για «αξιοκρατία και αλλα
γή» τελικά, εισακούστηκε. Είχε προαί
σθημα ο κ. Τηλέμαχος Χυτήρης που, 
όταν τον συναντήσαμε στο διάδρομο 
της Βουλής μετά το τέλος της πρώτης 
ψηφοφορίας, στις 4 μ. μ. και πριν γνω- 
σθεί το 53-53, μας είπε «ως το βράδι 

πολλοί θα πάνε στο 
«Ωνάσειο», αλλά όχι για 
να δουν τον Πρόεδρο». 
Το αποτέλεσμα της πρώ

της ψηφοφορίας έδινε ισχυρές ελπίδες 
για προβάδισμα στον πιστό Ακη, στο 
έμπειρο, υπουργικό όσο και κομματι
κό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά, ό
πως ειπώθηκε, χθες, κατά κόρον, «η 
κάλπη είναι ωσάν την έγκυο γυναίκα, 
δεν ξέρεις ως την τελευταία στιγμή τι 
θα βγάλει». Παρ’ όλο που τώρα η επι
στήμη προόδευσε και το υπερηχογρά
φημα δείχνει το φύλο του παιδιού, 
στην περίπτωση της χθεσινής ψηφο
φορίας, ο Ακης που έμοιαζε «να έχει 
στο τσεπάκι» την πρωθυπουργία, έχα
σε από τον ψύχραιμο Κώστα, όπως η 
Θεσσαλονίκη από τον Πειραιά. Αλλά 
και οι δύο δήλωσαν ότι θα υπηρετή
σουν την ενότητα στο κόμμα, ο δε κ.

Σημίτης, όπως είπε, θα πάει να επισκε- 
φθεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. 
Ανδρέα Παπανδρέου στο «Ωνάσειον» 
για να υποβάλει τα σέβη του. Ωστε, α
πό σήμερα, τέλος στην άκρατη «δελφι- 
νολογία». Μένει να δούμε πόσα 
υπουργεία θα έχει το νέο κυβερνητικό 
σχήμα. Θα είναι ευέλικτον ή θα έχει 85 
υπουργούς και υφυπουργούς, όσοι οι 
ψηφίσαντες, «Σημίτη από τον τόπο 
σου και ας είναι και ευρωπαϊκής 
υφής». «Είμαι από το 1974 στο 
ΠΑΣΟΚ» είχε πει ο Κώστας Σημίτης, 
που έγινε πολλές φορές υπουργός, 
διατηρεί καλές σχέσεις με τον Τύπο 
και τα μέσα επικοινωνίας, έχει δύο κό
ρες και σύζυγο, έξυπνη όσο και δια
κριτική, τη Δάφνη Σημίτη που δεν 
διεκδικεί άλλες δάφνες αλλά ξέρει να 
κρατά οικογένεια και σπίτι, άρα ηρε
μία και μακριά από παρασκήνιο.

Και κάτι που θα στενοχωρήσει 
τους επονομαζόμενους «σαραντάρη
δες». Πειράζει που ο νέος πρωθυ
πουργός ανήκει στους μόλις... εξη
ντάρηδες; Γεννημένος το 1936, 
συμπλήρωσε τα 59 χρόνια και με το ε
ξηκοστόν φλερτάρησε και κέρδισε 
την πρωθυπουργία. Με 86 ψήφους, 
μάλιστα, ωσάν μακρόμισχα τριαντά
φυλλα - μακριά μόνο από τα αγκά
θια! Περισσότερα, μετά τη σημερινή 
του συνάντηση με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανό- 
πουλο απ’ όπου θα λάβει την εντολή 
για να σχηματίσει κυβέρνηση. Με 
Κωστή Πρόεδρο Δημοκρατίας και 
Κώστα πρωθυπουργό, να που, πάλι, 
έχει ρέντα αυτό το όνομα!

Ενα ταιριαστό, αγαπημένο και κυρίως 
αθόρυβο ζευγάρι ο Κώστας και η 
Δάφνη Σημίτη που τώρα η πρω
θυπουργία φέρνει τους προβολείς της 
δημοσιότητας επάνω τους. Και στους 
δυο, όμως, δεν τους αρέσει ούτε το 
προσκήνιο ούτε το παρασκήνιο. (Φω
τογραφία Ν. Φλώρον).

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

Ρεπορτάζ «πατάς με, πατώ σε» για την εκλογή στη Γερουσία

Ω, τι μέρα κι’ αυτή, ιδίως για τους 
πολιτικούς και κοινοβουλευτικούς 
συντάκτες! Ολοι εσείς που βλέπατε, α
πό το μεσημέρι ως το βράδυ τα τεκται- 
νόμενα στους διαδρόμους της Γε
ρουσίας, στην άνεση του σπιτιού σας 
και που τα διαβάζετε σήμερα στην α
γκαλιά της πολυθρόνας σας, θα πρέ
πει να νοιώσετε ευγνωμοσύνη για τους 
δημοσιογράφους που ξεροστάλιασαν, 
στην κυριολεξία, όρθιοι, σπρωχνόμε- 
νοι, μεταξύ τους, αλλά και από τους α
στυνομικούς της Βουλής για να μπο
ρέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. 
Εξω από τις δυο εισόδους της Γε
ρουσίας στο απόρθητο κτίριο της 
Βουλής, με παραβάν να κρύβει την 
πόρτα και με όργανα και συμβούλους 
να φρουρούν «το άβατον», οι δημο
σιογράφοι, κολλημένοι στον τοίχο, μα
ζί με τους φωτογράφους, δεν κουνή
θηκαν από τη γωνιά τους, για τον φό
βο μην χάσουν κανένα ξέφτι είδησης, 
από τους βουλευτές που έβγαιναν, κι 
ενώ δεν έκαναν δηλώσεις, όλο και κάτι 
έλεγαν, για να μην χαθεί η ευκαιρία 
της προβολής! Κάτω απ’ αυτές τις 
συνθήκες και με τους προβολείς αναμ
μένους και τις βαριές μηχανές στα χέ
ρια, δούλεψαν οι συνάδελφοι και οι 
τεχνικοί της τηλεόρασης, διαπληκτιζό- 
μενοι και τρομοκρατημένοι ότι «θα χά
σουν την εικόνα». Πάνε τα «ΟΝ» των 
ξέγνοιαστων ημερών, όταν με φόντο 
μία πόρτα της Βουλής, έλεγαν τι είχε 
συμβεί. Τώρα, με το ένα πόδι στο ένα 
σκαλοπάτι και το άλλο μετέωρο, με 
πηλίκια, χέρια, μηχανές να μπαίνουν, 
κατά λάθος και επίτηδες στο κάντρο 
της εικόνας, έπρεπε να αυτοσχεδιά
ζουν για να γεμίσει το πρόγραμμα, επί 
ώρες. Κι όταν ήρθε η περιπόθητη α
ναγγελία της πρώτης ψηφοφορίας, μέ
σα στον χαλασμό έμπαιναν ιαχές νί
κης, στεναγμοί απογοήτευσης και α
γωνίας, σχόλια... Πέρα και ο πρόεδρος 
της Βουλής, ο φίλος Απόστολος Κα- 
κλαμάνης που έμεινε πιστός στο θε
σμικό του ρόλο και απέφυγε την ομα
δοποίηση και το σκόπελο των φιλοδο
ξιών. «Το αποτέλεσμα όπως διαμορ
φώνεται με δικαιώνει στην απόφασή 
μου να αποσύρω την υποψηφιότητά 
μου για να ενισχύσω την ενότητα του 
ΠΑΣΟΚ», είπε.

Οσο για τα παράπονά του προς 
τους δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι 
εκφράζει τη «μομφή» σε έναν μόνον 
και όχι στο σύνολο που αποδίδει σω
στά το πνεύμα των δηλώσεών του. 
Αλλά και οι δικοί του φρουροί με 
υπερβολικό ζήλο τον προφύλαξαν και 
ούτε «μπράβο, πρόεδρε της Βουλής»

«Εφοδο» κάνουν οι αγωνιστές τον '21, στον πίνακα στον τοίχο της Γερουσίας, 
και με αγώνα κρατούν το δικό τους «οχυρό», μια σταλιά τόπο στο διάδρομο, οι 
δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και τεχνικοί των καναλιών. Ποτέ τόσοι πολλοί δεν 
αγωνίστηκαν για να μεταδώσουν μια είδηση. (Φωτογραφία για την «Κ» - Γιάν
νης Μπαρδόπουλος)

Δεν μπήκε στον δεύτερο γύρο ο Γερά
σιμος Αρσένης αλλά κέρδισε τους 
συναδέλφους του στη Γερουσία, και όχι 
μόνον, όταν παραδέχθηκε, μέσα από έ
να κεφαλονίτικο ανέκδοτο, ότι τάπαιξε 
όλα αλλά «Τι να γίνει; Χάσαμε». Στη 
φωτογραφία με το χαρτί με τα αποτε
λέσματα στο έδρανο, νίπτει τας χείρας 
του, ενωτικά. (Γ. Μπαρδόπουλος).

δεν μπορούσες να πεις, τον είχαν α- 
ναρπάσει και βάλει μέσα στη Γε
ρουσία. Θα τη θυμόμαστε την ημέρα 
αυτή που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε νέο 
πρωθυπουργό, με κούρσα γεμάτη εκ
πλήξεις, διεκδίκηση στήθος με στήθος 
και «φίνις» απρόσμενο της ομάδος Ση
μίτη. Επρεπε να περάσουν 22 χρόνια, 
όσα τα χρόνια που γράφεται αυτή η 
στήλη, για να μπει άλλο όνομα δίπλα

στο «ο πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ». 
Ωραία στάση κράτησε ο Γεράσιμος 
Αρσένης που είπε ένα κεφαλονίτικο α
νέκδοτο, για τον χωριάτη που έπαιξε, 
ύστερα από συμβουλή του Αγίου, όλη 
την περιουσία του σ’ ένα άλογο. Το ά
λογο έτρεξε, αλλά έχασε. Κι ο χωριά- 
της άκουσε μια φωνή από ψηλά να 
του λέει: «Τι να γίνει! Χάσαμε!». Το 
δυνατό χειροκρότημα από τους συνα
δέλφους του είναι μια αποζημίωση. Κι 
εδώ κάνει και το ρεπορτάζ του Τήλε- 
φου το Fade Out.

Σάββατο, μεσημέρι, ο Γ.Θ.Κ. 
στου «Ελευθερουδάκη»

Αύριο, Σάββατο 20/1, στο νέο 
«Ελευθερουδάκη» της Πανεπιστημίου, 
στις 12.15 το μεσημέρι, ο 92 ετών Γιώρ
γος Θ. Κατραμόπουλος υπογράφει για 
τους φίλους του βιβλίου, και της πα
τρίδας του Σμύρνης, αντίτυπα της δεύ
τερης αφήγησης «Ενας αιώνας, δύο 
πατρίδες» στην εκδήλωση που διοργα- 
νώνουν το περιοδικό «Ρεύματα» του 
Ντίνου Σιώτη και το ιστορικό βιβλιο
πωλείο «Ελευθερουδάκης». Μέσα 
στον πρώτο μήνα της έκδοσής του, α
πό την «Ωκεανίδα» η ιστορία του πρό
σφυγα - αστού κέρδισε το αναγνωστι
κό κοινό και προχωρεί στη β' έκδοση. 
Το πρώτο «Σμύρνη μου αγαπημένη, 
πώς να σε ξεχάσω», έκανε μέσα στον 
πρώτο χρόνο επτά εκδόσεις. Μια και ο 
συγγραφέας είναι ο πατερούλης, η 
στήλη θα ’ναι εκεί, να καμαρώνει...

" Τήλεφος

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
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Π αιριαρχείον και Σ.Α.Ε.
Από τον κ. Γεράσιμο Ιγγλέση

Η προσεκτικά διατυπωμένη επιστολή του κ. Γ. Μιχαηλίδη, σχετικά με τη 
στάση του Πατριαρχείου στο θέμα του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνι

σμού (Σ.Α.Ε.) που δημοσιεύτηκε στην «Κ» της 10.01.96, δεν μας βρίσκει 
καθ’ όλα σύμφωνους και τούτο διότι: Το μήνυμα του Παναγιωτάτου είναι 
σαφές. Δεν διαφωνεί με τον θεσμό αντιθέτως αναφέρει ότι θα συνερχα- 
σθεί με το Σ.Α.Ε. Διαφωνεί όμως με «τον τρόπον καθ’ ον εθεσπίσθη και 
πραγματούται εν τέλει εν πολλοίς ερήμην της Εκκλησίας» γι’ αυτό προτεί
νει νέαν «Συνέλευσιν με δικαιοτέραν συγκρότησιν εκπροσώπων εις 
αυτήν». Εφ’ όσον συμφωνούμε με τον καθοριστικό, και μάλιστα επί εκα- 
ντοταετίες, ρόλο του Πατριαρχείου ως καθοριστικού και συνεκτικού παρά
γοντος των αποδήμων, καθώς και με το κύρος και τη διεθνή ακτινοβολία 
του κ. Βαρθολομαίου, τι μας εμποδίζει από το να τον συμβουλευτούμε και 
να ζητήσουμε την συμπαράστασή του εις την Θεσμοθέτηση και συγκρότη
ση του ΣΑΕ;

Το Πατριαρχείον ουδέποτε επεδίωξε κοσμικήν εξουσίαν όπως άλλες ετε
ρόδοξες και αλλόδοξες εκκλησίες με πρόσφατο παράδειγμα το Ιράν. Επα- 
γρυπνεί όμως και αντιδρά άμεσα σε κάθε έξωθεν και δυστυχώς έσωθεν ε
πιβουλή που αποσκοπεί εις την διάσπασιν της εθνικής ομοψυχίας του ποι
μνίου της. Πιστεύω συνεπώς ότι δικαίως δυσφορεί και ανησυχεί. Οι κεραί
ες του άλλωστε είναι πολύ πιο ευαίσθητες άλλων σε τέτοιου είδους μηνύ
ματα. Ελπίζω και εύχομαι με τη σειρά μου η σοφία του Πατριαρχείου να 
φωτίσει τα βήματα του προέδρου του ΣΑΕ και της Αθήνας προς την ορθήν 
κατεύθυνση δια την επιτυχίαν του θεσμού προς όφελος του ελληνισμού.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗΣ Χατζηκώστα 11, Αθήνα

Πολιτικά θέματα
Από τον κ. Κων. Φραγκίδη

Μ ε την ευκαιρία και της σχεδια- 
ζομένης τροποποίησης του 

Συντάγματος θέλω να διατυπώσω 
μερικές πολιτικές σκέψεις μου:

1. Σε όλες ανεξαιρέτως τις εκλο
γές βουλευτικές, δημοτικές, νομαρ
χιακές, σωματείων κ.λπ. οι υποψήφι
οι από κάθε παράταξη να είναι 50% 
άντρες και 50% γυναίκες. Οι γυναί
κες είναι λίγο περισσότερες από 
τους άντρες, σπουδάζουν, εργάζο
νται και είναι ικανές όσο και οι ά
ντρες κι έτσι είναι λογικό και δίκαιο 
να έχουν τις Ιδιες πιθανότητες ε
κλογής στα αξιώματα.

2. Για την εκλογή του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, εφόσον γίνεται α
πό τη Βουλή, να απαιτείται οπωσδή
ποτε αυξημένη πλειοψηφία και ποτέ 
με τις μισές συν μία ψήφους, γιατί 
ακόμη κι αν ισχύει η απλή αναλογική 
για την εκλογή βουλευτών, αυτό θα 
σήμαινε ότι εκπροσωπεί τους μι- 
σούς.Ελληνες και ακόμη λιγότερους 
όταν ισχύουν συστήματα ενισχυμέ- 
νης αναλογικής ή πλειοψηφικό, ενώ 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα 
πρέπει να είναι πρόεδρος όλων των 
Ελλήνων ή τουλάχιστον του μεγα
λύτερου μέρους των πολιτών!

3. Η πολιτική και ο συνδικαλισμός 
νομίζω δεν μπορεί να είναι επάγγελ
μα και να παραμένει κάποιος απε
ριόριστα εφόσον εκλέγεται και να 
παίρνει και σύνταξη από αυτό. Αντί

θετα, η γνώμη είναι είναι ότι πρέπει 
να υπάρχει ένα μέγιστο χρονικό διά
στημα στο δικαίωμα στα αιρετά α
ξιώματα αφού ό,τι έχει να προσφέ
ρει κάποιος σε μερικά χρόνια θα το 
έχει κάνει και μετά από το όριο 
φθείρεται και ίσως διαφθείρεται και 
μετά να επιστρέφει στο επάγγελμά 
του. Ετσι πολύ σωστή βρίσκω σχετι
κή κίνηση που γίνεται στις ΗΠΑ ό
που ενώ το 1991 μια μόνο πολιτεία 
έκανε τέτοια πρόταση, το 1993 14 
πολιτείες έκαναν σχετική πρόταση 
η οποία δεν έγινε ακόμη δεκτή. Νο
μίζω ότι ένα λογικά μέγιστο τέτοιο 
διάστημα είναι τα 15 χρόνια και όχι 
να υπάρχει στη Βουλή μέλος που ε
κλέγεται από το 1946! Με την πρό
τασή μου θα γινόταν μια πολύ καλή 
ανανέωση του έμψυχου υλικού στη 
δημόσια ζωή.

4. Επειδή στην οργανωμένη κοι
νωνία τα δικαιώματα είναι συνδεδε- 
μένα με τις υποχρεώσεις η γνώμη 
μου είναι ότι όσοι δεν έχουν υπηρε
τήσει την στρατιωτική τους θητεία 
εφόσον αυτή είναι υποχρεωτική ε
κτός από λόγους υγείας καθώς και 
όσοι έγιναν Ελληνες πολίτες σε με
γαλύτερη ηλικία και έτσϊδεν υπηρέ
τησαν στον στρατό να μην έχουν το 
δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγε- 
σθαι». Δεν είναι δυνατόν μερικοί 
(πονηροί;) με κάποιο τρόπο να μην 
έχουν υπηρετήσει και μετά να έ
χουν τα ίδια δικαιώματα με αυτούς 
που υπηρέτησαν την πατρίδα!

5. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν 
πολλοί μορφωμένοι και ικανοί που 
εκλέγονται. Ετσι νομίζω ότι το αργό
τερο κάθε δύο χρόνια πρέπει να γί
νεται ανασχηματισμός υπουργών 
και άλλων δημοσίων θέσεων για να 
δοκιμασθούν και άλλα πρόσωπα. 
Δεν μπορεί μερικοί να είναι οι ίδιοι 
για χρόνια υπουργοί και σε άλλες 
δημόσιες ανώτατες θέσεις και άλλοι 
εξίσου καταρτισμένοι και ικανοί να 
μην διορίζονται ποτέ σε ανάλογα α
ξιώματα!

6. Οσοι βουλευτές απουσιάζουν 
περισσότερο από πέντε (5) π.χ. 
συνεδριάσεις, εκτός από λόγους 
υγείας να εκπίπτουν από το αξίωμα 
και να εκλέγεται ο επιλαχών. Δεν 
μπορεί να συνεχισθεί το φαινόμενο 
να γίνονται συνεδριάσεις σχεδόν

μόνο με το προεδρείο και εν τού- 
τοις οι βουλευτές να συνεχίζουν να 
μισθοδοτούνται.

7. Εγώ δεν συμφωνώ με τη χρημα
τοδότηση των κομμάτων από τον 
κρατικό προϋπολογισμό για τους λό
γους: α) το κράτος έχει πολύ 
σπουδαιότερες ανάγκες να καλύψει, 
β) τα κόμματα ενισχύονται από ει
σφορές και εράνους που οργανώ
νουν και γ) υπάρχει το πρόβλημα με 
τι ποσοστό να ενισχυθεί το κάθε 
κόμμα: με το ποσοστό που πήρε στις 
προηγούμενες εκλογές ή με ίδιο πο
σοστό αφού δεν μπορεί να μαντέψει 
κανείς τα αποτελέσματα και αφού τα 
μεγάλα κόμματα έχουν πολύ μεγα
λύτερα έσοδα από ψηφοφόρους. Και 
ακόμη να ενισχυθούν τα κόμματα 
που είναι ήδη στη Βουλή ή και αυτά 
που δεν εκπροσωπούνται ακόμη. Γι’ 
αυτό νομίζω καλύτερα να μην βαρύ
νουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

8. Επειδή στις σχέσεις μεταξύ αν
θρώπων, αλλά και μεταξύ χωρών η 
αρχή πις αμοιβαιότητας συμπεριφο
ράς είναι στοιχειώδης και αναμφι
σβήτητη, δεν μπορώ να δεχθώ πως 
δόθηκε από χρόνια η άδεια εγκατά
στασης και λειτουργίας πολλών ξέ
νων αρχαιολογικών σχολών στη χώ
ρα μας χωρίς να έχουμε και εμείς α
ντίστοιχο δικαίωμα στις χώρες 
αυτές να κάνουμε αρχαιολογικές έ
ρευνες!

9. Οι Ελληνες πολίτες δεκτό είναι 
βέβαια να έχουν το δικαίωμα, αν 
τους δεχθούν, να γίνουν πολίτες άλ
λης χώρας, αλλά στην περίπτωση 
αυτή να χάνουν το δικαίωμα του ε- 
κλέγειν και εκλέγεσθαι στην πατρί
δα μας. Γιατί δεν είναι δυνατόν μερι
κοί να παίζουν σε δύο ταμπλό όπως 
λέει μια έκφραση, αλλά να διαλέ
γουν σε ποια χώρα θέλουν να διατη
ρήσουν τα δικαιώματα αυτά.

10. Η μεταδημότευση των πολι
τών, νομίζω, σωστό είναι να μην εί
ναι τόσο εύκολη, όπως με μια αίτη
ση, αλλά έπειτα από μακρόχρονη 
παραμονή (10 χρόνια;) όπως γίνεται 
στο εξωτερικό, τουλάχιστον στην 
Ελβετία.

11. Να γίνεται προσπάθεια εκεί 
που κατοικεί κάποιος, εκεί και να ερ
γάζεται και εκεί να έχει και τα πολι
τικά του δικαιώματα και αντίθετα και 
όχι να συμβαίνει το φαινόμενο στις 
εκλογές ένα σημαντικό μέρος του 
πληθυσμού να φεύγει από τις μεγά
λες πόλεις και κυρίως την πρωτεύ
ουσα και να πηγαίνει να ψηφίσει σε 
μικρές επαρχιακές πόλεις. Ετσι ερη
μώνει η ύπαιθρος και η πρωτεύουσα 
γίνεται υδροκέφαλος με το μοναδι
κό παγκόσμιο φαινόμενο ο μισός 
σχεδόν πληθυσμός να βρίσκεται στο 
λεκανοπέδιο της Αθήνας.

ΚΩΝΣΤ. Α. ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ
Πολ. Μηχανικός 
Ηρακλείτου 16, Αθήνα

«Βίβλος και 
ιστορικός χρόνος»

Από τον κ. Dieter Motzkus

Διαβάζοντας το άρθρο «Βίβλος: 
μύθος ή πραγματικότητα;» (στην 

«Καθημερινή» της 24 Δεκεμβρίου 
1995, σελ. 29) βρήκα στο συμπληρω
ματικό διάγραμμα «Βίβλος και ιστο
ρικός χρόνος» ένα λάθος σχετικό 
με τα χρήματα κόκκινο και πράσινο. 
Για τα γεγονότα ή πρόσωπα που χα
ρακτηρίζονται με το πράσινο χρώμα 
πρόκειται να «υπάρχουν αρχαιολο
γικά τεκμήρια», ενώ τα κόκκινα πρό
κειται να είναι «χωρίς άμεση αρχαιο
λογική τεκμηρίωση».

Ρωτώ λοιπόν: Δεν υπάρχουν ακρι
βή αρχαιολογικά τεκμήρια για τον 
Μέγαν Αλέξανδρο (κόκκινο!) ή τον 
Αύγουστο (κόκκινο!) ή την κατάλη
ψη της Ιερουσαλήμ από του Ρωμαί
ους (κόκκινο!);

Και αντίθετα: Ποιο αρχαιολογικό 
τεκμήριο υπάρχει για τη χρονολογία 
του Αβραάμ ή του Ιωσήφ ή την Εξο
δο των Ισραηλιτών εκ της Αιγύπτου 
(όλα πράσινα!);
DIETER MOTZKUS 
Γερμανία

Οι Ε λλη νες στην Τεργέστη
Από την κ. Ελένη Κουρμαντζή

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας 
συγχαρώ για τη σειρά «αφιε

ρωμάτων» εν είδει έρευνας, που 
αφορούν πτυχές της νεοελληνι
κής κοινωνίας και πραγματικότη
τας. Σχετικά με το αφιέρωμά σας, 
αυτό για τον παροικιακό ελληνι
σμό της Τεργέστης, ασχολούμενη 
η ίδια με θέματα παροικιακού ελ
ληνισμού, θα ήθελα να συμπλη
ρώσω τα εξής:

Στο άρθρο «Ιστορία της Κοινό
τητας - Οι Ελληνες στην Τεργέ
στη από τις αρχές του 18ου αιώ
να έως σήμε
ρα», παρατη- 
ρείται η έλλει
ψη αναφοράς 
στο μηχανισμό 
γέννησης της 
Κοινότητας και 
ειδικότερα η 
συσχέτισή του 
με τα ευρύ
τερα ελληνικά 
εμπορικά δί
κτυα. Ετσι λοι
πόν θα πρέπει 
να τονίσουμε 
την προΰπαρξη 
άλλων εμπορι
κών παροικια- 
κών κέντρων 
του ελληνισμού, όπως η Βενετία 
και το Λιβόρνο στην Ιταλία, το 
Σεμλίνο στη Σίμπιου, το Μπρασόβ 
και η Βιέννη στο χώρο της 
Αυστροουγγαρίας, κ.ο.κ., ώστε α
πλώς η Τεργέστη να αποτελέσει 
ένα συμπληρωματικό συνδετικό 
κρίκο μεταξύ των παραπάνω πα
ροικιών.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι οι 
έμποροι του προαναφερθέντος 
χώρου, με την ανάπτυξη αυτού 
του λιμανιού, έρχονται να εγκα
τασταθούν εδώ όλο και περισσό
τεροι, και αυτό γύρω στα μισά 
του 18ου αιώνα.

Δεν πρέπει επίσης να αμελή
σουμε και τον τρόπο με τον ο
ποίο ήταν οργανωμένο τότε το ε
μπόριο στον ελλαδικό χώρο: Στη 
μεν δυτική Ελλάδα, το εμπόριο ή
ταν οργανωμένο κυρίως από 
Ηπειρώτες εμπόρους και Επτανή- 
σιους καραβοκύρηδες ή και με- 
σολογγίτες, στη δε ανατολική 
Ελλάδα, από Χιώτες και Σμυρναί- 
ους εμπόρους και καραβοκύρη
δες από το Αιγαίο και την Κρήτη.

Η παραπάνω κατανομή ως 
προς την «καταγωγή» των εμπό
ρων συναντάται επακριβώς στην 
πρώτη Γενική Συνέλευση των

Ελλήνων της Τεργέστης (βλ. 
«ΔΙΗΓΗΣΙΣ των περί την εν Τερ
γέστη Ελληνικών Κοινότητα...» 
1882, σ. 14): Στη Συνέλευση αυτή, 
που έλαβαν μέρος εξήντα τρία ά
τομα, στην καταγωγή προηγού
νται οι Επτανήσιοι, ακολουθούν 
οι Ηπειρώτες και Χίοι, και σε πολύ 
μικρότερο ποσοστό έρχονται οι 
Πελοποννήσιοι, οι Κρήτες και άλ
λοι Ελληνες. Ειδικότερα για τους 
Ηπειρώτες, επειδή γνωρίζουμε 
των περισσοτέρων τα ονόματα και 
από άλλες δραστηριότητες, παρα
τηρούμε ότι στην πλειοψηφία εί
ναι Γιαννιώτες, δύο είναι Αρτινοί, 

ένας Αργυρο- 
κ α σ τ ρ ίτ η ς , 
δύο από τους 
Καλαρρύτες 
και ένας από 
το Συρράκο. 
Από αυτούς, 
οι περισσότε
ροι είναι με- 
γαλέμποροι, 
ενώ αυτοί από 
τους Καλαρ
ρύτες και το 
Συρράκο έ
χουν ιδρύσει 
β ι ο τ ε χ ν ί α  
ναυτικής κά- 
πας στην Τερ
γέστη. Αλλά 

το σημαντικό είναι λοιπόν, ότι οι 
πιο πολλοί από τους Ηπειρώτες ε
μπόρους έρχονται να εγκαταστα
θούν εδώ προερχόμενοι από τη 
Βενετία, το Λιβόρνο και τη Νεάπο
λη, γεγονός που μας αποδεικνύει 
την εμπορική σπουδαιότητα που 
αρχίζει να αποκτά η Τεργέστη ένα
ντι άλλων ιταλικών πόλεων, όπου 
και υπήρχαν συμπαγείς ελληνικές 
παροικίες (βλ. και Διατριβή Ε. 
Κουρμαντζή, «Η πνευματική κίνη
ση στα Γιάννινα - Από τα τέλη του 
18ου αιώνα έως τις πρώτες δεκα
ετίες του 19ου Φ.Σ.Π.Ι., Γιάννινα 
1991 και ειδικότερα το κεφάλαιο 
«Το παροικιακό φαινόμενο: Παρά
γοντες Διαφωτισμού και Συνωμο
σίας»),

Και εν κατακλείδει, το φαινόμε
νο της Διασποράς και ειδικότερα 
αυτό που επαληθεύτηκε στην 
Ευρώπη κατά τη διάρκεια τ 
θωμανικής κυριαρχίας, καί 
είναι να αντιμετωπίζεται σε 
περίπτωση συνδεόμενο μ 
ευρύτερα μέρη του, μιας κα 
τελεί μια αρκετά περίπλοκε 
ρική και εθνική πραγματικοί 
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΜΑΝΤΖΗ 
Λέκτορας Φιλοσοφικής Σχο 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τουρκία  
- Μ υνχάουζεν!...

Από τον κ. Αχιλ. Τάγαρη

Ανεφέρθη υπό της Τουρκίας, κατά 
την προεκλογικήν περίοδον διά 

τας κοινοβουλευτικός της εκλογάς 
της 24ης Δεκ. 1995, ότι οι δι' αυτάς 
εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι της (άν- 
δρες και γυναίκες) ανέρχονται εις 34 
εκατομ. και ο πληθυσμός της εις 62,5 
εκατομ. Συμφώνως με διεθνείς στα
τιστικός, ισχυούσας δι’ όλα τα κράτη, 
(όπου ψηφίζουν και αι γυναίκες), οι 
ψηφοφόροι αποτελούν τα 4/5 του α
ντιστοίχου πληθυσμού. Τούτο πρέπει 
να συμβαίνη και εις την Τουρκίαν. Εις 
αυτήν τα 4/5 του πληθυσμού της, 
των 62,5 εκατομ., είναι 50 εκατομ. 
Τόσοι πρέπει να είναι και οι ψηφοφό
ροι της και όχι 34 εκατομ. Εκ τούτου, 
σαφέστατα, προκύπτει ότι ο πλη
θυσμός της των 62,5 εκατομ. είναι 
ψευδής, όπως και η τερατώδης αύ- 
ξησίς του κατά εν εκατομμύριον κατ' 
έτος!!! Εις τους ψηφοφόρους των 34 
εκατομ. αντιστοιχεί πληθυσμός 46 ε
κατομ. και ουχί 62,5. (Ασφαλώς εις τα 
34 εκ. των ψηφοφόρων της θα περι
λαμβάνονται και πολλοί θανόντες).

Υπ' όψιν, πάντοτε, ότι εις τα 46 
αυτά εκατομ. (πράγματι, βάσει αδιά
σειστων στοιχείων, ολιγώτερα των 
40) περιλαμβάνονται και 20 εκατ. μει
ονότητες (15 εκατ. Κούρδοι, 4 εκατ. 
Σύροι Αραβες, του σαντζακιού της 
Αλεξανδρέττας, κ.ά._). Αμφισβήτησις 
υπάρχει και εις την έκτασίν της, των 
780.000 χλμ2, η οποία πράγματι πρέ
πει να είναι μικροτέρα κατά 10%- 
15%. (Μέτρησις εις χάρτην το απο- 
δεικνύει).

Εκ των ως προκύπτει ότι το ψεύ
δος διά την Τουρκίαν, προς επαύξη- 
σιν των προσόντων της, είναι κανών 
άνευ εξαιρέσεως. Οι εγκάρδιοι ι
σχυροί φίλοι της το γνωρίζουν, όπως 
και την υποβαθμισμένην της αξίαν, 
αλλά εθελοτυφλούν.
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΑΓΑΡΗΣ 
Στρατηγός

Θερμή παράκληση προς 
τους επιστολογράφους 
της «Καθημερινής». Τα 
γράμματά σας να είναι
δακτυλονοπωηιιέ.νπ η με-
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Η χθεσινή εκλογή
Το χθεσινό αποτέλεσμα των δύο ψη

φοφοριών που απέληξαν στην ανάδειξη  
τον κ. Κ. Σημίτη ως νέου πρω
θυπουργού, κατά πρώτο λόγο  επισημο
πο ιεί το τέλος της παπανδρεϊκής εποχής 
για  το ΠΑΣΟΚ. Οι απρόβλεπτες μετα
τοπίσεις που παρετηρήθησαν μεταξύ 
της πρώτης και της δεύτερης ψηφοφο
ρίας κατέδειξαν ότι οι παρεμβάσεις που 
επιχειρήθηκαν κατά τα τελευταία Μ ω
ρά εκ μέρους των λεγομένω ν «προεδρι
κών», κυρίως γ ια  ν ’ αποφευχθεί η επ ι
κράτηση του κ. Κ . Σημίτη, είχαν το αντί
θετο, έναντι τον επιδιωκομένον, αποτέ
λεσμα. Οι βουλευτές τον Π Α Σ Ο Κ  στη 
μεγάλη τους πλειοψηφία δεν πειθάρχη
σαν σε συναλλαγές και συμφωνίες που 
επιχειρήθηκαν εκ μέρους των προεδρι
κών, προκειμένον να εννοηθεί κυρίως ο 
κ. Α κης Τσοχατζόπονλος. Πιθανότατα  
δε ο ίδιος υποψήφιος θα έχανε την εκλο
γή και από τον κ. Γερ. Αρσένη αν στον 
πρώτο γύρο είχε αποκλεισθεί, μετά το 
περίπου τριχοτομημένο αποτέλεσμα, ο 
κ. Σημ ίτης.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η 
άρνηση της πλειοψηφίας της κοινο
βουλευτικής ομάδος τον κνβερνώντος 
κόμματος να πειθαρχήσει σε άνωθεν 
γραμμές και σκοπιμότητες, οφείλεται 
και στην πεποίθηση ότι ο εκλεγείς πα
ρείχε, μεταξύ των τεσσάρων υποψη
φίων, τις πλέον αξιόπιστες εγγυή σεις ως 
αξιόμαχος αντίπαλος της Ν .Δ . Δ ιότι β α 
σικός γνώμονας που καθορίζει την προ
τίμηση των βουλευτών σε ενδοκομματι- 
κές αναμετρήσεις ήταν και είναι πάντο
τε η προοπτική επανεκλογής τους.

Το ερώτημα, λοιπόν, που ανακύπτει 
είναι κατά πόσον το ίδιο κριτήριο θα 
διατηρήσει το στελεχικό δυναμικό τον 
Π Α Σ Ο Κ  ενωμένο και συσπειρωμένο έ
ως τις προσεχείς εκλογές, αφού ο κ. Ση
μίτης θεωρήθηκε από το «προεδρικό πε
ριβάλλον» (ίσως και εν αγνοία  τον κ. Α. 
Π απανδρέον), ως ο πλέον ανεπιθύμητος 
και διχαστικός υποψήφιος. Πάντως για  
όσους, ιδίως από το χώρο της αντιπολι- 
τεύσεως, αναμένουν να εκδηλωθούν 
σύντομος έντονες διαφωνίες ή και δια
σπαστικές ρήξεις στους κόλπους τον 
Π ΑΣΟ Κ, πρέπει να σημειωθούν τα ε
ξής: Ενα κόμμα που ασκεί και νέμεται 
την εξουσία, σπανίως διασπάται ή δια
λύεται. Στη δυσμενέστερη για  το 
Π Α Σ Ο Κ  περίπτωση, το πιθανότερο εί
ναι ότι οι ηττημένοι της χθεσινής εκλο
γή ς θα «προετοιμάσουν» τη ρεβάνς στο 
κομματικό συνέδριο και κατά τις προσε
χείς βουλεντικέξ εκ λο νκ . Τούτο δε κάθε 
άλλο παρά  π ροδικά ζει την ειλικρ ινή  και 
αγαστή συνεργασία τους με τον νέο 
πρωθυπουργό. Α π ό  την άλλη πλευρά, ό
μως, και ο κ. Σημίτης θεωρείται ότι θα 
αποδειχθεί ο ολιγότερο πειθαρχικός 
στις κατευθύνσεις και «οδηγίες» που έ- 
σπευσε να επιβάλει προ διημέρου η Κ.Ε. 
στους διεκδικητές τον πρω θνπουργικού  
αξιώματος...

Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι η 
χθεσινή εκλογή έκλεισε μεν την ανδρε- 
ϊκή εποχή, άνοιξε όμως μια  σελίδα 
λευκή για  το μέλλον του Π ΑΣΟΚ, αλλά  
και άδηλη για  τις προσεχείς πολιτικές 
μας εξελίξεις.
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Πολλά παράδοξα πράγματα συμ
βαίνουν στις ημέρες μας. Το 
πλέον παράδοξο είναι η εμφάνι

ση ενός άλλου τύπου ανθρώπου, που 
είναι υβρίδιο της πολιτικής. Αυτός ο τύ
πος ανθρώπου αδιαφορεί για την εξω
τερική πραγματικότητα και τον ενδια
φέρει μόνον ο τεχνητός κόσμος της ι
δεοληψίας του. Ενας κόσμος αυστηρά 
οργανωμένος, με εσωτερική συνοχή 
και με άγονο πάθος. Μπορεί να κατέ
στρεψε το Πολυτεχνείο, μπορεί να 
υπερχρέωσε το Δημόσιο, μπορεί να α- 
ποβιομηχάνισε την οικονομία, μπορεί 
να διέλυσε την Παιδεία. Αδιαφορεί. 
Αρκεί η ιδεοληψία. Η απλή αλήθεια πως 
το πάθος γίνεται μάθος, δεν τον αφο
ρά. Γι' αυτόν, το πάθος γίνεται περισσό
τερο πάθος. Και έτσι φτάσαμε στο Ωνά- 
σειο άγος. Για το οποίο όμως καθόλου 
δεν νιώθει εναγής. Συνεπώς δεν υπάρ
χει αίτημα καθαρμού, ενώ τα πάντα έ
χουν μιανθεί. Οι Αθηναίοι του 610 π.Χ. 
είχαν συναισθανθεί το «Κυλώνειο ά
γος» που τους εμόλυνε και ζήτησαν κα-

Το Ωνάσειο άγος
θαρμό από τον Κρητικό Επιμενίδη. 
Πράγματι, πρέπει και εμείς να αναζητή
σουμε κάποιον Ελληνα εκτός Ελλάδος 
για να μας καθαρίσει από το Ωνάσειο ά
γος. Διότι όλοι οι εντόπιοι είναι μο- 
λυσμένοι και απολαμβάνουν το άγος 
τους ως επίτευγμα μα
κρών κοινωνικών αγώ
νων. Βέβαια, πριν από λί
γες δεκαετίες και πάλι έ
νας Κρητικός έκανε τη μικρή Ελλάδα 
μεγάλη. Αλλά, τώρα και η Κρήτη έχει 
μιανθεί. Η σκέψη μας στρέφεται προς 
κάποιον υπερπόντιο μετανάστη.

Το Ωνάσειο άγος δεν ήρθε ως έκπλη
ξη. Ηταν η φυσική και αναγκαία κατά
ληξη της πολιτείας ενός ανθρώπου του 
Ανδρέα Παπανδρέου του Γεωργίου. Η 
περιφρονημένη εξωτερική πραγματικό
τητα στο τέλος εκδικείται και μάλιστα 
πολύ σκληρά. Ποιο υπήρξε το έργο 
αυτού του ανθρώπου, ώστε να περάσει 
στην αγιότητα για τους μισούς Ελλη
νες; Κατάφερε η «βάση» του κινήματος 
του να τον λατρέψει. Γεγονός που ρί-

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

χνει σε αμηχανία τα στελέχη του και 
δεν τολμούν να απογαλακτισθούν. Και 
μάλιστα προσποιούνται ομαδόν τους 
ενθέρμους θαυμαστές του αρχηγού, 
ευτελίζοντας την προσωπικότητά τους. 
Είναι γνωστά τα φαινόμενα της προσω

πολατρίας σε αυτούς 
που ανεβάζουν τον «λαό 
στην εξουσία».

Διερωτηθήκαμε ποιο 
είναι το έργο αυτού του ανθρώπου που 
λατρεύτηκε, όσο κανένας άλλος. Δεν 
θα τον ελάτρευαν αν είχε ιδρύσει βιο
μηχανίες, αν είχε κατασκευάσει έργα 
πολιτισμού, αν είχε αυξήσει το εθνικό 
εισόδημα με συνετή οικονομική πολιτι
κή. Αντίθετα, έχει χρεώσει κάθε Ελλη
να με εκατομμύρια δραχμές. Και όμως 
κατέστη σύμβολο λατρείας. Πρέπει, 
λοιπόν, να αναζητηθεί κάποιος βαθύτε
ρος δεσμός μεταξύ του οπαδού και του 
αρχηγού.

Η έσχατη ικανοποίηση του ανθρώπου 
δεν προέρχεται από την ευημερία του. 
Εκείνο που εσχάτως επιδιώκει ο άνθρω

πος είναι η αναγνώριση του προσώπου 
του από τους άλλους. Αυτή είναι η τελι
κή δικαίωσή του, έστω και μετά τον θά
νατό του. Αυτό προσέφερε ο Ανδρέας 
Παπανδρέου στους οπαδούς του: την 
αναγνώριση. Ολοι οι μη προνομιούχοι 
γίνονται δεκτοί ως οι κατ' εξοχήν σημα
ντικοί. Και κανένας δεν αισθάνεται προ
νομιούχος αν δεν αναγνωρίζεται η προ
σωπικότητά του. Η αναγνώριση δεν εί
ναι απαραίτητο να τεκμηριώνεται με 
υλικά οφέλη, αρκεί ο λόγος. Είναι λαϊκή 
η έκφραση, που λέγει «ο λόγος σου με 
χόρτασε και το φαΐ σου φάτο». Η ανα
γνώριση ολοκληρώνεται με τον ανα
γνωριστικό λόγο του άλλου, χωρίς ό
ρους και χωρίς προϋποθέσεις.

Ετσι αποκλείονται τα αξιοκρατικά 
κριτήρια. Αυτά τα απαιτεί ο «καπιταλι
σμός», γι’ αυτό είναι μισητός. Ω Α. Πα
πανδρέου μόλις ανέβηκε στην εξουσία 
κατήργησε την αξιοκρατία. Αυτό το ο
νόμασε «κοινωνική απελευθέρωση». 
Απελευθέρωση από τον διευθυντή, από 
τον επιθεωρητή, από τον αστυνομικό

ΑΝΕΜΟΔΕΙΧΤΗΣ.,.

Αν θέλετε μια... καλή
συμβουλή, έναν «μπούσουλα»
πρόβλεψης των εξελίξεων (που 

θα 'ναι ραγδαίες - ο' όλα τα επίπεδα!), 
μείνετε στο αρχαιοελληνικόν «αρχή άν- 
δρα δείκνυσι»!

Και επί της ουσίας (τώρα, 
έτσι ία αλλιώς, θ' αποδειχθούν οι 
ηγετικές και διοικητικές ικανό

τητες του νέου πρωθυπουργού!) αλλά 
και επί της διαδικασίας, αφού όλες οι 
κομματικές «δεσμεύσεις» που η προχθε
σινή εισήγηση του Ε.Γ. που εγκρίθηκε 
από την Κεντρική Επιτροπή («ενωτική» 
σύνθεση της νέας κυβέρνησης, συνεργα
σία με τον Ανδρέα Παπανδρέου του νέ
ου πρωθυπουργού, προκήρυξη εκλογών 
μόνο έπειτα από απόφαση της Κ.Ε., 
κ.λπ.) απομένει να καταδειχθεί αν θα 
τις τηρήσει ή θα τις αφήσει στην άκρη ο 
από χθες νέος πρωθυπουργός της χώρας, 
κ. Κώστας Σημίτης...

Να το πούμε με απλές
κουβέντες; Αν το ΠΑΣΟΚ θα πα- 
ραμείνει «εδώ, ενωμένο, δυνα

τό!» όπως όλοι (νικητής και χαμένοι!) δια
κήρυτταν χθες, θα το αποδείξει η από δω 
κι εμπρός πορεία του και η στάση των ε- 
πιμέρους «τμημάτων» του που έτσι κι αλ
λιώς υπάρχουν! Το μόνο ασφαλές «πρώτο 
συμπέρασμα» είναι, πάντως, ότι η εκλο
γή Σημίτη αποτελεί «ήττα» (αν και η λέ
ξη, είναι ίσως άδικη για ηγέτη του διαμε
τρήματος του...) του Ανδρέα Παπανδρέ
ου, που όλες οι πληροφορίες και οι εκτι
μήσεις έλεγαν ότι ήταν ο μόνος που 
δ ε ν  ή θ ε λ ε  γ ια  δ ιά δ ο χ ό  του ...

ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ

Κυριολεκτικά, του... «πήραν τη 
μπουκιά από το στόμα», του κ. 
Αθανάσιου-Απόστολου Τσο- 

χατζόπουλου (δεν του «πήγε καλά» η 
χθεσινή ονομαστική εορτή του...), που 
σίγουρα από χθες τ' απόγευμα, εκεί γύ
ρω στις 7, θα ψάχνει να βρει «μα, τι έγι
νε;» και η βέβαιη νίκη του μετετράπη 
σε καθαρή ήττα! Ισως να φταίει ο... κ. 
Εβερτ; ίσως οι (πολλοί) βουλευτές να 
πίστεψαν ότι η «εικόνα» που (σε μεγά
λο βαθμό άδικα!) είχε δημιουργήσει 
ο Ακης για τις ικανότητές του, ν' αποτε- 
λέσει το «μεγάλο ατού» στις επόμενες  
εκλογές για τη Ν.Δ.! Κι αυτό που θέλη
σαν με την ψήφο τους, ήταν η... εξα
σφάλιση της έδρας τους! Θα δείξει.

Και για να 'μαστέ (ίσως...) 
πιο δίκαιοι, να ξαναδιατυπώ- 
σουμε την πιο πάνω άποψη: ο κ. 

Σημίτης, ήταν ίσως ο μόνος που δεν ή
θελε το «περιβάλλον» του κ. Παπανδρέ
ου, η σύζυγός του, οι λεγόμενοι «προε
δρικοί» (και δη, οι πλέον... «εκτεθειμέ
νοι»!), που δεν έκρυβαν την προτίμησή 
τους: «Ας είναι όποιος θέλει, αρκεί... να 
μην είναι ο Κώστας!»

Ο Κ. Σημίτης, ιδιαίτερα 
μετά τις «δεσμεύσεις» (ας πού
με τη «διάθεση επιτροπείας», 

στον όποιο επόμενο πρωθυπουργό...) που 
θέλησε το κόμμα να προδιαγράφει, και 
τη γνώμη ότι κάποια μερίδα του Κινήμα
τος θα κρατήσει κάποιες αποστάσεις α
πό αυτόν (αν και η εξουσία ενώνει!), γνω
ρίζει πολύ καλά πως η μόνη του ευκαιρία 
να μείνει ηγέτης του ΠΑΣΟΚ (ία όχι μό
νον πρωθυπουργός μιας σχεδόν διετίας!), 
είναι να κερδίσει τις επόμενες εκλο
γές! Και με αυτόν το στόχο κατά νου, θα 
κάνει τα πάντα (ΤΑ ΠΑΝΤΑ!) πέρα από 
κομματικές ντιρεκτίβες και «συνεργα
σίες» για να τον πετύχει...

Ετσι κι αλλιώς, ξέρει ό
τι με τον κ. Παπανδρέου πρόε
δρο του ΠΑΣΟΚ, η μόνη του «τύ

χη» είναι να πετύχει και να «πάρει» τις 
εκλογές, όποτε ία αν γίνουν -  αν και κάτι 
μου λέει ότι πολλοί θα συμβουλεύσουν 
τον κ. Σημίτη, σ' ό,τι αφορά τις κάλπες, ό
τι «το γοργόν και χάριν έχει»!

(Αλήθεια, αιτιή η ιστορία
μ ε  τα... 6 λ ε υ κ ά  που βρέθηκαν 
στον δεύτερο γύρο τι νόημα εί

χε- κι ας μην ψάξουμε για τοσς δράστες! 
Δηλαδή, 6 βουλευτές... δεν ήθελαν κα- 
νέναν πρωθυπουργό; Και το «ύψιστο δι
καίωμα της ψήφου» έτσι το τιμούν;).

Θα 'χει, πάντως, τη σημα
σία του (και τη σαφέστατη ση
μειολογία του!) το πότε θ' απο

φασίσει τελικά η Κεντρική Επιτροπή 
να γίνει το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, στις 
6-9 Ιουνίου, όπως προβλέπει η πρόταση 
του Ε.Γ., ή αργότερα - και πότε; Για να 
δούμε, κιόλας, τι... θα προηγηθεί, το 
Συνέδριο (από το οποίο πιθανότατα να 
επισημοποιηθεί μια διαρχία στο ΠΑΣΟΚ: 
άλλος πρόεδρος κα άλλος πρω
θυπουργός...) ή οι βουλευτικές εκλο
γές, οπότε πολλά «διλήμματα» θα 
λυθούν ντε φάκτο;

(Τΐ λαθς, είμαστε πάντως, 
ε; Πριν καλά-καλά το συνειδητο
ποιήσει ο κ. Σημίτης ότι είναι 

πρωθυπουργός, κυκλοφόρησαν και... τα 
πρώτα ανέκδοτα - όπως, λ.χ. «Τα κρατι
κοποιημένα ναυπηγεία, γιορτάζουν τη... 
μη ιδιωτικοποίησή τους»!)

«Αρχή, άνδρα δείκνυσι...» -
σύμφωνοι! Αλλά σε κάθε περί
πτωση, με το «τέλος των χαρι

σματικών ηγετών των κομμάτων 
(κυρίως: Καραμανλή - Παπανδρέου, 
που ήταν και ιδρυτές των δύο κομμάτων 
εξουσίας...) που διοικούσαν με παντο
δυναμία και αυταρχικότητα, διανοίγεται 
τώρα μια μοναδική ευκαιρία οι κομμα
τικοί οργανισμοί να εκδημοκρατισθούν 
σωστά και ρεαλιστικά, οι αποφάσεις να 
λαμβάνονται συλλογικότερα (επί της 
ουσίας, όχι ...κατά το γράμμα!) και δήμο-

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οι... Κινέζοι (οι αυθεντικοί!) λένε πως μια φωτογραφία αξίζει όσο 1000 
λέξεις  -  και ιδού η περίτρανη απόδειξη! «Γελάει καλύτερα, όποιος γ ε 
λάει τελευταίος! δείχνει να λέει κατά τον πλέον εύγλωττο τρόπο, η «έκ

πληξη» (όπως κατεφάνη, αρχικά, μετά τ' αποτελέσματα του πρώτου γύρου!) της 
εκλογής διαδόχου του Ανδρέα Παπανδρέου, ο από χθες ν έ ο ς  πρωθυπουργός της 
χώρας, κ. Κώστας Σημίτης. Πρώτο «φαβορί» από τη μέρα της παραίτησης του τέ- 
ω ς  π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ , ο  κ. Σ η μ ίτ η ς  επηστεύεττο α π ό  ό λ ο υ ς  ό τ ι θα είναι ο «σίγουρος» 
να  μπει στον δεύτερο γύρο κι εκεί, να επικρατήσει με μικρή διαφορά, από τον 
«πιθανότερο» αντίπαλό του στον γύρο αυτό, τον κ. Γεράσιμο Αρσένη - και να, που 
μετά τα απίθανα αποτελέσματα του α *  γύρου και την ισοψηφία Σημίτη-Τσοχα- 
τζόπουλου, οι πάντες (στην ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ!) σιγουρεύτηκαν για την 
«έκπληξη», δηλαδή τη μετά βεβαιότητος εκλογή του πιστότερου συνεργάτη του κ. 
Παπανδρέου... «Η κάλπη, είναι σαν τη γκαστρωμένη γυναίκα, ποτέ δεν  ξέρεις  
τι παιδί θα βγάλει!», έλεγε ο σοφός Καραμανλής! Κι απεδείχθη, ότι έχει δΰαο - 
ακόμη και στην εποχή των... υπερηχογραφημάτων!

κρατικότερα. Οα το κατορθώσουν -  στο 
ΠΑΣΟΚ; Θα χειραφετηθούν;

Μεγάλο (και λογικά!) το εν
διαφέρον για τη σύνθεση της νέ
ας κυβέρνησης, πολλά τα «εξα- 

πτέρυγα» στην ομάδα Σημίτη, πολλές οι 
δεσμεύσεις και οι «υποσχέσεις» για να μην 
υπολογίσουμε και τα «αυτονόητα» (π.χ. 
Βάσω, Πάγκαλος, Ροκόφυλλος, ίσως 
Αυγερινός κ.λπ.) ή και τα σχεδόν «κλει
σμένα», όπως το ότι το οικονομικό επιτε
λείο θα μείνει σχεδόν σίγουρα ως έχει...

Ετσι, Ο̂ ΐώζ, πολύ δύσκο
λα θα οδηγηθούμε (για μια, έ 
στω φορά!) σε «ευέλικτο και ολι

γομελές» κυβερνητικό σχήμα —που θα 
βόλευε κιόλας τον νέο πρωθυπουργό και 
για ...κομματικούς λόγους: «Οα σ' έβαζα, 
σίγουρα, αλλά βλέπεις μικρό το σχή
μα...», θα ήταν η εύκολη δικαιολογία 
στους «αναμένοντες» υπουργικό θώκο...

Φ υ σ ί Κ α ,  υπάρχει και η «εκ 
των πραγμάτων» ανάγκη του νέ
ου πρωθυπουργού να «ικανοποι

ήσει» την πολυπληθή του ομάδα, δίνο
ντας υπουργεία σε πολλούς από αυτήν: με 
ένα Συνέδριο (και τι Συνέδριο; με 
Ανδρέα Πρόεδρο - πρώτα ο Θεός...) επί 
θύραις, είναι υποχρεωμένος να διατη
ρήσει συμπαγή την ομάδα του, αν θέλει

(και δεν μπορεί παρά να θέλει...) ΚΑΙ 
κομματική επικράτηση.

Πάντως, και ο κ. Ακης 
Τζοχατζόπουλος (μετά την 
πρώτη και λογική πίκρα...) αν το 

καλοσκεφθεί, μπορεί να βρει «στασίδια» 
αισιοδοξίας: το ότι πέρασε στον δεύτερο 
γύρο με ισοψηφία, και το ότι κατεγράφη 
(επισήμως) ως ο «Νο 2» στο Κίνημα 
σήμερα, ίσως «αύριο» (με τη βοήθεια 
πολλών παραγόντων και συγκυριών!) να 
ξαναβρεθεί πάλι στις «ηγετικές 
επάλξεις»...

Για κάποιους «άλλους»,
ας τους πούμε «υπερεκτεθει
μένους»... περιβαλλοντολό-

γους(!) τα πράγματα είναι δίχως διλήμμα
τα και αγωνίες: «Πάω στο υπουργείο, να 
μαζέψω τα μπογαλάκια μου, και να πάω 
στη Φλώρινα να κάνω λίγη δουλειά...»
δήλωσε, με το που ανακοινώθηκαν τ' απο
τελέσματα, ο εξάδερφος Γ. Λιάνης.

Ξέρω, ξέρω! Ολοι θα
δίνατε το δεξί σας χέρι (που 
λέει ο λόγος!) για να ήσασταν 

μπροστά στη συνάντηση Παπανδρέου- 
Σημίτη, στο «Ωνάσειο» -  ία εγώ το ίδιο! Α, 
και κάτι μου λέει ότι τις επόμενες μέρες 
θα πάρουμε «γεύση» για το τι ελέχθη...

θανος οικονομοπουλος

από τον επιχειρηματία (με τις κρατικο
ποιήσεις) ακόμη και από το νόμο αφού 
μπορεί να πυρπολείς το Πολυτεχνείο, 
να κλείνεις τους δρόμους, να κόβεις το 
ρεύμα της πρωτευούσης, ή να σταμα
τάς τις συγκοινωνίες της. Οσοι δια- 
πράττουν αυτά τα έργα προάγονται σε 
βουλευτές ή υπουργούς. Διότι έχουν 
να επιδείξουν «κοινωνική προσφορά». 
Ετσι αναγνωρίζεται η προσωπικότητά 
τους, που με κριτήρια αξιοκρατικά θα 
ήταν μηδενική. Συνεπώς είναι εύλογο ο 
αναγνωρισμένος να αναγνωρίζει με τη 
σειρά του την μεγαλωσύνη του ανα- 
γνωριστή του.

Αυτά μπορεί να τα παίρνει κανείς στα 
σοβαρά ή στα αστεία. Ωστόσο δεν παύ
ουν να αποτελούν κοινωνικές δυνά
μεις, οι οποίες δεν γνωρίζουμε ώς πότε 
θα δρουν προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Διότι κατέλαβαν το θρησκευτικό και 
μεταφυσικό κενό του σύγχρονου αν
θρώπου.

Το ιστορικό έργο του Α. Παπανδρέου 
έγκειται στο ότι κατάφερε ένα παρωχη
μένο μοντέλο πολιτικού του μεσοπολέ
μου να το φθάσει ώς το τέλος του εικο
στού αιώνος. Ηταν ιστορικώς παράκαι
ρο γι’ αυτό κατέληξε στο Ωνάσειο ά
γος. Και τον ευτελισμό.

ΣΤΑΣΕΙΣ

Εκπλήξεις;
Οπως τα αποτελέσματα των εκλο

γών αποδεικνύουν σε πόσο ολισθη
ρό έδαφος κινούνται οι δημοσκοπή
σεις και πόσο έξω πέφτουν (ενίοτε 
εσκεμμένα, προς διαμόρφωση της 
κοινής γνώμης και όχι απλώς προς 
καταγραφή της), έτσι ακριβώς το α
ποτέλεσμα του πρώτου γύρου κατά 
την αναζήτηση του διαδόχου απέ
δειξε πόσο επισφαλείς (ή πόσο έ
ντεχνα «δουλεμένες») είναι οι «α
ποκλειστικές και απολύτως εξακρι
βωμένες πληροφορίες»  με τις οποί
ες εκπονούνται τα τηλεσενάρια. 
Ουδείς ανέμενε την ισοψηφία του 
κ. Σημίτη και του κ. Τσοχατζό- 
πουλου. Ουδείς είχε διανοηθεί ότι 
η χαμηλή θέση του πολυυπουργού- 
αναπληρωτή στις δημοσκοπήσεις 
δεν προδίκαζε τίποτε το ικανό να 
υπερκεράσει από μιας αρχής την 
ενδοκομματική του ισχύ, που εν 
πολλοίς τού τη δανείζει η παπαν- 
δρεϊκότητά του. Διότι ο κ. Τσοχατζό- 
πουλος, ακόμη κι αν δεν είναι αυτή 
η ταπεινή ρέπλικα του κ. Παπανδρέ
ου που παρουσιάζουν τα σκίτσα και 
τα ανέκδοτα, δεν παύει να είναι ο 
«άνθρωπος του προέδρου». Ετόκισε 
λοιπόν αναδρομικά μια στάση για 
την οποία είχε δεχτεί μύδρους και 
λοιδορίες, εφόσον είχε ταξινομηθεί 
στα άβουλα φερέφωνα, τα μηρυκα- 
στικά του ηγεμονικού λόγου.

Αλλά ο δεύτερος γύρος επιφύλα
ξε τη δική του έκπληξη. Οι ψηφοφό
ροι του κ. Αροένη δεν κινήθηκαν ο-
μοθυμαδόν προς τον κ. Τσοχατζό- 
πουλο, για να διαψευστούν έτσι πά
λι οι «απολύτως έγκυρες πληροφο
ρίες» των σταθμών περί απόρρητης 
συμφωνίας. Ισως επειδή συναισθάν- 
θηκαν ότι ενδεχόμενη επικράτηση 
του κ. Τσοχατζόπουλου, και την κομ
ματική ενότητα θα διακύβευε και 
την όρεξη των γελοιογράφων θα ά
νοιγε κα( μάλλον εύκολο αντίπαλο 
θα προσέφερε στην αξιωματική α
ντιπολίτευση — εύκολο διότι ο πα- 
πανδρεϊσμός είναι νικηφόρος μό
νον αν σαρκώνεται από τον ίδιο τον 
Παπανδρέου, και όχι από κάποιον α
ναπληρωτή του προφανώς μικρότε
ρου βεληνεκούς.

Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, 
λοιπόν, ψήφισε και αυτό. Και ψήφι
σε τον κ. Σημίτη. Ψήφισε δηλαδή την 
πιθανότητα του (πολιτικώς αναγκαί
ου και αυτοπροστατευτικού) απογα
λακτισμού από τον ιδρυτή του κόμ
ματος. Επιπλέον ψήφισε υπέρ της 
Κεντρικής Επιτροπής και της δικής 
της κατηγορηματικής προτροπής. 
Μόλις προχθές, ο κ. Σκανδαλίδης, 
μιλώντας στην κρίσιμη συνεδρίαση 
του καθοδηγητικού οργάνου του 
ΠΑΣΟΚ, αποσαφήνισε ότι «το κόμμα 
πρέπει να μετετεξελιχθεί σε κίνημα 
αρχών, ιδεών και θέσεων, σε κίνημα 
συλλογικών λειτουργιών και εσω
κομματικής δημοκρατίας, πολιτικής 
πρωτοβουλίας και προγραμματικού 
λόγου». Απαίτησε δηλαδή να μετε- 
ξελιχθεί το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι ακριβώς 
ΔΕΝ ήταν υπό το σκήπτρο του κ. Πα
πανδρέου. Και προφανώς μια τέτοια 
αντιανδρεϊκή μετεξέλιξη δεν θα ή
ταν υπό την πρωθυπουργική κηδε
μονία του γνησιότερου ανδρεϊκού, 
του κ. Τσοχατζόπουλου. Αλλά τα δύ
σκολα μόλις τώρα αρχίζουν.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

I  F j í i a n  - Κ γ ρ α ψ α ν

Απρόβλεπτες συνέπειες
Η νέα δραματική τροπή που έλαβε προχθές η κρίση στην 

Τσετοενία, με την κατάληψη του τουρκικού οχηματαγωγού στο 
Βόσπορο, από φιλοτσετσένους κομάντος προσδίδει μια νέα 
διάσταση στο τσετσενικό ζήτημα και μοιραία φέρνει τον Ρώσο 
πρόεδρο αντιμέτωπο με ένα πολύπλοκο πρόβλημα, το οποίο 
θα μπορούσε να του στοιχίσει ακόμη και την επανεκλογή του, 
στις προεδρικές εκλογές, τον ερχόμενο Ιούνιο. Η κατάσταση 
μοιάζει να οδηγείται σε ένα αδιέξοδο, με απρόβλεπτες συνέ
πειες, καθώς οι Τσετσένοι, εμφανίζονται αποφασισμένοι να 
στραφούν προς τη διεθνή τρομοκρατία, προκειμένου να επιτύ
χουν τον στόχο τους. Ισως, η Δύση, η οποία βιάστηκε να καταγ
γείλει τις ρωσικές μεθόδους καταστολής της τσετσενικής εξέ
γερσης, αναγκασθεί να αναθεωρήσει τις απόψεις της, ιδίως ό
ταν βρεθεί αντιμέτωπη με τρομοκρατικό χτύπημα με θύματα 
Ευρωπαίους ή Αμερικανούς πολίτες, κάτι που πλέον δεν μπο
ρεί να αποκλεισθεί.

Με την κατάληψη, αυτήν την 
εβδομάδα, οχηματαγωγού σε 
τουρκικά χωρικά ύδατα, οι Τσε- 

τσένοι προστίθενται στη λίστα των λαών ο αγώνας των οποίων 
για ανεξαρτησία οδηγεί σε πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας. Η 
τελευταία τροπή του δράματος που παίζεται στον Καύκασο 
αυξάνει τις πιθανότητες ότι οι Τσετσένοι θα μιμηθούν τους Πα
λαιστίνιους, τους Κούρδους και τον ΙΡΑ, και θα εξαπολύσουν έ
να μακροχρόνιο πόλεμο για ανεξαρτησία που δεν θα γνωρίζει 
σύνορα. Οπως τονίζει και ο Ρώσος αναλυτής, Αλεξάντρ Ισκα- 
ντεριάν, ο αγώνας των Τσετσένων έχει ήδη αρχίσει να θυμίζει

τον αγώνα των Ταμίλ στη Σρι Λάνκα ή αυτόν της Οργάνωσης 
για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. «Αν οι Τσετσένοι απο
φασίσουν ότι οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονται για τους πολίτες 
τους, θα αρχίσουν να επιτίθενται εναντίον Αμερικανών ή Ευρω
παίων πολιτών» τονίζει. Ηδη, το γεγονός ότι ο αγώνας των Τσε
τσένων έχει ξεπεράσει τα σύνορα της πρώην Σοβιετικής Ενω
σης, είναι από μόνο του ανησυχητικό. Οι Τσετσένοι αντάρτες έ
χουν το κίνητρο και διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να 
στραφούν προς τη διεθνή τρομοκρατία. Σε έναν τακτικό πόλε
μο εναντίον των Ρώσων δεν έχουν καμία πιθανότητα να υπερι- 
σχύσουν, διότι πέραν της υπεροχής των ρωσικών δυνάμεων, οι 
Ρώσοι φαίνονται διατεθειμένοι να θυσιάσουν ζωές αμάχων. 
Ομως η ήττα στο πεδίο των μαχών, δεν θα πείσει τους αντάρ
τες να παραδοθούν, αντίθετα θα τους ενισχύσει να συνεχίσουν 
τον αγώνα τους με άλλα μέσα.

λήφθη από τον Μιχαήλ Μπαρζούκοφ, επικεφαλής της Ομο
σπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας.Θα πρέπει δε να ελήφθη εν 
γνώσει του ότι θα είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες μετα
ξύ των ομήρων. Μετά την νίκη τους στις βουλευτικές εκλογές, 
οι Κομμουνιστές φαίνεται ότι αυξάνουν την επιρροή τους στο 
Κρεμλίνο. Οχι μόνον διορίσθηκε υπουργός Εξωτερικών ο Γε- 
βγκένι Πριμακόφ, πρώην αρχηγός της KGB, αλλά τη Δευτέρα, 
ο Νικολάι Γιεγκόροφ αντικατέστησε τον μετριοπαθή Σεργκέι 
Φιλάτοφ στη θέση του προσωπάρχη του Κρεμλίνου. Οι αλλαγές 
αυτές και η σκληρή απάντηση στο τελευταίο επεισόδιο της 
τσετσενικής κρίσης φαίνεται ότι έχουν έναν και μόνο στόχο: να 
εμφανίσουν τον πρόεδρο Γέλτσιν ως έναν σκληρό και αποτελε
σματικό ηγέτη στα μάτια των Ρώσων. Αυτό, ελπίζει, ότι θα είναι 
το κλειδί της επιτυχίας του στις προεδρικές εκλογές.
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Η τελευταία εξέλιξη στην 
κρίση της Τσετσενίας αποδει- 
κνύει ότι η εκρηκτική αυτή πε

ριοχή της Ρωσίας εξακολουθεί να αποτελεί το πιο πολύπλοκο 
πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Εξι 
μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, ο πρόεδρος Γέλτσιν 
στοιχημάτισε ότι η υιοθέτηση μιας σκληρότερης πολιτικής ένα
ντι των Τσετσένων ανταρτών θα έχει καλύτερα αποτελέσματα 
από ένα συνδυασμό στρατιωτικής δράσης και διαπραγματεύσε
ων. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται να αποτελεί το βασικό κίνητρο 
της απόφασης που ελήφθη για ολομέτωπη επίθεση, εναντίον 
των Τσετσένων στο χωριό Περβομαϊσκάγια, έπειτα από συνομι
λίες έξι ημερών. Η απόφαση για την στρατιωτική επιχείρηση ε-

Γ Ι Ί /  Μ iMTuaumoMAi/ G uardian Από την πλευρά του, ο πρόε
δρος Γέλτσιν διέπραξε ένα κο
λοσσιαίο λάθος όταν διέταξε 

πρώτη φορά τα στρατεύματά του να εισβάλουν στο έδαφος της 
Τσετσενίας, τον περασμένο Δεκέμβριο. Τώρα, έπειτα από τη 
σύλληψη των ομήρων στο Νταγκεστάν, την οποία ακολούθησε 
και νέα σύλληψη ομήρων στο Γκρόζνι και η κατάληψη οχηματα
γωγού στο λιμάνι της Τραπεζούντας, ο Γέλτσιν δεν έχει και με
γάλη επιλογή: Δεν μπορεί να επιτρέψει στους αντάρτες να επι- 
στρέψουν στα κρησφύγετά τους στην Τσετσενία. Η τακτική 
«του οδοστρωτήρα» που ακολουθούν οι Ρώσοι σίγουρα δεν εί
ναι αποδεκτή. Ομως η νέα τροπή που έλαβε η τσετσενική κρίση 
θέτει ένα ουσιώδες πολιτικό πρόβλημα για τον πρόεδρο Γέλ- 
τσιν: Οι αντίπαλοι του ήδη διακηρύσσουν ότι δεν είναι σε θέση

ί α ι  η ηρεμία θ'αποκατασταθείΝ 
κάποια στιγμή 
στην Περβομαϊσκαγια.

Τον PANCHO από τη «MONDE».

να επιδιώξει την επανεκλογή του. Είναι ακόμη νωρίς για να γνω
ρίζει κανείς πόσο θα επηρεάσει την δημοτικότητα του Ρώσου 
προέδρου το θέμα της Τσετσενίας. Σίγουρα όμως δεν αποτελεί 
την καλύτερη έναρξη για την προεκλογική εκστρατεία του.

• Επιμέλεια: ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΡΤΑΛΗ ■
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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η
Η πορεία τον κυβερνητικού έργου, 

καθώς και οι εσωκομματικοί συσχετισμοί, 
τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει.

Ο Κώστας Σημίτης νέος πρωθυπουργός
Θα διατηρήσει την ίδια οικονομική πολιτική, αλλά θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στους υπόλοιπους κυβερνητικούς τομείς.

Η εκλογή του κ. Κώστα Σημίτη στο πρω- 
θυπουργικό αξίωμα ήταν καθαρή. Οι δημο
κρατικοί κανόνες λειτούργησαν άψογα· και 
το αποτέλεσμα έγινε αποδεκτό, χωρίς κα
μία επιφύλαξη, από τους εσωκομματικούς 
του αντιπάλους, αλλά και από την αντιπο
λίτευση. Εχει, ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία 
ότι στον πρώτο γύρο ανεδείχθησαν τρία ι

σοδύναμα στελέχη, τα οποία έλαβαν περί
που τον ίδιο αριθμό ψήφων. Σημαντικό ε
πίσης στοιχείο είναι το ότι προηγήθηκε έ
ντονο παρασκήνιο, στο οποίο έπαιξαν απο
φασιστικό ρόλο οι κ. Αντώνης Λιβάνης και 
Κώστας Λαλιώτης, οι οποίοι με την επιρ
ροή τους έδωσαν τη νίκη στον κ. Κ. Σημί
τη. Ετσι, ο νέος πρωθυπουργός μαζί με τα

μεγάλα προβλήματα που έχει να αντιμετω
πίσει στο επίπεδο της κυβέρνησης, θα 
πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του και 
τους εσωκομματικούς συσχετισμούς και 
να έχει το βλέμμα στραμμένο στο συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ όπου τον αναμένει μια 
νέα δυσκολότερη αναμέτρηση με αντίπα
λο τον κ. Ακη Τσοχατζόπουλο.

Ο κ. Κ. Σημίτης επισκέφθηκε χθες τον 
παραιτηθέντα πρωθυπουργό κ. Ανδρέα 
Παπανδρέου και σήμερα θα κληθεί από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος 
θα του αναθέσει την εντολή σχηματισμού 
νέας κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 
νέος πρωθυπουργός δεν θα μετακινήσει

τους υπουργούς του οικονομικού κύκλου, 
αφού αναμένεται να ακολουθήσει στον το
μέα αυτό την ίδια πολιτική, αλλά με περισ
σότερη πρόνοια για την κοινωνική της διά
σταση και αποδοχή.

Στους περισσότερους από τους υπόλοι
πους τομείς αναμένονται σημαντικές αλ
λαγές με την είσοδο στην κυβέρνηση στε

λεχών, που ώς τώρα ήταν εκτός της κυ
βέρνησης, αλλά και τη διατήρηση κάποιων 
υπουργών που συνέβαλαν στη χθεσινή 
του επιτυχία. Τα πρόσωπα που θα επιλε- 
γούν για τις βασικές κυβερνητικές θέσεις 
θα δώσουν -στην πράξη- και το πρώτο 
«δείγμα γραφής» του νέου πρωθυπουρ
γού. Γ.Ι. κ.

Αλλεπάλληλες 
μετακινήσεις 

έδωσαν τη νίκη
Τρία βασικά στοιχεία έδωσαν κατά γενική ομολογία το προβάδι

σμα και την τελική νίκη στον κ. Κ. Σημίτη. Τα στοιχεία αυτά αποτέλε- 
σαν βασικά κριτήρια των 167 εκλεκτόρων-βουλευτών στην επανα
ληπτική ψηφοφορία, αλλά κυρίως των εκλεκτόρων που στην πρώτη 
ψηφοφορία είχαν ψηφίσει τις υποψηφιότητες των κ. Αρσένη και Χα- 
ραλαμπόπουλου.

Το πρώτο ήταν η αντίδραση των βουλευτών που στήριξαν τον κ. 
Γερ. Αρσένη, οι οποίοι βλέποντας ότι οι «προεδρικοί» στηρίζουν τον 
κ. Α. Τσοχατζόπουλο, προτίμησαν στον δεύτερο γύρο τον κ. Κ. Σημί
τη. Το δεύτερο ήταν οι ψήφοι που προήλθαν από τους βουλευτές 
που επηρεάζονται από τον κ. Κ. Λαλιώτη και οι οποίοι ομαδικά στήρι
ξαν στον δεύτερο γύρο το νέο πρωθυπουργό.

Και το τρίτο, ότι οι αναποφάσιστοι και ανένταχτοι βουλευτές επέ- 
λεξαν στον δεύτερο γύρο τον υποψήφιο που έχει, σύμφωνα με τις 

δημοσκοπήσεις, την μεγαλύτερη απήχηση 
στο εκλογικό σώμα, αφού θεωρητικά εξα
σφάλιζε μεγαλύτερες πιθανότητες να επι
κρατήσει στις επόμενες εκλογές.

Αυτά τα τρία κριτήρια ήταν η βασική αιτία που από τους 61 
βουλευτές που ψήφισαν στον πρώτο γύρο τους κ. Αρσένη και Χαρα- 
λαμπόπουλο ο κ. Κ. Σημίτης εξασφάλισε στον δεύτερο γύρο τους 
τριάντα τρεις έναντι των 22 που πήρε ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος, ενώ 
θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι τα έξι λευκά ψηφοδέλτια που 
βρέθηκαν στην κάλπη της επαναληπτικής ψηφοφορίας, ανήκουν 
στον πυρήνα των αποκαλούμενων «κεντρογενών».

Ας δούμε όμως τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων κατά τη διάρ
κεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Οι 53 ψήφοι που έλαβε ο κ. Κ. Σημίτης στην πρώτη ψηφοφορία 
προέρχονται από τους βουλευτές που εξ αρχής δήλωσαν ότι θα τον 
στηρίξουν. Είναι οι σαράντα που υπέγραψαν τον Κανονισμό Λει
τουργίας πριν από τρεις μήνες και δεκαπέντε ακόμη που τις τε
λευταίες ημέρες πλησίασαν τον νέο πρωθυπουργό.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΧΙΩΤΗ

Οι 53 ψήφοι που έλαβε ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος, αντιθέτως, δεν 
προέρχονται μόνο από τους περίπου 30 «πιστούς» του, αλλά και 
μιας σημαντικής μερίδας από τους αποκαλούμενους «προεδρικούς» 
οι οποίοι καθοδηγήθηκαν από τον κ. Αντ. Λιβάνη. Στην πρώτη ψηφο
φορία εξάλλου, ο κ. Τσοχατζόπουλος είναι σαφές ότι στηρίχθηκε και 
από μερίδα βουλευτών που επηρεάζονται από τον κ. Κ. Λαλιώτη.

Οι 50 ψήφοι του Γερ. Αρσένη προέρχονται από 35 περίπου στε
νούς τους φίλους, και από περίπου δεκαπέντε βουλευτές που είτε 
ανήκαν παλαιότερα στο στενό περιβάλλον του πρωθυπουργού, είτε 
επηρεάζονταν από τον κ. Γ. Παπανδρέου.

Τέλος, οι 11 ψήφοι του κ. I. Χαραλαμπόπουλου προέρχονται από 
τους «κεντρογενείς» βουλευτές, αλλά και από ελάχιστους που πα- 
ρέμειναν ανένταχτοι έως την τελευταία στιγμή.

Στον δεύτερο γύρο όμως τα δεδομένα άλλαξαν, καθώς η ισοψη- 
φία των κ. Σημίτη και Τσοχατζόπουλου, λειτούργησε αντισυσπειρω- 
τικά για τον πρώτο, ακριβώς αντίθετα δηλαδή με αυτό που θα συνέ- 
βαινε αν έβγαινε καθαρά πρώτος ο νέος πρωθυπουργός.

Αυτό ανάγκασε πολλούς βουλευτές να αναθεωρήσουν τις αρχι
κές τους αποφάσεις και τα σχέδιά τους και οι συσχετισμοί να αλλά
ξουν. Ακόμη κι αν αληθεύει η φημολογούμενη συμφωνία των κ. 
Αρσένη και Τσοχατζόπουλου για στήριξη όποιου πέρναγε στο δεύ
τερο γύρο, πολλοί βουλευτές που στήριξαν αρχικά τον υπουργό 
Αμυνας δεν πειθάρχησαν, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι τον κ. Σημίτη 
στήριξαν ομαδικά όλοι οι βουλευτές που επηρεάζονται από τον κ. 
Κ. Λαλιώτη. Τον κ. Σημίτη στήριξαν επίσης οι πέντε από τους έντε
κα που αρχικώς είχαν ψηφίσει την υποψηφιότητα του κ. I. Χαραλα
μπόπουλου, ενώ αντιθέτως ο κ. Τσοχατζόπουλος εξασφάλισε μόνο 
τους 22 βουλευτές που ελέγχονται από τον κ. Αρσένη και δήλωναν 
εξαρχής ότι δεν επρόκειτο να στηρίξουν τον πρώην υπουργό Βιο
μηχανίας. Αυτές ακριβώς οι μετακινήσεις έκαναν τη διαφορά των 
έντεκα ψήφων μεταξύ των δύο υποψηφίων και έδωσαν την τελική 
επικράτηση στον κ. Σημίτη, ανατρέποντας για μια ακόμη φορά τα 
προγνωστικά.

Επίπονη διαδικασία οκτώ ωρών
Οκτώ ολόκληρες ώρες διάρκεσε η 

διαδικασία εκλογής του νέου πρωθυ
πουργού, καθώς μεσολάβησαν εκτός α
πό τις δυο μυστικές ψηφοφορίες και 
μιάμιση ώρα συζήτησης των διαδικαστι
κών θεμάτων, σε μια συνεδρίαση της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ 
που είχε περάσει στην ιστορία πολύ 
πριν καν αρχίσει.

Η αγωνία και το ενδιαφέρον παρέμει- 
νε αμείωτο ολόκληρο αυτό το οκτάω- 
ρο, αφού εξελίξεις διαδέχονταν η μία 
την άλλη, όπως προκύπτει από το χρο
νικό της ιστορικής χθεσινής ημέρας. 
Ωρα 09.03. Σπ ι Βουλή προσέρχεται ο 

γραμματέας της Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας κ. Δημ. Μπέης και πα- 
ραλαμβάνει την πρώτη υποψηφιό
τητα επισήμως από τον κ. Γερ. 
Αρσένη.

Ωρα 09.05. Υποβάλλει την υποψηφιότη
τά του ο κ. Κ. Σημίτης.

Ωρα 09.30. Υποβάλλει την υποψηφιότη
τά του ο κ. I. Χαραλαμπόπουλος.

Ωρα 09.40. Υποβάλλει την υποψηφιότη
τά του ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος.

Ωρα 10.00. Λήγει η προθεσμία για την 
υποβολή υποψηφιοτήτων και αρχί
ζουν να τυπώνονται τα ψηφοδέλ
τια.

Ωρα 11.30. Αρχίζει η σύνοδος της Κ.Ο. 
και αρχίζει η συζήτηση των διαδι
καστικών θεμάτων. Αποφασίζεται 
να επαναληφθεί η ψηφοφορία αν 
ισοψηφήσουν ο δεύτερος και ο 
τρίτος υποψήφιος, αλλά επιβεβαι
ώνεται η διχογνωμία για τον αριθ 
μό των γύρων που θα εκλεγόταν ο 
νέος πρωθυπουργός.

Ωρα 12.30. Με ψήφους 87 έναντι 45, α- 
ποφασίζεται ότι η διαδικασία της 
ψηφοφορίας θα αποφασιστεί σε 
φανερή ψηφοφορία.

Ωρα 12.40. Με συντριπτική πλειοψηφία 
αποφασίζεται να υπάρξουν το πο
λύ δυο γύροι ψηφοφοριών.

Ωρα 13.50. Αρχίζει η μυστική ψηφοφο
ρία για τον πρώτο γύρο.

Ωρα 17.00. Ανακοινώνεται το αποτέλε
σμα της πρώτης ψηφοφορίας. Ο κ. 
Κ. Σημίτης και ο κ. Α. Τσοχατζό
πουλος λαμβάνουν από 53 ψή
φους ενώ ο κ. Γερ. Αρσένης λαμ
βάνει 50 και ο κ. I. Χαραλαμπό
πουλος 11.

Ωρα 17.15. Αρχίζει η δεύτερη ψηφοφο
ρία.

Ωρα 19.00. Ο γραμματέας της Κ.Ο. ανα
κοινώνει τα τελικά αποτελέσματα. 
Ο κ. Κ. Σημίτης εκλέγεται πρωθυ
πουργός με 86 ψήφους έν α ν τ ι 75 
του κ. Α. Τσοχατζόπουλου και 6 
λευκών.

Ωρα 19.10. Ο νέος πρωθυπουργός και 
οι συνυποψήφιοι του εκφωνούν 
σύντομες ομιλίες στην Κ.Ο., όπου 
διατρανώνεται η ανάγκη διατήρη
σης της ενότητας του Κινήματος.

Ωρα 21.00. Το προεδρείο της Κ.Ο., επι
σκέπτεται τον Πρόεδρο της Δημο
κρατίας και του ανακοινώνει το α
ποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Εντολή για νέα κυβέρνηση
Σήμερα το πρωί θα λάβει ο 

κ. Κ. Σημίτης την εντολή 
σχηματισμού της νέας κυ
βέρνησης, καθώς από χθες 
τη νύχτα ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας γνωρίζει και 
τυπικώς τα αποτελέσματα 
της ψηφοφορίας. Στις εννέα 
το βράδυ τα αποτελέσματα 
κοινοποιήθηκαν στον κ. Κ. 
Στεφανόπουλο από τα μέλη 
του προεδρείου της Κοινο
βουλευτικής Ομάδας και α

φού δεν αμφισβητείται από 
κανέναν ότι ο κ. Σημίτης δια
θέτει την «αρχή της δεδη
λωμένης», θα λάβει σήμερα 
την εντολή να σχηματίσει 
την κυβέρνησή του.

Το Σύνταγμα δεν προβλέ
πει χρονικούς περιορισμούς 
για το σχηματισμό κυβέρνη
σης, αλλά προβλέπει σαφώς 
στο άρθρο 84 ότι, αφού ορκι
στεί πρωθυπουργός, πρέπει 
να εμφανιστεί στη Βουλή για

να εκφωνήσει τις προγραμ
ματικές του δηλώσεις και ύ
στερα από διήμερη συζήτη
ση να ζητήσει την ψήφο ε
μπιστοσύνης της Βουλής. 
Σύμφωνα με τις πρώτες πλη
ροφορίες ο κ. Σημίτης δεν 
θα εξαντλήσει το δεκαπεν
θήμερο, αλλά υπολογίζεται 
ότι τη μεθεπόμενη εβδομά
δα θα έχει ανακοινώσει ήδη 
το νέο Υπουργικό Συμβούλιο 
και τις πρώτες ημέρες του

Φεβρουάριου θα εκφωνήσει 
τις προγραμματικές του δη
λώσεις στη Βουλή.

Πάντως, πρέπει να σημει
ωθεί ότι ο νέος πρω
θυπουργός δεν κατέχει κα
μιά κομματική αρμοδιότητα, 
αφού πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
παραμένει ο κ. Ανδρ. Παπαν
δρέου και γ ι’ αυτό τυπικώς 
δεν μπορεί καν να συγκαλέ- 
σει την Κοινοβουλευτική του 
Ομάδα.

Σαφές στίγμα 
στις ομιλίες 

ίων υποψηφίων
Οταν ολοκληρώθηκαν οι ομι

λίες των υποψηφίων για την 
πρωθυπουργία στην Κοινο
βουλευτική Ομάδα, κορυφαίο 
στέλεχος του «ρεύματος των 
40άρηδων», σχολίαζε ότι εκείνη 
η ομιλία που «εντυπώσιασε» ή
ταν του κ. Γερ. Αρσένη. Ωστό
σο, μία ήταν εκείνη που «ξεχώ
ρισε». Ηταν η τοποθέτηση του 
νικητή της χθεσινής αναμέτρη
σης κ. Κ. Σημίτη για δύο κυρίως 
λόγους: αφ’ ενός διότι ήταν η 
περισσότερο συγκροτημένη, με 
σαφείς αναφορές στο τί πρέπει 
να γίνει σε κάθε τομέα της 
κυβερνητικής πολιτικής. Αφ’ ε
τέρου, γιατί γι’ ακόμη μία φορά 
δεν έκρυψε, αλλά το αντίθετο, 
τόνισε τη διαφορετικότητά του.

«Το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τις ε
πόμενες εκλογές, μόνο αν η 
κοινή γνώμη συναισθανθεί ότι 
προχωράμε σε κάτι καινούργιο, 
ουσιαστικά διαφορετικό από τις 
μέχρι σήμερα πρακτικές. Αν 
διαπιστώσει φαντασία, πρωτο
βουλίες και κινητικότητα» υπο
γράμμισε μεταξύ άλλων ο νέος 
πρωθυπουργός και συνέχισε: 
«Οφείλουμε να αναστρέψουμε 
την πορεία. Η χώρα χρειάζεται 
ηγεσία που θα έχει το θάρρος 
για το καινούργιο. Μπορούμε 
να χαράξουμε μια νέα πορεία».

Από την πλευρά του ο κ. 
Ακης Τσοχατζόπουλος επέμεινε 
στη «γραμμή» της ομιλίας που 
έκανε και προχθές στη συνε
δρίαση της Κεντρικής Επιτρο
πής: έκανε πολλές αναφορές 
στον κ. Α. Παπανδρέου και προ- 
έβαινε σε συνεχείς διαβεβαιώ
σεις ότι ως πρωθυπουργός 
προτίθεται να εφαρμόσει «απα
ρέγκλιτα το πρόγραμμα της 
κυβέρνησης του Ανδρέα Πα
πανδρέου». Τη φράση αυτή ε
πανέλαβε ουσιαστικά και όταν 
αναφέρθηκε στα εθνικά θέματα 
και στην οικονομία για να κατα- 
λήξει: «Δεν έχουμε δικαίωμα να 
αποτύχουμε: πρέπει να εξα
σφαλίσουμε τη συνέχεια, την ε
ξέλιξη και το σοσιαλιστικό χα
ρακτήρα του ΠΑΣΟΚ».

Ο τρίτος κατά σειρά υποψή
φιος κ. Γεράσιμος Αρσένης, θα 
έλεγε κανείς ότι από πλευράς 
εξαγγελιών κινήθηκε κάπου εν
διάμεσα των άλλων δύο. Χαρα
κτηριστική είναι η ακόλουθη α
ποστροφή της ομιλίας του: «Η 
σύνθεση της κυβέρνησης πρέ
πει να υπογραμμίζει τη χρυσή

τομή ανάμεσα στη συνέχεια 
της κυβέρνησης και της ιστορι
κής πορείας του ΠΑΣΟΚ». Ο κ. 
Γ. Αρσένης τόνισε κατ’ αρχήν 
ότι πρόθεσή του είναι να στε
λεχωθεί η κυβέρνησή του «χω
ρίς αποκλεισμούς», ενώ παράλ
ληλα μίλησε αρκετά και για την 
προσπάθεια που θα καταβάλει 
να συνδεθεί αποτελεσματικά η 
κυβέρνηση με την Κοινο
βουλευτική Ομάδα του κόμμα
τος. Εκανε λόγο επίσης και για 
την ανάγκη ουσιαστικής σύνδε
σης κυβέρνησης - κόμματος 
για να καταλήξει με έναν «αφο- 
ρισμό» της «απερχόμενης» 
κυβέρνησης: «θα πρέπει να ξα- 
ναθυμηθούμε ότι είμαστε 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ότι εί
μαστε σοσιαλιστές».

Ο κ. Γ. Χαραλαμπόπουλος ή
ταν μετριοπαθής στην ομιλία 
του. Μίλησε για την ανάγκη 
διασφάλισης της ενότητας του 
κόμματος και ζήτησε από τους 
βουλευτές να συμβάλλουν με 
την ψήφο τους προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Τέλος, σε παρέμβασή του ο 
κ. Απ. Κακλαμάνης αναφέρθηκε 
στους λόγους για τους οποίους 
τελικά επελεξε να μην υποβάλ
λει υποψηφιότητα για την πρω
θυπουργία, τονίζοντας μεταξύ 
άλλων: «Οφείλουμε να στηρί
ξουμε όλοι το νέο πρω
θυπουργό με ειλικρίνεια, κριτι
κή στάση, αλλά και συντροφι
κότητα για να πετύχει το έργο 
του».

Το ιατρικό 
δελτίο

Σύμφωνα με το χθεσινό ια
τρικό δελτίο για την πορεία 
της υγείας του κ. Ανδρέα Πα
πανδρέου «η κατάσταση της 
υγείας του προέδρου είναι 
σταθερή. Η αναπνευστική και 
νεφρική λειτουργία υποστηρί
ζονται αντίστοιχα από τον ανα
πνευστήρα και τον τεχνητό νε
φρό. Συνεχίζεται η συστηματι
κή εφαρμογή της κλασικής με
θόδου της πλευροδεσίας με 
τετρακυκλίνη διά την παρε- 
μπόδιση αναπαραγωγής εξι- 
δρωματικού πλευριτικού 
υγρού».

Αλλαγή συναισθημάτων 
λεπτό προς λεπτό

Αν αυτή η εκλογή δεν ήταν θρίλερ... Στο 
άκουσμα του αποτελέσματος της πρώ

της ψηφοφορίας, ούτε ένας δεν υπήρχε που να 
υποστήριζε ότι ο Ακης Τσοχατζόπουλος έχει χα
μένη την πρωθυπουργία. Το επιτελείο του 
υπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω
σης ήταν που πανηγύρισε από την πρώτη στιγ
μή, οι ίδιοι που έδιναν τις πληρο
φορίες, λανθασμένες, όπως απο
δείχτηκε μέχρι και δέκα λεπτά 
πριν από την εξαγωγή του τελι
κού αποτελέσματος. Μάθαμε για το καλύτερο 
δώρο για τη γιορτή του, μέχρι και το βραδινό 
πρόγραμμα διασκέδασης που θα ακολουθούσε. 
Και πριν γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα ακού- 
σθηκαν οι ιαχές και τα σφοδρά χειροκροτήματα 
από την αίθουσα της γερουσίας. «Μπράβο - 
μπράβο» και χειροκροτήματα. «Μάλλον Σημί
της, μάλλον Σημίτης» ήταν ο ψίθυρος κι η προ
σπάθεια των δημοσιογράφων να αποκρυπτο- 
γραφήσουν τις κινήσεις των χειλών. Και η έκ
πληξη από τη μια, η παγωμάρα από την άλλη ή
ταν η πρώτη εικόνα που καταγράφηκε.

Ο Ακης Τσοχατζόπουλος πληροφορήθη- 
κε το αποτέλεσμα συνομιλώντας με τον 

κ. Απ. Κακλαμάνη και τον Νικ. Αθανασάκη. Τους 
το γνωστοποίησε ο Γιώργος Δασκαλάκης: «Βγή
κε Σημίτης» -  «Τι;». Ηταν η ερώτηση του Ακη 
Τσοχατζόπουλου και μετά λίγα δευτερόλεπτα 
μπήκε στην αίθουσα.

Η μαραθώνια συνεδρίαση των οκτώ 
συνολικώς ωρών, των διαβουλεύσεων, 

που ούτε μια στιγμή δεν σταμάτησαν, των προ
γνωστικών και των λαθών κατέδειξε ότι στην

Ελλάδα σε αντίθεση με το σύνδρομο Χεζελτάιν 
της Μ. Βρετανίας οι «αμφισβητίες νομιμότη
τας» κερδίζουν. Ο Μιλτιάδης Εβερτ από τη Ν.Δ., 
ο Κώστας Σημίτης από το ΠΑΣΟΚ.

Κι ακόμη η ιστορία αποδεικνύει στατιστι- 
κώς ότι μικρή τύχη έχουν οι υπουργοί 

Εθνικής Αμύνης στη διεκδίκηση της ηγεσίας.
Αποτυχών ο Ευ. Αβέρωφ στη μά
χη του με τον Γεώργιο Ράλλη, α
ποτυχών ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης 
στη μάχη του με τον Μιλτιάδη 

Εβερτ, αποτυχών και ο Γεράσιμος Αρσένης στη 
χθεσινή αναμέτρησή του.

Το χιούμορ δεν χάθηκε ούτε μια στιγμή. 
Ωρα δέκα το πρωί και στο καφενείο της 

Βουλής κάθονταν οι καθαρόαιμοι «σημιτικοί» 
Ροκόφυλλος, Σουμάκης και Πασχαλίδης, όταν 
είδαν τον Λάμπρο Κανελλόπουλο, προσκείμενο 
επίσης στον πρώην υπουργό Βιομηχανίας. «Δεν 
κάθομαι σε σημαδεμένα τραπέζια» αντέτεινε 
στην πρόσκλησή τους.

Φυσικά τα παρασκήνια έδωσαν και πήραν. 
Πώς οι προεδρικοί πήγαν αρχικώς στον Αρσένη 
και από προχθές το βράδυ στον Ακη, πως οι 
«λαλιωτικοί» αποφάσισαν τελικά να ψηφίσουν 
Σημίτη, πώς Αρσένης και Ακης συμφώνησαν να 
«πάνε μονοκούκι» σε όποιον έμπαινε στο δεύ
τερο γύρο. Μα η πληροφορία που φάνηκε να ε
πιβεβαιώνεται -και να διασταυρώνεται και με 
μια αινιγματική φράση του Βασίλη Κεδίκογλου 
μετά το αποτέλεσμα- ήταν πως τελικώς μάλλον 
ορισμένοι προσκείμενοι στον Σημίτη «τραβή- 
χθηκαν» στην πρώτη ψηφοφορία, ψηφίζοντας 
Τσοχατζόπουλο, για να βγει από το παιχνίδι ο 
Γεράσιμος Αρσένης. Και στη συνέχεια διαγρά-

Του Φ. ΚΑΛΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής τακτοποιούν τις τελευταίες εκκρεμότητες λίγο πριν αρχίσουν οι 
δύο κρίσιμες ψηφοφορίες.

φηκε το τελικό αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα τακτι
κής οπωσδήποτε.

Πρώτος στο βήμα ο Απόστολος Κακλα
μάνης και πρώτος που τον διέκοψε ο 

Βασ. Κεδίκογλου. Ηταν τη στιγμή που ο πρόε
δρος εκτίμησε, δικαιολογώντας την απόσυρση 
της υποψηφιότητάς του, ότι «αφού δεν διαλύ
θηκαν οι ομάδες δεν ήθελα, αν αποτύγχανα, να 
καταγραφώ ως ένας ακόμα ομαδάρχης». Εγώ 
δεν ανήκω σε ομάδα, πετάχθηκε ο Ευβοέας 
βουλευτής και προς στιγμήν τα πνεύματα οξύν- 
θηκαν.

Αλλά και λίγο αργότερα όταν ο κ. Δ. 
Μπέης μιλώντας επί της διαδικασίας (για

τις ψηφοφορίες και τους γύρους των ψηφοφο
ριών) είπε ότι τα όργανα έχουν αποφασίσει, τον 
διέκοψε ο Θεόδωρος Πάγκαλος: «Δεν μπορεί 
να αποφασίσουν άλλοι για μας. Να αποφασί
σουν οι βουλευτές». Οπως και έγινε. Και ο μέ
χρι τότε υπέρμαχος των πολλαπλών ψηφοφο
ριών, Ακης Τσοχατζόπουλος, τάχθηκε αναφαν
δόν υπέρ των δύο γύρων.

Στο μεσοδιάστημα των δύο ψηφοφοριών 
βροχή οι ερωταπαντήσεις και η καταγρα

φή των στιγμιοτύπων: Το σφιχτογκάλιασμα Τσο
χατζόπουλου - Αρσένη μέσα στη Γερουσία, το 
σφιχταγκάλιασμα Κατσιφάρα - Βενιζέλου εκτός 
αιθούσης. Κουλούρης: «Ποιον ψήφισα; Μα τον 
αυριανό πρωθυπουργό». Χωρίς σχόλιο!

Προτάσσουν 
την ενότητα

Η ενδυνάμωση της ενότητας του κόμματος αλλά και η δημο- 
κρατικότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν ήταν τα δύο 
στοιχεία που κυριάρχησαν στις δηλώσεις των κορυφαίων στελε
χών του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της 
ψηφοφορίας και την εκλογή του κ. Κ. Σημίτη.

Ο πρόεδρος της Βουλής κ. Α. Κακλαμάνης τόνισε ότι «το 
ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει συμπαγές και ενωμένο». Ο κ. Κ. Λαλιώτης, 
που αποκάλυψε ότι ψήφισε τον κ. Σημίτη, δήλωσε ότι «η χώρα έχει 
έναν πρωθυπουργό δυναμικό και το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο, 
δυνατό, σύγχρονο». Ο κ. Α. Λιβάνης υπογράμμισε ότι «είμαστε ό
λοι μαζί με το νέο πρωθυπουργό» και ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ενιαίο».

Ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Σκανδαλίδης χαρακτή
ρισε τον κ. Σημίτη «άξιο στέλεχος» ενώ όσον αφορά τις επόμενες 
κινήσεις είπε: «Τα έχει πει όλα η Κ.Ε. Είναι εύκολο να εφαρμο
στούν και θα πάμε μπροστά».

Από την ομάδα των «4» ο κ. Θ. Πάγκαλος εξέφρασε την ικανο
ποίησή του για το αποτέλεσμα και τη διαδικασία και χαρακτήρισε 
την εκλογή του κ. Σημίτη «δικαίωση όλων μας, όλου του ΠΑΣΟΚ 
και καινούργια προοπτική». Η κ. Β. Παπανδρέου χαρακτήρισε το 
αποτέλεσμα «νίκη του συλλογικού ΠΑΣΟΚ, της ενότητας και της 
προοπτικής». «Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι», συμπλήρω
σε, «πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεύτερος Α. Παπαν
δρέου δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει».

Ο κ. Σ. Τζουμάκας τόνισε ότι «χρειάζεται υπευθυνότητα, μεγά
λη προσπάθεια από όλους μας γιατί έχουμε τις δυνατότητες πολι
τικά να προχωρήσουμε σε μία νέα τετραετία».

Ο κ. Κ. Παπούλιας σημείωσε ότι «έχουμε ανοικτά εθνικά θέματα 
και προβλήματα που πρέπει να προσεχθούν από το νέο πρω
θυπουργό» και προέβλεψε ότι ο κ. Σημίτης έχει δύσκολο έργο 
«γιατί έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα αλλά και να 
συγκρίνεται με την ιστορική προσωπικότητα του Α. Παπανδρέου».

Ο κ. Θ. Κατσανέβας επιτέθηκε κατά της κ. Δ. Λιάνη χαρακτηρί
ζοντας την εκλογή του κ. Σημίτη «επιλογή νίκης και σύγκρουσης 
με φαινόμενα παρακμής και παρέμβασης εξωθεσμικών κέντρων, 
που είναι καιρός να πάρουν το καπελάκι τους και να πάνε στο σπί
τι τους».
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Οι χαρακτηρισμοί «εκσυγχρονιστής» και
«τεχνοκράτης» δίνουν σαφή εικόνα
της πολιτικής φυσιογνοιμίας του Κώστα Σημίτη. Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

Το τελικό αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας στην Κ.Ο. τον ΠΑΣΟΚ έχει ανακοινωθεί. Ο νέος πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης δέ
χεται τα συγχαρητήρια από τον ηττημένο της αναμέτρησης, στο δεύτερο γύρο της εκλογής, κ. Ακη Τσοχατζόπονλο. Δ ίπλα τους χειροκρο
τούν, όπως και οι βουλευτές τον ΠΑΣΟΚ, οι συνυποψήφιοι τους κ. Γεράσιμος Αρσένης και Γιάννης Xαραλαμπόπονλος, που είχαν απο
κλειστεί από τον πρώτο γύρο.

Ενα νέο μοντέλο 
πολίτικου ηγέτη

Ευδιάκριτες οι διαφορές με τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου
Σε ηλικία 59 έτων, ο κ. Κώστας Σημίτης 

είναι από χθες ο διάδοχος του κ. Ανδρ. 
Παπανδρέου στην πρωθυπουργία, η δε ε
κλογή του συμβολίζει ίσως κατά τον κα
λύτερο τρόπο το τέλος της πρώτης πε
ριόδου της μεταπολίτευσης και του λε
γάμενου «παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ».

Ο νέος πρωθυπουργός χαρακτηρίζεται 
ως μεθοδικός πολιτικός που απαρέσκεται 
την πολιτική των αιφνιδιασμών και των 
τακτικών ελιγμών, μετρημένος, εργατι
κός και νηφάλιος στην πλούσια υπουργι
κή του θητεία, υπέρμαχος της λει
τουργίας των συλλογικών οργάνων στην 
κυβέρνηση και το κόμμα και ένθερμος 
υποστηρικτής της ανάγκης εκσυγχρονι
σμού της κοινωνίας.

Αλλά ακόμα και για τα δεδομένα του 
«μετά Αντρέα» ΠΑΣΟΚ, κρίνεται ότι ο κ. 
Σημίτης απέχει παρασάγγας απο το μο
ντέλο του «χαρισματικού» ηγέτη, που δη
μιουργεί «προσωπικούς» δεσμούς «με 
τον λαό», ενώ έχει επικριθεί ως «τεχνο
κράτης» που προσέχει περισσότερο τους 
δείκτες της οικονομίας, παρά τους αν
θρώπους που κρύβονται πίσω τους. Δεν 
είναι περίεργο άρα ότι οι όροι «εκσυγχρο
νιστής» και «τεχνοκράτης» χρησιμοποιή
θηκαν -με θετική ή αρνητική ένοια- για να

δώσουν το «στίγμα» του νέου πρω
θυπουργού.

Μόνος «κοινός τόπος» μεταξύ των κ. 
Σημίτη και Παπανδρέου θεωρείται, λοι
πόν, από ορισμένους η ακαδημαϊκή τους 
προέλευση. Ο νέος πρωθυπουργός, αφού 
σπούδασε νομικά και οικονομικά στη Γερ
μανία και την Αγγλία, υπήρξε από το 1971 
μέχρι το 1975 τακτικός καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Γκίσεν της Γερμανίας, και α
πό το 1977 μέχρι σήμερα καθηγητής στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ έχει δημοσι
εύσει σειρά νομικών βιβλίων.

Η διαφορά στις ιδιοσυγκρασίες των κ. 
Κ. Σημίτη και Ανδρ. Παπανδρέου δεν είναι 
φυσικά ικανή να εξηγήσει τις τρεις μετα
ξύ τους μεγάλες συγκρούσεις -ή κατ’ άλ
λους «υποτιμητικές πρακτικές» που ακο
λούθησε έναντι του νέου πρωθυπουργού 
ο κ. Ανδρ. Παπανδρέου: Την πρώτη το 
1978, όταν ο κ. Σημίτης απομακρύνθηκε 
από το ΕΓ του ΠΑΣΟΚ εξαιτίας μιας αφί- 
σας που έλεγε «ναι στην Ευρώπη των λα
ών», τη δεύτερη το 1987, οπότε και το 
σταθεροποιητικό πρόγραμμα της οικονο
μίας, που κατα γενική ομολογία εφάρμοζε 
με επιτυχία, ανετράπη από τηλεοράσεως 
από τον κ. Ανρ. Παπανδρέου, και την τε
λευταία το περασμένο φθινόπωρο, όταν ο

τότε πρωθυπουργός τον κατηγόρησε δη
μοσίως για τους χειρισμούς του στο θέμα 
των ναυπηγείων, εξαναγκάζοντάς τον σε 
παραίτηση.

Ο Κ. Σημίτης, που το 1965 ίδρυσε μαζί 
με άλλα στελέχη τον όμιλο «Αλέξανδρος 
Παπαναστασίου» και δραστηριοποιήθηκε 
στην αρχή της δικτατορίας στη «Δημο
κρατική Αμυνα», διέφυγε στη συνέχεια 
παράνομα στο εξωτερικό και εντάχθηκε 
το 1970 στο ΠΑΚ. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος 
του ΠΑΣΟΚ, συνεργάστηκε στη συγγρα
φή της Διακήρυξης της 3ης Σεπτεμβρίου 
και μετείχε στο πρώτο Εκτελεστικό Γρα
φείο του Κινήματος.

Εκλέγεται συνεχώς βουλευτής στην Α' 
Πειραιά από το 1985, ενώ διετέλεσε 
υπουργός Γεωργίας την περίοδο 1981- 
1985, Εθνικής Οικονομίας από το 1985 
μέχρι το 1987, Παιδείας επί οικουμενικής 
κυβέρνησης το 1989, και Βιομηχανίας και 
Εμπορίου από το 1993 μέχρι το 1995,

Είναι παντρεμένος με την κ. Δάφνη 
Αρκαδίου, και έχει δύο κόρες, ο δε πατέ
ρας του, καθηγητής πανεπιστημίου Γ. 
Σημίτης, υπήρξε αντιπρόσωπος του Πει
ραιά στην Εθνοσυνέλευση στις Κορυσχά- 
δες και γενικός διοικητής Ρούμελης στην 
κυβέρνηση της ΠΕΕΑ.

ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

Χαμογελαστός, παρά την κρισιμότητα της ψηφοφορίας, προ
σέρχεται στην κάλπη ο κ. Κάκττας Σημίτης.

Οι πρώτες 
δεσμεύσεις 

του Κ. Σημίτη
Με αναφορές στον ιδρυτή του κόμματος κ. Α. Παπαν

δρέου και στην προοπτική της Κεντροαριστεράς, ευχαρί
στησε χθες τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΠΑΣΟΚ ο κ. Κώστας Σημίτης, αμέσως μόλις ανακοινώθηκε 
ότι εξελέγη νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας. «Τη στιγ
μή αυτή η σκέψη όλων μας είναι στον Ανδρέα Παπανδρέ
ου, γιατί μαζί του έχουμε μια βαθύτατη πολιτική αλλά και 
προσωπική σχέση», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κ. Σημίτης 
και μεταξύ άλλων τόνισε: «Το σημερινό αποτέλεσμα είναι 
μια νίκη για την προοπτική και το μέλλον της Κεντροαρι
στεράς».

Παράλληλα δεσμεύθηκε ότι θα αξιοποιήσει δημιουργι
κά όλες τις δυνάμεις της παράταξης και υποσχέθηκε 
«σκληρή προσπάθεια, γρήγορους ρυθμούς, συντονισμένη 
λειτουργία, κοινωνική ευαισθησία, αξιοκρατία και αποτε- 
λεσματικότητα».

Λίγη ώρα αργότερα, στις πρώτες του δηλώσεις προς 
τους δημοσιογράφους ο κ. Σημίτης ανέφερε: «Σήμερα ζή- 
σαμε μια ιστορική στιγμή, μια πολύ μεγάλη στιγμή του 
ΠΑΣΟΚ. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν διαφα
νείς, δημοκρατικές και είχαν τη συγκατάθεση όλων. Επέ
τρεψαν την έκφραση όλων των απόψεων. Επέτρεψαν τον 
κατατοπισμό για τις θέσεις των υποψηφίων και για την ε 
λεύθερη κρίση των βουλευτών. Ετσι, το αποτέλεσμα είναι 
αποτέλεσμα που ενώνει, συσπειρώνει και δίνει νέα δυνα
μική στο ΠΑΣΟΚ».

Αναφερόμενος στο νικηφόρο γι’ αυτόν εκλογικό αποτέ
λεσμα, ο νέος πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Η εκλογή 
μου δεν είνει νίκη προσωπική, νίκη δική μου. Είναι μια νίκη 
όλων. Είναι νίκη του ΠΑΣΟΚ». Και ο κ. Σημίτης πρόσθεσε: 
«Μαζί με όλες τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξω να ε 
φαρμόσω το πρόγραμμά του. Θα εξαντλήσουμε την τε
τραετία. Και θα πορευτούμε στις εκλογές με τέτοιον τρό
πο, ώστε να κερδίσουμε».

Ο κ. Κ. Σημίτης υποστήριξε ότι η όλη χθεσινή διαδικασία 
«κατέδειξε ότι η εμμονή σε ορισμένες αξίες, η ελεύθερη 
άποψη, η κριτική τοποθέτηση απέναντι στα προβλήματα, 
είναι στάση που κερδίζει την αναγνώριση. Η ψηφοφορία έ 
δειξε ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θέλουν τη συνέχεια και 
την ανανέωση. Θέλουν το ΠΑΣΟΚ να ακολουθήσει μια νέα 
πορεία και να δώσει στον τόπο μια νέα προοπτική. Ενότη- 
τα-ανανέωση-νίκη στις επόμενες εκλογές, θα είναι το τρί- 
πτυχο που θα καθορίσει την δουλειά που θα κάνουμε».

Σχετικά με το πώς διαμορφώνονται στο μέλλον οι σχέ
σεις του με τους συνυποψήφιους του, ο κ. Σημίτης τόνισε: 
«Ολοι οι συνάδελφοι και σύντροφοι οι οποίοι ήσαν υποψή
φιοι, ήσαν στελέχη του κινήματος τα οποία έχουν προσφέ
ρει σημαντική και σκληρή δουλειά. Η υποψηφιότητά τους 
έδειχνε ότι υπάρχει μία δυνατότητα μεγάλης επιλογής α
νάμεσα σε στελέχη που μπορούν να οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ 
μπροστά. Με τους συνυποψήφιους μου φυσικά και θα 
συνεργαστώ, όπως θα συνεργαστούν και αυτοί μαζί μ’ ε
μένα. Ο στόχος είναι κοινός: είναι η ενότητα, η ανανέωση 
του ΠΑΣΟΚ και η νίκη».

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ:

«Ενωμένοι
γυρίζουμε

σελίδα»
Την άψογη διαδικασία που ακολουθήθηκε αλ

λά και τη βεβαιότητα ότι η ενότητα του ΠΑΣΟΚ 
δεν κινδυνεύει υπογράμμισε ο ηττημένος της 
τελικής ψηφοφορίας κ. Α. Τσοχατζόπουλος. «Εί
χα πει», άρχισε την ομιλία του, «ότι μπορούμε ε
νωμένοι να γυρίσουμε σελίδα στην πολιτική ι
στορία του τόπου. Νομίζω ότι σήμερα το απο
δείξαμε με το αποτέλεσμα, με τον άψογο και 
δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο λειτούργησε η 
κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι μία νίκη του 
ΠΑΣΟΚ, είναι μία νίκη του κοινοβουλευτισμού 
και της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύ
ματος».

Ο κ. Τσοχατζόπουλος τόνισε ότι «ανεξαρτή
τως του αποτελέσματος είμαστε ενωμένοι και 
θα στηρίξουμε συλλογικά την προσπάθεια του 
ΠΑΣΟΚ» και εξέφρασε την ευχή «να μπούμε α
ποφασιστικά και συλλογικά στο νέο δρόμο».

«Είναι βέβαιο», κατέληξε ο κ. Τσοχατζό
πουλος, «ότι έχουμε μια μεγάλη συλλογική 
ευθύνη απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, απέναντι στον 
πρόεδρο του κινήματος Ανδρέα Παπανδρέου 
και απέναντι στα χιλιάδες μέλη και στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα που αναμένουν από 
εμάς συντεταγμένα μία αποτελεσματική πορεία 
για το αύριο. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε προ-

ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

Α. Τσοχατζόπουλος: «Είμαστε ενωμένοι και 
θα στηρίξουμε συλλογικά την προσπάθεια τον 
ΠΑΣΟΚ».

βλήματα, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε δυκολίες 
και θα υπάρξουν κρίσεις συνολικά για την πο
ρεία μας. Δεν πρέπει όμως όλα αυτά να μας α
νησυχούν γιατί αποδείξαμε ότι είμαστε ένας πο
λιτικός φορέας που έχει τη δύναμη και τη θέλη
ση να δημιουργήσει το καινούργιο και με σι
γουριά να προχωρήσει».

Γ· ΑΡΣΕΝ Η Σ;

«Θα στηρίξουμε 
τη νέα 

κυβέρνηση»
Τη διαβεβαίωση ότι θα στηρίξει με όλες τις 

δυνάμεις του τον νέο πρωθυπουργό έδωσε ο 
κ. Γ. Αρσένης στην ομιλία του μετά την ανακοί
νωση του αποτελέσματος, που χαρακτηρίστη
κε από ενωτικό πνεύμα και καταχειροκροτήθη
κε από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Αρσέ
νης υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι 
μπορεί να λειτουργήσει δημοκρατικά, μπορεί 
να προχωρήσει σε επιλογές και μετά να βγει 
πιο ενωμένο και πιο δυνατό».

«Δεν έχω καμία αμφιβολία», συνέχισε, «ότι 
όχι μόνο εμείς οι συνυποψήφιοι του Κώστα Ση
μίτη, αλλά όλη η ΚΟ και το ΠΑΣΟΚ θα στηρί
ξουμε τη νέα κυβέρνηση με όλες μας τις δυνά
μεις. Θα προχωρήσουμε μπροστά στο νικηφό
ρο δρόμο και στις εκλογές του 1997 θα κερδί
σουμε μία επόμενη τετραετία».

Ο κ. Αρσένης ευχαρίστησε όσους τον ψήφι
σαν και απευθυνόμενους προς αυτούς υπο
γράμμισε: «Εχετε όλη μου την αγάπη και τη 
διαβεβαίωση ότι όπως πάντα θα είμαι πρώτος 
στις επάλξεις του αγώνα. Μαζί στην Κ.Ο. θα 
δώσουμε τον αγώνα, γιατί η αντιπολίτευση 
δεν είναι σε αυτό το δωμάτιο, είναι έξω, είναι η 
ΝΔ και αυτή είναι ο αντίπαλός μας. Αγαπητέ

ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. Αρσένης: «Το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι μπορεί να 
λειτουργήσει δημοκρατικά, μπορεί να προχωρή
σει σε επιλογές».

Κώστα, συγχαρητήρια για την εκλογή σου και 
ξέρω ότι όλα θα πάνε καλά».

Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα της εκλο
γής, αλλά και του πρώτου γύρου της, ο κ. 
Αρσένης αντί πολιτικών συμπερασμάτων, όπως 
ανέφερε, προτίμησε να πει ένα κεφαλονίτικο 
ανέκδοτο:

Χαραλαμπόπουλος: «Νέα 
αφετηρία για το ΠΑΣΟΚ»

«Νέα αφετηρία και σελίδα για το ΠΑΣΟΚ, 
τη δημοκρατική παράταξη και την πολιτική ι
στορία της χώρας» χαρακτήρισε ο κ. Γ. Χα
ραλαμπόπουλος το αποτέλεσμα της χθεσι
νής ψηφοφορίας, σημειώνοντας ότι «απο
δείξαμε την αφοσίωσή μας και την πίστη μας 
στις δημοκρατικές διαδικασίες που τηρήθη
καν».

Ο κ. Χαραλαμπόπουλος εξέφρασε τη βε
βαιότητά του ότι «από αύριο που θα αρχίσει 
το δημιουργικό έργο της νέας κυβέρνησης 
θα αναστραφεί το κλίμα που ζήσαμε τον τε
λευταίο καιρό και θα υπάρξει στο δημοκρα
τικό λαό η ελπίδα και η αυτοπεποίθηση ότι η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα είναι δίπλα του 
και θα ολοκληρώσει το έργο της και την τε
τραετία». Αναφερόμενος στη δική του υπο

ψηφιότητα τη χαρακτήρισε συμβολική χει
ρονομία που εξέφραζε μία διαφορετική θέ
ση. «Το αποτέλεσμα ήταν βεβαίως γνωστό 
εκ των προτέρων», είπε, «αλλά η αγάπη η δι
κή σας και του λαού, που υπηρέτησα και 
υπηρετώ επί 35 συναπτά έτη, μου δίνει 
κουράγιο και δύναμη να συνεχίσω αυτό τον 
αγώνα, που όλοι με τη νέα μας κυβέρνηση 
αναλαμβάνουμε από αύριο το πρωί».

Ο κ. Χαραλαμπόπουλος εξέφρασε την πε
ποίθησή του ότι η κυβέρνηση του κ. Σημίτη 
θα ανταποκριθεί απόλυτα στο έργο που ανα
λαμβάνει και διαβεβαίωσε ότι θα είναι δίπλα 
στο νέο πρωθυπουργό και την κυβέρνηση 
«έτσι ώστε όλοι μαζί ενωμένοι να αντιμετω
πίσουμε τα μεγάλα και δύσκολα προβλήματα 
που έχουμε μπροστά μας».

ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. Χαραλαμπόπουλος: «Ολοι μα
ζί ενωμένοι, να αντιμετωπίσουμε 
τα μεγάλα και δύσκολα προβλή
ματα που έχουμε μπροστά μας».

Ανοικτό θέμα η σχέση του νέου  
πρωθυπουργού με το κόμμα...

Η παντοδυναμία του κόμματος ανεδεί- 
χθη και χθες, παρά την εκλογή ενός «α
ντικομματικού». Και η ήττα του κατ’ εξο
χήν «κομματικού» κ. Ακη Τσοχατζόπου- 
λου είναι μια επιλογή ισχυρότατων κομ
ματικών παραγόντων και κυρίως της «ο
μάδας των 40άρηδων», δηλαδή των κ. 
Κώστα Λαλιώτη, Κώστα Σκανδαλίδη, Στέ
φανου Τζουμάκα και των πολιτικών φί
λων τους, οι οποίοι έπαιξαν ρυθμιστικό 
ρόλο ρίχνοντας στο δεύτερο γύρο το βά
ρος τους στον κ. Κώστα Σημίτη, αφού 
στον πρώτο είχαν συμβάλει στην ανάδει
ξη τριών ισοδύναμων στελεχών.

Η πολιτική απουσία του «χαρισματικού 
ηγέτη» κ. Ανδρέα Παπανδρέου και όλα ό
σα έγιναν τους δύο τελευταίους μήνες, 
μαζί με τη χθεσινή εκλογή, έδωσαν στα

κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ τον πρώ
το ρόλο στις εξελίξεις, που σύμφωνα με 
όλες τις ενδείξεις προτίθενται να διατη
ρήσουν, Και είναι σαφές ότι αυτή η πρω
τοκαθεδρία του κόμματος είναι ένας πα
ράγων, τον οποίον πρέπει να λαμβάνει 
συνεχώς υπόψη του ο κ. Κ. Σημίτης κατά 
την άσκηση των κυβερνητικών του καθη
κόντων.

Το μεγαλύτερο όμως θέμα είναι το επι
κείμενο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου ο κ. 
Ακης Τσοχατζόπουλος θα θέσει υποψη
φιότητα για την θέση του προέδρου του 
κόμματος, με πολλές πιθανότητες να ε
κλεγεί. Το ενδεχόμενο αυτό της δυαρ
χίας (όπου θα είναι άλλος πρωθυπουργός 
και άλλος πρόεδρος της κοινοβουλευτι
κής ομάδας) το οποίο πολλά στελέχη

υποστηρίζουν και θεωρητικά, όσες καλές 
προθέσεις κι αν υπάρχουν, στην καλύτε
ρη περίπτωση μπορεί να αποτελέσει τρο
χοπέδη στο κυβερνητικό έργο. Και στη 
χειρότερη να αποτελέσει εργαλείο εσω
κομματικής αντιπολίτευσης και φθοράς 
του νέου πρωθυπουργού.

Η περίπτωση να εκλεγεί και πρόεδρος 
του κόμματος ο κ. Σημίτης δεν είναι πι
θανή αυτή τη στιγμή, αλλά είναι βέβαιον 
ότι στους λίγους μήνες που μένουν ώς 
το Συνέδριο, ο πρωθυπουργός θα επιδιώ
ξει και για το λόγο αυτό να δημιουργήσει 
μια εικόνα που θα είναι αρεστή και στο 
κόμμα. Το αν θα πετύχει δεν μπορεί να το 
προδικάσει κανείς, το μόνο βέβαιο είναι 
ότι τον περιμένει μια ακόμη, ίσως πιο 
σκληρή αναμέτρηση από τη χθεσινή.

Ολιγομελής 
θα είναι η νέα  

κυβέρνηση
Ολιγομελές, ευέλικτο και αντιπροσωπευτικό όλων των τά

σεων επιθυμεί να είναι το νέο κυβερνητικό σχήμα ο κ. Κ. Ση
μίτης, τη σύνθεση του οποίου θα έχει ολοκληρώσει πιθανότα
τα μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Στις προθέσεις, πάντως, του 
κ. Κ. Σημίτη —ο οποίος σήμερα επισκέπτεται τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας (10 π.μ.) και το Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ (το μεσημέ
ρι)— φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται και η «έκπληξη»; σύμ
φωνα με εκτιμήσεις, ο νέος πρωθυπουργός θα επιδιώξει να 
ενισχύσει την κυβέρνηση με πρόσωπα από τον ευρύτερο αρι
στερό χώρο. Με ορισμένα από αυτά, όπως είναι γνωστό άλ
λωστε, ο κ. Κ. Σημίτης διατηρούσε όλο το τελευταίο διάστημα 
στενές και θερμές σχέσεις. Πρόκειται μεταξύ άλλων για τους 
κ.κ. Γρ. Γιάνναρο, Μαρία Δαμανάκη, Μιχ. Παπαγιαννάκη, Μ. 
Ανδρουλάκη και Απ. Λάζαρη.

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι τελικά θα συμβεί, ούτε 
ότι ο νέος πρωθυπουργός —με τις συνεχείς αναφορές του 
«στο μέλλον της Κεντροαριστεράς»— δεν έχει ήδη υπ' όψιν 
του ένα σχήμα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται στελέχη 
απ’ όλες τις τάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος πάντως δεν έχει «μι
λήσει» ακόμη σε κανέναν για τα σχέδιά του. Θεωρείται δε σί
γουρο ότι θα κάνει τις όποιες προτάσεις του με πολύ προσε
κτικό τρόπο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις και με συζητήσεις στε
λεχών και βουλευτών που πρόσκεινται στο νέο πρω
θυπουργό, από τα χαρακτηριστικά τού υπό διαμόρφωση 
κυβερνητικού σχήματος θα είναι:

Α: Η παρουσία —πιθανότατα στις θέσεις τις οποίες κατέ
χουν μέχρι σήμερα— των κ.κ. Ακη Τσοχατζόπουλου και Γερά
σιμου Αρσένη.

Β: Το Οικονομικό Επιτελείο θα παραμείνει το ίδιο.
Γ : Θα παραμείνουν στις θέσεις τους οι κ.κ. Κ. Λαλιώτης, Στ. 

Τζουμάκας, Γ. Παπανδρέου, Ευ. Βενιζέλος.
Δ: Θα επιστρέφουν οι κ.κ. Θ. Πάγκαλος (ενδεχομένως στο 

υπουργείο Εξωτερικών) και η κ. Βάσω Παπανδρέου, ενώ θέ
σεις στο Υπουργικό Συμβούλιο φαίνεται να καταλαμβάνουν οι 
κ.κ. Ευ. Γιαννόπουλος, Γ. Πασχαλίδης, Αλ. Μπαλτάς, Στ. Παπα- 
θεμελής, Γ. Κουβελάκης (στο Δικαιοσύνης;), Γ.-Α. Μαγκάκης, 
Παρ. Αυγερινός, Γ. Δρυς.

Από τη νέα κυβέρνηση αναμένεται πως θα απουσιάζουν 
μεταξύ άλλων οι κ.κ. Αντ. Λιβάνης, Καρ. Παπούλιας, Θ. Στά
θης, Αλ. Ακριβάκης, Δημ. Κρεμαστινός, Αθ. Μικρούτσικος, Γ. 
Λιάνης, Ν. Σηφουνάκης, I. Βαλυράκης, Γ. Κατσιφάρας, Κ. Τρια- 
ρίδης, Ν. Ακριτίδης και Χρ. Κοκκινοβασίλης.
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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η
Στελέχη της Ν.Δ. υπογράμμιζαν χθες ότι 

ο πολιτικός βίος εισέρχεται σε διαδικασία σύ
γκρουσης πολιτικών θέσεων.

Σε στάση αναμονής 
η Νέα Δημοκρατία

Διατυπώθηκαν πολλές απόψεις για τον νέο πρωθυπουργό
Ο πολιτικός βίος της χώρας, 

εισέρχεται πλέον στη διαδικα
σία της σύγκρουσης πολιτικών 
θέσεων. Το συμπέρασμα αυτό 
εξάγεται από τα κορυφαία στε
λέχη της Ν.Δ. που υπογράμμι
ζαν χθες -μετά την εκλογή νέ
ου πρωθυπουρ
γού- ότι ο τόπος 
ύστερα από ένα 
χρονικό διάστη
μα άσκησης «α
ναγκαστικής μικροπολιτικής», 
εισέρχεται τώρα στο πεδίο των 
ουσιαστικών αντιπαραθέσεων 
μεταξύ των δύο μεγάλων πολι
τικών δυνάμεων του τόπου.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ Μ. 
Εβερτ προχώρησε χθες σε μία 
πρώτη δήλωση, χωρίς να δια
τυπώσει τις απόψεις του ή ε
κτιμήσεις για την εκλογή του 
κ. Σημίτη και χωρίς να δείξει ι
διαιτέρως προβληματισμένος.

Αντιθέτως τήρησε μια στάση 
αναμονής, ώστε να διαμορφώ
σει άποψη για τα τεκταινόμε- 
να, μετά τις προγραμματικές 
δηλώσεις του κ. Σημίτη.

Συνεχάρη τον κ. Σημίτη και 
επισήμανε ότι «η εκλογή του 

καθιστά τις δι
κές μου ευθύ
νες ακόμη μεγα
λύτερες για να 
μην επιτρέψου

με να επαναληφθούν τα σφάλ
ματα της τελευταίας διετίας».

«Θέλω να ελπίζω» υπογράμ
μισε ο κ. Εβερτ, «πως για το 
καλό του κοινοβουλευτικού 
πολιτεύματος το ΠΑΣΟΚ θα 
προχωρήσει στον εκσυχρονι- 
σμό του, βάζοντας στην άκρη 
κάθε ξεπερασμένο και ανα
χρονιστικό στοιχείο του δημό
σιου βίου. Θα περιμένω τον 
σχηματισμό της κυβέρνησης

και τις προγραμματικές δηλώ
σεις, για να τοποθετηθώ λε
πτομερέστερα».

Παρ’ ότι και η γενικότερη 
στάση της Νέας Δημοκρατίας 
είναι σύμφωνη με τη στάση α
ναμονής του κ. Μ. Εβερτ, από
ψεις πολλές διατυπώθηκαν 
χθες για τον νέο πρωθυ
πουργό και για τους τρόπους 
αντιμετώπισης και τακτικής 
που πρέπει να ακολουθήσει το 
κόμμα της αξιωματικής αντι
πολίτευσης.

Σαφώς ο νέος πρωθυπουρ
γός, τόνιζαν στελέχη της Ν.Δ. 
έχει τη φυσική πλέον δυνατό
τητα, να υπερασπίζει με τα τα
ξίδια του στο εξωτερικό, τα ε
θνικά ζητήματα. Η Ν.Δ., ως εί
ναι φυσικό, χάνει ένα σημαντι
κό πλεονέκτημα, αφού μέχρι 
σήμερα διακριτικά είχε εκμε
ταλλευτεί την αδυναμία αυτή.

Πάντως στη Ν.Δ. πιστεύουν 
τώρα, πάρα ποτέ, ότι ο νέος 
πρωθυπουργός θα αντιμετωπί
σει ουσιαστικά προβλήματα με 
τον κομματικό μηχανισμό του 
ΠΑΣΟΚ στον οποίο δεν διαθέ
τει ερείσματα. Για το λόγο 
αυτό άλλωστε και η Νέα Δημο
κρατία αναμένεται να εκμε
ταλλευτεί απόλυτα τις όποιες 
τριβές θα σημειωθούν ενώ θα 
εξακολουθήσει να χαρακτηρί
ζει τον νέο πρωθυπουργό «με
ταβατικό». Ταυτοχρόνως θα 
συνεχίσει το κόμμα της αξιω
ματικής αντιπολιτεύσεως να 
τονίζει ότι «όλοι είναι συνυ- 
πεύθυνοι» στο ΠΑΣΟΚ, για τη 
σημερινή εικόνα του τόπου.

Πάντως ορισμένοι υπογράμ
μιζαν χθες το βράδυ στη Ρη- 
γίλλης πως ο κ. Σημίτης πρέπει 
να θεωρείται «εύκολος αντί
παλος όσον αφορά την αποδο-

Των: Γ. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΟΣΤΗ ΦΑΦΟΥΤΗ I. Μ ΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

Εβερτ: Θα περιμένω το σχηματισμό κυβέρνησης και τις προγραμματικές δηλόχτεις για να τοπο
θετηθώ λεπτομερέστερα.

χή του πολιτικού του λόγου α
πό τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ». 
Συγκεκριμένα τόνιζαν πως «ο 
κ. Σημίτης απευθύνεται στο ί
διο κοινό μέ την Ν.Δ. αλλά ο 
πολιτικός λόγος του κόμματος 
της αξιωματικής αντιπολιτεύ- 
σεως είναι πιο αυθεντικός, ε
νώ ο δικός του προσομοιάζει 
μέ εκείνο της Ν.Δ».

«Τα ουδέτερα λαϊκά στρώ

ματα του ΠΑΣΟΚ» υπογράμμι
ζαν τα ίδια στελέχη, «δεν είναι 
δυνατόν να εκφραστούν από 
τον πολιτικό λόγο του κ. Σημί
τη». Για το λόγο αυτό και στη 
Ρηγίλλης έβλεπαν να ανα
πτύσσονται «φυγόκεντρες τά
σεις» προς το κόμμα του κ. 
Τσοβόλα.

Ταυτόχρονα πάντως υπο
στήριζαν ότι σαφώς ο κ. Κώ

στας Σημίτης διαθέτει ένα 
ευρωπαϊικό προφίλ και κατά 
πάσα πιθανότητα θα μπορέσει 
να επιδείξει μεγαλύτερη δρα
στηριότητα στο δεύτερο κοι
νοτικό πλαίσιο, υπενθυμίζο
ντας πάντως ότι όσον αφορά 
στην απορρόφηση των κοινο
τικών κονδυλίων ως υπουργός 
«δέν ικανοποίησε με την από
δοσή του».

ΚΚΕ: Προσπάθεια 
δημιουργίας 

ψευδαισθήσεων
«Προσπάθεια διαμόρφωσης κλίματος ψευδαισθήσεων και αυτα

πατών για δήθεν καλύτερες ημέρες» αποτελεί η φιλολογία περί 
νέας σελίδας στην πολιτική ζωή. Με τις εκτιμήσεις αυτές σχολίασε 
ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, κ. Μ. Κοψίδης, 
την εκλογή του νέου πρωθυπουργού. «Ο κ. Σημίτης, προσέθεσε, 
ως νέος πρωθυπουργός παραλαμβάνει τη σκυτάλη της αντιλαϊκής 
πολιτικής> και της υποχρέωσης να εξοφλήσει τα γραμμάτια τόσο 
της υποτέλειας στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον όσο και της 
εξυπηρέτησης των συμφερόντων της ολιγαρχίας».

«Κριτήριο, επισημαίνεται στις δηλώσεις, για το ήθος και το ύφος 
της εξουσίας στα οποία αναφέρθηκε ο νέος πρωθυπουργός, είναι 
ή οιάσί) απέναντι στα συμφέροντα των εργαζομένων και όχι υπο
ταγή στα κελεύσματα των πολυεθνικών και του ντόπιου κεφαλαί
ου που ακολουθεί σύσσωμη η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η αντιλαϊκή πο
λιτική της λιτότητας, της ανεργίας, του ξεπουλήματος του δημοσί
ου πλούτου, θα συνεχισθεί με αμείωτη ένταση».

Πραγματική νέα σελίδα, αλλαγή σε φιλολαϊκή κατεύθυνση, μπο
ρεί να υπάρξει μόνο από ένα συσπειρωμένο λαϊκό κίνημα και την 
πάλη του εναντίον των συντηρητικών πολιτικών, που εφαρμόζο
νται μέχρι σήμερα στη χώρα μας».

Η ηγεσία του ΚΚΕ εκτιμά ότι το ενδεχόμενο διάσπασης του 
ΠΑΣΟΚ -για το οποίο ομιλούσε τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας του 
κλίματος που επικρατούσε στο κυβερνών κόμμα- φαίνεται ότι 
προς το παρόν απομακρύνεται. Παράλληλα υποστηρίζει ότι, τελι
κά, το Κομμουνιστικό Κόμμα θα βγει ενισχυμένο στην επόμενη ε 
κλογική αναμέτρηση, αφού ο νέος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί 
τόσο όσο ο κ. Α. Παπανδρέου να λειτουργήσει διεισδυτικά στο χώ
ρο της Αριστερός.

«Ανοιξη»
«Ο κ. Σημίτης δεν μπορεί να 

μιλήσει για ανάπττυξη με κοι
νωνική ευαισθησία, αφού στο 
πρόσωπό του ο λαός βλέπει 
τον αρχιτέκτονα της πιο σκλη
ρής λιτότητας». Με τη δήλωση 
αυτή, ο πρόεδρος της Πολιτι
κής Ανοιξης κ. Αντ. Σαμαράς ε
γκαινίασε, από την πρώτη στιγ
μή της εκλογής τού νέου πρω
θυπουργού, τη σκληρή αντιπο
λιτευτική τακτική την οποία 
προτίθεται να ακολουθήσει, ρί
χνοντας το μεγαλύτερο βάρος 
στην Οικονομία.

Ο κ. Σαμαράς, αφού ευχήθη
κε στον κ. Σημίτη «να τα πάει 
καλά για το καλό του τόπου», 
ευχήθηκε επίσης «να μιλήσει 
γρήγορα ο ελληνικός λαός».

Κατά πληροφορίες, στην Πο
λιτική Ανοιξη η εκλογή του κ. 
Σημίτη έγινε δεκτή μάλλον με 
ικανοποίηση, αφού πιστεύεται 
ότι ο νέος πρωθυπουργός θα 
συνεχίσει τη «σφικτή» εισοδη
ματική πολιτική και δεν θα κά
νει ανοίγματα, τα οποία θα 
μπορούσε να κάνει ένας «λαϊκι
στής» πρωθυπουργός.

-Είναι βέβαιο ότι η εκλογή 
Σημίτη θα μας ωφελήσει. Η ά
ποψη περί «εκσυγχρονισμού», 
θα καταρρεύσει το συντομότε
ρο, αφού ο νέος πρωθυπουρ-

Αυτή την Κυριακή στο ένθετο περιοδικό 
«Επτά Ημέρες»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΟΥ 1916

♦ Μοναδικά ντοκουμέντα από το αρχείο
της Φωτογραφικής Υπηρεσίας των Γαλλικών 
Ενόπλων Δυνάμεων.

♦ Ογδόντα χρόνια από την αγγλογαλλικη εκστρατεία 
του 1915-1916.

♦ Πώς μετατράπηκε η πόλη σε «περιχαρακωμένο 
στρατόπεδο».

♦ Εικόνες και όψεις της πόλης που χάθηκαν 
στο πέρασμα του χρόνου.

Και ακόμη σας 
«ΕΠΤΑΗΜΕΡΕΣ» 
ένθετο
το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα 
της τηλεόρασης.

Μ 1 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

: Θα υπάρξει σκληρή αντιπολίτευση
γός θα αναγκαστεί να συνεχί
σει το πρόγραμμα που ήδη ε
φαρμόζει το οικονομικό επιτε
λείο της κυβέρνησης. Βεβαίως, 
πολύ πιθανή θα πρέπει να θεω
ρείται πλέον η προσφυγή στις 
κάλπες, αφού ο κ. Σημίτης δεν 
θα δεχθεί να χρεωθεί επιλογές 
που έχουν ήδη γίνει από τον 
προκάτοχό του, αλλά και θα

προσπαθήσει να αποφύγει τη 
συνεχή σύγκρουση με έναν 
κομματικό μηχανισμό δυνατό, 
που «έδειξε τα δόντια του» 
στην πρώτη ψηφοφορία και 
που είναι ανά πάσα στιγμή έτοι
μος να προχωρήσει στη «δυαρ
χία», επιλέγοντας άλλον ως 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δηλώνει 
συνεργάτης του κ. Σαμαρά.

Πολύ πιθανή θεωρούν την 
προσφυγή στις κάλπες και μέλη 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
της «Ανοιξης», που πιστεύουν, 
μάλιστα, ότι ο κ. Σημίτης θα 
«διώξει» κόσμο από το ΠΑΣΟΚ 
προς το κόμμα τους, περισσό
τερο απ’ ό,τι γινόταν μέχρι τώ
ρα. Οι θεωρίες και οι υποθέσεις 
είναι εύκολες. Το θέμα είναι ότι

μπήκαμε από χθες σε προεκλο
γική περίοδο, αφού ο νέος 
πρωθυπουργός θα επιδιώξει να 
«χτυπήσει» τη Ν.Δ. με τον αέρα 
του «αδοκίμαστου» πριν δημι- 
ουργηθεί κλίμα περί του αντι
θέτου. «Και πρεπει να είμαστε 
έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για τις 
εκλογές» δηλώνει βουλευτής 
της «Ανοιξης».

ΣΥΝ: Δεν επιτρέπεται
«Η μέχρι σήμερα πορεία του ΠΑΣΟΚ δεν 

επιτρέπει καμία αισιοδοξία», τονίζει ο πρό
εδρος του Συνασπισμού, κ. Νίκος Κωνστα- 
ντόπουλος, σε χθεσινή του δήλωση στην 
οποία ακόμη προσθέτει: «Είναι φανερό ότι 
το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μεταβατική περίο
δο. Οτι συνεχίζει να εξαντλεί τον εαυτό 
του. Σε κάθε περίπτωση θα κρίνουμε τον 
νέο πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του 
από την πολιτική τους στα μεγάλα προβλή

ματα της κοινωνίας και της χώρας».
«Διανύουμε μία περίοδο ρευστή και δύ

σκολη, επισημαίνει ο κ. Κωνσταντόπουλος. 
Η κυβερνητική πολιτική και η πορεία του 
ΠΑΣΟΚ την κάνουν δυσκολότερη. Η νέα ε
ποχή πρέπει να σφραγισθεί με τομές κοι
νωνικής δικαιοσύνης κα ανάπτυξης στην 
οικονομία και στην ποιότητα ζωής και φρο
ντίδας στην καθημερινότητα του πολίτη».

«Ο ΣΥΝ θα αγωνισθεί γ ϊ αυτές τις αλλα-

αισιοδοξία
γές, για την απλή αναλογική και το τέλος 
των αυτοδυναμιών, για νέους συσχε
τισμούς, ικανούς να στηρίξουν προοδευτι
κές πολιτικές, επισημαίνει ο κ. Κωνσταντό- 
πολος. Και τονίζει πως το κόμμα του θα α
σκήσει προγραμματική αντιπολίτευση στη 
νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, σε αντιπαρά
θεση τόσο με το σημερινό τέλμα όσο και 
με τις δυνάμεις της πολιτικής και κοινωνι
κής οπισθοδρόμησης».

Θετικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ
Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι 

οποίοι ασχολούνται με τις ελ
ληνικές υποθέσεις, αντέδρα- 
σαν θετικά στη χθεσινή εκλογή 
του Κώστα Σημίτη. Ορισμένοι 
αξιωματούχοι της κυβέρνησης, 
ιδιαίτερα στελέχη του Πεντα
γώνου, απαγοητεύθηκαν από 
το γεγονός ότι ο υπουργός 
Αμυνας Γεράσιμος Αρσένης 
δεν πέρασε καν στον δεύτερο 
γύρο. Τα στελέχη αυτά είχαν 
καταλήξει στην εκτίμηση πως ο 
κ. Αρσένης θα ήταν καλύτερος

απο το πρίσμα των αμερικανι
κών συμφερόντων.

Ο κ. Σημίτης θεωρείται πά
ντως ότι θα ακολουθήσει μεν
φιλοευρωπαϊκή ----------
πολιτική, αλλά 
δεν πιστεύεται ό
τι θα ανατρέψει 
την πολιτική των 
στενών σχέσεων με τις ΗΠΑ, 
που ακολούθησε τα τελευταία 
χρόνια ο Αν. Παπανδρέου. Το 
προφίλ του κ. Σημίτη στις αμε-

Του ανταποκριτή μας 
στην ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 
ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

νίζει ως «περισσότερο τεχνο
κράτη και λιγότερο ιδεολόγο», 
καθώς και αντίθετο στις εθνικι
στικές τάσεις που είχαν εκδη

λωθεί στην Ελ
λάδα τα τελευ
ταία χρόνια. Ο κ. 
Σημίτης δεν είχε 
κ α λ λ ι ε ρ γ ή σ ε ι  

προσωπικές σχέσεις με τους 
Αμερικανούς διπλωμάτες ή α- 
ξιωματούχους, πολλοί εκ των 
οποίων δεν τον γνωρίζουν προ-

ρικανικές υπηρεσίες τον εμφα- σωπικά. Οι Αμερικανοί αναμέ-

νουν τώρα με ενδιαφέρον τις 
τοποθετήσεις του κ. Σημίτη στα 
υπουργεία Εξωτερικών και 
Αμυνας. Το μεσοπρόθεσμο ζή
τημα που τους απασχολεί είναι 
το αν το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει 
να διατηρηθεί ενωμένο. Ο κ. 
Κλίντον αναμένεται να στείλει 
θερμό μήνυμα στον νέο πρω
θυπουργό, ενώ δεν πρέπει να 
αποκλείεται πρόσκληση για επί
σκεψη του κ. Σημίτη στις ΗΠΑ, 
μετά την επίσκεψη του κ. Στε- 
φανόπουλου, τον Μάιο.

«Μετάβαση σε νέα γενιά ηγεσίας»
Οι σοσιαλιστές βουλευτές ψήφισαν έ

χοντας κατά νου την εκλογή του υποψή
φιου που θα μπορούσε να τους οδηγήσει 
στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση με 
τις μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας, 
αναφέρει το πρακτορείο «Ρόιτερ» στην 
ανταπόκρισή του, για την ανάδειξη του κ. 
Κώστα Σημίτη στην πρωθυπουργία.

Ο κ. Σημίτης χαρακτηρίζεται «τεχνο- 
κράτης» και «εκσυγχρονιστής», ενώ κατά 
το πρακτορείο η εκλογή του «σηματοδο
τεί τη μετάβαση των δύο μεγάλων κομμά

των σε μια νέα γενιά ηγεσίας και στο τέ
λος της εποχής των πολιτικών γιγάντων 
της περιόδου από τον Δεύτερο Παγκό
σμιο Πόλεμο μέχρι τη δικτατορία του 
1967, και στη συνέχεια την περίοδο της 
Μεταπολίτευσης».

Σύμφωνα με το «Ρόιτερ» η μεγαλύτερη 
πρόκληση για τον νέο πρωθυπουργό θα 
είναι να κατάφερει να ενώσει όλες τις τά
σεις του ΠΑΣΟΚ και να βρει διαύλους επι
κοινωνίας, κυρίως «με τους φανατικούς 
υποστηρικτές του κ. Ανδρ. Παπανδρέου,

που επί ενάμιση χρόνο παρακολουθού
σαν τον κ. Σημίτη να αμφισβητεί τον προ
κάτοχό του στην πρωθυπουργία».

•  Λευκωσία (ΑΠΕ). Εντονο υπήρξε το 
ενδιαφέρον στη Κύπρο για τη διαδικασία 
εκλογής του νέου πρωθυπουργού, ενώ 
μόλις έγινε γνωστή η εκλογή του κ. Κώ
στα Σημίτη, ο πρόεδρος της Κυπριακής 
Βουλής κ. Αλ. Γαλανός διέκοψε τη συνε
δρίαση και «ευχήθηκε εκ μέρους του Σώ
ματος κάθε επιτυχία στο νέο πρω
θυπουργό της Ελλάδος».

Ανησυχία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την Κύπρο

Υστερα από τις απειλές Τσιλέρ για προσάρτηση των κατεχομένων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εξέφρασε με ψήφισμά του την 
ανησυχία του για τις απειλές 
της πρώην πρωθυπουργού της 
Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ περί 
προσαρτήσεως της βορείου 
Κύπρου, ενώ παράλληλα υπο
στήριξε για πρώτη φορά ρητώς 
την πρωτοβουλία του Ερ
γατικού Κόμματος του Κουρδι
στάν (ΡΚΚ) για μονομερή εκε
χειρία. Η αναφορά στο ΡΚΚ εί
χε ως αποτέλεσμα να μην υπο- 
στηριχθεί το ψήφισμα απο το 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
«εκφράζει την ανησυχία του 
για τη δήλωση της ασκούσης 
τα καθήκοντα της πρωθυπουρ-

γού Τ. Τσιλέρ, σχετικώς με το 
ενδεχόμενο προσαρτήσεως 
του βορείου τμήματος της Κύ
πρου στην Τουρκία σε συνάρ
τηση με τη μελλοντική προ
σχώρηση της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση και καλεί 
την Τουρκία να συμμορφωθεί 
προς τις διατάξεις της Τελωνει- 
ακής Ενώσεως», αναφέρει το 
ψήφισμα που ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στη Λευκωσία, εξάλλου, ο 
Αμερικανός πρέσβης κ. Ρίτσαρ- 
ντ Μπάουτσερ επιβεβαίωσε για 
άλλη μια φορά ότι ο Αμερικα
νός υφυπουργός Εξωτερικών 
κ. Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ θα επι- 
σκεφθεί τη Λευκωσία -αν και

δεν προσδιόρισε συγκεκριμένη 
ημερομηνία-, επανέλαβε ότι 
δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέ
διο, και πρόσθεσε ότι ακόμη και 
αν ο κ. Ρ. Χόλμπρουκ αποχωρή
σει από το υπουργείο Εξωτερι
κών «δεν θα διαλυθεί η αμερι
κανική διπλωματία και θα βρού
με τρόπο να συνεχίσουμε τις 
προσπάθειές μας».

•  Ποινή φυλακίσεως 18 μη
νών επέβάλε το Επαρχιακό Δι
καστήριο Λευκωσίας στον πρώ
ην κυβερνητικό εκπρόσωπο, κ. 
Ακη Φάντη, τον οποίο βρήκε έ
νοχο για τον τρόπο με τον ο
ποίο χειρίσθηκε κονδύλια αφο- 
ρώντα στη διαφώτιση της διε
θνούς κοινής γνώμης.
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Η  κ. Τσιλέρ απείλησε να προ- 
σαρτήσει στην Τουρκία τη βό
ρεια Κύπρο.

Ενθουσιασμός 
και μετά 

κατήφεια στη 
Θεσσαλονίκη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ο ενθουσια
σμός έδωσε τη θέση του στην 
κατήφεια, στα πρόσωπα των 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ στη Θεσ
σαλονίκη, αμέσως μετά την α
νακοίνωση των τελικών αποτε
λεσμάτων της ψηφοφορίας 
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του κόμματος για την ανάδειξη 
νέου πρωθυπουργού. Λίγα λε
πτά της ώρας πριν γίνει γνωστό 
ότι ο κ. Κ. Σημίτης είναι ο νέος 
πρωθυπουργός, οι φίλοι του κ. 
Α. Τσοχατζόπουλου,- στελέχη 
και απλά μέλη του ΠΑΣΟΚ, που 
είχαν συγκεντρωθεί στα γρα
φεία της νομαρχιακής επιτρο
πής Θεσσαλονίκης ήταν έτοιμα 
να ανοίξουν σαμπάνιες για να 
γιορτάσουν τη, θεωρούμενη α
πό τους ίδιους ως σίγουρη, επι
κράτηση του κ. Τσοχατζόπου
λου. Οι σαμπάνιες δεν ανοίχτη
καν και οι συγκεντρωθέντες α
ποχώρησαν. Πριν από τη συνε
δρίαση της νομαρχιακής επι
τροπής ο πρόεδρός της κ. Κ. 
Μαμέλης δήλωσε στην «Κ» ότι 
«το ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι μπορεί 
να ζήσει και χωρίς τον Ανδρέα 
Παπανδρέου. Το απέδειξαν οι 
άψογες διαδικασίες για την α
νάδειξη νέου πρωθυπουργού 
και οι τοποθετήσεις όλων των 
υποψηφίων, οι οποίες εγγυώ- 
νται την ενότητα και τη συνέ
χεια του Κινήματος».

Τηλεγράφημα 
του Κόλ 
προς τον 

Α. Παπανδρέου
ΒΟΝΝΗ (ΑΠΕ). Τηλεγράφημα 
το οποίο απέστειλε προχθές 
στον κ. Ανδρ. Παπανδρέου ο 
καγκελάριος Χέλμουτ Κολ, στο 
οποίο εξέφραζε τη λύπη του 
για την παραίτηση του τέως 
πρωθυπουργού, δόθηκε χθες 
στη δημοσιότητα από την Κα
γκελαρία. Στο τηλεγράφημά, 
που είναι σε ιδιαίτερα θερμό ύ
φος, ο κ. Κολ χαρακτηρίζει τον 
κ. Παπανδρέου «προσωπικότη
τα υψηλού επιπέδου» και ανα
φέρει ότι «συνδιαμόρφωσε α
ποφασιστικά την ιστορία της 
Ελλάδος στο δεύτερο ήμισυ 
αυτού του αιώνα». Ο Γερμανός 
καγκελάριος αναμένεται να α
πευθύνει σήμερα συγχαρητή
ριο τηλεγράφημα στο νέο πρω
θυπουργό κ. Κ. Σημίτη.

Η Τουρκία 
επιθυμεί 

καλές σχέσεις 
με Ελλάδα

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Α. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ. 
«Νέα αρχή» στις ελληνοτουρκι
κές σχέσεις επιθυμεί η Αγκυρα 
με την ανάδειξη του νέου πρω
θυπουργού στην Ελλάδα. Αυτό 
δήλωσε χθες ο Τούρκος υ
πουργός Εξωτερικών κ. Ντενίζ 
Μπαϊκάλ πριν γίνει γνωστή η ε
κλογή τού κ. Κώστα Σημίτη. Και 
διευκρίνισε ότι «όποιος και αν 
είναι ο πρωθυπουργός η 
Τουρκία επιθυμεί να έχει καλές 
σχέσεις με την Ελλάδα».

Ο Τούρκος υπουργός υπο
γράμμισε τη «σημασία» που α
ποδίδει η Αγκυρα στην ελληνο
τουρκική συνεργασία. «Δεν 
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα που 
να εμποδίζει τη συνεργασία», 
είπε ο κ. Μπαϊκάλ και πρόσθε
σε ότι «το Αιγαίο πρέπει να ε
νώνει και όχι να χωρίζει» τις 
δύο χώρες.

Οι δηλώσεις αυτές του κ. 
Μπαϊκάλ, που είναι σοσιαλδη
μοκράτης και υπηρεσιακός 
υπουργός, υπογραμμίζουν την 
αυξανόμενη επιθυμία μεγάλου 
μέρους της τουρκικής ηγεσίας 
να ξεπεράσει το σημερινό - ιδι
αίτερα χαμηλό επίπεδο των 
σχέσεων των δύο χωρών και να 
οδηγήσει τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις σε άλλο επίπεδο.

Η επιθυμία αυτή έρχεται σε 
αντίθεση με τις διαθέσεις συ
ντηρητικών κέντρων που μόλις 
πριν από μερικές μέρες δήλω
ναν ότι «όποιος και αν είναι ο 
πρωθυπουργός στην Ελλάδα, 
δεν αλλάζει η πολιτική προς 
την Τουρκία».

Η πίεση που αισθάνεται με
γάλο μέρος της τουρκικής κοι
νωνίας από την αυξανόμενη ε
πιρροή εθνικιστικών και συντη
ρητικών ρευμάτων, ενισχύει 
την επιθυμία για φιλικές σχέ
σεις με την Αθήνα.

Η αβεβαιότητα που είχε δη
μιουργήσει η αδυναμία σχημα
τισμού κυβερνήσεως ενθαρρύ
νει ακόμα περισσότερο όσους 
ζητούν να ξεπερασθούν τα στε
ρεότυπα καθόριζαν μέχρι τώρα 
οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.


