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Τ α  Ν έ α  ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

ΤΟ «ΙΝΦΟ- 
ΜΑΝΙΑΚ» 
που φοβό
μουν δεν το 
έπαθα εγώ. 
Το έπαθε η 
μάνα μου. Η 

περιπέτεια της πληρο
φόρησης αρχίζει από το 
πρωί. Από πρωί πρωί. 
Από την ώρα που το ρα
διόφωνο διαβάζει εφη
μερίδες. Η Μαρία Μαρ- 
κουλή «Σε πρώτο ενι
κό». Σελ. 21.

ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΣ καί
σιδεροκέφαλος ο νέος 
Πρωθυπουργός. Γιατί τα 
προβλήματα του τόπου είναι 
πολλά. Η αντιμετώπισή τους 
απαιτεί τόλμη, πρωτοβουλίες, 
λεπτούς χειρισμούς, ευστροφία, 
σωφροσύνη και, φυσικά, σκληρή 
δουλειά. Ο Λ. Παπαδόπουλος 
στις «Ματιές». Σελ. 4. Βλ. και Ηλ. 
Γεωργάκη στους «Προβολείς», 
σελ. 6.

I
Η ΝΕΑ μεγάλη ιδέα είναι αυτή η 
κοινωνία, αυτό το κράτος να 
μπορέσει να πραγματοποιήσει το 
ποιοτικό άλμα. Να λειτουργήσει 
ποιοτικά για  να εξασφαλιστεί η 
συνέχεια και η διατήρηση του 
Ελληνισμού. Ο Α. 
Μακρυδημήτρης στην «Τρίτη 
Άποψη». Σελ. 6.

Πανόραμα
ΤΟ υΝ- 
ϋ  Ε Κ - 
β Κ Ο υ Ν ϋ  
του Ε. Κου- 
στουρίτσα 
χωρίζεται  
σε δύο «επίπεδα». Σ’ αυ
τά που συμβαίνουν επί 
της γης και στα άλλα 
που λαμβάνουν χώρα 
«υπογείως». Πρόκειται 
για ένα «παιχνίδι» μετα
ξύ πραγματικότητας 
και «φαντασίας», αλή
θειας και ψέματος. «Πα
νόραμα», σελ. 4-5.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Θάνος Παπαδόπουλος

Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δύσκολο όνειρο 
να φιλοξενήσει η Αθήνα την 
Ολυμπιάδα του 2004. Όμως, με 
άριστα το 10, η Αθήνα παίρνει 9, 
με ανοδικές τάσεις. Περισσότερο 
όμως φοβάμαι τους εαυτούς μας. 
Οι απαντήσεις στις «30 
Ερωτήσεις» του Μ. Μαυρομμάτη 
στη σελ. 20.

ΔΙΑΚΟΣΙΟΙ μικροί μαθητές 
εγκαταλείπουν από την ερχόμενη 
χρονιά τις ακριτικές περιοχές στα 
ελληνοσκοπιανά σύνορα και 
μεταναστεύουν στα αστικά κέντρα 
του Ν. Κιλκίς. Από την επόμενη 
χρονιά κλείνουν 21 δημοτικά 
σχολεία στα ελληνοσκοπιανά 
σύνορα. Σελ 41.

ΤΟ ΚΡΥΟ ήταν δυνατό αυτή την 
εβδομάδα. Και το χιόνι δεν 
έλειψε. Όμως ορισμένα 
χιονοδρομικά κέντρα δεν 
λειτουργούν ακόμη. Λόγω

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ είχαν μπαμπά επιχειρηματία. Και η καριέρα 
τους ήταν προδιαγεγραμμένη. Όταν λοιπόν ολοκλήρωσαν 
τις σπουδές τους ανέλαβαν το δύσκολο ρόλο της διοίκησης 
των οικογενειακών επιχειρήσεων. Μιλούν στην «Καλύτε
ρη Ζωή» οι: Μαρί Δασκαλαντωνάκη, Αλεξάνδρα Πάλλη, 
η Μαρία και η Κατερίνα Ααλαούνη (φωτογραφία) και η 
Διάνα Βουράκη. Σελ. 1,2 και 3.

έλλειψης χιονιού. Κι εμείς που 
λέγαμε ότι θα δούμε άσπρη μέρα!
Η Εύη Ελευθεριάδου στη σελ. 43.
Ο Καιρός στη σελ. 44.

I
Α. ΚΟΡΜΠΕΝ: Δυσκολεύομαι 
πολύ να είμαι αργόσχολος, γιατί 
έχω εσωτερικεύσει πολύ έντονα τη 
χριστιανική ηθική. Η ιδέα του 
κενού χρόνου, του χρόνου που 
μπορείς να βρεις τον εαυτό σου, 
που αφιερώνεις στο στοχασμό έχει 
πολύ αρνητική έννοια, γιατί 
παραπέμπει σε χρόνο χαμένο. Τα

____________  ΑΝ Τ ΙΡΡΗ ΣΕ ΙΣ  __________

Αλλαγές
Κύριε Αιευθνντά,
Δύο ψηφοφορίες μέσα σε μία μέρα; Πάει, χάλασε και το 

ΠΑΣΟΚ.
Με τιμή
Νεόκοπος

«Πρόσωπα» στη σελ. 48.
lib« ί ϊ*
W

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ έως το 93
απορροφούσαν 127,5 εκατ. ECU. 
Αν και στην πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
υπήρχαν μόνο 3-4 ελληνικά 
μαγαζιά. Βέβαια, το εμπάργκο 
μείωσε τις ελληνικές εξαγωγές 
στα ελάχιστα επίπεδα. Όμως, 
τώρα οι Έλληνες επιχειρηματίες 
θεωρούν ότι μπορούν να 
δραστηριοποιηθούν. Ο Στ. 
Διανέλλος στη σελ. 50.

«ΤΑ ΝΕΑ» 
σας
προσφέρουν 
σε τιμή 
δώρου 
ένα
CD Player και 
5 CD

Εάν
θέλετε ποιότητα και 

όχι μια πανάκριβη εγκατά
σταση, «ΤΑ ΝΕΑ» σάς προσφέ

ρουν σε τιμή δώρου ένα CD Player 
και 5 CD. Για να ακούτε την αγαπη

μένη σας μουσική όταν:
•  Κινείστε 

•  Γυμνάζεστε
ν·  Θέλετε να μοιραστείτε την α; 

πόλαυση με τους 
φίλους σας

1. ΤΡΑΓ0ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕ,
2. ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ 

3.R0CK
4.DANCE 
5.OPERA

15

Α Ν Α Τ Ο Λ Η  Η Λ ΙΟ Υ : 7 .3 9 '  
Δ Υ Σ Η  Η Λ ΙΟ Υ : 5 .3 2 '  
Σ ε λ ή ν η  2 8  η μ ε ρ ώ ν

Σήμερα  τα  μονά 
αύριο όλα ελεύθερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, μερ ική  ή περι
ληπτική, ή κατά παράφραση, ή 
διασκευή απόδοση το υ  π ερ ιεχομέ
νου τη(; εφ ημερ ίδας με οποιονδήπο- 
τ ε  τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρον ικό , 
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, 
χωρίς π ροηγούμενη γραπτή άδεια 
το υ  εκδότη . Ν ομος 2121/1993 και 
κανό νες  Δ ιεθνούς Δικαίου που 
ισχύουν στην Ελλάδα.

Κ αιρός
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Αθήνα ........................ ......8
Θεσ/νίκη..................... ..... 7
Πάτρα......................... ......9
Λάρισα....................... ......8
Ιωάννινα..................... ......5
Ηράκλειο.................... ....10

Εξωτερικού
Φρανκφούρτη........... ......0
Λευκω σία................... ......9
Λονδίνο...................... ......7
Παρίσι......................... ......7
Ρώ μη.......................... ....12

Πώς είναι ...και πού
ΘΑΛΑΣΣΑ

Ν Λ Α /  ΠΟΛΥ 
'  * '  ‘  ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΣΤΑΤΟ Σ

ΤΡΙΚΥΜΙΩΔΗΣ

ΒΡΟΧΗ

1^1-.^̂ ΠΟΛΥ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ

Ù

Φ

ΑΝΕΜΟΙ

ΑΤΠΚΗ: Λίγες νεφώσεις. 
Άνεμοι: Εως μέτριοι.
Θάλασσα: Έως ταραγμένη. 
Θερμοκρασία: 0 έως 8 β.

Β. ΕΛΛΑΔΑ: Λίγες νεφώσεις. 
Άνεμοι: Εως μέτριοι.
Θάλασσα: Εως ταραγμένη. 
Θερμοκρασία: -3 έως 7 β.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ Ν. ΕΛ
ΛΑΔΑ: Λίγες νεφώσεις σ’ 
ολόκληρη τη χώρα και ασθενείς 
χιονοπτώσεις στα ορεινά. 
Άνεμοι: Ισχυροί.
Θάλασσα: Ταραγμένη. 
Θερμοκρασία: -9 έως 11 β.

ΑΥΡΙΟ: Σποραδικές βροχές στο 
δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Που είναι Τ ι

Μ ικ ρ ο π ο λ ιτ ικ ά ......................σελ. 4

Μ ατιές  μ ε  τον

Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ.....................σελ. 4

Ε κτος ΣΥΝΟΡΩΝ......................... σελ. 45

Δ ιε θ ν ή ......................................... σελ. 45-48

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ................................ σελ. 49

Ο ικ ο ν ο μ ία .................................. σελ. 49-53

Α σ τ ρ α ........................................... σελ. 54

Γ ια  ΩΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ.........................σελ. 54

Μ ικρές  ΑΓΓΕΛΙΕΣ.............. σελ. 55-62

Κ ο ιν ω ν ικ ά ...................................σελ. 62-63

Πανόραμα
Ε π ιφ υ λ λ ίδ ε ς ................................σελ. 27

Τ η λ ε ό ρ α σ η ..................................σελ. 30-33

ΘΕΑΜΑΤΑ......................................σελ. 38-39

Σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ό ................................σελ. 39
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Παντελής
Βούλγαρης:

(ο σκηνοθέτης, 
στο «Βήμα»)

«Η τηλεόραση είναι ένα 
μπέρδεμα που οδηγεί στο 
σημείο, σήμερα, να 
βλέπουν στο δρόμο τον 
Αλαβάνο τον 
ευρωβουλευτή και να τον 
ρωτούν αν παίζει στο 
“Τρίτο Στεφάνι”».

Αλέκος
Φασιανός:
(ο ζωγράφος, σε 
δη μοσιογράφο που του 
προσφέρει τσιγάρο -  από 
την «Απογευματινή») 
«Δοκίμασα να μάθω να 
καπνίζω για... λόγους 
ευγένειας, για να μην 
αφήνω τους άλλους μόνους 
όταν καπνίζουν, αλλά δεν 
μπόρεσα. Ευχαριστώ».

Τέρενς
Κουίκ:
(περιγράφει στο περιοδικό 
«Αν-Τηλεόραση», μια από 
τις συνεντεύξεις που πήρε) 
«Η Ρίτα Σακελλαρίου 
απαντούσε σε όλες τις 
ερωτήσεις με ναι, όχι, ίσως, 
μπορεί. Οταν τελικά τη 
ρώτησα, κ. Σακελλαρίου, τι 
άρωμα φοράτε; μου 
απάντησε δεν ξέρω, και 
έκλεισα τη συνέντευξη».

I
Εύη
Αδάμ:
(το μοντέλο, στο 
«Ζάπινγκ»)
«Μ’ αρέσουν πολύ οι 
εκπλήξεις και καθόλου τα 
προβλεπόμενα πράγματα. 
Όταν όλα προβλέπονται, 
πλήττω!».

ΤΑ ΝΕΑ
ΕΤΟΣ 50ό____________ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 15440

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΕΚΔΟ ΤΗΣ: ΧΡ. Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΤΗ Σ: Λ. Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΤΗ Σ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: Β. ΓΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Κ. Γ. ΡΕΣΒΑΝΗΣ 
ΗΛ. Κ. ΜΑΤΣΙΚΑΣ 
Π. I. ΚΑΨΗΣ

ΣΥ Μ ΒΟ ΥΛΟ Σ 
ΕΚΔΟΣΕΩΣ: Μ. Γ. ΦΑΚΙΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 33.33.555 (60γραμμές) 
32.50.611 -13,32.50.810-19,32.30.221 -23 & 

32.37.283-86
FAX 32.28.797 - 32.41.320 - 32.41.332 

Χρ. Λαδά 3, Τ.Δ. 102 37, ΑΘΗΝΑ
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Του Κώστα Μ ητρόπουλου

Υπόσχεση για 
σκληρή δουλειά
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Μια νεα εποχή αρχίζει για το ΠΑΣΟΚ με την εκλογή τού κ. Κώστα Σημίτη 
στη θέση του Πρωθυπουργού. Ενός ανθρώπου που υπόσχεται ένα νέο ήθος 
και ύφος εξουσίας, κοινωνική ευαισθησία, αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα, αλλά και σκληρή δουλειά για την επίλυση των 
σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. Ενός ανθρώπου που 
υπόσχεται ότι θα δώσει νέα προοπτική στην Κεντροαριστερά στην Ελλάδα, 
και ότι θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στη νίκη στις εκλογές του 1997.

Του
Νότη Παπαδόπουλου

Ο κ. ΣΗΜΙΤΗΣ στην πρώτη του ομιλία 
μετά την εκλογή του εμφανίσθηκε ε- 
νωτικός, τονίζοντας ότι η νίκη δεν εί

ναι προσωπική αλλά νίκη του συλλογικού 
ΠΑΣΟΚ και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υ
πάρξουν αποκλεισμοί στη νέα κυβέρνηση.

Ο νέος Πρωθυπουργός λίγο μετά την εκλο
γή του επισκέφθηκε μαζί με τον Γιώργο Πα- 
πανδρέου και ενημέρωσε και επισήμως τον ι
δρυτή και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Πα- 
πανδρέου, στο Ωνάσειο. Σήμερα, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας θα δώσει στον νέο Πρωθυ
πουργό την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, 
η οποία θα ορκισθεί μαζί με τον κ. Σημίτη στις 
αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η νέα κυβέρ
νηση θα έχει στη συνέχεια 15 ημέρες στη διάθε
σή της για να ετοιμάσει τις προγραμματικές τη ς 
δηλώσεις και να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύ
νης από την ελληνική Βουλή.

Έτσι ο κ. Απόστολος - Αθανάσιος Τσοχα- 
τζόπουλος, ο οποίος αμέσως μετά την πρώτη 
ψηφοφορία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
φαινόταν να έχει πάρει το καλύτερο δώρο για

τη χθεσινή του ονομαστική εορτή -  Αγιου Αθα
νασίου βλέπετε -  έχασε με 11 ψήφους διαφορά. 
Ο κ. Τσοχατζόπουλος πάντως -  μαζί και οι άλ
λοι συνυποψήφιοι κ.κ. Αρσένης και Χαραλα- 
μπόπουλος -  στάθηκαν στο ύψος των περιστά
σεων όχι μόνο χειροκροτώντας εγκάρδια τον 
νέο Πρωθυπουργό, αλλά και διαβεβαιώνοντας 
για τη συνεργασία τους για μια νέα συλλογική 
πορεία του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης.

Το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας, 
όμως, ήταν «σκωτσέζικο ντους» για την αξιω
ματική αντιπολίτευση. Ιδιαίτερη δυσθυμία επι
κρατούσε στην οδό Ρηγίλλης μετά την ανακοί
νωση της νίκης Σημίτη, ο οποίος αποτελεί, χω
ρίς αμφιβολία, τον δυσκολότερο αντίπαλο του 
κ. Έβερτ. Η Ν.Δ. θα πρέπει τώρα να αλλάξει 
άρδην την αντιπολιτευτική της τακτική, βλέπο
ντας την περίπτωση νίκης της στις εκλογές του 
1997 να απομακρύνεται.

Αντίθετα, η εκλογή του κ. Κώστα Σημίτη α- 
ντιμετωπίστη κε κατ’ αρχήν θετικά στις Βρυξέλ
λες, διότι αυτή σηματοδοτεί, όπως πιστεύουν 
στην Κομισιόν, μια εκσυγχρονιστική επιλογή 
ενός «ευρωπαϊστή» και οπαδού της ευρωπαϊ
κής ολοκλήρωσης, ο οποίος δεν πρόκειται να 
χαλαρώσει τα μέτρα του προγράμματος σύ
γκλισης. (Σελ. 5 έως 19).

Η αρχή
ΤΟ στάδιο της 

αβεβαιότητας έληξε...
ΚΑΙ με την ανάδειξη του 

Κώστα Ση μίτη ως νέου 
πρωθυπουργού ανοίγει ο 
δρόμος...

ΓΙΑ την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση 
προβλη μάτων που -  κατά 
κοινή ομολογία-δεν 
επιτρέπεται να χρονίσουν

άλλο.
Η ΑΛΑΑΓΗ -  και δεν υπάρχει 

αμφιβολία πως είναι βαθιά -  που 
συνετελέσθη χθες...

★  ΟΧΙ μόνο κατέδειξε πως το 
ΠΑΣΟΚ διέθετε τη δύναμη να 
αντιμετωπίσει, με διαφανείς και 
δη μοκρατικές διαδικασίες, μία 
κρίσιμη φάση της ιστορίας του...

★  ΟΧΙ μόνο απέδειξε πως έχει 
κατακτήσει την ωριμότητά του...

★  ΑΛΑΑ και έδωσε -  με την 
υποδειγματική στάση που 
τήρησαν και οι τέσσερις 
υποψήφιοι -  ένα σπάνιο δείγμα 
ήθους στον δημόσιο βίο μας.

ΠΡΩΤΟ μέλη μα του νέου 
πρωθυπουργού θα είναι 
ασφαλώς να εμπεδώσει σε όλους 
-  με τον σχη ματισμό και τη 
σύνθεση της κυβέρνησής του-τη 
βεβαιότητα...

ΠΩΣ ο τόπος κυβερνάται με 
σταθερότητα και πρόγραμμα με 
σαφείς στόχους, στα πλαίσια της 
λαϊκής εντολής.

Η ΠΕΙΡΑ και η γνώση που 
διαθέτει ο νέος πρωθυπουργός 
δεν μπορεί να αμφισβητηθούν 
από κανέναν...

ΚΑΙ, αντιθέτως, όλοι προσδοκούν 
πως τα προσόντα του θα 
αξιοποιηθούν...

ΓΙΑ την ανανέωση του πολιτικού 
σκηνικού και τη δρομολόγηση 
πρωτοβουλιών...

ΠΟΥ θα δώσουν νέα ώθηση στο 
κυβερνητικό πρόγραμμα.

ΤΟ στίγμα της ενότητας που τόσο 
έντονα -  και με συγκινητικούς 
ακόμα τόνους -  δόθηκε απ' όλους 
χθες...

ΘΑ επιβεβαιωθεί -  είναι βέβαιο -  
στην πράξη με τον απεγκλωβισμό 
από αδιέξοδες αντιπαραθέσεις 
και αγκυλώσεις του 
παρελθόντος.
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Συσπείρωση
' ΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ 
Πρωθυπουργός, λοιπόν, ο 
κ. Κ. Σημίτης.

Καλορίζικος! Καλορίζικος και 
σιδεροκέφαλος! Γιατί τα 
προβλήματα του τόπου είναι πολλά. 
Η αντιμετώπισή τους απαιτεί 
τόλμη, πρωτοβουλίες, λεπτούς 
χειρισμούς, ευστροφία, σωφροσύνη 
και, φυσικά, σκληρή δουλειά. Και

___________  απαιτεί και
συσπείρωση. Όλοι, 
πια, στο ΠΑΣΟΚ, 
οφείλουν να γίνουν 
μια σφιχτή γροθιά. 
Όλοι οφείλουν να 
τεθούν στη διάθεση 
του νέου προέδρου 
της κυβέρνησης. Και 
να τον βοηθήσουν. 
Με κάθε τρόπο. 
Τεράστια η ευθύνη. 
Γιατί, εκτός των 
άλλων, ο

Πρωθυπουργός, που εξελέγη χθες 
από την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του κυβερνώντος κόμματος, 
διαδέχεται τον Ανδρέα 
Παπανδρέου. Έναν μεγάλο ηγέτη, 
που εδώ και τρεις δεκαετίες 
πρωταγωνιστεί στην πολιτική 
σκηνή της Ελλάδας. Έναν ηγέτη 
που η πλειοψηφία του ελληνικού 
λαού τού ανέθεσε τη διακυβέρνηση 
της χώρας, τρεις φορές, μέσα σε 
είκοσι χρόνια! Και τον λάτρεψε!
Και του συμπαραστάθηκε στις 
δύσκολες ώρες του βίου του. Που 
δεν ήταν λίγες.
Τι περιμένει ένας απλός, 
δημοκρατικός πολίτης αυτής της 
χώρας από τον νέο Πρωθυπουργό; 
Να συγκροτήσει, νομίζω, μια 
κυβέρνηση ολιγομελή, ευκίνητη.
Να ξεχάσει ότι χρωστάει να 
υπουργοποιήσει τον έναν και τον 
άλλον, επειδή τον προτίμησαν, και 
ν’ αφήσει στην άκρη εκείνους που 
δεν τον ψήφισαν.
Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πιο 
κρίσιμη καμπή της ιστορίας του. ΓΓ 
αυτό και ο Πρωθυπουργός οφείλει 
να δώσει στους άριστους 
υπουργεία, γραμματείες, θέσεις- 
κλειδιά στον κρατικό μηχανισμό. 
Έχει πολύ καλά στελέχη αυτό το 
λαϊκό κίνημα, που πριν από δύο 
χρόνια ξαναπήρε την εξουσία με 
47%. Αυτά τα στελέχη να 
αξιοποιηθούν. Ώστε το διάστημα 
ως τις επόμενες εκλογές -  δύο 
χρόνια, περίπου -  να ’ναι 
δημιουργικό. Όπως ήταν. Και πιο 
πολύ ακόμα.
Ο τόπος έχει ανάγκη από μια 
σταθερή κυβέρνηση. Δυνατή. Που 
θα φέρει εις πέρας το έργο του 
Ανδρέα Παπανδρέου. 
Καθυστερήσεις, πλέον, δεν 
δικαιολογούνται. Είναι ευκαιρία να 
γυρίσει η ρόδα. Με ταχύτητα. 
Διάβαζα, τούτες τις μέρες, ότι 
κάποιοι αρχηγοί κομμάτων ζητούν, 
επίμονα, προσφυγή στις κάλπες. 
Ρωτάω: για ποιο λόγο; Συμφέρει τη 
χώρα, συμφέρει την οικονομία, να 
σταματήσει η δουλειά, που σίγουρα 
γίνεται, για ν’ αρχίσει ο 
προεκλογικός αγώνας, που θα 
φέρει τα πάνω κάτω;
Μίλησα για την οικονομία. Χωρίς 
αμφιβολία, πρέπει να παλέψουμε 
για να κατακτήσουμε τους στόχους 
μας. Αλλά το ΠΑΣΟΚ οφείλει να 
δείξει, επιτέλους, και το κοινοτνικό 
του πρόσωπο. Οφείλει να σταθεί 
δίπλα στις λαϊκές τάξεις. Και ιδίως 
δίπλα στους συνταξιούχους. Τα 
περιθώρια είναι στενά. Αλλά 
υπάρχουν.

ΜΙΚΡΟ

Το σκωτσέζικο 
ντους...

ΟΙ βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν, αλλά στη Ν.Δ., όπου δεν ψή
φιζαν, έκαναν τις εκτιμήσεις τους -  και όχι μόνο: θα ήταν ψέ
ματα αν σας λέγαμε ότι όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα 
της πρώτης ψηφοφορίας (όταν οι κ.κ. Κ. Σημίτης και Α. Τσο- 
χατζόπουλος ισοψήφησαν) στενοχωρήθηκαν οι άνθρωποι 
που βρέθηκαν, στη Βουλή, στα γραφεία της Νέας Δημοκρα
τίας. Ό χι μόνον δεν στενοχωρήθηκαν, αλλά άνοιγαν σαμπά
νιες...

ΛΟΙΠΟΝ, για να ξέρετε, όταν βγήκε το τελικό αποτέλεσμα -  όταν 
δη λαδή, εξελέγη πρωθυπουργός ο κ. Κ. Ση μίτης -  στα γραφεία 
της Νέας Δημοκρατίας, μόνο χαρές δεν έκαναν. Αντίθετα, οι 
άνθρωποι του κ. Μητσοτάκη δεν έκρυβαν τη χαρά τους...

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Σκωτσέζικο 
ντους Νο2...

ΟΤΑΝ περιμένεις να είσαι -  στην καλύτερη περίπτωση -  δεύτερος 
στην πρώτη ψηφοφορία, με αρκετές ψήφους διαφορά από τον 
πρώτο, είναι φυσικό, όταν παίρνεις στην πρώτη ψηφοφορία τον 
ίδιο αριθμό ψήφων με εκείνον που (υποτίθεται ότι) προηγείται 
με κάποια διαφορά, να πανηγυρίζεις...

Ε, ΕΤΣΙ έγινε και με τους ανθρώπους του κ. Α. Τσοχατζόπουλου: όταν 
ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα, άρχισαν να αγκαλιά
ζονται, να ανταλλάσσουν ασπασμούς και να ετοιμάζονται ν’ α
νοίξουν σαμπάνιες...

ΟΜΩΣ, όταν βγήκαν τα τελικά αποτελέσματα, τα συναισθήματα άλ
λαξαν -  αλλά ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος διέψευσε τους πάντες, όταν 
συνεχάρη τον νέο πρωθυπουργό...

Του Δημήτρη Χαντζόπουλου

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ με Σημίτη; Σ ιγά, βρε 
πα ιδ ιά  -  χειμώνας είναι...

ΩΠΑ! ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ διαδικα- 
σίες στο ΠΑΣΟΚ; σα να λέμε, χ ιο 
νιάς τον Αύγουστο...

ΠΟΙΟ ΘΡΙΑΕΡ ττ\ς Παρασκευής; Αν 
ήσασταν παρών (ή παρούσα) 
στην χθεσινή εκλογή, δεν θα αλ
λάζατε με τίποτα  το θρίλερ της 
Πέμπτης...

ΑΥΤΟΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, μοι
άζει πολύ με πρω θυπουργό του 
ΠΑΣΟΚ...

ΑΣΧΕΤΟ: Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαί
νει Δεξιά..

ΝΕΑ ΣΕΑΙΑΑ; Τι νέα σελίδα; Εδώ, 
μιλάμε γ ια  νέο βιβλίο...

ΑΟΙΠΟΝ, ΟΠΟΙΟΣ έχει πολλές προσ
δοκίες, ας κρατάει και ένα μικρό 
καλάθι...

ΜΑΖΙΣΟΥ, Ση μίτη, κι ας μας έκλεισες 
το σπίτι...

ΣΧΕΤΙΚΟ:Ο λαός δεν ξεχνά, τι σημαί
νει Δεξιά...

ΤΣΟΒΟΑΑΣ εναντίον Σημίτη: Ό ,τι 
και να γίνει, στην Ελλάδα έχουμε 
χιούμορ...

ΣΧΕΤΙΚΟΤΑΤΟ:Ο λαός δεν ξεχνά, τι 
σημαίνει Δεξιά...

ΓΙΑΤΙ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ στη
Ν.Δ. από τη νίκη Ση μίτη; Ε, όσο να 
’ναι, θα ’χουν τους λόγους τους...

ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ, στηρίζουμε 
τον Κώστα...

1ψ

Ποιοι βγήκαν 
αληθινοί
ΑΟΙΠΟΝ, ΓΙΑ να μη ν ξεχνιόμαστε, πριν α
πό την πρώτη -  και κρίσιμη -  ψηφοφορία, 
πολλοί και διάφοροι έλεγαν τις προβλέψεις 
τους. Κάποιοι έπεσαν μέσα, κάποιοι έπε
σαν έξω. Ποιοι έπεσαν -  περίπου -  μέσα;

Κατ’ αρχήν, ο «υπαρχηγός» του Άκη, ο 
υπουργός Αιγαίου κ. Αντ. Κοτσακάς. Γύ
ρω στις δέκα το πρωί, έδωσε τις δικές του 
προβλέψεις για  την πρώτη ψηφοφορία: Ά
κη ς 59, Σημίτης 51, Αρσένης 35, Χαραλα- 
μπόπουλος 10.

(Όπως αντιλαμβάνεστε, στις «τάσεις» έ
πεσε μέσα)

Το μεσημέρι, έδωσε τις δικές του προ
βλέψεις ο κ. Σ. Αποστολόπουλος, επίσης 
του «κλίματος» του κ. Α. Τσοχατζόπουλου: 
κι εκείνος έδινε 59 στον Άκη, αλλά 55 στον 
κ. Σημίτη, αλλά και μόνον 35 στον κ. Αρσέ- 
νη, όπως και 10 στον κ. Χαραλαμπόπουλο...

I
Ποιοι όεν 
τα βρήκαν
Ε, Ο κ. Γ. ΔΡΥΣ, ας πούμε, δεν τα είχε υπό
ψη του με μεγάλη ακρίβεια τα αποτελέσμα
τα της πρώτης ψηφοφορίας. Όταν ρωτή
θηκε, έδινε 62 μίνιμουμ και 70 μάξιμουμ 
στον κ. Κ. Σημίτη...

Α, και το άλλο: μπορεί να «έπεσαν μέ
σα», αλλά το φυσούσαν και δεν κρύωνε, στο 
γραφείο του κ. Γερ. Αρσένη. Ο υπαρχηγός 
του -  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ -  ο κ. Στ. Σπάθής, είχε προβλέψει 
ακριβώς τη δύναμη του κ. Αρσένη στην 
πρώτη ψηφοφορία...
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Στόχος η 6ετία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιάννης Φάτσης 
Λουκάς Δημάκας

Νέα εποχή ανοίγει με την 
εκλογή του κ. Κώστα Σημίτη 
ως νέου Πρωθυπουργού. 
Αναμένονται αλλαγές που θα 
στοχεύουν στην εφαρμογή 
μιας άλλης κυβερνητικής 
πρακτικής, που ωστόσο θα 
κινείται μέσα στα πλαίσια του 
προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.

«Λέξη- 
κλειδί» 

η ανάπτυξη

Οκ. ΚΩΣΤΑΣ Σημίτης κέρδισε την 
πρώτη μάχη με την εκλογή του ως 
Πρωθυπουργού από την Κοινο

βουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στον 
πρώτο γύρο της ψηφοφορίας ισοψήφησε 
με τον κ. Τσοχατζόπουλο (53 ψή φοι πή ραν 
και οι δύο), αλλά κέρδισε τον δεύτερο γύ
ρο, που του έδωσε 86 ψήφους έναντι 75 του 
κ. Τσοχατζόπουλου.

Οι πρώτες πράξεις του κ. Σημίτη ήταν:

Ι Οι δηλώσεις του με τις οποίες διαβε
βαίωσε ότι θα υπάρξει συνέχεια «στη 
μεγάλη παράταξη που ίδρυσε ο Ανδρέας 

Παπανδρέου» κι εξήγγειλε ότι θα επιτελέ- 
σει ένα έργο που προσδιορίζεται α- 

■■■ πό το τρίπτυχο: «Ενότητα, ανανέω
ση, νίκη στις επόμενες εκλογές».

Αμέσως μετά πήγε στο γραφείο 
του Πρωθυπουργού (στο κτίριο της 
Βουλής) και κάθησε (με άνεση) 

ι"""" στην καρέκλα του κ. Α. Παπανδρέ
ου. Εκεί δέχθηκε τα συγχαρητήρια 

σημερινών υπουργών και βουλευτών. Έ 
δειχνε συγκινη μένος.

2 Η επίσκεψή του στο Ωνάσειο, όπου 
συνάντησε τον κ. Α. Παπανδρέου. 

«Με συνεχάρη για την εκλογή μου», είπε ο 
ίδιος μετά την επίσκεψη. Κι ακόμη είπε: 
«Τον διαβεβαίωσα ότι θα συνεχίσουμε το 
έργο του και θα πορευθούμε την πορεία, 
την οποία αυτός διαμόρφωσε».

Σήμερα στις 10το πρωί πήγε ο κ. Σημί
της στο Προεδρικό Μέγαρο και πήρε από 
τον κ. Στεφανόπουλο την εντολή να σχη
ματίσει κυβέρνηση. Επίσης, στις 12 το με
σημέρι θα επισκεφθεί τα κεντρικά γρα
φεία του ΠΑΣΟΚ (στο κτίριο της οδού 
Χαριλάου Τρικούπη).

Το πρόσωπο που παρουσίασε ο κ. Ση
μίτης ήταν αυτό του εκσυγχρονιστή (και 
του τεχνοκράτη). Κι ο όρος εκσυγχρονι
σμός ήταν σε όλα τα κείμενά του (και ιδι
αίτερα σ’ εκείνα με τα οποία δήλωνε την 
κριτική του τοποθέτηση στην κυβερνητι
κή πολιτική του ΠΑΣΟΚ).

ΑΚΤ£·..Τ1Α IPAKoîlolKovM a 
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ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι που θέτει ο κ. Σημίτης (όπως 

ο ίδιος τους προδιέγραψε χθες) είναι: Συ
νέχεια του ΠΑΣΟΚ σε μια εποχή που μας 
θέτει κρίσιμα ερωτήματα. Απάντηση στο 
ερώτημα με ποιον τρόπο το ΠΑΣΟΚ θα 
δώσει στην ελληνική κοινωνία τη μεταρ- 
ρυθμιστική δυναμική, που θα απαιτείται 
γ ια  να λύσει τα προβλήματά της. Εφαρμο
γή μιας πολιτική ς με χρονικό ορίζοντα την 
εξαετία.

Έμφαση θα δώσει επίσης στην ανά
πτυξη. Θεωρεί (το εξήγγειλε) ότι η ανά
πτυξη είναι «λέξη-κλειδί» στην οικονομι
κή πολιτική. Και ο ίδιος εξηγεί ότι «ανά
πτυξη σημαίνει σχεδιασμός και έλεγχος 
της συμβολής του κάθε έργου σε μια αλυ
σίδα, η οποία επιδιώκει ν ’ αυξήσει το συ
νολικό προϊόν».

ΤΑ 6 ΣΗΜΕΙΑ
Παρουσίασε ο κ. Σημίτης αμέσως μετά 

την εκλογή του ένα πρόγραμμα δράσης με 
6 σημεία.

Ι Στην εξωτερική πολιτική: «Πρέπει να 
κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και να 
εκμεταλλευθούμε τις υπάρχουσες ευκαι

ρίες».
2  Στην οικονομική πολιτική : Ανάπτυξη.

3 Στην κοινωνική δικαιοσύνη: Ισότητα 
ευκαιριών.

4 Στον τομέα της δημοκρατίας: «Υπάρ
χει πρόβλημα δημοκρατίας. Νέα κέ

ντρα εξουσίας, όπως τα συγκροτήματα 
των MME, δεν ελέγχονται πια από την λει
τουργία της αγοράς ούτε από τη Δικαιο
σύνη ούτε από την Πολιτεία».

5 Για τον πολίτη: «Θα έπρεπε να έχει τη 
συμπαράστασή μας».

6 Για τις πολιτικές πρακτικές: «Οι πολί
τες απαιτούν ηθική συμπεριφορά από 

τα δημόσια πρόσωπα».

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
Ο ίδιος, θέλοντας να παρουσιάσει ένα 

νέο πρόσωπο στην πολιτική σκηνή, εξήγ
γειλε: «Μπορούμε να χαράξουμε μια νέα 
πορεία».

Κι αφού παρατήρησε ότι «κλείνει τυπι
κά ο κύκλος της μεταπολίτευσης», τόνισε: 
«Ανοίγει ο κύκλος για τη μετάβαση της 
Ελλάδας στη νέα εποχή, ο κύκλος του 21ου 
αιώνα».

Αναμένεται ότι ο νέος Πρωθυπουργός 
θα εφαρμόσει νέους 
ρυθμούς στο κυβερνη
τικό έργο, ότι θα επι
διώξει σχέσεις καλής 
συνεργασίας με το 
κόμμα και θ’ αξιοποιή- 
σει τα επιτεύγματα της 
ευρωπαϊκής πολιτι
κής.

Προβλέπεται ότι 
θα δείξει ενδιαφέρον 
για  το Συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ, για  το οποίο 
θα αποφασίσει (πότε 
θα γίνει και με ποια α
τζέντα) η Κεντρική Ε
πιτροπή, που θα συ- 
νέλθει στις 10-11 Φε
βρουάριου.

Στο Συνέδριο θα 
δοθεί και η απάντηση 
αν θα υπάρξει «δυαρ

χία» στο ΠΑΣΟΚ και στην κυβέρνηση.

ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ
Η «νέα εποχή» θα επιβεβαιωθεί και α

πό τη σύνθεση που θα έχει η νέα κυβέρνη
ση ΠΑΣΟΚ, υπό τον κ. Σημίτη.

Το νέο σχήμα θα δείξει αν θα υπάρξει 
εκπροσώπηση των αντιπάλων του κ. Σημί
τη στην αναμέτρησή του για την πρωθυ
πουργία, αλλά και των εκπροσώπων των 
άλλων τάσεων που υπάρχουν μέσα στο 
(πολυσυλλεκτικό) ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος ο κ. Σημίτης πάντως μίλησε 
(και) για ανανέωση. Και η πρώτη εφαρμο
γή του όρου, ασφαλώς θα είναι η εικόνα 
της κυβέρνησής του. Και ύστερα το πρό
γραμμά της και η πολιτική πρακτική της.

3 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

19-24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ·Ε.Ο. Τ.-ΕΟΜΜΕΧ

Μ Ε 200  ΕΚΘ ΕΤΕΣ  & 10.000 ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ · ΠΛΟΙΑ · ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ · ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ · ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ · 
Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜ ΟΥ · SUPER MARKET - ΖΑ Χ Α Ρ Ο Π Λ Α ΣΤ Ε ΙΑ  ΚΑΙ Ε ΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ  ΖΑ Χ Α Ρ Ο Π Λ Α ΣΤ ΙΚ Η Σ

ΕΚΘΕΣΙΑ ΚΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ο Ε.Κ.Ε.Π.  12ο χλμ.  ΕΘΝ ΙΚ Η Σ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
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Του
Ηλία
Γ εωργάκη

Ελπίζουν 
οι εργαζόμενοί
Ύ  -»"ΕΠΙΛΥΣΗ της πολιτικής 
#—#  εκκρεμότητας με την εκλογή νέου 

■Α Α  πρωθυπουργού και νέας 
κυβέρνησης δίνει ελπίδες στους 
εργαζομένους. Ελπίδες γ ια  καλύτερες 
ημέρες, γ ια  υλοποίηση εξαγγελιών, για  
άμεση και σοβαρή αντιμετώπιση των 
μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων. Αυτή 
τη φορά οι ελπίδες δεν πρέπει να 
διαψευσθούν.
Δύο είναι τα βασικά ζητήματα που 
ζητούν λύση -  άμεση και αποτελεσματική
-  από τη νέα κυβέρνηση:
-  Οικονομική ανακούφιση των 
χαμηλοσυνταξιούχων και των μισθωτών. 
-Αντιμετώπιση της καλπάζουσας 
ανεργίας.
Αποδείχτηκε, πλέον, ότι η αυστηρά 
εγκλωβισμένη στους ονομαστικούς 
στόχους του Προγράμματος Σύγκλισης 

οικονομική πολιτική 
οδηγεί στην ένταση 
των προβλημάτων 

Οι των εργαζομένων και
προτεραιότητες των ασθενέστερων

της νέας οικονομικά
κυβέρνησης κοινωνικών ομάδων.

Περίπου 1,5 
εκατομμύριο 
Έλληνες ζουν ήδη σε 

συνθήκες φτώχειας. Και παρά τις 
υποσχέσεις και τις εξαγγελίες για  
καλύτερες ημέρες, το εισόδημα μειώνεται 
από τις συνεχόμενες ανατιμήσεις στα 
τιμολόγια των ΔΕΚΟ, στα νοίκια, στα 
καύσιμα κ.ά.
Παράλληλα, πρέπει η νέα κυβέρνηση να 
προχωρήσει με τόλμη στη συνέχιση της 
φορολογικής μεταρρύθμισης, με τη 
συμβολή όλων στα φορολογικά βάρη, 
ανάλογα με την ικανότητά τους. Η 
αποκατάσταση της δικαιοσύνης στο 
φορολογικό σύστημα είναι επιτακτική.
Ώ ς πότε θα ακούμε γ ια  δεκάδες δισ. δρχ. 
φοροδιαφυγή μεγάλων εταιρειών, όταν οι 
μισθωτοί και οι συνταξιούχοι σηκώνουν 
τα φορολογικά βάρη;
Όσον αφορά την ανεργία, τα περιθώρια 
έχουν στενέψει επικίνδυνα. Εντός του 
1996 απαιτούνται γενναίες λύσεις. Η 
ανεργία τρέχει ήδη με 10,02%, με 
προοπτική νέας αύξησης. Η  ορθή και 
διάφανη αξιοποίηση των πόρων του Β’ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης θα 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
απασχόλησης.
Η νέα κυβέρνηση έχει ένα δύσκολο έργο. 
Η στροφή προς την ανάπτυξη και την 
απασχόληση, η ενίσχυση του κοινωνικού 
κράτους, η φορολογική μεταρρύθμιση και 
η ανακούφιση μισθωτών - συνταξιούχων 
πρέπει να είναι στις προτεραιότητές της. 
Οι εργαζόμενοι ελπίζουν. Και περιμένουν 
πολλά.

Ποιότητα δημοκρατίας
Η ποιότητα στη διοίκηση και στην οικονομία, στο 
περιβάλλον και στην κατοικία, στην εκπαίδευση και στην 
υγεία, στις μεταφορές και στις επικοινωνίες, στην εργασία 
και στον πολιτισμό, πάνω απ’ όλα η ποιότητα στη 
δημοκρατία, αποτελούν προϋπόθεση για την ποιότητα 
της ζωής των πολιτών της χώρας.

ΙΚΟΣΙ χρόνια μετά την αποκατά
σταση της δη μοκρατίας στον τόπο 
μας κι ενώ πλησιάζουμε στο κατώ

φλι του 21ου αι., ένα μεγάλο ερώτη μα πλα- 
νάται στη σκέψη όλων μας: Είναι η χώρα 
και η κοινωνία έτοιμες γ ια το ποιοτικό άλ
μα προς τη νέα εποχή που ανατέλλει; Κι αν 
δεν είναι, πώς προετοιμάζονται γ ι’ αυτό;

Έ νας αιώνας και μια εποχή που είχαν 
ξεκινήσει με μεγάλες προσδοκίες και πολ
λή αισιδιοξία φαίνεται να τελειώνουν μέ
σα σ’ ένα κλίμα γενικής αμηχανίας, έντο
νων αμφιβολιών και διάχυτης 
δυσπιστίας. Εκεί που κάποτε έ
δειχνε πως υπή ρχαν μόνο βεβαι
ότητες, τώρα πλεονάζουν η σύγ
χυση και η αμφιβολία, για να 
μη ν πω ο μηδενισμός και η αδια
φορία.

Είναι αλήθεια πως όταν τε
λειώνουν οι εποχές οι άνθρωποι 
μελαγχολούν και καταλαμβάνο
νται από μια διάθεση που οι 
Γάλλοι χαρακτηρίζουν ως «αί- 
σθημαα του τέλους εποχής» (fin 
de siede). Στην Ελλάδα για  ένα 
λόγο παραπάνω. Πριν από εκατό περίπου 
χρόνια, μέσα σ’ ένα ανάλογο κλίμα γενι
κής αμηχανίας, αναποφασιστικότητας 
και εφησυχασμού, η Ελλάδα ενεπλάκη σ’ 
ένα μάταιο και θλιβερό πόλεμο με την 
Τουρκία, που παρ’ ολίγον να στοιχίσει 
μιαν ακόμα εθνική τραγωδία.

Όπως είναι γνωστό, από τις απαρχές 
του 19ου αιώνα η «μεγάλη ιδέα» στην Ελ
λάδα ήταν να συγκροτηθεί ως έθνος και 
ως κράτος. Εκατόν πενήντα χρόνια αργό
τερα αυτό το όραμα έχει επιτευχθεί σε ικα
νοποιητικό βαθμό -  αν εξαιρέσει, βέβαια, 
κανείς την τραγωδία της Κύπρου.

Επίσης, τα τελευταία είκοσι χρόνια, 
στη διάρκεια της Γ’ Ελληνικής Δημοκρα
τίας, η κεντρική επιδίωξη ήταν να σταθε
ροποιηθεί και να λειτουργήσει ομαλά η 
πολιτική ζωή στον τόπο και να εδραιωθεί 
η δημοκρατία, καθώς επίσης και να εντα
χθεί η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότη
τα. Και Οί δύο αυτοί στόχοι πραγματοποι
ήθηκαν. Από δω και πέρα, όμως, η νέα με
γάλη ιδέα είναι αυτό το κράτος και αυτή η 
κοινωνία να μπορέσουν να πραγματοποι
ήσουν το ποιοτικό άλμα. Να λειτουργή

σουν ποιοτικά, γ ια  να 
εξασφαλιστεί η συνέ
χεια και η διατήρηση 
του ελληνισμού σε α
νώτερα επίπεδα ευη
μερίας, σ’ έναν κόσμο 
πιο ανταγωνιστικό 
και λιγότερο σίγουρο 
και ασφαλή από ό,τι ή
ταν στο παρελθόν.

Σε όλους είναι φα
νερό ότι το κράτος 
στην Ελλάδα δεν υπο
φέρει από ποσοτικούς 

όρους. Οι 650.000 περίπου δη μόσιοι υπάλ
ληλη, οι 35.000 νόμοι και διατάξεις, που έ
χουν τεθεί σε ισχύ από τη μεταπολίτευση 
και μετά, το ύφος των καταναλωτικών δα
πανών του Δημοσίου και το μέγεθος του 
δημοσίου ελλείμματος το δείχνουν καθα
ρά. Ούτε η δημοκρατία υποφέρει στο πο
σοτικό επίπεδο.

Εκεί όπου υποφέρουν και ελέγχονται 
το κράτος και η δημοκρατία στον τόπο 
μας είναι στο ποιοτικό επίπεδο. Η δημο
κρατία είναι σταθερή και η διοίκηση διευ
ρύνεται. Η ποιότητά τους, όμως, είναι ελ- 
λειμματική. Πράγμα που αντανακλάται,

μεταξύ άλλων, στην αυξανόμενη δυσπι
στία και αποστροφή των πολιτών, ιδίως ε
κείνων που δεν έχουν άμεσα την εμπειρία 
άλλων, χειρότερων, εποχών.

Το βασικό ερώτημα και το κεντρικό 
διακύβευμα, με πολιτικούς, πλέον, όρους, 
είναι πόσο ποιοτικά λειτουργεί η δημο
κρατία και πόσο προάγει και προωθεί αυ
τό που ο Αριστοτέλης χαρακτήριζε ως το 
ευ ζην των πολιτών της.

Η έμφαση και η προσοχή στην ποιότη
τα δεν είναι μόνο κεντρικό πρόβλημα και 
κριτήριο λειτουργίας των επιχειρήσεων, 
όπου ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων 
και η ποιοτική διοίκηση της παραγωγής 
αποτελούν ουσιώδη προϋπόθεση της α
νταγωνιστικότητας και της επιβίωσης 
στην αγορά. Αλλά και στον χώρο της διοί
κησης και της πολιτικής, αλλά και γενικό

τερα της ζωής, το ζήτημα της 
ποιότητας κατακτά ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία. Η ποιότη
τα στη διοίκηση και στην οικο
νομία, στο περιβάλλον και στην 
κατοικία, στην εκπαίδευση και 
στην υγεία, στις μεταφορές και 
στις επικοινωνίες, στην εργασία 
και στον πολιτισμό, πάνω απ’ ό
λα η ποιότητα στη δημοκρατία, 
αποτελούν προϋπόθεση για την 
ποιότητα της ζωής των πολιτών 
της χώρας.

Αυτή η συνολική και η πολύ
πλευρη έμφαση στην ποιότητα αποτελεί 
το νέο πρόταγμα και την κεντρική αξία 
στην εποχή μας· αποτελεί τον μεγάλο στό
χο και τη στρατηγική πρόκληση που έχει 
να αντιμετωπίσει το γενικό μεταρρυθμι- 
στικό σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη της χώρας. Το σχέδιο αυτό 
πρέπει να το καταρτίσουν και να το εφαρ
μόσουν εκείνοι οι πολίτες και οι πολιτικοί 
που εμπνέονται από την ιδέα της ποιότη
τας τη ς ζωή ς και τη ς δη μοκρατίας.

Ο Αντώνης Μακρυδημήτρης είναι αναπλη
ρωτής καθηγητής τον Πανεπιστημίου Αθη νών.

Εκεί που 
υποφέρουν 
το κράτος 

και η
δημοκρατία 

στον τόπο μας 
είναι

το ποιοτικό 
επίπεδο
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Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕ0Υ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

«Να κρατήσεις το ΠΑΣΟΚ 
ενωμένο και δυνατό»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιάννης Πολίτης 
Κώστας Ντελέζος

«Να κρατήσεις το ΠΑΣΟΚ 
ενωμένο και δυνατό» -  είναι η 
μόνη συμβουλή που έδωσε 
στον διάδοχό του ο Ανδρέας 
Παπανδρέου στη συνάντησή 
τους, η οποία κράτησε 
περίπου 20 λεπτά και έγινε 
μέσα σε ιδιαίτερα θερμό 
κλίμα.

ΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, αλλά και 
περαστικοί χειροκρότησαν τον Κ. Ση
μίτη κατά την άφιξή του στο Ωνά- 

σειο, φωνάζοντας «άξιος - άξιος».
Τον νέο Πρωθυπουργό υποδέχθηκε έξω 

από τη σουίτα του 6ου ορόφου η Δ. Παπαν
δρέου, ο υπουργός Υγείας Δ. Κρεμαστινός 

και ο Αντ. Λιβάνη ς -  και τον οδήγη - 
ν  „  , „ σαν στο δωμάτιο 615 όπου νοσηλεύε-
Κ. Σημίτης: «σα  ̂ τοα 0 ^  Παπανδρέου. Στη συνάντη- 

προχωρήσουμε μαζί ση παρών ήταν κι ο υπουργός Παι- 
καΐ πάντα θα δείας Γ. Παπανδρέου, ο οποίος και 

υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό στην 
είσοδο του Ωνασείου.

Ο Κ. Σημίτης, όταν αντίκρυσε 
τον Α. Παπανδρέου, είπε: «Ήρθα να 

σας χαιρετήσω, κ. Πρόεδρε, και να σας ευχη
θώ περαστικά. Θα προχωρήσουμε μαζί και 
πάντοτε θα ακούω τις συμβουλές σας».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον συνεχάρη 
θερμά και του απάντησε:

«Εύχομαι να έχουμε μια καλή πορεία. Να 
προχωρή σου με το ΠΑΣΟΚ όπου το θέλου με. 
Φρόνισε να κρατήσεις το ΠΑΣΟΚ ενωμένο 
και δυνατό. Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σου 
όποτε θέλεις να συνεργαστούμε».

Ο νέος Πρωθυπουργός τον ευχαρίστησε 
και τον διαβεβαίωσε ότι επιθυμεί πάντα τη 
συνεργασία του.

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Βγαίνοντας από το Ωνάσειο, λίγη ώρα 

αργότερα, ο Κ. Σημίτης δήλωσε: «Συνάντη
σα τον Πρόεδρο Ανδρέα Παπανδρέου, τον ε- 
νη μέρωσα για τις εξελίξεις και τον διαβεβαί
ωσα ότι θα συνεχίσουμε το έργο του και θα 
πορευθούμε τη πορεία την οποία αυτός δια
μόρφωσε. Θα είμαστε και μελλοντικά σε συ
χνή επαφή μαζί του. Η Κοινοβουλευτική 
Ομάδα τού συμπαραστέκεται στη μάχη ζωής 
που δίνει και εγώ του ευχήθηκα εκ μέρους ό
λων γρήγορη ανάρρωση».

Ο Γ. Παπανδρέου δήλωσε: «Όλες αυτές 
τις ημέρες έχω μια ιδιαίτερη συγκινησιακή 
φόρτιση. Είμαι πολύ περήφανος που βρί
σκομαι σ’ αυτό το κόμμα το οποίο είναι το 
“παιδί” του Ανδρέα Παπανδρέου που έχει 
ενηλικιωθεί και πιστεύω ότι βαδίζουμε στον 
σωστό δρόμο».

Αναφερόμενος στη συνάντηση του πατέ
ρα του με τον νέο Πρωθυπουργό, είπε ότι «α
ντάλλαξαν ζεστά λόγια και θα έχουν καλή 
συνεργασία».

«ΚΑΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ»
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε ενημερω

θεί από τη σύζυγό του και τον Π. Λάμπρου 
για τα αποτελέσματα και των δύο ψηφοφο
ριών. Όταν πληροφορήθηκε πως στον πρώ
το γύρο είχαν ισοψηφήσει στις δύο πρώτες

ακούω τις 
συμβουλές σας»

Σ το Ωνάσειο. Ο
υπουργός 
Υγείας Δ. 
Κρεμαστινός 
υποδέχεται τον 
νέο
Πρωθυπουργό
Κ. Σημίτη, λίγο
πριν ο
τελευτα ίος
επ ισκεφ θείτον
Ανδρέα
Παπανδρέου

θέσεις οι Κ. Σημίτης και Ά. Τσοχατζόπου- 
λος, είπε απλώς πως είναι «καλό αποτέλε
σμα. Ενώ, όταν έμαθε πως ο Κώστας Ση μίτη ς 
είναι ο νέος Πρωθυπουργός, σχολίασε: «Πο
λύ ενδιαφέρον».

Νωρίτερα, οι γραμματείς του Α. Παπαν
δρέου είχαν λάβει εντολή να μαζέψουν και 
τα τελευταία προσωπικά αντικείμενα του 
Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από του Μαξίμου.

Πάντως, μολονότι ο Α. Παπανδρέου ή
ταν ενημερωμένος για τα συμβάντα στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα, δεν θέλησε να πα
ρακολουθήσει τηλεόραση όπως του πρότει- 
ναν οι γιατροί. Οι τελευταίοι απέδιδαν το

γεγονός στη δυσφορία που ένιωθε από το 
πρωί -  δυσφορία που τον έκανε να αρνηθεί 
την καθημερινή φυσικοθεραπεία, λέγοντας 
στους γιατρούς «δεν θέλω, αφήστε με να κοι
μηθώ».

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ»
Μισή ώρα πριν φθάσει στο Ωνάσειο ο Κ. 

Σημίτης ήρθε ο Αντ. Λιβάνης ο οποίος δή
λωσε ότι «η Κεντρική Επιτροπή και η Κοι
νοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανέδει- 
ξαν με πλήρη συναίσθηση ευθύνης τον νέο 
Πρωθυπουργό. Αυτό ση μαίνει ότι από σή μέ
ρα νέος Πρωθυπουργός είναι ο Κ. Σημίτης

και είμαστε όλοι μαζί του».
Δύο φορές στη διάρκεια της χθεσινής η

μέρας πήγε στο Ωνάσειο ο κοινοτικός επί
τροπος Χρ. Παπουτσής, ο οποίος -  μετά την 
ανακοίνωση της ανάδειξης νέου Πρωθυ
πουργού -  δήλωσε: «Υπάρχει αρραγής ενό
τητα στο ΠΑΣΟΚ. Εξελέγη ένας Πρωθυ
πουργός, τον οποίο θα στηρίξει ολόκληρο το 
ΠΑΣΟΚ. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια 
νέα κατάκτηση, για μια νέα πορεία».

Το πρωί, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κ. 
Σκανδαλίδης επισκέφθηκε το Ωνάσειο, αλ
λά δεν μπόρεσε να δει τον Α. Παπανδρέου, 
που κοιμόταν.

Χαμηλός πυρετός χθες-6ρογχοσκόπηση σήμερα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Μαίρη Κατσανοπούλου

ΧΑΜΗΛΟ πυρετό 
παρουσίασε χθες το απόγευμα 
ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, ο 
οποίος είχε κατά τις πρωινές 
ώρες υπόταση και δεν θέλησε 
να υποβληθεί σε 
φυσικοθεραπεία. Σε 
βρογχοσκόπηση έχει 
προγραμματισθεί να 
υποβληθεί σήμερα ο Πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Α. Παπανδρέου 
παρουσίασε χθες το πρωί 
πτώση της συστολικής 
(«μεγάλης») αρτηριακής 
πίεσης στα 80 mmHg. Σύμφωνα 
με τους θεράποντες γιατρούς 
και τον Αμερικανό 
πνευμονολόγο κ. Ρ. Λάιτ, η 
υπόταση αυτή πιθανώς να 
οφείλετο σε παυσίπονο που 
έδωσαν στον κ. Παπανδρέου 
μετά την έγχυση της 
σκληρυντικής ουσίας στον

αριστερό πνεύμονα. Η πίεση 
επανήλθε σε φυσιολογικά 
επίπεδα μετά τη χορήγηση και 
πλάσματος.
Ο κ. Α. Παπανδρέου, όπως 
ανέφεραν θεράποντες γιατροί, 
δεν έδειχνε χθες να 
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις 
πολιτικές εξελίξεις και 
εμφάνιζε τάσεις υπνηλίας. Δεν 
ζήτησε να δει τηλεόραση, αν 
και οι θεράποντες γιατροί 
είχαν αποφασίσει να του το 
επιτρέψουν εφόσον το ζητήσει 
και πάλι (το είχε ζητήσει δύο 
φορές κατά τις προηγούμενες 
ημέρες). Το απόγευμα ο κ. 
Παπανδρέου υποβλήθηκε σε 
αξονική τομογραφία, η οποία 
έδειξε ότι πολύ μικρή 
ποσότητα (περί τα 100 κυβικά 
εκατοστά) πλευριτικού υγρού 
υπήρχε στον αριστερό 
πνεύμονα. Το υγρό αυτό 
αναρροφήθηκε μέσω του 
καθετήρα, ο οποίος επίσης 
αφαιρέθηκε εν συνεχεία. 
Πυρετός 37,3 βαθμών Κελσίου

παρουσιάσθηκε στον κ. Α. 
Παπανδρέου, ο οποίος 
αποδόθηκε στην εφαρμογή της 
πλευροδεσίας και δεν 
ανησύχησε ιδιαίτερα τους 
γιατρούς. Προληπτική 
αντιβίωση πάντως έχει δοθεί 
από προχθές στον κ. 
Παπανδρέου. Οι θεράποντες 
γιατροί προγραμμάτισαν για 
σή μέρα την εφαρμογή 
βρογχοσκόπησης, προκειμένου 
να διαπιστώσουν την 
κατάσταση του δεξιού 
ιδιαίτερα πνεύμονος. Είναι η 
δεύτερη βρογχοσκόπηση στην 
οποία υποβάλλεται ο κ. Α. 
Παπανδρέου κατά τη νοσηλεία 
του στο Ωνάσειο. Πιθανώς 
αύριο να γίνει παρακέντηση 
του δεξιού πνεύμονος για να 
αφαιρεθεί το αιματηρό υγρό, 
κυρίως για διαγνωστικούς 
σκοπούς. Σημειώνεται ότι όλα 
τα αποτελέσματα των 
ανοσολογικών εξετάσεων, τα 
οποία είχαν δοθεί στα 
εργαστήρια του

«Ευαγγελισμού» και του 
Ωνασείου, ήταν αρνητικά για 
το ενδεχόμενο να πάσχει ο κ. 
Παπανδρέου από τη «νόσο των 
ελαφρών αλύσεων». Παρ’ όλα 
αυτά, ο νεφρολόγος 
καθηγητής κ. I. Γιαντζίδης 
επιμένει στην άποψή του (ότι ο 
κ. Παπανδρέου πάσχει από 
αυτή τη νόσο), στηριζόμενος σε 
κλινικές ενδείξεις.
Το χθεσινό ιατρικό 
ανακοινωθέν, το οποίο 
εκδόθηκε στις 1.30 μ.μ., 
ανέφερε τα εξής: «Η 
κατάσταση της υγείας του 
Προέδρου είναι σταθερή. Η 
αναπνευστική και νεφρική 
λειτουργία υποστηρίζεται 
αντίστοιχα από τον 
αναπνευστήρα και τον τεχνητό 
νεφρό. Συνεχίζεται η 
συστηματική εφαρμογή της 
κλασικής μεθόδου της 
πλευροδεσίας με τετρακυκλίνη, 
δια την παρεμπόδιση 
αναπαραγωγής εξιδρωματικού 
πλευριτικού υγρού».
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Κλειδιά, Λαλιώτης-Αρσένης

Όπως εκτιμούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι 
περισσότεροι από τις ψήφους αυτές προήλ
θαν από το στρατόπεδο του κ. Γερ. Αρσένη. 
Και αποδίδουν την κίνηση αυτή ως αντίδρα
ση μερίδας υποστηρικτών του υπουργού Ά
μυνας στην επιλογή του στενού πυρήνα των 
φερόμενων ως «προεδρικών» να στηρίξουν 
τον κ. Άκη Τσοχατζόπουλο και να τον «φέ
ρουν» στον β’ γύρο, αποκλείοντας έτσι τον κ. 
Γερ. Αρσένη απότηντελική αναμέτρηση. Το 
ενδεχόμενο αυτό αφηνόταν από το πρωί να 
κυκλοφορεί ανάμεσα στους βουλευτές εντέ- 
χνως από στελέχη φίλα προσκείμενα στον κ. 
Αρσένη, περισσότερο όμως για να λειτουρ
γήσει ως «αναστολέας», παρά ως πραγματι
κή απειλή, όπως έλεγαν το βράδυ.

Κι αυτό, καθώς το επιτελείο του κ. Αρσέ
νη ήταν σίγουρο ότι παρά τα όσα ακούγο- 
νταν, τελικά ο υπουργός Άμυνας θα εισέ- 
πραττε τις περισσότερες από τις «προεδρι
κές» ψήφους. Όμως το αποτέλεσμα-θρίλερ 
του πρώτου γύρου «πίκαρε» πολλούς από 
τους υποστηρικτές του κ. Αρσένη και τους έ
στρεψε σε αντί-«προεδρική» επιλογή, που

μοιραία όμως οδηγούσε στον μεγάλο αντί
παλο: τον κ. Σημίτη.

«ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΕΡ ΑΚΗ»
Στενοί συνεργάτες του π. Αρσένη δεν δέ

χονταν ότι υπήρξε κατεύθυνση από τον υ
πουργό, όμως δεν παρέλειπαν να επικρίνουν 
και μάλιστα με έντονο τρόπο τους λεγάμε
νους «προεδρικούς» -  κατονόμαζαν τους 
κ.κ. Α. Λιβάνη και Γ. Κατσιφάρα -  ότι έδω
σαν γραμμή υπέρ του κ. Άκη Τσοχατζόπου- 
λου. «Ας πάνε τώρα στο Ωνάσειο να πουν 
στον πρόεδρο ότι πρωθυπουργός βγαίνει ο 
Σημίτης», ακούστηκε να σχολιάζει στέλεχος 
που πρόσκειται στον κ. Αρσένη. Για να εξη
γήσουν τη στροφή μερίδας ψηφοφόρων του 
κ. Αρσένη υπέρ του κ. Σημίτη, η πλευρά του 
υπουργού Άμυνας υποστηρίζει ότι «οι βου
λευτές δεν είναι κατευθυνόμενοι» και επικα
λούνταν τη «διατασική» σύνθεση των 50 
βουλευτών που τον ακολουθούσαν. «Δεν εί
μαστε ομάδα ώστε να πηγαίνουμε όλοι μαζί.

Αρσένης- 
Χαραλαμπό- 
πουλος. Σε κοντινά 
έδρανα κάθονταν 
οι δύο υποψήφιοι 
κ.κ. Χαραλαμπό- 
πουλος και 
Αρσένης, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της 
χθεσινής 
διαδικασίας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Λουκάς Δημάκας

Σημίτης- 
Λαλιώτης. Από
τον πρώτο γύρο 
ψήφισε τον 
Κώστα Σημίτη ο 
Κώστας 
Λαλιώτης

Ο κ. Αρσένης λειτουργούσε πολυσυλλεκτικά 
και τα κριτήρια όσων τον ακολουθούσαν ή
ταν ποικίλα...», σχολίαζαν.

Πάντως, η ενόχληση του κ. Γερ. Αρσένη 
για την προτίμηση που έδειξαν την τελευ
ταία στιγμή ορισμένοι «προεδρικοί» υπέρ 
του κ. Τσοχατζόπουλου είναι έντονη, αν και 
παραδέχονται ότι μερικοί από αυτούς όπως 
οι κ.κ. Κ. Παπούλιας και Γ. Λιάνης θεωρείται 
ότι ψήφισαν τον υπουργό Άμυνας. Χαρα
κτηριστική είναι η αντίδραση συ
νεργάτη τού κ. Αρσένη χθες το 
βράδυ: «Ας έχουν τώρα εφιάλτες 
γιαταυπουργείατους. Ο κ. Αρσέ
νης δεν κινδυνεύει να χάσει το υ
πουργείο του...».

Πρέπει να σημειωθεί, ωστό
σο, ότι ο κ. Αρσένης δήλωσε στα 
«ΝΕΑ» αμέσως μετά το αποτέλεσμα ότι «δεν 
υπάρχουν νικητές και ηττημένοι» και ότι ό
λοι θα στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις τον 
νέο πρωθυπουργό για την εξάντληση της 4ε- 
τίας και τη νίκη στις επόμενες εκλογές».

ΟΙ «ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΙ»
Βεβαίως, από την πλευρά των «προεδρι

κών» αρνούνται κατηγορηματικά ότι υπήρ
ξε «γραμμή» υπέρ του κ. Τσοχατζόπουλου. 
Και ανεπισήμως, πολλοί από αυτούς δέχο
νται ότι στο μόνο που είχαν συμφωνήσει, ή
ταν να μην ψηφίσουν τον κ. Σημίτη, με το ε
πιχείρημα ότι είχε ασκήσει σκληρή κριτική 
στον κ. Α. Παπανδρέου.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΛΙΩΤΗ
Η δεύτερη «δεξαμενή» από την οποία ά

ντλησε ψήφους ο κ. Κ. Σημίτης στον δεύτερο 
γύρο, ήταν μια σειρά στελεχών που φέρονται 
να επηρεάζονται από τον κ. Κ. Λαλιώτη. Ο 
υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, βέβαια, έδωσε από τον 
πρώτο γύρο την ψήφο του στον κ. Κ. Σημίτη 
και την επιλογή του την έκανε γνωστή ο ί
διος και στους 4 υποψηφίους, κατά τη διάρ
κεια της ψηφοφορίας.

Δεν έγινε όμως το ίδιο με αρκετά από τα 
στελέχη που ο κ. Λαλιώτης φέρεται να επη
ρεάζει -  πολλά από τα οποία έχουν ιστορι
κούς και συναισθηματικούς δεσμούς με τον 
κ. Τσοχατζόπουλο. Αρκετοί από τους βου
λευτές αυτούς ψήφισαν στον πρώτο γύρο 
τον κ. Άκη Τσοχατζόπουλο και μετά άλλα
ξαν... ρότα.

Οι εξηγήσεις για τις κινήσεις αυτές είναι

ποικίλες σύμφωνα με στελέχη της Χαρ. Τρι- 
κούπη, που στις εκτιμήσεις τους χρησιμο
ποιούν και λίγο «Μακιαβέλι». Λένε κατ’ αρ
χήν ότι η πρώτη ψήφος τους, προς τον κ. 
Τσοχατζόπουλο, ήταν μια τακτική κίνηση 
για να βγει έξω από το παιχνίδι ο κ. Γερ. Αρ
σένης, καθώς αν περνούσε στον δεύτερο γύ
ρο, «θα σάρωνε». Την εκδοχή αυτή υιοθε
τούν και πολλά στελέχη προσκείμενα στον κ. 
Αρσένη και επικαλούνται την... αριθμητική: 

«Μόνο όσοι έχουν πολύ καλούς 
μηχανισμούς μπορούν να φέ
ρουν, έλεγαν, το αποτέλεσμα έ
τσι, ώστε με δεδομένη τη δύναμη 
του Αρσένη, που όλοι την υπολό
γιζαν γύρω στους 50 βουλευτές, 
να υπερκερασθεί και μάλιστα 
με... ισοψηφία!».

Μια άλλη κατηγορία βουλευτών της 
πλευράς αυτής είχε άλλα, λιγότερο πολιτικά 
κίνητρα: είχαν επιλέξει να ψηφίσουν τον κ. 
Τσοχατζόπουλο στον πρώτο γύρο για συναι- 
σθηματικούς λόγους -  με δεδομένη όμως τη 
στροφή τους στον δεύτερο γύρο, αν έμπαινε, 
όπως θεωρούνταν βέβαιο, ο κ. Σημίτης. Το ί
διο σκεπτικό είχαν και ορισμένοι από τους 
βουλευτές που είχαν διατελέσει στενοί συ
νεργάτες του αείμνηστου Γ. Γεννηματά.

Πάντως, στην όποια «μεθόδευση» αρνεί- 
ται συμμετοχή, έστω και ανοχή, ο κ. Κ. Λα
λιώτης, που ωστόσο δεν αρνείται ότι μπορεί 
να ψήφισαν διαφορετικά ορισμένοι από 
τους βουλευτές που φέρονται να ανήκουν 
στην επιρροή του. «Η μόνη ακτινοβολία ή ε
πιρροή που έχει ο Κ. Λαλιώτης, έλεγαν συ
νεργάτες του, είναι οι πολιτικές του θέσεις 
και απόψεις». Και συμπλήρωναν ότι ουδέ
ποτε ο ίδιος έθεσε βουλευτές, με τους οποί
ους συνομιλούσε, σε διλήμματα.

Ο κ. Κ. Λαλιώτης πάντως δήλωσε χθες, 
μετά την εκλογή Σημίτη, ότι «το ΠΑΣΟΚ έ
χει σή μέρα έναν δυναμικό πρωθυπουργό και 
αύριο μια άξια κυβέρνηση. Έναν πρωθυ
πουργό και μια κυβέρνηση που θα έχει τη 
στήριξη μιας μεγάλης κοινοβουλευτικής 
πλειοψηφίας και τη στήριξη του ελληνικού 
λαού. Δεν υπάρχουν, υπογράμμισε, νικητές 
και ηττημένοι.

Είμαστε, πρόσθεσε, όλοι μαζί ανεξάρτη
τα από τις διαφορές μας, ενωμένοι στη συλ
λογική και δημιουργική προσπάθεια και 
στόχος, η εξάντληση της 4ετίας και η ανανέ
ωση της λαϊκής εντολής».

Πώς και γιατί 
άλλαξαν προτίμηση 

οι εκλέκτορες του 
Τσοχατζόπουλου

Δύο πρόσωπα-κλειδιά 
σηματοδότησαν τις εξελίξεις 
στην πιο κρίσιμη ημέρα για το 
ΠΑΣΟΚ, όπου σε μια ώρα 
ήρθαν τα πάνω κάτω. Είναι ο 
κ. Κώστας Λαλιώτης και ο κ. 
Γεράσιμος Αρσένης, οι οποίοι 
μέσω της επιρροής τους σε μια 
μερίδα στελεχών, στην ουσία 
καθόρισαν το τελικό 
αποτέλεσμα και τις ψήφους 
του κ. Σημίτη από 53 σε 86.

Τ Ι ΕΓΙΝΕ ακριβώς και φτάσαμε στην 
αναγγελία του τελικού αποτελέσμα
τος που προκάλεσε έκπληξη σε όλους 

στην αίθουσα της Γερουσίας; Τι έκανε 33 
βουλευτές να κάνουν στον δεύτερο γύρο την 
επιλογή του ψηφοδελτίου με το όνομα του 
πρώην υπουργού Βιομηχανίας;

ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
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ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
ΝΕΑΣ 

ΕΠΟΧΗΣ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗ ΝΕΑ -  ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ -  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Χωρίς αποκλεισμούς

Το φ ιλί των «4». Η κ. Βάσω Παπανδρέου ασπάζεται τον κ. Κ. Σημίτη, αμέσως μετά  την εκλογή του στην πρωθυπουργία. Ο κ. Παρ.
Αυγερινός παρακολουθεί χαμογελώντας μελαγχολικά...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.
Στέφανος Τζανάκης

Κυβέρνηση μικρότερου 
μεγέθους, σε σχέση με τη 
σημερινή, και χωρίς 
αποκλεισμούς στελεχών, 
μελετά ο νέος πρωθυπουργός. 
Ο κ. Κ. Σημίτης πρόκειται να 
έχει αλυσιδωτές επαφές μέσα 
στο επόμενο
σαρανταοκτάωρο, με θέμα τη 
σύνθεση της νέας κυβέρνησης 
-  η οποία, σύμφωνα με 
στενούς συνεργάτες του, 
πρέπει να περιλαμβάνει όλες 
τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. ΣΗΜΙΤΗΣ «βλέπει» μία κυβέρ
νηση στην οποία θα περιλαμβάνο
νται τα επώνυμα στελέχη του 

ΠΑΣΟΚ -  και με αξιοκρατικά κριτή ρια, όλα 
τα αξιόλογα στελέχη. Στόχος είναι να έχει 
πολύ λίγους υφυπουργούς.

Την εντολή για τον σχηματισμό της κυ
βέρνησης επρόκειτο να πάρει ο κ. Σημίτης 
σήμερα, στις 10το πρωί, με την επίσκεψή του 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ στις 12 
το μεσημέρι πρόκειται να επισκεφθεί τα 
γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρι- 
κούπη..

ΕΠΑΦΕΣ
Όπως έλεγαν συνεργάτες του, ο κ. Κ. Ση

μίτης πρόκειται να έχει μέσα στο Σαββατο
κύριακο επαφές με τους κ.κ. Κ. Σκανδαλίδη, 
Κ. Λαλιώτη, Βάσω Παπανδρέου, Θ. Πάγκα
λο, Αντ. Λιβάνη, αλλά και με τους συνυπο
ψήφιους του για το αξίωμα του πρωθυπουρ
γού (τους κ.κ. Α. Τσοχατζόπουλο, Γερ. Αρ
σένη, Γ. Χαραλαμπόπουλο και Απ. Κακλα- 
μάνη).

Στελέχη προσκείμενα στους «εκσυγχρο
νιστές» έλεγαν χθες το βράδυ ότι ο κ. Κ. Ση
μίτης θα κάνει κάθε προσπάθεια να παρου
σιάσει ένα μικρότερο κυβερνητικό σχήμα, με 
τη συμμετοχή όλων των προβεβλημένων στε
λεχών του κόμματος..

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Βέβαιο θεωρείται ότι ο κ. Σημίτης θα ζη

τήσει από τους κ.κ. Α. Τσοχατζόπουλο και Γ. 
Αρσένη να παραμείνουν στην κυβέρνηση, 
καθώς επίσης και από τον υπουργό των Οι
κονομικών κ. Α. Παπαδόπουλο.

Βέβαιη επίσης θεωρείται η συμμετοχή

στην κυβέρνηση των κ.κ. Θ. Πάγκαλου και 
Βάσως Παπανδρέου, ενώ συζητείται ακόμα 
και η συμμετοχή του κ. Παρ. Αυγερινού..

Επίσης, τα στελέχη που πρόσκεινται 
στον κ. Κ. Σημίτη υπογράμμιζαν αργά χθες 
τη νύχτα ότι η νέα κυβέρνηση δεν πρόκειται 
να είναι ένα «σχήμα εκσυγχρονιστών», αλλά 
μία κυβέρνηση που θα δώσει προοπτική στη 
χώρα, αλλά και στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στο μεταξύ, την «αξιοπρεπή εκπροσώπη

ση στη νέα κυβέρνηση των γυναικών, που α
ποτελούν το 51% του εκλογικού σώματος,

ζητεί από τον πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη ο 
Τομέας Γυναικών του ΠΑΣΟΚ.

Στη συγχαρητήρια επιστολή της προς 
τον κ. Κ. Σημίτη η γραμματέας του Τομέα κ. 
Άννα Καραμάνου τονίζει πως το ΠΑΣΟΚ 
«έχουν ανάγκη τη φαντασία, τη δημιουργι
κότητα, τις ικανότητες και την αποτελεσμα- 
τικότητα των γυναικών» και ζητεί από τη 
νέα κυβέρνηση να ενισχύσει τον κυβερνητι
κό μηχανισμό για θέματα ισότητας και να 
προωθήσει ενεργητική πολιτική ισότητας 
ευκαιριών γυναικών - ανδρών στους θε
σμούς, τα δη μόσια αξιώματα και στα κέντρα 
αποφάσεων.

Η πρώτη «μάχη» στην Κοινοβουλευτική Ομάδα άρχισε για τη διαδικασία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιάννης Ε. Διακογιάννης

Η ΠΡΩΤΗ μάχη στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα 
(Κ.Ο.) του ΠΑΣΟΚ δόθηκε 
χθες επί της διαδικασίας. Και 
μάλιστα για τη διαδικασία 
της... διαδικασίας που θα 
ακολουθηθεί.
Το πρώτο πρόβλη μα που 
δημιουργήθηκε και 
προκάλεσε και μικρές 
εντάσεις στην Κ.Ο. ήταν αν η 
ψηφοφορία για το «μετά από 
πόσους γύρους πρέπει να 
εκλεγεί ο νέος 
πρωθυπουργός» θα έπρεπε 
να είναι φανερή ή μυστική.
Το προεδρείο της Κ.Ο. 
πάντως είχε καταλήξει υπέρ 
της άποψης ότι πρέπει να 
γίνει σε δύο γύρους η 
ψηφοφορία και γι’ αυτό 
πρότεινε να μην ψηφίσουν 
για το ποιο εκλογικό σύστη μα

θα ακολουθηθεί.
Υπήρξαν όμως ενστάσεις γ ι’ 
αυτή τη λογική. Ο Θεόδωρος 
Πάγκαλος, χαρακτηριστικά, 
παρενέβη λέγοντας πως 21 
χρόνια περίμενε αυτή τη 
στιγμή και πως θα έπρεπε οι 
βουλευτές να ψηφίσουν. 
Ύστερα από τη σχετική 
συζήτηση κι αφού το 
προεδρείο της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
πρότεινε να είναι ανοιχτή η 
ψηφοφορία, το Σώμα δέχθηκε 
την πρόταση. Η πρώτη 
λοιπόν ψηφοφορία έγινε και 
είχε ως αποτέλεσμα: 87 ψήφοι 
υπέρ της ανοιχτής 
ψηφοφορίας και 45 κατά. 
Υπέρ των δύο γύρων μίλησε 
και ο Γιώργος Μωραΐτης που 
πρόσκειται στον κ. Α. 
Τσοχατζόπουλο. Ορισμένοι 
βουλευτές υποστήριζαν χθες 
ότι ο υπουργός Δημόσιας 
Διοίκησης μετέβαλε άποψη 
για το εκλογ ικό σύστη μα

γιατί θεωρούσε, πλέον, 
δεδομένη τη συμμετοχή του 
στο δεύτερο γύρο, ενώ ο κ. 
Χαραλαμπόπουλος κράτησε 
την ίδια θέση, των πολλών 
γύρων.
Η νέα φανερή ψηφοφορία 
δεν είχε προβλή ματα. Ήταν 
συντριπτική η πλειοψηφία 
που δη μιουργή θη κε γ ια τους 
δύο γύρους, ενώ αμέσως μετά 
ακολούθησαν οι ομιλίες.
Ο γραμματέας της Κ.Ο. 
Δημήτρης Μπέης διάβασε 
στην αρχή το κείμενο της 
παραίτησης από την 
πρωθυπουργία του Ανδρέα 
Παπανδρέου και στη 
συνέχεια επεσήμανε ότι «αν 
και είναι η πρώτη φορά που 
συνεδριάζουμε χωρίς τον 
Ανδρέα Παπανδρέου, η 
παρουσία του είναι έντονη». 
Ο πρόεδρος της Βουλής 
Απόστολος Κακλαμάνης 
ήταν ο επόμενος ομιλητής στο 
βήμα. «Προϋπόθεση της

ενότητας», τόνισε, «είναι η 
διάλυση των εσωκομματικών 
ομάδων, με πρώτη ομάδα 
εκείνου που θα είναι ο νέος 
πρωθυπουργός». Και 
πρόσθεσε ότι θέλησε να 
συμβάλλει εμπράκτως με την 
μη υποψηφιότητά του στην 
ενότητα του κόμματος.
Ο λόγος δόθηκε στη συνέχεια 
-  κατά αλφαβητική σειρά -  
στους υποψηφίους, οι οποίοι 
και χειροκροτήθηκαν θερμά 
από τους βουλευτές.
Ο Γεράσιμος Αρσένης 
επεσήμανε ιδιαίτερα την 
ανάγκη συνεργασίας της 
κυβέρνησης με το κόμμα και 
τους Κοινοβουλευτικούς 
Τομείς Εργασίας του 
ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και έκανε 
λόγο για την ανάγκη να 
υπάρξει ένα αρραγές 
κοινωνικό μέτωπο. Μίλησε 
ακόμη για τις σχέσεις με την 
Τουρκία και για τη θωράκιση 
της άμυνας τη ς χώρας.

Ο Κώστας Ση μίτη ς στη ν 
ομιλία του τόνισε ιδιαίτερα 
ότι «εκείνο που επιδιώκουμε 
δεν είναι να κατισχύσει μια 
ομάδα πάνω σε άλλες ομάδες» 
και επεσήμανε ότι «μόνο με 
συνεργασία θα 
αντιμετωπίσουμε τις 
μελλοντικές προκλήσεις». 
Ακόμη, έκανε λόγο για 
«κλειστές ομάδες» και 
«καθοδηγητικούς πυρήνες» 
στο κόμμα που «δεν 
συμβιβάζονται με ανοιχτή 
κοινωνία».
Για την ενότητα μίλησε και ο 
Άκης Τσοχατζόπουλος, ο 
οποίος επεσή μανε -  από τη ν 
πρώτη του ομιλία και πριν 
βγει το αποτέλεσμα -  ότι 
«μετά το τέλος τη ς ση μερινή ς 
ψηφοφορίας όλοι μαζί 
ενωμένοι θα προχωρήσουμε 
για να διασφαλίσουμε το 
έργο, την προοπτική και τη 
νικηφόρα πορεία του 
ΠΑΣΟΚ». Και επεσήμανε την

ανάγκη για «θεσμική 
μεταρρύθμιση», αλλά και την 
ανάγκη για την 
«ανασυγκρότηση του 
κοινωνικού κράτους». 
Τελευταίος ομιλητής ο 
Γ ιάννης Χαραλαμπόπουλος, 
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα 
εθνικά θέματα, μιλώντας για 
την ανάγκη ύπαρξης μιας 
αποφασιστικής πολιτικής 
απέναντι στην Τουρκία, αλλά 
και για το Κυπριακό.
Ο κ. Χαραλαμπόπουλος 
έκανε ακόμη λόγο για την 
ανάγκη να υπάρξει μια 
πραγματικά κοινωνική 
πολιτική με ευαισθησία 
απέναντι στον εργαζόμενο, 
και ότι σ’ αυτόν τον τομέα 
οφείλει να ρίξει βάρος η 
κυβέρνηση.
Η ψηφοφορία, τέλος, άρχισε 
αμέσως μετά τις ομιλίες, σε 
δύο διαφορετικές κάλπες, 
στις οποίες προσήρχοντο ανά 
τέσσερις οι βουλευτές.



10 ‘ΤΑ ΝΕΑ», Π αρασκευή 19 Ιανουάριου 1996 ΤΑ ΝΕΑ», Π αρασκευή 19 Ιανουάριου 1996 11Π ολίτικη Π ολίτικη

ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ·  ΒΟΥΡΚΩΣΕ ΟΤΑΝ ΚΑΘΗΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ·  ΠΩΣ ΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΩΝΑΣΕΙΟ, ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ

Η πρώτη ώρα στο πρωθυπουργικό γραφείο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Λουκάς Δημάκας

Η ώρα είναι 7 και 10’. Στο 
πρωθυπουργικό γραφείο, στο 
ισόγειο της Βουλής, ο νέος 
Πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης 
είναι εμφανώς συγκινημένος 
και λίγο αμήχανος. Μαζί του, 
στο κέντρο του δωματίου, 
στέκονται 5-6 στενοί του 
συνεργάτες και ανταλλάσσουν 
απόψεις, έκπληκτοι ακόμα 
από το αποτέλεσμα.

ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ μετά, ο επικεφαλή ς τη ς 
ασφαλείας του κ. Σημίτη, ο κ. Γ. Μα- 
γκαφάς, σηκώνει ένα από τα συμβα

τικά τηλέφωνα δίπλα στο «πορτοκαλί» και... 
-Τ ηνκ. Σημίτη παρακαλώ!
Μετά ειδοποιεί τον νέο Πρωθυπουργό. 
«Γεια σου Δάφνη, όλα πήγαν καλά!», λέ- 

ει ο κ. Σημίτης που δεν κρύβει τη χαρά 
, του. Ανταλλάσσει λίγες ακόμη κουβέ- 

110101 υπουργοί ντες με τη σύζυγό του που παρακολου- 
καΐ βουλευτές θούσε τα αποτελέσματα από σπίτι φί- 

επίσκέφθηκαν τον λων και της ανακοινώνει την πρώτη του 
Κ. Σημίτη κίνηση: «Σε λίγο θα πάω στον πρόεδρο, 

στο Ωνάσειο. Θα τα πούμε αργότε- 
ρα...». Η απάντησή της δεν ακούγεται. 

Το βλέμμα του νέου Πρωθυπουργού όμως 
φωτίζεται. Μια ζωή άλλωστε είναι μαζί και 
παραμένουν πολύ δεμένοι μεταξύ τους.

Πολλοί λένε ότι ο κ. Σημίτης είναι ψυ
χρός και ότι σπάνια δείχνει τα συναισθήμα- 
τά του. Χθες, ο νέος Πρωθυπουργός, την 
πρώτη ώρα που πέρασε στο γραφείο που 
πριν φιλοξενούσε τον Ανδρέα Παπανδρέου, 
βούρκωσε δύο φορές. Και δεντο ’κρύψε. Την 
πρώτη φορά ήταν όταν έκατσε πίσω από το 
πελώριο γυάλινο γραφείο του Πρωθυπουρ
γού, στην καρέκλα του Ανδρέα Παπανδρέ
ου. Κι αυτό δεν ή'ταν γιατί το θέλησε. Το έ
κανε για χάρη ενός φωτορεπόρτερ.

Τη δεύτερη ήταν όταν στενοί συνεργά
τες, οι κ.κ. Ν. Θέμελης,'Τ. Παταγιάς, Θ. 
Τσουκάτος, Τ. Μαντέλης, Αν. Αγγελίδης 
και η προσωπική του γραμματέας κ. Μαρία 
Πλευράκη, βρέθηκαν κοντά του έντονα συ- 
γκινημένοι, δικαιωμένοι για τους πολύμη
νους αγώνες τους.

Ιδού η καρέκλα.
Ο κ. Κώστας 
Σημίτης και ο 
στενός
συνεργάτης του 
κ. Ν. Θέμελης 
μπροστά στην 
πρωθυπουργική 
καρέκλα, λίγη 
ώρα μετά την 
εκλογή του ως 
διαδόχου του κ. 
Ανδρέα 
Παπανδρέου

Δεν έμειναν όμως για πολύ μόνοι. Σιγά 
σιγά άρχισαν να καταφθάνουν υπουργοί 
και βουλευτές για να δώσουν τις ευχές τους 
στον νέο Πρωθυπουργό. Από τους πρώτους, 
φυσικά, βουλευτές που είχαν εκδηλωθεί από 
νωρίς υπέρ της υποψηφιότητας του κ. Σημί
τη , όπως π.χ. οι κ. Χρ. Ροκόφυλλος, Γ. Α. Μα- 
γκάκης, Γ. Ζαφειρόπουλος, Δ. Ρέππας, Λ. 
Αποστολίδης κ.ά. Παρούσα φυσικά και η κ. 
Βάσω Παπανδρέου, που λίγο αργότερα δή
λωσε ότι «δεύτερος Ανδρέας Παπανδρέου 
δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει», 
ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια «νί
κη του συλλογικού ΠΑΣΟΚ» και ότι «από 
σήμερα πρέπει να αρχίσει σκληρή δουλειά». 
Ήρθαν όμως και αρκετοί υπουργοί, βουλευ
τές και στελέχη που φέρονται ότι δεν τον εί
χαν στηρίξει, όπως οι κ.κ. Παπούλιας, Κα- 
τσιφάρας, Βαλυράκης κ.ά.

«Δεν σε ψήφισα, αλλά θα σταθούμε δί
πλα σου!», του είπε μαζί με τα συγχαρητήρια 
και τις ευχές του ο κ. Γ. Κατσιφάρας.

«Δύναμη, καλή δουλειά», μαζί με τη δια

βεβαίωση ότι «θα έχετε τη στήριξη όλων 
μας», ευχήθηκε από την πλευρά του ο κ. Χυ- 
τήρης, ο οποίος είχε σύντομη συνεργασία με 
τον κ. Σημίτη για τη δήλωση που θα έκανε 
μετά. Θερμές ήταν και οι ευχές του κ. Γ. Πα
πανδρέου, ο οποίος ασπάστηκε τον κ. Σημί
τη.

Ευχές έδωσε και ο κ. Α. Λιβάνης, που μα
ζί με τους κ.κ. Χυτήρη και Αθανασάκη κα
νόνισαν τα της επίσκεψης του κ. Σημίτη στο 
Ωνάσειο. Πιο κει ο κ. Τ. Μαντέλης κανόνιζε 
με τις υπηρεσίες της Προεδρίας τη σημερινή 
επίσκεψη του κ. Σημίτη στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, προκειμένου να πάρει την ε
ντολή σχηματισμού της κυβέρνησης.

Ένα άλλο στέλεχος, ο κ. Θ. Τσουκάτος, ε
νημέρωσε τον νέο Πρωθυπουργό για τις λε
πτομέρειες της επίσκεψης που ζήτησε να κά
νει σήμερα ο κ. Σημίτης στα κεντρικά γρα
φεία του ΠΑΣΟΚ.

Ακόμα, ο κ. Σημίτης συζήτησε το ενδεχό
μενο να συγκαλέσει για σή μέρα το Υπουργι
κό Συμβούλιο, προκειμένου να ζητήσει απ’

όλους τους υπουργούς τη βοήθειά τους.
Γύρω στις 8 μ. μ. ο κ. Κ. Ση μίτη ς ζή τη σε α

πό το συνεργάτη του, δημοσιογράφο κ. Γ. 
Πανταγιά, το δακτυλογραφημένο κείμενο 
της δήλωσης που είχε ετοιμάσει ο νέος Πρω
θυπουργός. Διόρθωσε λίγες λέξεις και την ε
πέστρεψε. Στις 8.15, μαζί με τον κ. Χυτήρη, 
ανέβηκε στον 4ο όροφο, για την πρώτη συ
νάντησή του με τους δη μοσιογράφους.

Στην πρώτη ώρα που έμεινε ο κ. Κ. Σημί
της στο πρωθυπουργικό γραφείο πέρασαν 
για να τον συγχαρούν, μεταξύ άλλων, και οι 
κ.κ. Λαλιώτης, Κουβελάκης, Κεδίκογλου, 
Κολιοπάνος, Κωνσταντινίδης, Αθανασά
κη ς, Σωτηρλής, Κουρουμπλής, Κανελλό- 
πουλος, Τόγιας, Βρεττός, Μ. Παπαϊωάννου, 
Αλ. Παπαδόπουλος, Παπαστεφανάκης, Κυ- 
ριαζής, Πετσάλνικος, Κωνσταντίνου, Αλα- 
μπάνος, Γιατράς, Παπαστρατής, Σοφούλης, 
Φούρας, Παλαιοθόδωρος, Α. Καρράς, Δη- 
μοσθενόπουλος, Δρυς, Σουμάκης, Σκουλα- 
ρίκης, Χαραλάμπους, η κ. Αγγέλα Κοκκόλα, 
η κ. Μαρία Αρσένη κ.ά.

Τρεις Ιέξεις-«χλε ιό ιά» δείχνουν τους προγραμματικούς στόχους
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Ειρήνη Καρανασοπούλου
ΤΡΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ-«κλειδιά» χρησιμοποίησε 
κατ’ επανάληψη χθες ο Κώστας Σημίτης: 
ενότητα, ανανέωση, νίκη. Και σε αυτές θα 
μπορούσε να εντοπίσει κανείς και τους 
προγραμματικούς του στόχους -  ενότητα του 
ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο κυβέρνησης και 
κόμματος, ανανέωση της πολιτικής του και 
νίκη στις επόμενες εκλογές. Στο κεφάλαιο της 
ενότητας ο νέος Πρωθυπουργός έδωσε 
ιδιαίτερη έμφαση, όπως άλλωστε και οι 
συνυποψήφιοι του. Τόνισε ότι «όλοι μαζί θα 
συνεχίσουμε την προσπάθεια», 
διευκρινίζοντας πως το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας δεν το εκλαμβάνει ως μια 
προσωπική νίκη -  αλλά νίκη «για την

προοπτική και το μέλλον της 
Κεντροαριστεράς». Την οποία, μάλιστα, 
ερμήνευσε ως «επιβεβαίωση της ανάγκης για 
κριτική και ελεύθερη σκέψη, επιβράβευση της 
εμμονής σε αξίες, έκφραση της θέλησης για 
νέες ιδέες και ένα νέο τρόπο άσκησης της 
εξουσίας».
Σε μια αιχμή για τα τρωτά τής έως τώρα 
κυβέρνησης, υπογράμμισε πως «θα είμαστε 
κυβέρνηση συνέχειας, αλλά και κυβέρνηση 
συλλογικής προσπάθειας και λειτουργίας». 
Νωρίτερα, παρουσιάζοντας τις θέσεις του 
ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σημίτης αναφέρθηκε σε 
όλες της παραμέτρους της κυβερνητικής 
πολιτικής που θα επιδιώξει να εφαρμόσει: 
Μιλώντας για την εξωτερική πολιτική, δεν 
έκανε την παραμικρή αναφορά στον ρόλο των

Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή ούτε στις 
ελληνοαμερικανικές σχέσεις -  αντιθέτως, 
τόνισε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό που, 
κατά τη γνώμη του, πρέπει να έχει η χώρα. 
Κατονόμασε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο ως 
περιοχές που θα μπορούσαν να αναδείξουν 
τον ρόλο της Ελλάδας, έκανε σαφές πως ο 
τουρκικός επεκτατισμός και εθνικισμός 
συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή κι 
αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στη Διακυβερνητική 
Διάσκεψη. «Λέξη-“κλειδί” η ανάπτυξη», είπε 
ο νέος Πρωθυπουργός στο κεφάλαιο της 
οικονομική ς πολιτική ς -  υπογραμμίζοντας 
τον ρόλο του «κράτους - στρατηγείου» που 
μέχρι τώρα «υπάρχει μόνο στις εξαγγελίες 
μας». Άφησε δε να εννοηθεί ότι θα δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στη Δημόσια Διοίκηση,

λέγοντας πως τώρα «δεν είναι ικανή να 
εφαρμόσει αυτό που επαγγελλόμαστε». 
Ωστόσο, ο Κώστας Ση μίτης προσέδωσε στην 
οικονομική πολιτική την πρόσθετη διάσταση 
της «κοινωνικής δικαιοσύνης» -  «πρέπει εξ 
αρχής να συλλάβουμε και να οικοδομήσουμε 
το νέο κοινωνικό κράτος πάνω στα ερείπια 
του κράτους παροχών», είπε χαρακτηριστικά, 
κάνοντας και πάλι λόγο για τον «κοινωνικό 
ιστό ασφάλειας».
Οι άλλοι τομείς που απασχόλησαν την ομιλία 
του κ. Σημίτη ήταν η δημοκρατία στη 
σημερινή εποχή -  με ιδιαίτερη αναφορά στα 
μέσα ενη μέρωση ς -  η θέση του πολίτη, αλλά κι 
οι πολιτικές πρακτικές. «Το ήθος και το ύφος 
της εξουσίας οφείλουν να διασφαλίζουν 
αξιοπιστία κι εμπιστοσύνη», τόνισε ουκ ολίγες 
φορές ο νέος Πρωθυπουργός.

Μπράβο μπαμπά. Η οικογένεια Σημίτη, στο γραφείο του νέου Πρωθυπουργού, λ ίγες ώρες Φιλί νίκης. Ο νέος Πρωθυπουργός δ έχετα ι το συγχαρητήριο φ ιλ ί από τη σύζυγό του
μετά την καθοριστική ψηφοφορία Δάφνη

Δ άχρνα χαράς από την οικογένεια του, φίλους και συνεργάτες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Κώστας Χατζίδης

ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ χαράς αγκαλιάστηκαν 
και εν χορώ πανηγύρισαν την εκλογή του 
κ. Σημίτη δεκάδες φίλοι και συνεργάτες 
του, που βρίσκονταν από νωρίς στα γρα
φεία της οδού Ακαδημίας 35. Είχαν 
προηγηθεί στιγμές αγωνίας, που κορυ- 
φώθηκαν από τα μη αναμενόμενα αποτε
λέσματα της πρώτης αναμέτρησης, στην 
οποία ο κ. Τσοχατζόπουλος βρέθηκε να ι
σοψηφεί με τον κ. Σημίτη, αλλά και από... 
τις σαμπάνιες που άνοιξαν οπαδοί του κ. 
Τσοχατζόπουλου στη Θεσσαλονίκη, λίγο 
πριν από την ανακοίνωση των τελικών α
ποτελεσμάτων.

Η στιγμή της λύτρωσης ήρθε ξαφνι
κά, σαν κεραυνός, μέσα από τα αλλεπάλ
ληλα ζάπινγκ. «Νέος Πρωθυπουργός εί
ναι ο Κώστας Σημίτης», φώναξε με όλη 
τη δύναμη της φωνής του ο δημοσιογρά
φος τηλεοπτικού καναλιού. Πριν προ- 
φτάσει να ανακοινώσει τα τελικά αποτε
λέσματα, οι συνεργάτες του κ. Σημίτη ξέ
σπασαν σε λυγμούς.

ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ
Στο πολιτικό γραφείο του κ. Σημίτη, 

γ ια  αρκετή ώρα επικράτησε πανδαιμό
νιο. Οι εκδη λώσεις επιδοκιμασίας έδιναν 
και έπαιρναν. «Πώς είναι όταν βάζεις 
γκολ; Έτσι αισθανθήκαμε», είπε χαριτο
λογώντας ένας εκ των συνεργατών του κ. 
Ση μίτη. «Τα όνειρα παίρνουν εκδίκη ση », 
σχολίασε κάποιος άλλος.

Από εκείνη τη στιγμή τα πειράγματα 
μεταξύ των παρευρισκομένων δεν σταμά
τησαν ούτε λεπτό. «Παιδιά, να πάμε στην 
Χαριλάου Τρικούπη», είπε κάποιος νεα
ρός. «Όχι, ρε, είναι νωρίς ακόμα, θα μας 
έρθει... απότομα», απάντησε ο φίλος του 
-  υπονοώντας τις όχι και ιδιαίτερα θερ

μές τους σχέσεις με τους «κομματικούς». 
«Μιλάμε γ ια  σκωτσέζικο ντους». «Δού
λεψε, επιτέλους, το μυαλό». «Στο τέλος 
ξυρίζουν το γαμπρό», φώναξε λίγο αργό
τερα μία κυρία που φαίνεται ότι είχε... ρέ
ντα στις ατάκες.

Έ ντονα συγκινημένη η κ. Σοφία Κον- 
δυλάκη, εκ των συνεργατών του κ. Σημί
τη, αρκέστηκε να πει: «Τα συναισθήματα 
είναι κορυφαία. Ο Κώστας Σημίτης δ ι
καιώθηκε».

Την ίδια στιγμή που η αθρόα προσέ
λευση βουλευτών, κομματικών στελεχών, 
συνδικαλιστικών στελεχών και φίλων 
του κ. Ση μίτη, προκαλούσε το αδιαχώρη -

το στα γραφεία και στο κλιμακοστάσιο 
του κτιρίου, οι άνθρωποι του γραφείου 
δεν σταματούσαν να σηκώνουν τα τηλέ
φωνα. Τα συγχαρητήρια μηνύματα από 
κάθε γωνιά τη ς χώρας, αλλά και από το ε
ξωτερικό, έπεφταν κατά ριπάς.

Η ΑΦΙΞΗ
Μετά αρκετή ώρα ορθοστασίας, που 

«απάλυναν» αρκετά ποτηράκια από ουί
σκι και «γλύκαναν» σοκολατάκια «φερέ 
ροσέ», ο ερχομός του κ. Ση μίτη από το Ω- 
νάσειο λειτούργησε ευεργετικά. «Αξιος, 
άξιος, ο νέος μας Πρωθυπουργός», φώ
ναζαν και χειροκροτούσαν γ ια  αρκετή ώ

ρα εκατοντάδες φίλοι του που είχαν κα- 
τακλύσει κάθε γωνιά του γραφείου του.

Με την ευτυχία ζωγραφισμένη στο 
πρόσωπό του, ο κ. Σημίτης συνοδευόμε- 
νος από την σύζυγό του Σοφία και την 
κόρη τους Μαριλένα, έσκυψε και αμέσως 
ασπάστη κε τη ν αγ απη μένη του θεία, η ο
ποία παρά τα χρόνια της έστεκε όρθια 
γ ια  αρκετή ώρα σε μία γωνία. Με δάκρυα 
στα μάτια αγκάλιασε τον Κωνσταντίνο, 
όπως αποκαλεί τον κ. Σημίτη, και του ευ
χήθηκε καλή πορεία στα νέα αυξημένα 
του καθήκοντα. Από την πλευρά του, ο κ. 
Σημίτης αρκέστηκε να πει: «Θα προχω
ρήσουμε και θα νικήσουμε».

Σ το ακουστικό:
Σημίτης και Χυτήρης 
ενημερώνουν για τις  
εξελ ίξε ις , από το 
γραφείο του 
Πρωθυπουργού στη 
Βουλή
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Πίσω από τις πόρτες
Διεργασίες ακριβώς 
στο παρά πέντε της 
έναρξης της 
διαδικασίας για την 
ανάδειξη του νέου 
Πρωθυπουργού από 
την Κεντρική 
Επιτροπή του 
ΠΑΣΟΚ.

Λ ΙΓΟ ΠΡΙΝ κλείσουν οι 
πόρτες στην Αίθουσα της 
Γερουσίας, όπου εξελί

χθηκε η διαδικασία για την εκλο
γή του νέου Πρωθυπουργού, οι 
167 εκλέκτορες, έδειξαν να το... συ
ζητούν ακόμη το πράγμα. Ένας α
πό αυτούς, ο Κώστας Λαλιώτης, 
που, προσερχόμενος στην αίθουσα 
δήλωσε στους δημοσιογράφους ό
τι «θα πει στους υποψηφίους τι θα 
ψηφίσει», το... έπραξε κιόλας.

Με το που εισήλθε στην αίθου
σα κατευθύνθηκε στα κεντρικά έ
δρανα, όπου στη δεύτερη σειρά βρι
σκόταν ήδη από ώρα ο Κώστας Ση
μίτης. Τον πλησίασε ο Σήψης Μιχε- 
λογιάννης που καθόταν δίπλα στον 
Σημίτη, παραχώρησε τη θέση του, 
και οι δύο πολιτικοί τα είπαν γ ια λί
γα λεπτά. Αργότερα ο Λαλιώτης 
πλησίασε στην πρώτη σειρά της δε
ξιάς πτέρυγας όπου καθόταν ο Ά- 
κης Τσοχατζόπουλος, του φώναξε 
«Άκη, σε θέλω», εκείνος σηκώθηκε, 
και τον ακολούθησε ώς την πόρτα. 
Λίγο πριν βγουν από την αίθουσα 
έπεσαν πάνω στον Γιάννη Χαραλα- 
μπόπουλο τον οποίο χαιρέτησαν 
και οι δύο θερμά.

Βγήκαν και πού πήγαν; Ακρι
βώς έξω από την αίθουσα, δίπλα α
κριβώς από τις τουαλέτες, και τα 
είπαν για αρκετή ώρα. Δεν επα
νήλθαν μέσα παρά μόνο όταν ο Δη- 
μήτρης Μπέης, ως έχων το γενικό 
πρόσταγμα, κάλεσε τους βουλευ
τές να μαζευτούν για να αρχίσει η 
ψηφοφορία.

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος επα
νήλθε στη θέση του και βρήκε εκεί 
στη διπλανή θέση να κάθεται ο 
πρόεδρος της Βουλής Απόστολος 
Κακλαμάνης, υποψήφιος κι αυτός 
ώς προχθές. Τα είπαν για λίγο, α
ντάλλαξαν χαμόγελα και προφα
νώς έκαναν προγνωστικά.

Την ίδια ώρα στα ορεινά της α
ριστερής πτέρυγας των εδράνων, ο 
Γεράσιμος Αρσένης αντάλλασσε 
απόψεις με τον «δικό» του αντι
πρόεδρο της Βουλής Παυσανία 
Ζακολίκο. Το σοβαρό ύφος και 
των δύο δεν άφηνε αμφιβολίες για 
ποιο πράγμα μιλούσαν.

Μπροστά του ακριβώς πήγε 
και κάθησε ο Γιάννης Χαραλα- 
μπόπουλος, αλλά χωρίς «ακολου
θία»: ο πιστός του Παναγιώτης 
Κρητικός κάθησε στα μπροστινά

Του Σπύρου Ορνεράκη

•Νωρίς νωρίς προσήλθε στη Βουλή ο κ. Κ. Σημίτης. Ακριβώς 
πίσω του ήταν ο κ. I. Ανθόπουλος, που εφέρετο ως 
προσκείμενος στον κ. Αντ. Λιβάνη...

•  Η πιο ανθρώπινη εξήγηση έγινε από τον κ. Δ. Βουνάτσο: 
«Είμαι πάντα χαμένος -  σήμερα ψηφίζω Αρσένη, ελπίζω να 
κερδίσω»...

•Η  κ. Ελένη Ανουσάκη, το επανελάμβανε συνεχώς: «Ο 
Σημίτης έχει θάρρος»...

•Τ ι απασχόλησε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ την πρώτη ώρα 
της διαδικασίας εκλογής του νέου πρωθυπουργού; Μα, τι 
άλλο; Ο... κλιματισμός!

•Δ εν λειτουργούσε, βλέπετε -  και στην αίθουσα επικράτησε., 
πολικό ψύχος. Ο κ. Κ. Λαλιώτης έβαλε παλτό και αρκετοί 
αναζητούσαν ζακέτα για τη ν κ. Βάσω Παπανδρέου..

•Πρώτος απ’ όλους παρέδωσε ο κ. Γερ. Αρσένης την 
αυτοπρότασή του για την πρωθυπουργία, χθες, στις 9 και 3 
λεπτά. Ακολούθησε, με δύο λεπτά διαφορά, ο κ. Κ. Σημίτης. 
Στις εννέα και τριάντα έφθασε στη Βουλή η αίτηση του κ. I. 
Χαραλαμπόπουλου και στις δέκα πάρα είκοσι, η 
υποψηφιότητα του κ. Α. Τσοχατζόπουλου...

•Π οιο ήταν το πιο θερμό φιλί μετά την πρώτη ψηφοφορία; 
Μα, εκείνο που έδωσε ο κ. Γερ. Αρσένης στον κ. Α. 
Τσοχατζόπουλο..

έδρανα, κι αργότερα, όταν μπήκαν 
οι φωτογράφοι στην αίθουσα και 
έπεσαν πάνω στους δελφίνους, 
σχολίασε: -  Δεν δήλωνα κι εγώ υ
ποψήφιος να με τρελάνουν στις 
φωτογραφίες;

Πριν εισέλθουν οι φωτογράφοι 
και οι κάμερες, ένας υπουργός - 
φωτογράφος τραβούσε συνεχώς 
φωτογραφίες, αλλά για λογαρια
σμό του. Με μια ερασιτεχνική φω
τογραφική μηχανή στο χέρι, ο Ντ. 
Τριαρίδης, υπουργός Μακεδονίας 
- Θράκης, έπαιρνε φωτογραφίες α
πό το έδρανό του.

-  Έχει πάνω από 12.000 φωτο
γραφίες, αρχείο -  είπε ο υφυπουρ
γός Αθλητισμού Γ. Λιάνης. Έχει 
χόμπι με τη φωτογραφία, συνέχισε.

Στην Αίθουσα της Γερουσίας

εκτός από τους βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ και τους υπαλλή λους τη ς 
Βουλής βρέθηκαν και αρκετοί ευ
ρωβουλευτές του κόμματος, όπως 
ο Γ. Ρουμπάτης, ο Στ. Παναγό- 
πουλος, η Αγγ. Κοκκόλα. Κι ένα 
μέλος του Εκτελεστικού Γ ραφείου 
που δεν είναι ούτε βουλευτής ούτε 
ευρωβουλευτής: ο Παντελής Οι
κονόμου. «Ήρθε από ενδιαφέ
ρον», σχολίασαν οι βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ, ενώ ένας από νομό της 
Πελοποννήσου τού είπε «άντε και 
βουλευτής».

Το συνεχές άνοιγμα της πόρ
τας για να εισέλθουν κάποια στιγ
μή οι κάμερες και οι φωτογράφοι 
προκάλεσε τις διαμαρτυρίες του 
υπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη 
Ποττάκη προς τους αστυνομι
κούς. Κλείστε τις πόρτες, επιτέ
λους -  φώναξε. Κι ο βουλευτής 
Μόσχος Γικόνογλου προς τον

Γ ιάννη Γλαβίνα, μέλος του προε
δρείου: -  Επιτέλους Γ ιάννη, αρχί- 
στε, να τελειώνουμε κάποια φορά. 
Πήγε 12 η ώρα.

Ήταν ακριβώς 12 παρά τέταρ
το. Κι ήταν η στιγμή που δόθηκε 
το σύνθημα στους αστυνομικούς 
να βγάλουν έξω από την αίθουσα 
τους εκπροσώπους των μέσων μα
ζικής ενημέρωσης.

-  Διασπάτε τη σκέψη μας. Ε
μείς αυτή την ώρα σκεπτόμαστε, 
σχολίασε γελώντας ο υφυπουργός 
Υγείας Νίκος Φαρμάκης.

Το κλείσιμο της πόρτας δεν α
πέκοψε και την πληροφόρηση. Το 
πρώτο πράγμα που διέρρευσε ή
ταν ότι το μέλος του προεδρείου 
Λάζαρος Λωτίδης αναγγέλλο
ντας από μικροφώνου ότι «θα ε

κλεγεί όποιος συγκεντρώσει τις 
περισσότερες ψήφους», εισέπρα- 
ξε ένα μακρόσυρτο «σώπαααα- 
α»...

Το δεύτερο, ότι στην ψηφοφο
ρία για το πόσοι γύροι ψηφοφο
ριών θα πραγματοποιηθούν, επι- 
σημάνθηκαν φαινόμενα που 
μπέρδεψαν τους παρατηρητές. 
Αίφνης ο προσκείμενος στον Κ. 
Σημίτη Αλ. Μπαλτάς τάχθηκε υ
πέρ της διεξαγωγής πολλών γύ
ρων ψηφοφοριών, ενώ οι «σημιτι
κοί» ήταν σταθερά υπέρ των δύο 
γύρων. Κι από την άλλη πλευρά, ο 
Γιώργος Μωραΐτης που ήταν προ
σκείμενος στον Άκη Τσοχατζό
πουλο βρέθηκε να υποστηρίζει 
τους δύο γύρους, ενώ οι «τσοχα- 
τζοπουλικοί» ήταν υπέρ των πολ
λών γύρων...
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Αναμένουν τηλεφώνημα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γ ιώργος Χρ. Παπαχρήστος

Η ειδυλλιακή εικόνα του 
τέλους της χθεσινής 
αναμέτρησης για την 
ανάδειξη του νέου 
πρωθυπουργού της χώρας, 
με τους τέσσερις 
υποψήφιους να 
ανταλλάσσουν θερμές 
χειραψίες και να 
καταχειροκροτούνται από 
τους βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ, έδωσε λίγη ώρα 
αργότερα τη θέση της στον 
προβληματισμό.

ΜΕ ΤΟ που γύρισαν στα γρα
φεία τους οι ηττημένοι της α
ναμέτρησης, εξέτασαν με πιο 

ψύχραιμο μάτι την κατάσταση καιήδη έ
χουν λάβει τις πρώτες αποφάσεις.

Οι κυριότεροι ηττημένοι της χθεσι
νής ημέρας, ο Άκης Τσοχατζόπουλος 
και ο Γεράσιμος Αρσένης, καθιστούν σα
φές, με πληροφορίες προερχόμενες από 
το περιβάλλον τους, ότι αναμένουν τις 
κινήσεις του πρωθυπουργού Κώστα Ση

μίτη. Από αυτές εξαρτούν τα δικά 
τους βή ματα και τις αποφάσεις που 

Σκεπτικισμός για το θα λάβουν για την μελλοντική τους 
μέλλον από τους οτάση απέναντι στην κυβέρνηση.

Από το περιβάλλον του Ακη 
Τσοχατζόπουλου έγινε γνωστό ότι 

, ο επιλαχών της μάχης δεν είχε κα-
Σημίτη μία επαφή με τον νέο πρωθυπουρ- 
■ββμη· · · ^ ·  γό, μετά την αναχώρησή του από 

τη Βουλή. Όπως δηλώθηκε «θα πε
ριμένει το τηλεφώνημα του πρωθυπουρ
γού, θα συναντηθεί ενδεχομένως μαζί 
του, και από αυτά που θα ακούσει θα κα
θορίσει τη θέση του». Κατά τις ίδιες πη
γές, ο Α. Τσοχατζόπουλος «παραμένει 
στην κυβέρνηση της οποίας είναι μέλος, 
τόσο ο ίδιος όσο και οι στενοί του φίλοι».

Δηλώθηκε επίσης ότι «είναι πολύ νω
ρίς ακόμη να ειπωθεί ποια θα είναι η 
στάση που θα τη ρή σει ο Άκη ς Τσοχατζό- 
πουλος έναντι της κυβέρνησης και του 
πρωθυπουργού», αλλά τονίσθηκε «είναι 
σαφές ότι δεν τίθεται θέμα μετακίνησης 
από το πρώτο τη τάξει υπουργείο σε άλ
λο υπουργείο. Μετακίνηση προς μια α- 
ντιπροεδρία, ναι».

Απο το στρατόπεδο του Α. Τσοχα
τζόπουλου εκτιμήθηκε ότι δεν αναμένε
ται σύντομα ανασχη ματισμός τη ς κυβέρ- 
νησης, με την έννοια ότι αυτός μπορεί να 
γίνει σήμέρα,αύριο. «Έχουμε άλλη εικό
να», αναφέρθηκε.

Παρόμοια στάση φαίνεται να επιλέ
γει και ο Γεράσιμος Αρσένης, ο τρίτος 
της μάχης για τη διαδοχή του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Το περιβάλλον του υπουρ
γού Εθνικής Αμύνης δήλωσε στα «ΝΕ
Α» ότι «δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο 
ακόμη από την πλευρά του πρωθυπουρ
γού», πράγμα που ο Γερ. Αρσένης θεω
ρεί ως «απολύτως αναγκαίο προκειμέ- 
νου να καθορίσει τη στάση που θα κρα
τήσει από εδώ και στο εξής». Κατά τις ί
διες πηγές «το τι θα κάνει ο υπουργός, αν 
θα παραμείνει δηλαδή στη θέση του, ε- 
ξαρτάται από το τι κυβέρνηση θα σχη μα
τίσει ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης».

Το περιβάλλον του Γερ. Αρσένη δη-

τρεις ηττημενους 
μετά την εκλογή

ΡΟΡΙοΙ . . . ί λ ΐ  ΏΑ?ΑΥΑΛ<ϊ.Λ
ΑΒΙΔΑ ΒΒΑτΧεί £ΗΑί· τΙΕο! ΤΙϊαθΟΠοΌΤΤοΐ,
ΑΗ θ £Λ£ΤΕ 1£Τ>Απείτε Το Α?ΜΑΑ ΤονίΓ...

Του Δημήτρη Χαντζόπουλου

Τα συγχαρητήρια. Ο Κ. Σημίτης δέχετα ι τις  ευχές από τον συνυποψήφιο του Άκη 
Τσοχατζόπουλο. Δεξιά  οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία εκλογής των τριών 

συναδέλφων του νέου πρωθυπουργού

Προς την
Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του ΠΑΣΟΚ

Δηλώνω, ο τι θα είμοι υποψήφιος 
Πρωθυπουργού.

Α Α Τσοχοτζόπουλος

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΑΡΣΕΝΗΣ
«ωαψη» 1}  ·  «* » Μηκ 

Τψ. Μ<627« -  562.6117 
•η 3Κ3ΧΛ

Μήνα,

Προς το
Βροκδρείο της Ιοινοβονλευτική« Ουάδας 

[υνάδελφοι,

16 Ιονοναρίου 1996

Ιο« δηλώνω δτι εκι βοιιώ νο ιΐυοι υ· 
νί ου Ιρωθυκουργοό.

ο*ά»ιο« γιο την εκλογή £

ΙυντροΟίκΔ,

Γτ
Γεράοιυο« Δ. Λροίνης

ο Προεδρείο τη« Κοινοβουλευτική« Ομάδας

Ια« γνυοτοιοιύ βτι βα είμαι υιο*ή*ιο« γιο την εκλογή του νίου 
; Πουβυιουογού.

λώνει ότι «ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 
αναμένει ότι τις προσεχείς ώρες θα μιλή
σει έστω και τηλεφωνικά με τον Κώστα 
Σημίτη, και από τη συνομιλία αυτή θα 
ξεκαθαρισθούν πολλά ζητήματα». Προ
σθέτουν πάντως με έμφαση, ότι οι δηλώ
σεις του Γ ερ. Αρσένη μετά το τέλος τη ς α- 
ναμέτρησης «δεν θα παραμείνουν κενό 
γράμμα», και ότι ο ίδιος «είναι αποφασι
σμένος να στηρίξει, όπως όλοι, και με ό
λες του τις δυνάμεις τόσο τη νέα κυβέρ
νηση όσο και τον νέο πρωθυπουργό».

Σημασία έχει μία ακόμη επισήμανση 
από το περιβάλλον του Γεράσιμου Αρσέ
νη, ότι δηλαδή θεωρεί σημαντική τη δέ
σμευση του Κώστα Σημίτη πως το 
ΠΑΣΟΚ θα εξαντλήσει την 4ετία.

Απο το περιβάλλον του τέταρτου υ
ποψήφιου για τη διαδοχή, Γιάννη Χα
ραλαμπόπουλου, αναφερόταν ότι ο νέος 
πρωθυπουργός, για να ισχυροποιήσει 
την ενότητα της κυβέρνησης θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσει σε «υψηλές θέσεις» 
κάποιους από τους μετέχοντες στην ανα
μέτρηση. Σε ερώτηση για το αν αυτές οι 
«υψηλές θέσεις» θα μπορούσαν να είναι 
θέσεις αντιπροέδρων, αφέθηκε να εν- 
νοη θεί ότι θα μπορούσαν να είναι και τέ
τοιες θέσεις. Πάντως, για τα μελλοντικά 
σχέδια του Γιάννη Χαραλαμπόπουλου 
δεν υπάρχουν πληροφορίες. Όπως ειπώ
θηκε, θα εξαρτήσει τη στάση του από τις 
προθέσεις του νέου πρωθυπουργού.

Σύζυγος  - κόρη.
Η κ. Γκούντρουν 
Μ ολντεχάουερ - 

Τσοχατζόπουλου 
και η κόρη της 

Αρετή εμφανώς 
συγκινημένη 

αμέσως μετά  την 
έκδοση των 

αποτελεσμάτων, 
αφού ο κ. Άκης 

Τσοχατζόπουλος 
δεν έλαβε το 

χρίσμα του 
πρωθυπουργού
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ΓΙΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

Κ. Σημίτης: Αυτή είναι
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γ ιώργος Χρ. Παπαχρηστος

Ο Κώστας Σημίτης, γιος τού 
αγωνιστή της Εθνικής 
Αντίστασης δικηγόρου 
Γιώργου Σημίτη, 
συμπληρώνει τα 60 του 
χρόνια τον προσεχή Ιούνιο. 
Γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 
του 1936 στον Πειραιά, είναι 
παντρεμένος με τη Δάφνη 
Αρκαδίου και έχει δύο 
κόρες.

Ο  ΝΕΟΣ Πρωθυπουργός είναι δι
κηγόρος το επάγγελμα και καθη
γητής Πανεπιστημίου. Μιλάει 

τρεις γλώσσες -  αγγλικά, γαλλικά, γερμα
νικά -  και έχει σπουδάσει νομικά στο Πα- 
νεπιστήμιο Μάρμπουργκ της Γερμανίας 
και οικονομικά στο φημισμένο London 
School of Economics.

Η πανεπιστημιακή του καριέρα αρχί
ζει ουσιαστικά το 1959, όταν ανακη ρύσσε- 
ται διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μάρ
μπουργκ, αμέσως μετά την αποφοίτησή 
του.

Το 1971, έγινε υφηγητής στο Πανεπι
στήμιο της Κωνσταντίας στη Γερμανία, ε- 

νώ από το 1971 ως το 1975 δίδαξε 
Καθηγητής ως τακτικός καθηγητής στην έδρα 

Πανεπιστημίου, με του Εμπορικού και Αστικού Δι
καίου στο γερμανικό Πανεπιστή
μιο Γκίσεν. Το 1977, ανακηρύχθη
κε τακτικός καθηγητής του Πα- 
ντείου.

Άτομο πολιτικοποιημένο, γό 
νος μιας δημοκρατικής οικογένειας, ανα- 
μείχθηκε πολύ νωρίς στα κοινά. Το 1965, 
σε ηλικία μόλις 29 ετών, πρωτοστάτησε 
στη δημιουργία του Ομίλου ΠολιτικήςΈ- 
ρευνας «Αλέξανδρος Παπαναστασίου», 
που είχε ένα ευρύτατο πεδίο ενδιαφερό
ντων σχετικά με τη Δημοκρατία, το πολί
τευμα, τους θεσμούς και την κοινωνία, και 
συγκέντρωνε τα προοδευτικότερα μυαλά 
της εποχής του. Στον όμιλο κατείχε τη θέ
ση του γραμματέα.

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Με τη δικτατορία των συνταγματαρ

χών το 1967, ο όμιλος «Αλέξανδρος Π απα
ναστασίου» μετονομάσθηκε σε «Δημο
κρατική Άμυνα» και εξελίχθηκε σε μια α
πό τις σπουδαιότερες αντιστασιακές ορ
γανώσεις κατά της χούντας.

Ο ίδιος ο Κώστας Σημίτης μετείχε ε
νεργά στον αντιστασιακό αγώνα, τέθηκε 
στο στόχαστρο των μηχανισμών ασφαλεί
ας της χούντας, και το 1969 διέφυγε στο ε
ξωτερικό για  να μη συλληφθεί.

σπουδές σε νομικά 
και οικονομικά, 
μιλάει 3 γλώσσες

1967-1969

1970

1981

1985

1985

1989

1989

1989

1990

13 10.1993

11.9.1995 Παραίτηση

Η πορεία του Κώστα Σημίτη
Ημερομηνία γέννησης Σπουδές
23 Ιουνίου 1936 Νομικά και Οικονομικά

| ^ · ϋ ΐ ί £ ΐ  Πολιτική δράση:
Ίδρυση του Ομίλου Αλέξανδρος 
Παπαναστασίου (Όμιλος Πολιτικής 
Έρευνας και Μελετών)

Ι ϋ Ξ Ϊ Η  Παραμονή στη Γερμανία,
συμμετοχή σε δημόσιες συγκεν
τρώσεις κατά της δικτατορίας. 
Ραδιοφωνικές εκπομπές, διαλέξεις, 
αρθρογραφία

ϋΗ Ε ΙΠ ίΤ Ζ Ι Ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Μέλος

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας

Εκλογές. Βουλευτής Πειραιά

Εκλογές. Βουλευτής Πειραιά

Εκλογές. Βουλευτής Πειραιά

Υπουργός Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων

ΤΑ ΝΕΑ

Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου 
του Πανελληνίου Απελευθερω
τικού Κινήματος (ΠΑΚ)

Υπουργός Γεωργίας

Εκλογές. Βουλευτής Πειραιά

Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, 
Τεχνολογίας και Εμπορίου

Δράση κατά της χούντας. 
Αποφεύγει τη σύλληψη 
και διαφεύγει στο εξωτερικό. 
Παραπομπή στο Στρατοδικείο 
για απόπειρα εμπρησμού και 
παράβαση του νόμου για τις 
εκρηκτικές ύλες. Η δικτατορία 
συλλαμβάνει τη γυναίκα του 
και την κρατά σε απομόνωση

Η δράση του προκάλεσε την μήνιν της 
δικτατορίας, η οποία τον παρέπεμψε ερή
μην στο έκτακτο στρατοδικείο 
γ ια  να δικαστεί, γ ια  απόπειρα 
εμπρησμού και παράβαση του 
νόμου περί εκρηκτικών.

Στη Γερμανία ήρθε σε επα
φή με το ΠΑΚ και εντάχθηκε 
στις γραμμές του, το 1970.

Έ γινε μέλος του Εθνικού 
Συμβουλίου του ΠΑΚ και επέ
στρεψε στην Ελλάδα με την κατάρρευση 
της δικτατορίας, το 1974.

ΜΕΤΟΝΑΝΔΡΕΑ
Συνεργάσθηκε με τον Ανδρέα Παπαν- 

δρέου από τις πρώτες η μέρες τη ς επιστρο
φή ς του στην Ελλάδα και συμμετείχε σε ό
λες τις διαπραγματεύσεις για  την ένταξη 
της «Δημοκρατικής Άμυνας» στο 
ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του

ΠΑΣΟΚ και θεωρείται ως ένας από τους 
ανθρώπους που συνέταξαν την ιδρυτική 

Διακήρυξη της 3ηςτου Σεπτέμ
βρη, καθώς και του πρώτου κα
ταστατικού του Κινήματος.

Η κομματική του ανέλιξη 
αρχίζει ουσιαστικά από τον Δε
κέμβριο του 1974, όταν ορίζε
ται μέλος του 12μελούς πρώτου 
Εκτελεστικού Γραφείου του 
Κινήματος, και παράλληλα μέ
λος της 75μελούς πρώτης Κε

ντρικής Επιτροπής.
Στην κρίση με τη «Δημοκρατική Άμυ

να», πήρε το μέρος των διαφωνούντων, 
αλλά δεν αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ με
τά τις πρώτες διαγραφές των στελεχών 
της «Άμυνας».

Άλλωστε, απούσιασε για  ένα διάστη
μα στο εξωτερικό, συνεχίζοντας την πανε- 
πιστημιακή του καριέρα. Στην Ελλάδα ε-

Από τους 
ανθρώπους που 
συνέταξαν την 

ιδρυτική
διακήρυξη της 3ης 

Σεπτέμβρη

πανέκαμψε το 1977, και ταυτόχρονα σχε
δόν στο κόμμα.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ
Επί μία διετία, ως το 1979, δούλεψε το 

οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ως 
μέλος του Εκτελεστικού Γ ραφείου του Κι- 
νήματος. Ή ταν υπεύθυνος διαφώτισης 
και η θέση αυτή του στοίχισε την παραί
τησή του από το Εκτελεστικό Γραγείο.

Αφορμή στάθηκε μία αφίσα του 
ΠΑΣΟΚ για  την ΕΟΚ που περιελάμβανε 
το σύνθημα «όχι στην Εύρωπη των μονο
πωλίων, ναι στην Ευρώπη των λαών», η ο
ποία θεωρήθηκε εκτός γραμμής. Ήταν η 
εποχή που το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα βήμα 
πριν από την εξουσία ως αξιωματική α
ντιπολίτευση, και ο Ανδρέας Παπανδρέ- 
ου δεν ή θελε με κανέναν τρόπο να έρθει σε 
αντιπαράθεση με την ΕΟΚ.

Η αφίσα στοίχισε από τον νέο Πρωθυ
πουργό και τη βουλευτική έδρα στις εκλο
γές του 1981: ο Ανδρέας Παπανδρέου τον 
απέκλεισε από τις λίστες του κόμματος, 
παρά το γεγονός ότι λίγο πριν από τις ε
κλογές ο Κώστας Σημίτης κλήθηκε να με- 
τάσχει στις ομάδες που επεξεργάζονταν 
το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Μετά τον εκλογικό θρίαμβο του 

ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1981, τοποθετή
θηκε υπουργός Γεωργίας, θέση την οποία 
διατήρησε ως το 1985. Στο διάστημα αυτό 
είχε την ευθύνη -  και το έκανε με επιτυχία 
-  να προωθήσει την ένταξη της αποδιαρ
θρωμένης ελληνικής γεωργίας στην ευ
ρωπαϊκή αγροτική πολιτική και να διεκ- 
δικήσει τον πολλαπλασιασμό των κοινο
τικών ενισχύσεων. Στις εκλογές του Ιουνί
ου του 1985, εξελέγη για  πρώτη φορά βου
λευτής, στο ψηφοδέλτιο της Α ’ εκλογικής 
περιφέρειας Πειραιά. Νωρίτερα, το 1984, 
είχε επανέλθει στο Εκτελεστικό Γραφείο 
του Κινήματος.

Η πιο σημαντική ίσως κυβερνητική θέ
ση που έχει αναλάβει ως τώρα -  και η ο
ποία ασφαλώς έχει σφραγίσει την πολιτι
κή του σταδιοδρομία -  ήταν τον Ιούλιο 
του 1985, όταν διαδέχθηκε τον χθεσινό 
του αντίπαλο Γεράσιμο Αρσένη στο υ
πουργείο Εθνικής Οικονομίας και κλή
θηκε να εφαρμόσει σφιχτή εισοδηματική 
πολιτική, σε μια προσπάθεια να περιστα- 
λεί το τεράστιο δη μόσιο χρέος και να στα- 
θεροποιηθεί η ελληνική οικονομία.

Παρέμεινεστη θέση αυτή ως τον Νοέμ
βριο του 1987, όταν παραιτήθηκε, καθώς 
στην κυβέρνηση επικράτησαν απόψεις 
για  εγκατάλειψη του προγράμματος στα
θεροποίησης, κι αποφασίσθηκε πολιτική 
παροχών. Η πολιτική του ανατράπηκε α
πό τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου, στη 
Βουλή, στη διάρκεια της συζήτησης για 
τον προϋπολογισμό και αυτό τον οδήγησε

^Athens
G R E E C E ’ S  O N L Y  

E N G L I S H - L A N G U A G E  
D A I L Y  N E W S P A P E R

Ano το Ιδρυμα Μελετών Λαμπρακη
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ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

η ζωή του

Οικογενειακές σ τιγμές  γ ια τον νέο Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη και τη σύζυγό 
του, Δάφνη. Εδώ στο σαλόνι του σπιτιού τους

στην παραίτηση από την κυβέρνηση. 
Για πολλούς, αν συνεχιζόταν η πολιτι
κή Σημίτη, πιθανότατα η ελληνική οι
κονομία να βρισκόταν σή μέρα σε πολύ 
καλύτερη κατάσταση.

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Στην κυβέρνηση Ζολώτα (Δεκέμ

βριος 1989 - Φεβρουάριος 1990), ανέ
λαβε το υπουργείο Παιδείας, και στην 
κυβέρνηση που σχημάτισε το ΠΑΣΟΚ 
μετά την επαναφορά του στην εξουσία 
το 1993 ανέλαβε το πολυυπουργείο 
Βιομηχανίας, Ενέργειας, 
Τεχνολογίας και Εμπορίου, 
θέση που διατήρησε ως τον 
Σεπτέμβριο του 1995, οπότε 
παραιτήθηκε λόγω της κρι
τικής που δέχθηκε γ ια  την 
αποτυχημένη προσπάθεια 
να πωληθούν τα Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά. Στην επιστο
λή της παραίτησής του προς 
τον τότε πρωθυπουργό Ανδρέα Πα
πανδρέου ανέφερε ότι εξαναγκάζεται 
σε παραίτηση, γιατί τόσο ο ίδιος ο Αν
δρέας Παπανδρέου στη Διεθνή Έ κθε
ση Θεσσαλονίκης, όσο και η κυβέρνη
ση δεν τον κάλυψαν στο θέμα των Ναυ
πηγείων. Ο τότε πρωθυπουργός μάλι
στα, σε συνέντευξη που είχε δώσει, είχε 
χαρακτηρίσει την πολιτική του ανε
παρκή.

Παράλληλα παραιτήθηκε και από 
μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του 
ΠΑΣΟΚ, και παρέμεινε απλός βουλευ
τή ς. Η παραίτησή του είχε σηματοδο
τήσει ήδη την πορεία του για  την ανά
ληψη της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ «4»
Έ να χρόνο πριν, τον Νοέμβριο του 

1994, με τον Θόδωρο Πάγκαλο, τη Βάσω 
Παπανδρέου και τον Παρασκευά Αυγε
ρινό είχαν συμπτύξει την κίνηση των 
«τεσσάρων», που εξελίχθηκε ως η κυ-

ριότερη εσωκομματική αντιπολίτευση 
στο ΠΑΣΟΚ. Η κίνηση αυτοδιαλύθηκε 
με την έναρξη των διαδικασιών για την 
ανάδειξη του διαδόχου τού Ανδρέα Πα
πανδρέου.

Ο νέος Πρωθυπουργός ουδέποτε έ
κρυψε τις προσωπικές του φιλοδοξίες, 
αλλά πάντοτε κινή θη κε μέσα σε όρια κο
σμιότητας σε ό,τι αφορά την κριτική 
που άσκησε κατά του Ανδρέα Παπαν
δρέου και του περιβάλλοντος του. Οι 
παρεμβάσεις του είχαν ως κύριο στόχο 
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην 

κυβέρνηση από εξωθεσμικά 
κέντρα, ή από πρόσωπα του 
περιβάλλοντος του Ανδρέα 
Παπανδρέου.

Οι σχέσεις του με τον ι
δρυτή του Κινήματος, δεν ή 
ταν ποτέ θερμές. Ο Ανδρέας 
Παπανδρέου είχε πάντως ε
κτίμηση στις δυνατότητές 
του και ο Κώστας Ση μίτη ς α 

πό την πλευρά του έχει να λέει ότι ουδέ
ποτε αποτέλεσε αυτό που ονομάζεται 
«πρωθυπουργικό περιβάλλον».

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ο νέος Πρωθυπουργός έχει να επι- 

δείξει αξιόλογο συγγραφικό έργο τό
σο στα ελληνικά, όσο και στα γερμανι
κά. Μερικοί τίτλοι των βιβλίων του, ό
πως «Ηδομική αντιπολίτευση» (1979), 
«Θέσεις για  την πολιτική στρατηγική 
του ΠΑΣΟΚ» (1990), «Προτάσεις για  
μια άλλη πολιτική» (1992), «Για μια ι
σχυρή κοινωνία, γ ια  μια ισχυρή Ελλά
δα» (1995), περιγράφουν το πολιτικό 
του πιστεύω, που είναι σταθερά προ
σανατολισμένο στην Ευρώπη και τον 
εκσυγχρονισμό. Θεωρείται ο εκφρα
στής του εκσυγχρονιστικού ρεύματος 
στην Ελλάδα και είναι αυτός που από 
χρόνια τάχθηκε υπέρμαχος του δημο
κρατικού σοσιαλισμού, ως κυρίαρχο 
ρεύμα στο ΠΑΣΟΚ.

Πετυχημένες 
κινήσεις ως 

υπουργός Γεωργίας 
καιεμπνευστήςτου 
σταθεροποιητικού 
προγράμματοςτης 

οικονομίας

Οι πρώτοι «πονοκέφαλοι» 
για τον νέο Πρωθυπουργό
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Ειρήνη Δ. Καρανασοπούλου

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ασφαλώς νιώθει α
κόμη την ευφορία που γεννά μια -  δύσκολη, εκ των 
πραγ μάτων -  νίκη. Είναι βέβαιο, όμως, πως νιώθει 
και... τι τον περιμένει -  κι αυτό δεν είναι μόνο το ε- 
περχόμενο συνέδριο, στο οποίο θα πρέπει να κατο
χυρώσει την πρωτοκαθεδρία του, αλλά και τα α
νοιχτά εθνικά θέματα τη ς χώρας. Για τα οποία, μά
λιστα, δεν έχει μπροστά του τέσσερα χρόνια -  όπως 
θα είχε ο κάθε πρωθυπουργός που αναλαμβάνει ύ
στερα από εκλογές -  αλλά κάτι παραπάνω από ε- 
νάμιση χρόνο.

Το... παγίως ανοιχτό θέμα είναι η 
οικονομία. Όχι με την έννοια της σύ
γκλισης με τους όρους του Μάαστριχτ -  
που ουδείς θέτει εν αμφιβάλω -  αλλά με 
την έννοια της αναζήτησης και εφαρ
μογής του περίφημου «κοινωνικού 
προσώπου» του ΠΑΣΟΚ, το οποίο -  
στην ανάγκη να συνεχισθεί απαρέγκλιτα το πρό
γραμμα σύγκλισης -  κάπου παραπέμφθηκε στις 
καλένδες.

Το εγχείρη μα δεν θα είναι εύκολο -  για τον πο
λύ απλό λόγο ότι είναι δύσκολος ο συνδυασμός 
μιας αυστηρής δη μοσιονομικής πειθαρχίας, με πα
ράλληλη άσκηση ορθολογικής κοινωνικής πολιτι- 

. κής. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι την ημέρα α- 
'  κριβώς που ο Ανδρέας Παπανδρέου εισήχθη στο 

Ωνάσειο, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ 
είχε προγραμματισθεί να συζητήσει ακριβώς αυτό 
το ακανθώδες ζήτη μα -  το «κοινωνικό πρόσωπο».

Ένας άλλος τομέας που περιλαμβάνει αρκετά 
ανοικτά θέματα προς αντιμετώπιση, είναι η εξωτε
ρική πολιτική. Ο νέος Πρωθυπουργός είναι αυτός, 
ο οποίος θα δώσει την εντολή -  και θα πάρει τη ν ευ
θύνη -  για τη στάση της ελληνικής πλευράς στις 
διαπραγματεύσεις της Νέας Υόρκης για το όνομα 
των Σκοπιών. Είναι, μάλιστα κοινό μυστικό τόσο

στην έδρα του ΟΗΕ, όσο και στην Αθήνα πως ο ει
δικός διαμεσολαβητής για το Σκοπιανό, Σάιρους 
Βανς, έχει προχωρή σει τις τελευταίες εβδομάδες με 
εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, δίνοντας στην πράξη 
μια «πίστωση χρόνου» στην Ελλάδα, μέχρις ότου 
αναδειχθεί ο νέος πρωθυπουργός. Το πρώτο «τε
στ» για τις θέσεις του κ. Κ. Σημίτη επί του ζητήμα
τος θα υπάρξει σε τρεις περίπου εβδομάδες, κατά 
τον νέο γύρο των συνομιλιών μεταξύ του κ. Βανς, 
του Έλληνα πρέσβη στον ΟΗΕ, κ. Χρ. Ζαχαράκι, 
και του Σκοπιανού ειδικού απεσταλμένου του προ
έδρου Γκλιγκόροφ, κ. Τοσέφσκι. Πάντως, με τα ό
σα έως τώρα έχει υποστηρίξει ο νέος Πρωθυπουρ
γός, είναι λογικό να υποθέσει κάποιος ότι δεν πρό

κειται να ενθαρρύνει μια παράταση 
της εκκρεμότητας.

Το άλλο ακανθώδες ζήτημα της ε
ξωτερικής πολιτικής, που αναμένει α
ντιμετώπιση, είναι το «πακέτο» των ελ
ληνοτουρκικών σχέσεων -  για το οποίο 
αναμένεται να ενταθούν οι πιέσεις από 
την αμερικανική πλευρά, ώστε να υ

πάρξουν, κυρίως από μέρους της Αθήνας, υποχω
ρήσεις. Σε πρώτη φάση, η Ουάσιγκτον σκοπεύει 
να παρέμβει ενεργά σε μια προσπάθεια επίλυσης 
του Κυπριακού -  και ο κ. Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, ο 
υφυπουργός Εξωτερικών και «αρχιτέκτονας» της 
συμφωνίας του Ντέιτον για το Βοσνιακό, θα μετα
βεί στην περιοχή, στα μέσα Φεβρουάριου, με συ
γκεκριμένο σχέδιο 15 σημείων. Την ίδια στιγμή, 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδηλώσει την πρό
θεσή της να αναλάβει πρωτοβουλία για το Κυ
πριακό. Οπότε ο κ. Σημίτης θα πρέπει να πάρει α
ποφάσεις για τον τρόπο που θα αντιδράσει σε όλα 
αυτά η Αθήνα.

Τέλος, στη διάρκεια της θητείας του, ο κ. Σημί
της θα είναι αυτός που θα πάρει τις κρίσιμες απο
φάσεις για τις θέσεις της χώρας μας στη Διακυβερ
νητική Διάσκεψη -  από την έκβαση της οποίας θα 
εξαρτηθεί εν πολλοίς και η θέση της Ελλάδας στη ν 
Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ανοιχτά ta  εθνικά 
θέματα με Σκόπια, 
ελληνοτουρκικά, 

Κυπριακό

Γνωστός στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - άγνωστος στο ΝΑΤΟ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ:
Γιώργος Κουβαράς

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.
ΓΝΩΣΤΟΣ στον κοινοτικό χώρο, άγνωστος στην έδρα 
της Ατλαντικής Συμμαχίας. Η εκλογή του κ. Κώστα Ση
μίτη αντιμετωπίζεται στο προσκήνιο στις Βρυξέλλες -  έ
δρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ -  κατ’ αρ
χήν θετικά, αλλά με διακριτικό τρόπο και πάντα σε ανα
μονή των πρώτων επίσημων δειγμάτων γραφής που θα 
φανούν στην πρώτη πρωθυπουργική ομιλία του στη 
Βουλή.

Είναι, πάντως, κοινό μυστικό εδώ, όπως 
λέγεται στο παρασκήνιο, ότι η Κομισιόν συ
γκέντρωνε έως τώρα και συνεχίζει να εστιά
ζει το ενδιαφέρον τη ς όχι στα πρόσωπα, αλλά 
κυρίως στην πορεία της ελληνικής οικονο
μίας. Έτσι εκ των πραγμάτων, σύμφωνα με 
πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεω
ρεί θετική εξέλιξη την εκλογή του κ. Σημίτη, 
θεωρώντας τον, όπως σχολίασε κοινοτικός α- 
ξιωματούχος, «ευρωπαϊστή, εκσυγχρονιστή 
και οπαδό της κοινοτικής ολοκλήρωσης».

Προσωπικός φίλος του κ. Ζακ Ντελόρ, ο κ. Σημίτης 
ήταν άλλωστε εκείνος που διαπραγματεύτηκε το πρώτο 
κοινοτικό δάνειο στην Ελλάδα, ενώ ως υπουργός Γεωρ
γίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας, Παιδείας έχει ήδη δη
μιουργήσει μια εικόνα «ευρωπαϊστή» στα Συμβούλια Υ
πουργών.

Έτσι, οι ίδιοι αξιωματούχοι θεωρούν βέβαιο ότι σε 
καμία περίπτωση δεν πρόκειται όχι μόνο να χαλαρώ
σουν τα μέτρα του Προγράμματος Σύγκλιση ς, από το νέο

κυβερνητικό σχήμα που θα προκύψει σε λίγες ημέρες, 
αλλά αντίθετα ενδέχεται να ληφθούν και πρόσθετα μέ
τρα, προφανώς φορολογικά, για τη μείωση των δημο
σιονομικών ελλειμμάτων. Ερμηνεύοντας έτσι, τουλάχι
στον, τη δήλωση του κ. Σημίτη στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα, χθες, ότι θα «εμπλουτισθεί» περαιτέρω η οικο
νομική πολιτική στο πλαίσιο της προσπάθειας σύγκλι
σης με τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Παρ’ όλα αυτά, στην Κομισιόν θεωρούν την εκλογή 
του κ. Σημίτη και ως ισοδύναμο θεαματικών αλλαγών 
στα πρόσωπα που θα τοποθετηθούν στα μεγάλα υπουρ
γεία Εξωτερικών και Οικονομικών, που έχουν και τον 
καθοριστικό διάλογο με τα θεσμικά όργανα της Ευρω

παϊκής Ένωσης.
Αντίθετα, στο χώρο του ΝΑΤΟ το πρό

σωπο του κ. Σημίτη είναι άγνωστο και ανα
μένουν, όπως μας είπαν ΝΑΤΟϊκοί παράγο
ντες, να επισκεφθεί γρήγορα την έδρα της 
Ατλαντικής Συμμαχίας. Στο ΝΑΤΟ, όπου α
ναπτύσσεται αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη 
στρατιωτική αποστολή για την επιτήρηση 
της ειρήνης στην πρώην Γιουγκοσλαβία και 
με τη συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων, ενώ 
παραμένουν πάντα ανοιχτές οι ελληνοτουρ

κικές διαφορές στο Αιγαίο.
Ας υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη επίσημη παρουσία 

του κ. Ση μίτη στον ευρωπαϊκό χώρο αναμένεται να γίνει 
στα τέλη Μαρτίου στο Τορίνο, όπου θα κηρυχθεί η έναρ
ξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, ενώ πολλοί εδώ θε
ωρούν ως φυσιολογικό να πραγματοποιήσει το πρώτο 
του ταξίδι στις Βρυξέλλες, μέσα στον Φεβρουάριο, ξεκι
νώντας περιοδεία γνωριμίας στις ευρωπαϊκές πρωτεύ
ουσες.

Ο Κ. Σημίτης 
θεωρείται 

«ευρωπαϊστής, 
εκσυγχρονιστής και 

οπαδός της 
κοινοτικής 

ολοκλήρωσης»
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ΕΙΧΑΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ» ΣΕ ΑΑΑΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αμηχανία στη Ν.Δ.
Με ιδιαίτερη δυσθυμία έγινε δεκτή στη Ν.Δ. η 
απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ 
για τον νέο πρωθυπουργό, καθώς η αξιωματική 
αντιπολίτευση είχε «επενδύσει» σε άλλα πρόσωπα 
εκτός του κ. Σημίτη, πιστεύοντας ότι με άλλο 
πρωθυπουργό θα είχε ευκολότερο έργο ως 
αντιπολίτευση και καλύτερες προοπτικές στις εκλογές 
του 1997. Αρνητικά τοποθετήθηκε και η υπόλοιπη 
αντιπολίτευση.

ρούσαν τον κ. Τσοχατζόπουλο ως 
ευκολότερο αντίπαλο.

τ —I ΠΙΣΗΜΑ βέβαια η Ν.Δ. 
1—4 διά του κ. Έβερτ αντέδρα- 

Λ.__/  σε με «λεπτότητα» στην ε
κλογή του κ. Σημίτη απευθύνο
ντας του συγχαρητήρια.

Ταυτόχρονα όμως κράτησε α
ποστάσεις, δίνοντας έμφαση στο 
ότι η νέα κυβέρνηση θα κριθεί α
πό την πολιτική της.

Στη δήλωσή του ο κ. Έβερτ α
ναφέρει ακόμα: 

«Η εκλογή 
αυτή καθιστά 
τις δικές μου ευ
θύνες ακόμη με
γαλύτερες για  
να μην επιτρέ
ψουμε να επα- 
ναληφθούν τα 
σφάλματα της 
τελευταίας διε
τίας.

Θέλω να ελ
πίζω ότι, γ ια  το καλό του κοινο
βουλευτικού πολιτεύματος, το 
ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει στον εκ
συγχρονισμό του βάζοντας στην 
άκρη κάθε ξεπερασμένο και ανα
χρονιστικό στοιχείο του δημόσιου 
βίου».

Πριν από την ολοκλήρωση της 
ψηφοφορίας, το κλίμα στην Ρη- 
γίλλης ήταν ανάλογο μ’ αυτό που 
επικρατούσε στους χώρους του 
ΠΑΣΟΚ, καθώς το αποτέλεσμα 
της πρώτης ψηφοφορίας πολλα
πλασίασε τις ελπίδες της αξιωμα
τικής αντιπολίτευσης για  ανάδει
ξη του κ. Τσοχατζόπουλου στην 
πρωθυπουργία, με την προσδοκία 
ότι η εξέλιξη αυτή θα εξυπηρε
τούσε τα σχέδιά της, γιατί θεω-

ΗΑΛΛΑΓΗ
Όμως το σκηνικό άλλαξε άρ

δην μετά την εκλογή του κ. Ση μίτη 
και η απογοήτευση ήταν διάχυτη, 
αφού τώρα η Ν.Δ. μεταξύ 
των άλλων θα πρέπει να 
αναπροσαρμόσει την α
ντιπολιτευτική της τακτι
κή προς τα νέα δεδομένα.

Και αυτό γιατί εκτιμά- 
ται ότι τώρα το ΠΑΣΟΚ 
πήρε κατά κάποιον τρό
πο «παράταση ζωής» και 
έχει περιθώρια να βελ
τιώσει τόσο το πρόσωπό 
του όσο και την πολιτική 
του. Τα στοιχεία αυτά ο
δηγούν τη Ν.Δ. στην ανάγκη να α
ναθεωρήσει πολλά από τα αντιπο
λιτευτικά της επιχειρήματα, κα
θώς τώρα δεν θα ευσταθούν, με τα 
νέα δεδομένα που διαμορφώθη
καν στο πολιτικό πεδίο.

Αντίθετα στο περιβάλλον του 
κ. Μητσοτάκη το κλίμα ήταν τε
λείως διαφορετικό, ίσως γιατί δυ- 
σχεραίνεται η θέση του κ. Έβερτ, 
ο οποίος θα έχει πλέον -  όπως ε
κτιμούν -  δυσκολότερο έργο.

ΟΙ ΑΛΛΟΙ
Αρνητικά γ ια  την εκλογή του 

κ. Σημίτη τοποθετήθηκε η Πολιτι
κή Άνοιξη, με δήλωση του κ. Σα
μαρά, ο οποίος -  μετά τα τυπικά 
συγχαρητήρια -  υποστηρίζει ότι 
στο πρόσωπο του νέου πρωθυ
πουργού «ο λαρς βλέπει τον αρχι

τέκτονα της πιο σκληρής λιτότη
τας».

Ο κ. Σαμαράς αναφέρει ακόμα 
ότι ο κ. Σημίτης δεν μπορεί να μι
λήσει γ ια  ανάπτυξη με κοινωνική 
ευαισθησία και καταλήγει με την 
προσεπίκληση των εκλογών.
•  Από την πλευρά του το ΚΚΕ ε
κτιμά ότι η αλλαγή στην κυβέρνη
ση δεν σημαίνει ουσιαστικά τίπο
τε αφού, όπως αναφέρει, θα συνε- 
χισθείη ίδια  πολιτική.

Το ΚΚΕ σημειώνει ότι επιχει- 
ρείται η διαμόρφωση κλίματος 
ψευδαισθήσεων και αυταπατών 
γ ια  δή θεν καλύτερες η μέρες και υ- 
ποστηρίζει ότι «η αντιλαϊκή πολι
τική της λιτότητας, της ανεργίας, 

του ξεπουλήματος του 
δημόσιου πλούτου θα 
συνεχισθεί με αμείωτη 
ένταση». Αναφερόμε- 
νο προσωπικά στον κ. 
Σημίτη, το ΚΚΕ υπο
στηρίζει ότι «ως νέος 
πρωθυπουργός παρα- 
λαμβάνει τη σκυτάλη 
της αντιλαϊκής πολιτι
κής και της υποχρέω
σης να εξοφλήσει τα 
γραμμάτια τόσο της υ- 
ποτέλειας στις Βρυξέλ

λες και την Ουάσιγκτον όσο και 
της εξυπηρέτησης των συμφερό
ντων της ολιγαρχίας».
•  Εξάλλου ο Συνασπισμός με δή
λωση του προέδρου του κ. Κων- 
σταντόπουλου σημειώνει ότι η 
χώρα χρειάζεται τολμηρές πολιτι
κές και αλλαγές και αποφαίνεται 
ότι η μέχρι τώρα πορεία του 
ΠΑΣΟΚ δεν επιτρέπει καμία α ι
σιοδοξία.

Πάντως, αναφέρει ότι η χώρα 
έχει ανάγκη από βαθιές αλλαγές 
στους βασικούς τομείς και κατα
λήγει ότι ο ΣΥΝ θα ασκήσει προ
γραμματική αντιπολίτευση στη 
νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ «σε 
αντιπαράθεση τόσο με το σημερι
νό τέλμα όσο και με τις δυνάμεις 
τη ς πολιτική ς και κοινωνική ς οπι- 
σθοδρόμησης».

Με «λεπτότητα» 
αντέδρασε ο Μ.

Έβερτ, 
απευθύνοντας 

συγχαρητήρια και 
ταυτόχρονα 
κρατώντας 
αποστάσεις
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Υποδοχή

marie claire
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΠΑΘΟΣ...ΕΣΕΙΣ

με μολότοφ
«ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ στο
νέο Πρωθυπουργό Κώστα 
Σημίτη και στην εξουσία», 
χαρακτήρισε η οργάνωση 
«Αντιεξουσιαστική πάλη» τη 
βόμβα μολότοφ που ρίφθηκε 
μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα 
σε είσοδο του ξενοδοχείου 
«Μεγάλη Βρετανία».
Με τη λεφώ'νη μά τη ς στον 
ραδιοφωνικό σταθμό Sky η 
ίδια οργάνωση ανέλαβε την 
ευθύνη γι' αυτήν την 
ενέργεια. Από την έκρηξηκαι 
τη φωτιά που ακολούθησε 
προκλήθηκαν ζημιές στην 
πόρτα της εισόδου που 
βρίσκεται επί της οδού 
Πανεπιστημίου.
Η πυρκαγιά σβήστηκε αμέσως 
από την Πυροσβεστική.

Η πρώτη διεθνής είδηση 
έγινε το όνομα του 
νέου Πρωθυπουργού

Ο ΝΕΟΣ Πρωθυπουργός έγινε αστραπιαία 
η πρώτη διεθνής είδηση χθες τη νύχτα, 
καθώς το όνομά του έκανε τον γύρο του 
κόσμου μέσα από όλα τα ραδιοτηλεοπτικά 
δίκτυα και τα πρακτορεία ειδήσεων σε πέντε 
ηπείρους.
Το ΟΝΝ μετέδιδε την εκλογή Σημίτη σε όλα 
του τα δελτία, με έκτακτες συνδέσεις και με 
ρεπορτάζ και από την Αθήνα, 
επισημαίνοντας κυρίως δύο σημεία στον νέο 
ηγέτη: την οικονομική του πείρα και την 
«τεχνοκρατική»του φυσιογνωμία.

ΤΟΡΩΥΤΕΡ
«Τεχνοκράτη και κομματικό 
μεταρρυθμιστή» χαρακτήρισε τον Κώστα 
Σημίτη και το πρακτορείο Ρώυτερ. «Ο 
59χρονος νέος Πρωθυπουργός -  αναφέρει το 
βρετανικό πρακτορείο -  είναι ένας 
άνθρωπος με ήπιους τρόπους που επιθυμεί 
ζωηρά τις μεταρρυθμίσεις στο κόμμα του. 
Είναι από τους δημοφιλέστερους πολιτικούς 
στην Ελλάδα και θεωρείται ως ο ικανότερος 
γ ια  να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ σε νέα νίκη στις 
εκλογές που θα γίνουν το 1997».
Τα διεθνή πρακτορεία επισημαίνουν επίσης 
τη «διεθνή» παιδεία του νέου 
Πρωθυπουργού και το γεγονός ότι έχει 
σπουδάσει νομικά στη Γερμανία και 
οικονομικά στη Βρετανία.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΡΙΜΑΣΕ
«Για ορισμένους από τους εταίρους της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση -  λέει το 
Ρώυτερ -  η εκλογή Σημίτη είναι και μία 
ένδειξη ότι η Ελλάδα ωρίμασε και ότι οι νέοι 
ηγέτες της θα είναι περισσότερο 
δημιουργικοί και λιγότερο “θεατρικοί”».
Η μεγάλη πρόκληση για  τον Σημίτη, κατά 
τις ίδιες εκτιμήσεις, θα είναι να αποδείξει 
ότι μπορεί να συντηρήσει την ενότητα και τη 
συνοχή του ΠΑΣΟΚ.
«Τα πράγματα μπορεί να είναι κάπως 
δύσκολα με τους φανατικούς 
Παπανδρεϊκούς. Υπενθυμίζεται ότι στην 
Κεντρική Επιτροπή της 20ής Νοεμβρίου 
1995 όλοι περίμεναν μία αναμέτρηση 
Παπανδρέου - Σημίτη.
Αλλά την ίδια εκείνη ημέρα ο Παπανδρέου 
αρρώστησε και εισήχθη στο Ωνάσειο».

ΕΥΡΥΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Το Ρώυτερ εικάζει ότι ο Κ. Σημίτης θα 
προβεί σε ευρύ ανασχηματισμό του ως τώρα 
Υπουργικού Συμβουλίου και είναι πιθανόν 
να διορίσει υπουργό Βιομηχανίας τη Βάσω 
Παπανδρέου και Εξωτερικών τον Πάγκαλο, 
«που έβρισε τη Γερμανία και την Ιταλία 
στην προηγούμενη θητεία του στο 
υπουργείο αυτό».
Το αμερικανικό Ασοσιέιτεντ Πρες 
επισημαίνει ιδιαίτερα την οικονομική 
κατάρτιση του Κ. Σημίτη, και πιστεύει ότι ο 
νέος Πρωθυπουργός «θα επιταχύνει, όπως 
αναμένεται, τις διαδικασίες του 
σταθεροποιητικού προγράμματος για  την 
ελληνική οικονομία».
Ως προς τη νομισματική πολιτική, οι 
περισσότεροι ανταποκριτές συμφωνούν με 
τις εκτιμήσεις αυτές. Το Ρώυτερ, και πάλι, 
σημειώνει:
«Ο Σημίτης είναι ο άνθρωπος που 

υποτίμησε τη δραχμή το 1985. Κανείς όμως 
δεν πιστεύει ότι θα μπορούσε να επαναλάβει 
ένα τέτοιο μέτρο.
Η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, ακολουθεί 
πολιτική σκληρής δραχμής που είναι, σε 
μεγάλο βαθμό, επιτυχής».
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______ Πολίτικη_________________
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ

Το στοίχημα
Όταν ο Κώστας Σημίτης ετοιμαζόταν να εκδώσει το τελευταίο του βιβλίο, 
προβληματίσθη/ε ανάμεσα σε εμπορικούς τίτλους που του πρότειναν 
φίλοι του ή σ’ έναν τίτλο όπου θα «αποκρυσταλλώνονται» η σκέψη του, η 
φιλοσοφία του, οι θέσεις του.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιάννης Ε. Διακογιάννης

Τ ΕΛΙΚΩΣ, ΥΣΤΕΡΑ από συζητήσεις 
και πολλές απόψεις που καταγράφη
καν, κατέληξε ότι στο βιβλίο θα έπρεπε 

να μπει ως τίτλος: «Για μια κοινωνία ισχυρή. 
Για μια ισχυρή Ελλάδα». Κι εκείνο που έμενε 
πλέον να συνεννοηθεί με τις εκδόσεις «Πλέ- 
θρον» ήταν τι θα γραφτεί στο οπισθόφυλλο 

Και γ ι’ αυτό προτίμησε κάτι μη εμπορικό, 
αλλά που θα απευθυνόταν στον σκεπτόμενο 
Έλληνα πολίτη. Αφού γράφει συνοπτικά την ά
ποψή του για μια «πραγματικά εθνική πολιτι
κή», καταλήγει με πολύ νόημα: «Μόνο οι προο
δευτικές δυνάμεις μπορούν να κερδίσουν το 
στοίχημα της πραγματοποίησής του. Και μόνο 
αυτές να το χάσουν».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τους τελευταίους μήνες ο Κώστας Σημίτης 

σε σειρά από συνεντεύξεις του επέμεινε ιδιαίτε
ρα στην ανάγκη να υπάρξει «μια κοινωνική πο
λιτική», την οποία και θεωρεί απαραίτητο 
«στοιχείο της αναπτυξιακής διαδικασίας».

Σε μια ομιλία του πριν από τρεις μήνες στο 
Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, είχε τονί
σει ότι «τα οικονομικά και κοινωνικά προβλή
ματα δεν επιδέχονται χωριστή αντιμετώπιση». 
Και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αν δεν υπάρ
χει ένα οργανωμένο, πλατύ και αποτελεσματι
κό σύστημα κοινωνικής πολιτικής το οποίο να 
διευκολύνει αυτή την αναδιάταξη και να απο- 
τρέπει τον κοινωνικό εξοστρακισμό ομάδων 
και ατόμων, τότε η αλλαγή μπορεί να μη γίνει 
ποτέ».

Πριν από έξι χρόνια, ο κ. Σημίτης είχε ερω- 
τη θεί -  για παρόμοια ζητή ματα -  από την «Κυ
ριακάτικη Ελευθεροτυπία» και είχε «προκλη- 
θεί» μάλιστα να μιλήσει για τις κοινωνικές τά
ξεις αλλά και το πώς θα μπορούσε να προωθη
θεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης με σεβασμό σε 
θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης.

«Οι τάξεις υπάρχουν στη χώρα μας, όπως 
και στις άλλες χώρες και αντιπαρατίθενται», εί
χε πει τότε ο σημερινός πρωθυπουργός. «Οι 
σύγχρονες κοινωνίες όμως και η ελληνική βασί
ζονται σε ταξικούς συμβιβασμούς, οι οποίοι ε

παναπροσδιορίζονται κατά διαστήματα με βά
ση τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις».

ΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ
Κι όταν «προκλήθηκε»για δεύτερη φορά να 

διευκρινίσει περισσότερο τι εννοεί, είπε: «Ένα 
σοσιαλιστικό κόμμα έχει ακριβώς αυτό τον σκο
πό. Να αναζητεί σε κάθε δεδομένη περίσταση 
ποιοι είναι ακριβώς οι συμβιβασμοί που θα 
βοηθήσουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέ
δου των εργαζομένων, θα κατοχυρώσουν την 
κοινωνική δικαιοσύνη και θα δημιουργή 
σουν περισσότερες δυνατότητες για τη 
μεγάλη μάζα του πληθυσμού να συμμε- 
τάσχει στην αναπτυξιακή διαδικασία».

Ο κ. Σημίτης είχε πάντοτε εκφράσει 
την άποψη -  από τότε που εντάχθηκε η 
Ελλάδα στην ΕΟΚ -  ότι θα πρέπει η 
χώρα να παλέψει για να βελτιώσει τη 
θέση τη ς στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Αντίθετος σε κάθε «παλαιο- 
κομματική πρακτική στην Ελλά
δα η οποία χαρακτηρίζεται α 
πό την πελατειακή νοοτρο
πία και από τον λαϊκισμό ή 
μια υποσχεσιολογία, έναν 
εθνοκεντρισμό, μια τάση 
απομονωτισμού και εμ
μονή σε ένα κράτος 
παροχών», ο κ. Σημί
της είχε δηλώσει στο 
«Έθνος» τον Ιού
νιο του ’95:

«Εμείς θέλουμε 
τον ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό, 
θέλουμε η Ελλάδα να 
ενταχθεί στο ευρύτερο διεθνές πλαί
σιο, να αναπτύξει σχέσεις στα Βαλ
κάνια, να καταπολεμηθεί το πελα
τειακό κράτος, να υπάρχουν αξιο
κρατικές διαδικασίες και πολλά 
άλλα τα οποία θα βοηθήσουν 
στον εκσυγχρονισμό τη ς ελληνι
κής κοινωνίας» Για τα εθνικά 
θέματα ο κ. Σημίτης έχει εκ- 
φράσει κατ’ επανάληψη σε 
πολλές συνεντεύξεις ολοκλη

ρωμένα τις απόψεις του. Και ιδιαίτερο βάρος έ
χει δώσει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Σε μια ομιλία του στο «Ιντερκοντινένταλ» 
πριν από δυόμισι χρόνια ο κ. Σημίτης είχε επι- 
σημάνει ότι «η κατάρρευση του διπολισμού ε
πέφερε μια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό και 
το ενιαίο μέτωπο Ελλάδας - Τουρκίας δεν είναι 
πλέον οπωσδήποτε αναγκαίο για τις ΗΠΑ. για 
να αναχαιτίσουν τη σοβιετική διείσδυση».

Και είχε τονίσει ότι «η Τουρκία πλέον απο
κτά τη δυνατότητα ενός ανατολικού ρόλου», 
σημειώνοντας παράλληλα πως «η Ελλάδα δεν 
μπόρεσε να βρει -  αντίθετα -  ένα νέο ρόλο, αν 
και η εξέλιξη στην Ανατολική Ευρώπη της ά
νοιξε νέες δυνατότητες». Ο κ. Σημίτης, τέλος, εί

χε πει πως «η Ελλάδα πρέπει να περάσει α
πό μια αμυντική αντανακλαστική πο

λιτική απέναντι στην Τουρκία σε 
μια προωθητική εποικοδομητική 
στρατηγική απέναντι στην ευ

ρωπαϊκή ολοκλήρωση, στην 
ευρύτερη βαλκανική περιφέ
ρεια, στην αναζήτηση ενός 
βιώσιμου συστήματος συλλο

γικής ασφάλειας, στη συλλογι
κή οικονομική προσπάθεια και 

συνεργασία».

Τί θα γίνει με 
την ομάδα των «4»
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ είναι 
πλέον Πρωθυπουργός. Η 
ομάδα των «4» θα παίξει 
αποφασιστικό ρόλο στη νέα 
κυβέρνηση. Τι θαγίνει, όμως, 
με την ίδια αυτή την κίνηση 
που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο 
του ’94; Ο κ. Σημίτης, 
μιλώντας πριν από έξι μήνες 
στο «Έθνος», τόνιζε «με 
έμφαση» πως «οι τέσσερις και 
πάρα πολλοί άλλοι αποτελούν 
ένα ρεύμα σκέψης στο 
ΠΑΣΟΚ, για το οποίο θέλουν 
μια ανανέωση της ιδεολογίας 
του, νέες κατευθύνσεις στην 
πολιτική». Τότε, ο Κώστας 
Σημίτης έλεγε ακόμη πως 
καθένας από τους «4» 
εξέφραζε προσωπική άποψη. 
«Ο καθένας με τον τρόπο του, 
το ήθος του, τα επιχειρή ματά 
του για τα οποία είναι 
αποκλειστικά αρμόδιος. 
Κανείς δεν είναι καθοδηγού
μενος, κανείς δεν δέχεται 
εντολές και, πιστεύω, η 
δύναμή μας έγκειται ακριβώς 
σε αυτό: Στο ότι είμαστε ο 
καθένας από μας μια 
ιδιαίτερη προσωπικότητα, 
που με ελευθερία υπερασπιζό
μαστε τις απόψεις μας». 
Πάντως, οι άλλοι τρεις, οι κ.κ. 
Π. Αυγερινός, Βάσω 
Παπανδρέου και Θεόδωρος 
Πάγκαλος εκφράζοντας και 
την άποψη του κ. Σημίτη 
έχουν δηλώσει τις τελευταίες 
εβδομάδες ότι «η κίνηση των 
“4” θα διαλυθεί». Και έχουν 
επισημάνει ότι «δεν έχει πλέον 
νόημα ύπαρξης, αφού το έργο 
της ήδη το έχει επιτελέσει, 
δηλαδή να θέσει έναν προβλη
ματισμό και να ξεκινήσει τον 
πολιτικό διάλογο».

0  εκσυγχρονισμός είναι 
θέμα ποιοτικών αλλαγών
ΓΙΑ ΤΟΥΣ «εκσυγχρονιστές» και τον «εκσυγ
χρονισμό» πολλά έχουν γραφεί. Ο ίδιος ο κ. Ση
μίτης, πριν από δύο χρόνια, μιλώντας στο «Λό- 
ντον Σκουλ Οβ Οικονόμικς» είχε κάνει ιδιαίτερη 
αναφορά στο θέμα.

«Ο εκσυγχρονισμός είναι μια διαδικασία», 
είχε επιση μάνει τότε. «Μια διαδικασία συνεχούς 
προσαρμογής στις κοινωνικές οικονομικές εξε
λίξεις, η οποία βασίζεται σε διαχρονικές αξίες, 
όπως η δημοκρατία, κοινωνική αλληλεγγύη και 
κοινωνική δικαιοσύνη, η ελευθερία του ατόμου 
και η ανάπτυξη των πρωτοβουλιών του».

Ο κ. Σημίτης είχε ακόμη πει ότι «σήμερα η 
διαδικασία εκσυγχρονισμού πρέπει να βασίζε
ται και σε μια κοινή ευρωπαϊκή αναζήτηση, ένα 
εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα 
πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα που θα της επι
τρέπει να είναι συμμέτοχος και συνδιαμορφω- 
τής της ευρωπαϊκής κοινωνίας».

Σε εκείνη τη συζήτηση -  ουσιαστικά μια συ- 
ζήτη ση στρογγυλής τραπέζη ς -  ο κ. Ση μίτη ς είχε 
διαφοροποιηθεί από άλλους ξένους ομιλητές. 
Και είχε τονίσει με ιδιαίτερη έμφαση πως «οι ε
πενδύσεις από μόνες τους δεν είναι λύση, κάτι 
που μπορούν να είναι μόνο αν συνοδεύουν μια 
σαφή αντίληψή του πως και γιατί πρέπει να αλ
λάξει η λειτουργία του τομέα αυτού».

Ακόμη ο κ. Ση μίτης -  πάντα στην ομιλία του 
στο Λονδίνο -  είχε επιση μάνει πως «ο εκσυγχρο
νισμός δεν είναι θέμα ποσοτικών προσαρμογών, 
αλλά ποιοτικών αλλαγών».

Και διευκρίνισε ότι γ ι’ αυτόν ποιοτικές αλ
λαγές «είναι οι επεμβάσεις στους τρόπους λει
τουργίας τη ς κοινωνίας», ενώ για τη ν «ευρωπαϊ
κή σύγκλιση» είπε: «Η ευρωπαϊκή σύγκλιση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να σημαίνει τον 
στόχο προς τον οποίο πρέπει να προσανατολίζε
ται ο εκσυγχρονισμός».

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΩΡΑ ΟΙ Μ ΙΚΡΕΓ ΔΓΓΕ/ΙΙΕΓ
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Τότε επέλεγαν
τα Ανάκτορα

Η χθεσινή διαδικασία 
εκλογής νέου 
Πρωθυπουργού από την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ, σε αντικατάσταση 
του ασθενούντος Ανδρέα 
Παπανδρέου, καταγράφεται 
στην μεταπολεμική ιστορία 
της χώρας ως τρίτη 
περίπτωση αντικατάστασης 
πρωθυπουργού.

ΠΡΩΤΗ, με τον θάνατο του στρα
τάρχη Παπάγου (4 Οκτωβρίου 
1955), όπου τη θέληση της Κοινο

βουλευτικής Ομάδας του Συναγερμού υπο
κατέστησε η επιλογή των Ανακτόρων και, η 
δεύτερη, τον Μάιο του 1980, με την μεταπή- 
δηση του Κ. Καραμανλή στην Προεδρία της 
Δημοκρατίας και την εκλογή από την Κοι
νοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρα
τίας του Γ. Ράλλη για το αξίωμα του πρωθυ
πουργού, αλλά και του ηγέτη του κόμματος 
τηςπλειοψηφίας.

Η «ΘΕΩΡΙΑ 
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ»

Στις 11 και 35’ ακριβώς, τη νύχτα της 
4η ς Οκτωβρίου 1955, ο πρωθυπουργός Αλέ

ξανδρος Παπάγος άφηνε την τελευ
ταία του πνοή στη βίλα του στην Ε- 
κάλη. Το απόγευμα της επομένης οι 
δύο αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, 
Στέφανος Στεφανόπουλος και Πα
ναγιώτης Κανελλόπουλος, ανέβη
καν στα Ανάκτορα και υπέβαλαν 
την παραίτηση της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εξωτερικών και α
ντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέ
φανος Στεφανόπουλος με την υπ’ α- 
ριθ. 49370- 4-10-1955 απόφαση του 
ασθενούντος πρωθυπουργού Πα

πάγου, με την οποία τον όριζε αντικαταστά
τη του, και με ένα πρωτόκολλο, που το είχε υ
πογράψει η πλειοψηφία των βουλευτών του 
Συναγερμού υπέρ του, ήταν βέβαιος ότι μετά 
την κηδεία του Στρατάρχη ο Βασιλιάς Παύ
λος θα τον καλούσε να του αναθέσει την ε
ντολή για τον σχη ματισμό κυβέρνησης.

Στή ν μεγάλη αίθουσα του υπουργείου Ε
ξωτερικών δηλώνει προς τους δημοσιογρά
φους:

«Ασφαλώς, ο Βασιλεύς θα καλέσει τον 
εκπρόσωπο του πλειοψη φούντος κόμματος, 
εντός των ημερών, για να του αναθέσει τον 
σχηματισμό της νέας κυβερνήσεως. Θαά κι
νηθεί η συνήθης συνταγματική διαδικα
σία...».

Τά Ανάκτορα, όμως, δεν απασχολούσαν 
οι «συνήθεις συνταγματικές διαδικασίες». 
Η «θεωρία του κηπουρού» («ο βασιλιάς 
μπορεί να διορίσει πρωθυπουργό και τον 
κηπουρό του») ήταν στην πρακτική τους.

Καί το είχαν ήδη διαμηνύσει στον εκλε
κτό τους, που δεν ήταν άλλος από τον τότε υ
πουργό Δη μοσίων Έργων κ. Κ. Καραμανλή.

Την ίδια στιγμή που ο Στέφανος Στεφα
νόπουλος εξέφραξε τη βεβαιότητά του ότι ο 
«Βασιλεύς θα ακολουθήσει την συνήθη συ
νταγματική διαδικασία», σε απόσταση 500 
μέτρων από το υπουργείο Εξωτερικών, στην 
οδό Καρνεάδου 24, το σπίτι του εκλεκτού 
των Ανακτόρων, ο κ. Καραμανλής με τους 
στενούς συνεργάτες του, Γ. Ράλλη και Κ. 
Παπακωνσταντίνου, κατήρτιζε το υπουργι-

Η δεύτερη 
περίπτωση, 

μεταπολεμικά, ήταν 
το 1980, όταν οι 

βουλευτές της Ν.Δ. 
εξέλεξαν τον 
Γ. Ράλλη αντί 

του Ε. Αβέρωφ

Καραμανλής - Παύλος. Τα Ανάκτορα επέθαλαν τον εκλεκτό  τους στην ηγεσ ία του 
Συναγερμού και την πρωθυπουργία

κό συμβούλιο υπό την προεδρία του.
Η είδηση για την επιλογή των Ανακτό

ρων προκάλεσε και την αστραπιαία μετα
στροφή και όσων είχαν υπογράψει το γνω
στό πρωτόκολλο για τη στήριξη του Στέφα
νου Στεφανόπουλου.

Τό σύνολο τη ς αντιπολίτευση ς χαρακτή - 
ρισε τη λύση των Ανακτόρων αντισυνταγ
ματική και μαζί της συνεφώνησε και ο «ριγ
μένος» Στέφανος Στεφανόπουλος, αν και 
προηγουμένως έδωσε την απέλπιδα μάχη 
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμμα
τος, η πλειοψηφία των βουλευτών του οποί
ου, όμως, είχαν αλλάξει ρότα και εναρμονί
ζονταν με την θέληση των Ανακτόρων. Ο δε

Ράλλης - Αβέρωφ. Ο Κ. Καραμανλής, 
παρά τη συμβολή του Ε. Αθέρωφ στην 

μετάκλησή του τον Ιούλιο του 1974 
από το Παρίσι στην πρωθυπουργία, τον 
Μάιο του 1980 έρ ιξε το θάρος του υπέρ 

του Γ. Ράλλη

Κ. Καραμανλής σχημάτιζε ραγδαίως την 
κυβέρνησή του, που ορκιζόταν το μεσημέρι 
της 6ης Οκτωβρίου 1955. Υπέρ της κυβέρνη
σης ψήφισαν στη Βουλή οι 197 από τους 205 
βουλευτές του Συναγερμού.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ. ΡΑΛΛΗ
Το πρωί της 6ης Μαίου 1980, ο Κ. Καρα

μανλής με 183 ψήφους εκλέγεται Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. Προηγουμένως και προ- 
κειμένου να εξασφαλισθεί ο αναγκαίος από 
το Σύ νταγ μα αριθμός ψή φων, έγ ινε επίθεση 
λεηλασίας ψήφων τόσο από την ΕΔΗΚ (Στ. 
Χούτας, Γιάννης Σεργάκης) και το 
ΚΟΔΗΣΟ (Τάκης Καρδάρας), αλλά και ε
ναγκαλισμοί με τους εκπροσώπους της Ε
θνικής Παράταξης (Χρ. Αποστολάκος, Γ. 
Παπαευθυμίου, X. Ιμάμογλου). Εκλέγεται 
Πρόεδρος τη ς Δη μοκρατίας. Ήδη πριν και, 
επισήμως, ο Κ. Καραμανλής εγκαταλείψει 
την πρωθυπουργία για την Προεδρία της 
Δημοκρατίας, είχε αρχίσει η μάχη στη Νέα 
Δημοκρατία για τη διαδοχή του μεταξύ των 
Ε. Αβέρωφ και Γ. Ράλλη.

Ο Ε. Αβέρωφ, με μία μικρή, αλλά συ
μπαγή ομάδα υποστηρικτών του στην Κοι
νοβουλευτική Ομάδα και με ατού την εξαρ- 
γύρωση στο πρόσωπό του εκ μέρους του κ. 
Καραμανλή τη ς προβολή ς τη ς θέση ς στις 24 
Ιουλίου 1974, όταν κατέρρεε η χούντα, να 
μετακληθεί ο Κ. Καραμανλής και να του α
νατεθεί η πρωθυπουργία, ήλπιζε ότι, αν δεν 
είχε την ενεργό υποστήριξη του ιδρυτή της 
Ν.Δ., τουλάχιστον, θα κρατούσε ουδέτερη 
θέση στη διαμάχη του με τον Γ. Ράλλη.

Η εξέλιξη των πραγμάτων δεν δικαίωσε 
τις ελπίδες του Ε. Αβέρωφ. Την κρίσιμη 
στιγμή στην ψηφοφορία της 9ης Μαίου ο Κ. 
Καραμανλής ρίχνει το βάρος του με «διαγ
γελέα» τον αδελφό του Αχιλλέα, υπέρ της υ
ποψηφιότητας του Γ. Ράλλη, ο οποίος εκλέ
γεται στην προεδρία της Ν.Δ. με ψήφους 88 
έναντι 84 του Αβέρωφ και 3 λευκών ψηφο
δελτίων.

Οι «αφανείς 
ήρωες» 
πίσω από τη 
χθεσινή νίκη

ΕΝΑΣ μικρός αλλά 
ιδιαίτερα δυναμικός 
πυρήνας στελεχών αποτελεί 
το επιτελείο του Κώστα 
Ση μίτη, τους «αφανείς 
ήρωες» πίσω από τη χθεσινή 
νίκη:
Ο Νίκος Θέμελης.
Πολιτικός σύμβουλος, το 
«άλτερ έγκο» του Κ. Σημίτη. 
Βρίσκεται δίπλα του πάνω 
από μια δεκαετία. 
Δικηγόρος, 48 ετών, παλαιό 
στέλεχος της Κομισιόν. 
Δούλεψε για χρόνια στις 
Βρυξέλλες και ήταν 
συνεργάτης του Θόδωρου 
Πάγκαλου στο υπουργείο 

Εξωτερικών, ενώ 
στη συνέχεια

Τα στελεχη του υπήρξε
επιτελείου του εκπρόσωπος του
Κώστα Σημίτη υπουργείου

^ m m m m Γεωργίας-επί 
Σημίτη -  στις 

Βρυξέλλες. Είναι 
παντρεμένος.
Ο Θόδωρος Τσουκάτος. 
Μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, 
συνδικαλιστής στο 
υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας.
Είναι ο άνθρωπος που 
βοή θη σε να αποκτή σει τα 
τελευταία χρόνια ο Κώστας 
Σημίτης σημαντική 
πρόσβαση στον κομματικό 
μηχανισμό του κόμματος 
και στην οργανωμένη 
βάση του.
Γ ιώργος Πανταγιάς.
Δημοσιογράφος, υπεύθυνος 
για το γραφείο Τύπου του 
Κώστα Ση μίτη. Μέλος του 
ΠΑΣΟΚ, πρώην 
συνεργάτης του Άκη 
Τσοχατζόπουλου.
Τάσος Μαντέλης. Πολιτικός 
σύμβουλος. Πρώην γενικός 
γραμματέας του υπουργείου 
Βιομηχανίας. Πρώην 
βουλευτής Κεφαλονιάς. 
Αντώνης Αγγελίδης. 
Τεχνοκράτης του ιδιαίτερου 
γραφείου του κ. Σημίτη, από 
τους συνεργάτες του που τον 
ακολουθούν σε όλες τις 
κυβερνητικές θέσεις.
Στενή σχέση με τον Κ.
Σημίτη είχαν τον τελευταίο 
χρόνο οι κ.κ. Βάσω 
Παπανδρέου, Θόδωρος 
Πάγκαλος και Παρασκευάς 
Αυγερινός, ενώ συχνή 
επαφή είχε μαζί του και ο 
Κώστας Λαλιώτης. Καθώς 
και οι βουλευτές κ.κ. Δρυς, 
Σουμάκης, Μπαλτάς, 
Πασχαλίδηςκαι 
Παπαδέλλης. Στενή 
συνεργάτης του κ. Σημίτη 
είναι και η κυρία Άννα 
Διαμαντοπούλου.
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Τους διέψευσε η κάλπη
Ο Εννιάωρος μαραθώνιος της «απευθείας 
τηλεοπτικής σύνδεσης» με τη Βουλή για την εκλογή 
πρωθυπουργού έδωσε στα κανάλια άλλοθι για την 
ανεξέλεγκτη μετάδοση πληροφοριών (αλλιώς 
«ράδιο αρβύλα»).

μ μ ΑΝΩ στην πιο κρίσιμη 
I  I  στιγμή και ενώ οιτηλεθεα- 

Λ . -L· τές, συντονισμένοι σε κά
ποια συχνότητα, περίμεναν το απο
τέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, 
τέσσερα κανάλια έβγαλαν στον αέ
ρα αδιασταύρωτα αποτελέσματα 
που προκάλεσαν σύγχυση: Σημί
της 62, Τσοχατζόπουλος 46, Αρσέ- 
νης 41.

Ο Σκάι έβγαλε την «είδηση» λί
γο μετά τις πέντε το απόγευμα, ως 
ανεξακρίβωτη πληροφορία, ακο
λουθούμενος από τον Antenna που 
έδωσε τα αποτελέσματα ως επίση
μα, βγάζοντας μάλιστα στην οθόνη 
και «κάρτα» με τις φωτογραφίες 
των υποψηφίων και τις ψήφους. 
Λίγο μετά έδωσε την πληροφορία 
και η ΕΤ1, ενώ το Mega καθυστέρη
σε ως τις 5.20, δίνοντας τα στοιχεία 
«με κάθε επιφύλαξη» και με τον ρε
πόρτερ να τα επαναλαμβάνει, τονί
ζοντας «όπως μας είπαν αυτό είναι 
το αποτέλεσμα».

Λίγα λεπτά μετά, βουλευτή ς του 
ΠΑΣΟΚ τους διόρθωνε στον αέρα, 
δίνοντας -  ανεπισήμως -  το σωστό 
αποτέλεσμα, το οποίο ανακοινώθη - 
κε έπειτα και επισήμως.

Η δικαιολογία των υπευθύνων 
των καναλιών ήταν πως «είχαν τις 
πρώτες πληροφορίες και τις μετέ
δωσαν όλοι». Οι δε πληροφορίες 
προέρχονταν από βουλευτή (όπως 
υποστήριζαν πάλι οι υπεύθυνοι 
των καναλιών).

Το ίδιο λίγο έλειψε να συμβεί 
και με το αποτέλεσμα της δεύτερης 
ψηφοφορίας, όταν αρχικά δόθηκε 
από όλα τα κανάλια η πληροφορία 
ότι προηγείται ο Άκης Τσοχατζό
πουλος.

Ο Antenna μάλιστα το απέδωσε

στον Κίμωνα Κουλούρη. Ο ρεπόρ
τερ της ΕΤ1, που είχε δώσει αρχικά 
το εσφαλμένο αποτέλεσμα (Σημί
της 68, Τσοχατζόπουλος 75) εξήγη
σε τελικά στον αέρα πως δεν είχε 
λήξει η ψηφοφορία και πως οι τε
λευταίες 18 ψήφοι πήγαν «μονο- 
κούκι» στον Κώστα Σημίτη, δια
μορφώνοντας το 86 του τελικού α
ποτελέσματος.

Μετά την εκλογή, το σκηνικό 
άλλαξε. Από τις ανεξακρίβωτες 
πληροφορίες οι τηλεθεατές έγιναν 
μάρτυρες του αλαλούμ στους δια
δρόμους της Βουλής, όταν άρχισαν 
να βγαίνουν οι βουλευτές. Στριμω
ξίδι και φωνές.

Ο κ. Σημίτης αναγκάστηκε να 
φωνάξει «σιγά», όταν λίγο έλειψε 
να πέσει στα σκαλιά, η Βάσω Πα
πανδρέου παρατηρούσε αμήχανα 
προς τα συνεργεία «άλλοι μου λένε 
να μην κατέβω, άλλοι το αντίθε
το».

Κάμερες «έπλεαν» πάνω από 
κεφάλια, με άλλους μιλούσαν -  δί
πλα δίπλα -  οι ρεπόρτερ άλλους έ
δειχνε ο φακός, καλώδια έβγαιναν 
από τις πρίζες, λάμπες φωτισμού έ
σπαγαν, ώσπου έπεσε... σκοτάδι.

Σε όλες τις απευθείας μεταδό
σεις ακούστηκαν ακόμη και οι α
ντεγκλήσεις μεταξύ των ρεπόρτερ 
που προσπαθούσαν να δώσουν την 
ανταπόκρισή τους, αλλά και υπερ
βολές ή φράσεις όπως «η Η κάλπη 
είναι γκαστρωμένη» και «οι εκλο- 
γομάγειροι».

Όσο για το «κανονικό» πρό
γραμμα των καναλιών, ματαιώθη
κε -  λόγω της εννιάωρης κάλυψης- 
από τις 10.30 το πρωί έως και τις 9 
τη νύχτα, ενώ εκτάκτως προγραμ
ματίστηκαν τοκ σόου.

I
Στα  καφενεία.
Ό λο ι μιλούσαν 
τελ ικά  για την 
ενότητα. Η 
διαδικασία και 
το τελ ικό  
αποτέλεσμα 
ένωσε όλους 
τους οπαδούς 
του ΠΑΣΟΚ, 
έστω και αν σε 
πρώτη φάση 
υποστήριζαν ο 
καθένας τον 
δικό του 
εκλεκτό

Έδιναν κι έπαιρναν 
τα στοιχήματα στα καφενεία
ΜΠΟΡΕΙ το χθεσινό απόγευμα 
να ήταν από τα πιο παγωμένα 
του φετινού χειμώνα, όμως ο 
κόσμος αντί της ζεστασιάς του 
σπιτιού του προτίμησε να 
παρακολουθήσει στα καφενεία 
της γειτονιάς του τη διαδικασία 
εκλογής του νέου πρωθυπου
ργού. Λίγο μετά τις 5 αυτοί οι 
«παραδοσιακοί χώροι» άρχιζαν 
να γεμίζουν από τους πελάτες 
τους, οι οποίοι ανάμεσα στον 
καφέ αναλώνονταν σε 
συζητήσεις γύρω από το «ποιος 
θα βγει στην κούρσα της 
διαδοχής».
Οι συζητήσεις αφορούσαν 
μονάχα τα πρόσωπα, όπου 
απλοί άνθρωποι έδιναν τις 
δικές τους εκτιμήσεις: «Εγώ 
πιστεύω περισσότερο στον

Τσοχατζόπουλο», προσπαθούσε 
να εξηγήσει την προτίμησή του 
ο κ. Μάριος Σαβράμης, 
συνταξιούχος ταχυδρομικός, σε 
καφενείο της Κυψέλης. Πιο 
πέρα, σε ένα «πηγαδάκι» ένας 
άλλος θαμώνας, ο ιδιωτικός 
υπάλληλος κ. Αγησίλαος 
Πολυχρονόπουλος, επέμενε 
στην υποψηφιότητα του κ.
Ση μίτη: «Μόνον αυτός, έλεγε, 
μπορεί να βγάλει την Ελλάδα 
από το τέλμα...». Όσο η ώρα της 
τελικής ψηφοφορίας πλησίαζε 
τόσο η αγωνία κορυφώνονταν. 
Δεν έλειψε μάλιστα και το 
προσφιλές «άθλη μα» των 
Ελλήνων. Ο τζόγος. Σε αρκετά 
καφενεία τα στοιχήματα έδιναν 
κι έπαιρναν: «Εδώ ο π. Αρσένης 
“παίζεται” 3,5 προς 1, ο κ.

Τσοχατζόπουλος 3 προς 1, ο κ. 
Χαραλαμπόπουλος 8 προς 1 και 
ο κ. Σημίτης 1,5 προς 1», δήλωσε 
ιδιοκτήτης καφενείου στους 
Αμπελόκηπους.
Γύρω στις 7 και αφού 
ανακοινώθηκε το τελικό 
αποτέλεσμα, «χαμένοι» και 
«κερδισμένοι» έγιναν ένα 
κουβάρι. «Α, ρε γίγαντα!...», 
φώναζαν για τον Κώστα Ση μίτη 
αυτοί που τον υποστήριζαν. Οι 
υπόλοιποι δεν ξαφνιάστηκαν. 
Αντέδρασαν κόσμια. Όλοι 
μιλούσαν για την ενότητα του 
Κινή ματος. Τελικά χθες, αυτοί 
οι απλοί πολίτες έδειξαν πως 
μέσα από τη συγκεκριμένη 
διαδικασία στην αίθουσα 
Γερουσίας της Βουλής όλοι 
είχαν... κερδίσει.

1 ' .........” " ”  .........

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ -Π ΑΡΑΓΟ ΥΑΗ

ΠΕΡΟΥ-ΑΝΔΕΙΣ-
ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ Travel ' 

Plein16/2 - 2/3 16 ΗΜΕΡΕΣ 16/2 - 1/3 15 ΗΜΕΡΕΣ i
935.000 ΔΡΧ. 775.000 ΔΡΧ. ^ 9

Α Θ Η Ν Α  ΧΡ. ΛΑΔΑ 9 ·  ΤΗΛ. 3238801-4 ·  3240224-5 ·  3244482-3 ·  FAX. 3222152 ·  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η  ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 10 ·  ΤΗΛ. 241660 ·  241289 ·  FAX. 241564

Γ — ..... . I I II. I I XlJMl IIIJIL11JPWJI--1...... .J_UiU-imilUUUl....... ... ..... .....“ l,iI 1 i

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΛΑΠΩΝΙΑ
220.000 ΔΡΧ. κ α τ ’ ά τ ο μ ο

ΑΝΑΧ. ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΡΙΝΝΑΙΡ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
98.000 ΔΡΧ. k a t  α τ ο μ ο

ΑΝΑΧ. ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ME SAS
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Travel ' 
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Περιλαμβάνονται:
Αεροπορ ικά  εισ ιτήρ ια  μ ε επ ιστροφή. Επτά  δ ιανυκτερεύσεις σ ε  
ξενοδοχεία Α ’ & Β ’ κατηγορίας μ ε πρόγευμα καθημερινά. Φόροι 
αεροδρομίων. ΦΠΑ.

Π εριλαμβάνοντα ι:
Α εροπορ ικά  ε ισ ιτήρ ια  μ ε  επ ιστροφή. Δυο  δ ιανυκτερεύσεις στο  
ξενοδοχείο  COPENHAGEN ADMIRAL (Α ’ κατηγορίας) μ ε  πρό
γευμα καθημερινά. Φ όροι αεροδρομίων. ΦΠΑ.
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Δύσκολο όνειρο η Ολυμπιάδα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
Μανώλης Μαυρομμάτης

«Α ύσκολο 
όνειρο» 
χαρακτη

ρίζει ο Λάμπης 
Νικολάου, μέλος της 
ΑΟΕκαιτηςΕΟΑ, 
την ανάθεση στην 
Αθήνα των 
Ολυμπιακών του 
2004. Αναγνωρίζει ότι 
η Αθήνα 
«αλφαβητικά» 
προηγείται των 
άλλων ένδεκα πόλεων 
που διεκδικούν την 
διεξαγωγή των 
Ολυμπιακών Αγώνων 
και παρατηρεί ότι η 
εμπειρία της 
προηγούμενης 
αποτυχίας ίσως 
βοηθήσει την Αθήνα 
τώρα. Προβάλλει ότι 
διαπράχθηκαν 
πάμπολλα «λάθη» 
στην διεκδίκηση της 
Ολυμπιάδας του 1996 
και μεταξύ αυτών 
συγκαταλέγει την 
υπέρ του δέοντος 
πολιτική παρέμβαση.

ΕΡ.: 2004. Θα πανηγυρίσουμε αυτή τη φορά;
ΑΠ.: Δύσκολο όνειρο.
ΕΡ.: Υπάρχουν μυστικά στην εκλογή μιας πόλης;
ΑΠ.: Αναμφισβήτητα.
ΕΡ.: Ποια είναι αυτά;
ΑΠ.: Δεν ανακοινώνει κανείς τα όπλα του πριν τα χρη - 
σιμοποιήσει.
ΕΡ.: Τα υπέρ μιας υποψηφιότητας;
ΑΠ.: Να την επιθυμεί η κοινή γνώμη μιας χώρας. Να 
υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα την προω
θήσουν.
ΕΡ.: Και τα εναντίον;
ΑΠ.: Να μην ανα- 
μειχθούν οι πολιτι
κοί στην διεκδίκη
ση.
ΕΡ.: Η Αθήνα «αλ
φαβητικά» πρώτη 
στις ένδεκα πό
λεις...
ΑΠμ· Ελπίζω να πα- 
ραμείνει σ’ αυτή τη 
σειρά μέχρι τέλος.
ΕΡ.: Άρχισαν τα 
προγνωστικά: «Η 
Αθήνα μεταξύ των 
φαβορί»;
ΑΠ.: Οπωσδήποτε 
στους 5 της προεπι- 
λογής.
ΕΡ.: Η εμπειρία της προηγούμενης αποτυχίας θα βοη
θήσει την Αθήνα τώρα;
ΑΠ.: Ελπίζω ότι «γηράσκουμε αεί διδασκόμενοι». 
ΕΡ.: Πόσα λάθη κάναμε στη διεκδίκηση του 1996; 
ΑΠ.: Πάμπολλα.
ΕΡ.: Ποια ήταν τα ση μαντικότερα;
ΑΠ.: Υπεροψία, υπέρμετρη βεβαιότητα και υπέρ του 
δέοντος πολιτική παρέμβαση.
ΕΡ.: Υπάρχει βελτίωση;
ΑΠ.: Αλίμονο αν δεν υπάρξει.
ΕΡ» Σε ποια θέματα;
ΑΠ.: Σε όλα.

ΕΡ.: Πού υστερούμε ακόμα;
ΑΠ.: Δεν έχουμε ακόμη ξεκινήσει...
ΕΡ.: Με άριστα το δέκα, τι βαθμό δίνετε στην Αθήνα; 
ΑΠ.: 9, με ανοδικές τάσεις.
ΕΡ.: Τι φοβόσαστε περισσότερο στην υποψηφιότητα 
της Αθήνας;
ΑΠ.: Τους εαυτούς μας.
ΕΡ.: Και η «συμπεριφορά» των συνάδελφων σας στη 
ΔΟΕ;
ΑΠ.: Πάντα απροσδιόριστη.
ΕΡ.: Μετάνιωσανγιατη προτίμηση στην Ατλάντα; 
ΑΠ.: Δυστυχώς, όχι...

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ: Στην Αθήνα. 
ΣΠΟΥΔΑΣΕ: Στο Μόναχο, Πολιτικός 

Μηχανικός. 
ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ: Ανά τον κόσμο με 

μεγάλη απόλαυση. 
ΧΟΜΠΙ ΤΟΥ: Η ενασχόληση με τα 

παιδιά του. 
ΛΑΤΡΕΥΕΙ: Τις γυναίκες. 

ΑΠΕΧΘΑΝΕΤΑΙ: Την υποκρισία.

« Π

ΕΡ.: Θυμούνται την «αδικία» ή «σφυρίζουν» ακόμα ό
πως πριν;
ΑΠ.: Ο ρομαντισμός στην εποχή μας είναι «προϊόν εν 
ανεπαρκεία».
ΕΡ.: Διακρίνετε καινούργια δεδομένα στο Ολυμπιακό 
κίνημα;
ΑΠ.: Η στασιμότητα και η ακινησία οδηγούν πάντα 
στην παρακμή και τον εκφυλισμό.
ΕΡ.: Ποια είναι τα σπουδαιότερα;
ΑΠ.: Η εξάπλωση του γιγαντισμού.
ΕΡ.: Ποια είναι τα κέρδη μιας διοργάνωσης Ολυμπια
κών Αγώνων;

ΑΠ.: Παραμένει επί 4 χρόνια με ανέξοδη διαφήμιση 
στο διεθνές προσκήνιο.
ΕΡ.: Και ποια τα οφέλη για μια πόλη. Για μια χώρα; 
ΑΠ.: Η γρήγορη κατασκευή συμπληρωματικών έρ
γων υποδομής. Η στροφή της νεολαίας στον αθλητι
σμό.
ΕΡ.: Ιδιωτική πρωτοβουλία ή κρατικός παρεμβατι
σμός;
ΑΠ.: Λελογισμένη σύνθεση και των δύο συνιστωσών. 
ΕΡ.: Ποιο θα είναι το «όπλο» της Αθήνας σ’ αυτή τη 
διεκδίκηση;
ΑΠ.: Η ιστορία της.

ΕΡ.: Για τη Ρώμη 
λένε «έχει την υπο
στηρίξει των Λατί
νων». Εμείς;
ΑΠ» Όσων ρομα
ντικών απέμειναν 
και αυτούς που θα 
κερδίσουμε με την 
πειθώ και τη δου
λειά μας.
ΕΡ.: Εκατό χρόνια 
Ολυμπιακοί. Οι Α
μερικανοί τείνουν 
το χέρι.
ΑΠ» Προς τιμήν 
τους το έκαναν από 
την πρώτη μέρα της 
εκλογής τους.

ΕΡ.: Κοστίζει μια Ολυμπιάδα;
ΑΠ.: Ψυχική φθορά.
ΕΡ.: Χρειάζεται έναν ή περισσότερους «μάνατζερ» η 
«Αθήνα 2004»;
ΑΠ.: Πολλούς, αλλά προσοχή στην παροιμία «όπου 
λαλούν πολλοί κοκόροι...».
ΕΡ.: Δίνουν τη Ρώμη φαβορί, με έμβλημα το «Κολοσ- 
σαίο»;
ΑΠ.:... Παρθενώνας, Ολυμπία, Δελφοί...
ΕΡ.:Μια υπόδειξη;
ΑΠ.: Να μην ξεσηκώσουμε τους Έλληνες. Δεν έχουμε 
τους Αγώνες στην «τσέπη μας».

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣΤΟΥ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ο Νίκος 
Καζαντζάκης.
ΘΥΜΑΤΑΙ: Τα παιδικά του χρόνια. 
ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ: Να δει τους 
Ολυμπιακούς αγώνες στην Αθήνα. 
ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ: Η εκλογή του ως 
μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής.

Κι εκεί που πήγαινε 
για Τζακ Τσοχ ο κ. 

Έβερτ

σκάνε τα νούμερα 
ανάποδα κι από Τζακ 
Ποτ βρεθήκαμε στους 

λήγοντες».

Και τίθεται (τώρα) το 
ερώτημα: είναι η 

ειρηνική επανάσταση 
εκσυγχρονισμός

ή είναι ο 
εκσυγχρονισμός 

ειρηνική επανάσταση;

που λέει κι ο ομπέρτο 
Μπόμπιο...

Ό ΐϊοβρυχίο
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ΚΡΥΦΑ 7Τό]ΆΜΐΑ 
ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΙ/ίΡΕ 
Το ΙΓοΤΑΜΙ ΜΕΡΙΚΟΥΣ...

' V «Μ

!

Προς στιγμήν (μακράν 
στιγμήν) φαίνονταν ότι ο 
επόμενος θα ’ταν ο 
προηγούμενος!

Κι όμως, η μακρά χειρ 
του προηγούμενου, V
φορούσε εν τέλει 
δακτυλίδι, το οποίον 
φέρνοντας οι κομιστές του 
κομισάριοι, χτύπησαν δυο 
φορές: αλλιώς στον πρώτο γύρο κι 
αλλιώς στον δεύτερο...

... και εις μάτην οι συναντήσεις εν τω 
μέσω της προηγουμένη ς νυχτός (των 
στρατηγών, των λοχαγών, των Ιταλών,

των Γερμανών, των 
προεδρικών, των 
τριών και των 

πραιτωριανών), ώστε 
εγκαίρως

Λ ν?

Κ

να χειραγωγηθεί η χειραφέτηση! Πλην 
όμως φευ -  συνωμοτικότερες της 
διαφάνειάς των οι δη μοκρατικές 
διαδικασίες «άκονσαν φωνές» και 
έφεραν ντόρτια τους πρώτους κι εξάρες 

τουςπρότερους!

Και ιδού ο Διάδοχος! και οι Δελφίνοι
αυτού ουκ έσονται (προς ώρας)...

Αναζητήσατε τον κ. Λαλιώτη κι αν τον
βρείτε μη τον αφήσετε μόνον του με τον 

___ Ακη...
★ ★ ★

Ήταν ένας καλός αγώνας -  
μονομάχησαν οι διεκδικητές μονομάχοι

ενώπιον του (κενού εδράνου του) 
Καίσαρος, έπεσαν τρεις η τρικλοποδιά, 
και τώρα χαιρετούν τον (πρώην) 
μελλοθάνατο που τους ενίκησε!

Έτσι ήταν! Ήθελε ο Ανδρέας ο έναςνα 
’ναι του κλώτσου; (τον κλωτσούσαν), ο 
άλλος του μπάτσου; (τον μπάτσιζαν) και 
ο τρίτοςτου χεριού του; (του έδιναν το
χέρι)

... ενίοτε για να τον τραβήξουν βαθιά 
μέσα στο χώμα! Πράγματι, λοιπόν, κάτι 
άλλαξε! Κάτι νέο γεννιέται με τους 
παλιούς τρόπους και τις φόρμες 
σημαδεμένο...

Στο εξής, όσον αι ημέραι, θ'αυξάνονται 
και θα πληθύνονται οι Σημιτικοί, όσον δε 
αι νύχται, οφόμεθα...

Σ Τ Α Θ Η Σ  Σ. 
1 9 .1.’96


