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Ολονύκηεβ διαβουλεύσεΐδ ιοί) νέου Πρωθυπουργού Κ . Σημίτη. Δείγμα γραφήν η σύνθεση τηΝ κυβερνήσεων
Ο Πρωθυπουργός Κ. Σημίτης 

εγκαταστάθηκε στο Πρωθυπουργικό 
Γραφείο, στο κτίριο της Βουλής. 

Εδώ εικονίζεται αμέσως μετά την εκλογή 
του -  χρησιμοποιεί το απλό τηλέφωνο, 

προφανώς διότι το πορτοκαλί 
(που διακρίνεται ευκρινώς) δεν μπορούσε 

να τον συνδέσει, τις πρώτες ημέρες, 
με τους κυρτότερους συνεργάτες του

Ο Κ. Λαλιώτης 
αποκαλύπτει:

Τι έγινε 
και η 

δεν έγινε 
στα

παρασκήνια
Συνέντευξη ατον Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

•  ΣΕΛ.Α 10-11

Τι μέτρα ετοιμάζουν
οι εκσυγχρονιστές

Α Υ Ρ ΙΟ  Ο ΡΚ ΙΖΕΤΑΙ η Κυβέρνηση Σημίτη,προϊόν αλλεπάλληλω ν διαβουλεύσεω ν του νέου Πρω θυπουργού, ο  οπ οίος σήμερα ο- ρισιικοπ οιεί τις επιλογές προσώπων. Είναι ή δη σαφ ές ότι κορυφ αία στελέχη της νέα ς κυ- βερνήσεω ς θα είναι οι κκ. Κ. Λαλιώτης και Θ . 
Πάγκαλος, η κυρία Βάσω Παπανδρέου και οι κκ. Α. Τσοχατζόπουλος και Γ. Αρσένης. Ε πικεφ αλής του οικονομικού τομέα παραμένουν μάλλον οι κκ. I. Παπαντωνίου και Αλ.

Παπαδόπουλος -  που θα συνεχίσουν την εφ αρμοζόμενη πολιτική με στόχο τη σταθερότητα και την ανάπτυξη.Π ροαγγέλλεται, πάντως, ότι πέρα από όλα τα άλλα ά μεσος στόχος της νέα ς κυβέρνησης θα είναι και το κοινωνικό πρόσω πο του Πα- 
Σ ο Κ  -  προαγγελία που μπορεί να  ερμηνευθεί ως μήνυμα προς τους χαμηλόμισθους και τους συνταξιούχους.

Ρεπορτάζ στις σ ελίδες Α  4-6

ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ 
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Π. ΨΥΧΑΡΗ

Α Ν  ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ είναι 
βαρόμετρο (και) για τις πολι

τικές εξελίξεις, τότε η υπό ορκω
μοσίαν κυβέρνηση Σημίτη αρχί
ζει την πορεία της με τους καλύ
τερους οιωνούς. Οσο και αν αυ
τό φαντάζει παράδοξο, η ελληνι
κή αγορά αντέδρασε όχι με απλή 
ηρεμία αλλά με χαρακτηριστική 
και έκδηλη αισιοδοξία: Μια σα
φώς κεντροαριστερή κυβέρνηση 
(όπως την χαρακτήρισε αμέσως ο 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Α2
Δύο άρθρα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΡΑΛΛΗΣ, σελ. Α17 ■  ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΖΕΛΗΣ, σελ. Α18
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01 ΕΛΠΙΔΕΣ 
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 

νέος Πρωθυπουργός) εμπνέει γενι
κή εμπιστοσύνη.

Η αντίδραση δεν ήταν απροσδό
κητη. Από την περασμένη Τρίτη, ό
ταν ανεκοινώθη η παραίτηση του κ. 
Α. Παπανδρέον, η αγορά αντέδρα
σε εντελώς θετικά -  με χαρακτηρι
στική και πάλι την άνοδο των τιμών 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενδει
ξη ότι κανείς δεν φοβόταν ακυβερ
νησία, αντιθέτως όλοι προεξοφλού
σαν σταθερότητα και συνέχιση της 
ίδιας σταθερής και αναπτυξιακής 
πολιτικής που κατά τα τελευταία 
δύο έτη εφήρμοσε η κυβέρνηση του 
ΠαΣοΚ.

Κυβέρνηση του ΠαΣοΚ είναι και 
η αναλαμβάνουσα από αύριο την ε
ξουσία -  με τις εξής επισημάνσεις:

Οι κυβερνητικοί ανασχηματι
σμοί, εμφανίζοντας επί σκηνής νέα 
πρόσωπα, παρουσιάζοντας νέους 
σχεδιασμούς και εμπνέοντας νέες 
ελϊιίδες, δεν οριοθετούν συνήθως 
αλλαγή πορείας, αλλά βελτίωση 
και ενδυνάμωση μιας υπαρκτής 
πολιτικής.

Την περίπτωση της προχθεσινής 
εκλογής του κ. Κώστα Σημίτη θα 
μπορούσε κανείς να την δει απλώς 
ως έναν ουσιαστικότερο, εκ βά
θρων (ή μάλλον: από κορυφής), α
νασχηματισμό, με αλλαγή της ηγετι
κής φυσιογνωμίας του κυβερνητι
κού σχήματος.

Και στην περίπτωση αυτή ωστόσο 
δεν είναι πιθανές ουσιαστικές αλλα
γές και τομές σε βάθος -  ούτε ίσως 
και επιθυμητές. Πρώτον, διότι εγγί- 
ζομεν το τελευταίο προεκλογικό έ
τος· και, δεύτερον, επειδή αναγγέλ
λεται ότι ο κ. Κ. Σημίτης θα συνερ- 
γασθεί στενά ως Πρωθυπουργός και 
με τους συνυποψήφιους του και με 
τους ως τα σήμερα υπουργούς υπεύ
θυνους για τις βασικές οικονομικές 
και αναπτυξιακές προσπάθειες.

Και καλώς! Διότι το ΠαΣοΚ  
(παρ’ όλον ότι η τελευταία περίο
δος διακυβερνήσεως του κ. Α. Πα
πανδρέον χαρακτηρίστηκε από μια 
προϊούσα φυσική κάμψη και, τους 
δύο τελευταίους μήνες, από πλήρη 
βιολογική αδυναμία) έχει να επι- 
δείξει, στον τομέα της οικονομίας, 
σταθερότητας και ελέγχου κινδύ
νων εξωτερικών, ικανοποιητικό α
πολογισμό.

Αφετέρου τον κ. Κ  Σημίτη περι
βάλλει εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη 
που ενέπνευσαν οι ικανότητές του 
ως τεχνοκράτη. Και σήμερα, περισ
σότερο από ποτέ, έχομε ανάγκη ψύ
χραιμης εκτίμησης των προβλημά
των και των λύσεων που θα κατα
στήσουν τη χώρα ενεργό και υγιές 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Τα ενδοκομματικά, οι συντρο
φιές και οι ομάδες, που δημιουρ- 
γούνται και διαλύονται ευκαιριακά, 
αποτελούν -  όπως σημειώναμε και 
την περασμένη εβδομάδα -  απλά ε
πεισόδια.

Χωρίς τη χαρισματική προσωπι
κότητα του απελθόντος κ. Α. Πα
πανδρέον στο πηδάλιο, τα προβλή
ματα της Ελλάδος, οι ανησυχίες, οι 
δυσφορίες της Κοινής Γνώμης κλπ. 
γίνονται πιο ανάγλυφα και συγκε
κριμένα.

Είμαστε βέβαιοι ότι η δεδομένη 
ψυχραιμία και η αντικειμενική σκέ
ψη του νέου Πρωθυπουργού θα δώ
σουν νέο τόνο στα πολιτικά πράγ
ματα. Ξεκινά έχοντας απέναντι του 
την καλή θέληση όλων. Απομένουν 
οι πράξεις -  από αύριο, αμέσως!

ΤΟ ΒΗΜΑ εν ταχει...
Ο  ΕΠ Ι ΤΗΣ ΥΛΗΣ προτείνει

Κ α τ’ αρχήν τα δυσάρεστα: ο  
Βοκκάκιος α π ο υ σ ιά ζει από αυτό το φ ύλλο λόγω  α σ θ ένεια ς. Η  γρίππη βρήκε τον ο ργα νισμό του εξα ντλη μ ένο  από τον αγώ να ενίσχυσ ης της υποψ ηφ ιότητας 
Σημίτη κα ι τον έ ρ ιξε  στο κ ρ εβ ά τι. Π ερα στικ ά .

Συμπ ληγάδες θα πρέπει να περάσει ως σύγχρονος Ο δυσοέας ο κ. Κώστας Σημίτης. Ο ι απαιτήσεις του Μάαστριχι «βάζουν δύσκολα» για την ελληνική οικονομία. Π οιος είναι και τι πρεσβεύει ο νέος Πρω θυπουργός. Ν . Νικολάου Α6 και I. 
Κ. Πρετεντέρης Α8.

Στα βάθη του Σύμπαντος αλλά 
και του χρόνου μάς ταξιδεύουν 

οι φωτογραφίες που στέλνει το 
διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. 
Αστέρια που φαίνονται μπλε στη 
νεότητά τους και κατακόκκινα προτού 
πεθάνουν· αινιγματικοί γαλαξίες, τόσο 
αμυδροί που δεν είχαν ποτέ ως τώρα 
παρατηρηθεί ακόμη και από τα 
μεγαλύτερα τηλεσκόπια -  πόσο μάλλον 
από ανθρώπινο μάτι. Οι επιστήμονες 
Λ. Βλάχος και Κωνσταντίνα 
Μανωλάκου εξηγούν πώς οι εικόνες 
του Hubble μάς επιτρέπουν να 
ανιχνεύσουμε τις «κοσμικές ρίζες» 
μας. Γ 10-11.

i k É i t i t g M I j
V

Δ εν είναι Μ ακιαβέλι ο  κ. Κώ
στας Ααλιώτης, βαίνουμε φ ω ς  ταχέως προς νέα μεταπολίτευση. Προσδεθείτε και μην καπνίζετε. Π . 
Ευθυμίου Α  10-11.Ε ® 3 Ο  κ. Α . Παπανδρέου είναι, κατά γενική ομολογία , ο  π ιο «διε
θνής» έλληνας π ολιτικός  της γε
νιάς του. Π ο ιο ι ήταν οι σταθμοί της λαμπερής αλλά και ταραχώδ ο υ ς ζω ής του. Τίνα Πολίτη, Π . 
Ευθυμίου, Γ . Λακόπουλος Α  20- 24.
m *  Χ είρ α  βοή θ εια ς  προς τα Σκόπια, τα οποία θα επισκεφθεί ελληνική διπλωματική αντιπροσωπεία. Πάνω από την Τουρκία, όμως, πλα- νάται το φάντασμα τον ισλαμι
σμού. Ν . Μαράκης Α  26-27.
Ε ^ β ιε τ ν ά μ  θυμίζει: ο  Μπορίς Γέλ- 
τσιν έχει πιαστεί για τα καλά στην 
τσετσενική παγίδα  ενώ οι προεδρι
κές εκλογές πλησιάζουν. Α31.

8Β* Ο  Τρίτος Κόσμος δεν υποφέρει μόνο από υπανάπτυξη, αλλά και από υψηλή εγκληματικότητα. Α  34- 35.Κ ^ Σ τ η  Γαλλία, χώρα του Καρτέσι- 
ο ν , ανθούν οι αιρέσεις. Α38.W »  Η ρεμοι ρυθμοί και πάλι στο Ω νάσειο. Το ένα μετά το άλλο αποχωρούν τα τηλεοπτικά συνεργεία και θα ορφανέψει το πάνινο στέγα
στρο. Α49.E S 3 Διαθέτουμε την π ροοδευτικό
τερη σχετική νομοθεσία  στην Ευρώπη, αλλά στην πράξη, ως συνήθως, χάνουμε. Το 40% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι 
προφυλακισμένοι. Α  50-52.9 ^ *  Π αρά τις καταγγελίες, σιγήν ιχθύος τηρούν οι θίγόμενοι διαιτητές για τις επίμαχες κασέτες. Α65.

Νέεβ Εποχέδ
Ε ϋ 3 Η  νύχτα της ζωντανής κού
κλα ς· Το πράσινο αίμα■ Το κορίτσι 
στο υπόγειο. Δεν είναι βιντεοταινίες: είναι βιβλία τρόμου για παιδιά και προκαλούν ανατριχίλες στους ενηλίκους. Β 6-7.Λ »  Ο ι συγκρούσεις στην πρώην

Γραφέδ

Γεώργιος 
I. ΡάλληςΟ  πρώην πρωθυπουργός επιδοκιμάζει την παραίτηση του ασθενούντος κ. Α . Παπανδρέου. Α17.

Αρθουρ
ΚόρνμπεργκΟ  νομπελίστας βιολόγος μιλάει για τη μάχη των ερευνητών με τον καρκίνο και το A ID S . Γ  12-13.

Χέλμουτ
ΝιούτονΟ  διασημότερος φωτογράφος γυμνών γυναικών ασκεί την τέχνη του χω ρίς φ όβο ή πάθος.Γ  3-5.

Γιουγκοσλαβία τελείωσαν· στην Ελλάδα μόλις αρχίζουν. Θ όδω 
ρος Αγγελόπουλος εναντίον 
Θανάση Βαλτινού για τη σενα- ριακή πατρότητα της ταινίας «Το 
βλέμμα τον Οδυσσέα». Β13.
Ε ^ 3 ο  Φράνσις Φουκουγιάμαανεκήρυξε προ μερικών ετών το 
τέλος της Ιστορίας. Η  δική του συγγραφική δραστηριότητα συνεχίζεται. Β20.
Το άλλο Βήμα

I ® 3 A rs... brevis: Μετά από τρεις προσπάθειες, έναν νεκρό τενόρο και μια χιονοθύελλα έγινε η πρεμιέρα της «Υπ όθεσης 
Μ ακρόπουλος»  στη Μ ητροπο- 
λιτική Ο περα της Ν έα ς Υόρ- 
κ η ς. Γ2.w  Μ ια Κυριακή στο σπίτι της 
Ελένης Καζαντζάκη φέρνει μιαν απρόσμενη εξομ ολόγη σ η . Γ 6-8.Κ ^ Γ Π ο ιο ς  δρόμος «βαφτίστηκε» πρώτος στην ιστορία της ανθρωπότητας; Ραντεβού στην οδό  
Τριπόδων στην Π λάκα. Γ14.
Λ Γ 1 Π έντε! Τέσσερα! Τρία! 
Δ ύ ο ! Ε να! Ο ι παίκτες είναι έτοιμοι, η επιγραφή «O n  air» έχει ανάψ ει. Καλώ ς ήλθατε στον απα
τηλό κόσ μ ο των τηλεπαιχνι- 
διώ ν. Γ 16-19.I ® 3 Π ολλά  τα εικαστικά βερνι- 
σ ά ζ  της εβ δομά δα ς, αλλά η Σ ί
βυλλα τα πρόλαβε όλα. Γ 20- 
21.Μ »  Π ροσοχή  μη παρασυρθείτε από την τέχνη της βιτρίναςκ α ι... την πατήσετε στις εκπτώ
σ εις. Γ 22-23 και Γ27.
E S 3 Περί ορέξεως τώρα που έ- πιασε κρύο και έχουμε ανάγκη από καύσεις. Η Μ . Χαραμή  ε- ξορμά στα νέα εστιατόρια της Α θήνας. Γ26.
91» Π ρος το Αύριο καθώς επιστημονική φαντασία και πραγματικότητα συγχέονται: έρχονται τα «διαβατήρια» δακτυλικών α
ποτυπωμάτων. Γ32.

Α ν ά π ο δ ηΕ ^ Γ ά λ λ ο ι  εναντίον Ιταλών, παλινω δίες των αξιολογητών, σύγχυση, κ α ι... βραχυκύκλωμα  στην κατασκευή του σταθμού της ΔΕΗ στο Λαύριο. Δ4.Μ »  Ο λο ακούμε για το Πακέ
το Ντελόρ II και έργα δεν βλέπουμε. Αντε να δούμε τι θα γίνει με τη νέα κυβέρνηση. Δ6.I ® 3Ακόμη κάνει κρύο, αλλά το 
θερμόμετρο αναμένεται να ανε
β ε ί  κατακόρυφα το καλοκαίρι στις παραλίες: οι προοπτικές για τον τουρισμό είναι αισιόδοξες. Δ7.

Ε ξο ρμ ή σ εις  στα Βαλκάνια  και στις «αναδυόμενες αγορές», 11 δισ. δολάρια από τις ε
ξαγωγές, αλλά το συνάλλαγμα δεν επιστρέφει όλο στην Ελλάδα . Δ  12-13.I ® 3Κρατήστε την αναπνοή σας: η σύγκρουση για τα εσώρουχα βρίσκεται σε εξέλιξη . Δ14.9^» Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο  Φ Π Α, που δεν θα 
προστίθεται πλέον στις τσέπες 
διαφόρω ν. Δ  16-17.
Ε ϋ 3Το πλαστικό χρήμα  απαιτεί τη δέουσα προσοχή. Ξενοδοχεία και εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων (ιδίως στο εξωτερικό) καραδοκούν να σας «φορέ
σουν» την π ροέγκριση. Δ29.Μ έρες που είναι, καλόν είναι να μεριμνήσετε για εξασφά
λιση στα νιάτα και σύνταξη στα 
γεράματα. Δ30.
Το Βήμα τη$ Ευρώπη*Ε § ^  Τις (συνήθεις) ανησυχίες προκαλούν οι (συνήθεις) υπερ
βάσ εις στα δημόσια  έργα, ενώ η ευρωπαϊκή ατζέντα του νέου Πρωθυπουργού είναι ήδη γεμάτη. Ε 2-3.Μ »  Μια βόλτα στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Δικαστη
ρίου, που πνίγεται στις δικογραφίες. ^  4-5.
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Η  οικοδόμηση τον «κοινωνικού κράτους» σιια άμεοεζ προκραιότητεϊΤα πρώτα μέτρα του κ. Κ. Σημίτη
Του I. Κ. Π ΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

Σ ΥΝΕΧΙΣΗ της ίδιας οικονομικής πολιτικής, επιτάχυνση των μεγάλων έργων Και του μηχανισμού απορρόφησης των κοινοτικών πόρων, αλλά και μέτρα που θα τονώσουν το «κοινωνικό πρόσωπο» του ΠαΣοΚ και θα ενισχύσουν το εισόδημα των χαμηλόμισθων και των συνταξιούχων είναι το τρίπτυχο που προτίθεται να προωθήσει η κυβέρνηση Σημίτη.Οι σαφείς προθέσεις της κυβερνήσεως θα διατυπωθούν ασφαλώς σιο κείμενο των προγραμματικών δηλώσεων. Στον τομέα της οικονομίας δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια τροποποίησης των μεγεθών, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε μόλις προ μηνός. Στην πρόθεση του οικονομικού επιτελείου είναι να κατατεθεί διορθωτικός προϋπολογισμός τον Ιούνιο, αν πα- ρασιεί ανάγκη. Προς το παρόν θα καταβληθούν προσπάθειες για την αύξηση του ρυθμού είσπραξης των δημοσίων εσόδων αλλά (και αυτό αποτελεί νέο στοιχείο...) και ουσιαστικής αναδιάρθρωσης των δημοσίων δαπανών σε τρεις κυρίως χώρους: στην άμυνα, στη δημόσια υγεία και στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Είναι μια βασική άποψη του κ. Κ. Σημίτη, την οποία έχει προσφάτως διατυπώσει κατ’ επανάληψη σε δημόσιες ομιλίες του.Η επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων μέσα από τον μηχανισμό των δημοσίων έργων αναδεικνύεται στις απόλυτες προτεραιότητες της νέας κυβερνήσεως. Η χαμηλή απορροφητικότητα των κοινοτικών πόρων είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό, σιο μέτρο που δεν αξιοποιείται επαρ- κώς μια πραγματική «ατμομηχανή της ανάπτυξης». Στις σκέψεις του επιτελείου Σημίτη υπήρχε η δημιουργία ενός υπουργείου (υπερυπουργείου,

καλύτερα...) Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με αποκλειστική σχεδόν αρμοδιότητα την καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων και τη διαχείριση των σχετικών προγραμμάτων.Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, πάντως, η συμπόρευση του προγράμματος σύγκλισης με μέτρα που θα αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσω

πο της κυβέρνησης. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως αλόγιστες κοινωνικές παροχές. Πάγια άποψη του κ. Σημίτη είναι ότι «το κράτος των παροχών», όπως το γνωρίζαμε τη δεκαετία του ’80, έχει πε- ριέλθει σε αδιέξοδο και ότι στα ερείπιά του θα πρέπει να οικοδομηθεί ένα «κοινωνικό κράτος». Η οικοδόμηση αυτού του «κοινωνικού κράτους»

εμφανίζεται ως σχεδόν απόλυτη προτεραιότητα της κυβερνήσεως.Στον εξωτερικό τομέα, η νέα κυβέρνηση Σημίτη αντιμετωπίζει ίσως το πιο πιεστικό χρονοδιάγραμμα. Ω ς τα μέσα Φεβρουάριου θα πρέπει να αποσαφηνίσει τη θέση της σε ό,τι αφορά το όνομα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Λόγω των εξελίξεων, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία νέας επαφής μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι φυσικό να αναμένει κανείς την τοποθέτηση του νέου υπουργού των Εξωτερικών προτού οριστικοποιη- θεί το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων.Κυβερνητικοί παράγοντες εξέφραζαν την ικανοποίησή τους για την ιδιαίτερα ευμενή υποδοχή που είχε από όλες σχεδόν τις πρωτεύουσες και από τον διεθνή Τύπο η ανάδειξη του κ. Κ. Σημίτη στην πρωθυπουργία. Είχαμε καιρό, έλεγαν χαρακτηριστικά, να δούμε τόσο κολακευτικά σχόλια για κάτι που συνέβη στη χώρα μας. Ολα αυτά δημιουργούν θετικό κλίμα, το οποίο ο νέος Πρωθυπουργός ασφαλώς θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί με μια ενδεχόμενη «περιοδεία γνωριμίας» στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ενδιαφέρον για μια επίσκεψη Σημίτη εξεδήλωσε ήδη και η Ουά- σιγκτον.Τελευταία αλλά όχι έσχατη θα πρέπει να καταγράφει η εκπεφρασμένη βούληση του νέου Πρωθυπουργού να παρουσιάσει «ένα νέο ύφος και ήθος της εξουσίας». Ο  κύκλος των διαβουλεύσε- ων που ξεκίνησε με αφορμή τον σχηματισμό της κυβερνήσεως, η διάθεση του κ. Σημίτη να ακούει προτού αποφασίσει, υποδηλώνουν ένα νέο τρόπο λειτουργίας του επικεφαλής της κυβερνήσεως. Ταυτοχρόνως εκφράζεται η πρόθεση πλήρους ενεργοποίησης των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, τα οποία θα συνεδριάζουν σε τακτά και συχνά χρονικά διαστήματα.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ της κυβερνήσεως θα ανακοινωθεί σήμερα το βράδυ, το αργότερο αύριο το πρωί. Στην πρόθεση του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη είναι να διαμορφώσει ένα σχήμα «ικανό και αποτελεσματικό», το οποίο θα δίνει «την αίσθηση του νέου και της συνέχειας». Στην κατεύθυνση αυτή καταβάλλεται προσπάθεια να μειωθεί ο αριθμός των υπουργών και υφυπουργών, να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του νέου σχήματος και να αξιο- ποιηθούν όλα τα ικανά στελέχη του ΠαΣοΚ χωρίς αποκλεισμούς. Η βασική κατεύθυνση είναι για κυβέρνηση 38-40 μελών.Ω ς αργά το βράδυ του Σαββάτου συνεχίζονταν οι προγραμματισμένες διαβουλεύσεις του Πρωθυπουργού με διάφορα στελέχη του ΠαΣοΚ.Το πρωί του Σαββάτου συναντήθηκε (κατά σειράν) με τον κ. 
Κ. Σκανδαλίδη, τον κ. Κ. Λα- 
λιώτη, την κυρία Βάσω Παπαν- 
δρέου, τον κ. Θ . Πάγκαλο και τον κ. Π. Αυγερινό.Το απόγευμα συζήτησε με τον κ. Α. Τσοχατζόπουλο, τον κ. Γ. Αρσένη, τον κ. Γ. Α. Πα- 
πανδρέου, τον κ. I. Παπαντω- 
νίου και τον κ. Α. Παπαδόπου- 
λο.Στο επίκεντρο των διαβου- λεύσεων βρίσκεται η σύνθεση του νέου κυβερνητικού σχήματος και ασφαλώς ο ρόλος που θα ανατεθεί στους δύο ηττημέ- νους της αναμέτρησης. «Ο 
Πρωθυπουργός δεν έχει ανα- 
λάβει καμία δέσμευση και δεν 
έχει διατυπώσει καμία υπόσχε
ση, πέρα από όσα δημοσίως 
έχει κατά καιρούς εξαγγεί
λ ει...» , διευκρίνιζαν καλά πλη- ροφορημένες πηγές.Ο  κ. Σημίτης δεν φαίνεται διατεθειμένος να δημιουργήσει θέσεις αντιπροέδρων για τους κκ. Τσοχατζόπουλο και Αρσένη. Ταυτοχρόνως, δεν δείχνει την πρόθεση να ικανοποιήσει την αξίωση που προβάλλει η πλευρά Τσοχατζόπουλου για «αναλογι
κή σύνθεση της κυβέρνησης,

Ενα σχήμα δυναμικό και ικανό που θα δίνει το μήνυμα τηδ σννέχειαδ αλλά και τηδ ανανέωσηε

Κ. Λαλιώτης, Βάσω Παπανδρέου (δεξιά, επάνω και κάτω), Θ. Πάγκαλος, Α. Τσοχατζόπουλος 
και Γερ. Αρσένης: τα κορυφαία στελέχη της νέας κυβέρνησης

Οι αποφάσεις για τα υπουργεία
στη βάση του αποτελέσματος 
του πρώτου γύρου...». Στελέχη της κυβερνητικής παρατάξεως σχολίαζαν την άποψη αυτή λέγοντας ότι «αυτές οι αναλογι
κές κατανομές θυμίζουν σω
ματειακά συμβούλια, όχι κυ
βέρνηση».Τόσο ο κ. Αρσένης όσο και ο κ. Τσοχατζόπουλος διεμήνυσαν ότι θα δέχονταν να κρατήσουν τα υπουργεία που κατέχουν σήμερα. Σε αυτό δεν υφίσιαται πρόβλημα εις ό,τι αφορά τον κ. Αρσένη. Ανπθέτως, η διατήρηση του κ. Τσοχατζόπουλου σιο υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, Αποκέντρωσης και Εσωτερικών προκαλεί πολλές αντιδράσεις: υπήρξαν σοβαρές καταγγελίες για την πιεστική κινητοποίηση του κρατικοκομματικού μηχανισμού υπέρ της υποψηφιότητας Τσοχατζόπουλου, για την ευθεία

παρέμβαση περιφερειαρχών (χαρακτηριστικά αναφέρεται ο περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης κ. X. Τσιόκας), για πιέσεις σε βουλευτές κ.ο.κ.Ως εκ τούτου, ο κ. Σημίτης δέχεται εισηγήσεις για απομά
κρυνση του κ. Τσοχατζόπου
λου από αυτό το υπουργείο και για την τοποθέτησή του σε ένα υπουργείο εξίσου σημαντικό αλλά χωρίς δυνατότητες ιδιοποίησης του κρατικού μηχανισμού εν όψει του Συνεδρίου 
του ΠαΣοΚ. Αλλοι εισηγούνται στον κ. Σημίτη την κατάργηση του σημερινού υπερ-υπουργείου που προήλθε από τη συγχώνευση των υπουργείων Προεδρίας και Εσωτερικών και την ανάθεση στον κ. Τσοχατζοπουλο ενός εκ των δύο υπουργείων -  όποιο διαλέξει ο ίδιος.Την ανάγκη της εκκαθάρισης

επισημαίνουν όχι μόνο οι υπο- στηρικτές της υποψηφιότητας Σημίτη (οι οποίοι έχουν υποστεί ως τώρα τα πάνδεινα από αυτόν τον μηχανισμό...) αλλά και η πλευρά Αρσένη. Ο  ως τώρα υπουργός Αμύνης φέρεται διατεθειμένος να διαβεβαιώσει τον Πρωθυπουργό για την απόλυτη συμπαράστασή του και να τον προτρέψει: «Προχώρα να καθα
ρίσεις την κατάσταση, εγώ θα 
είμαι στο πλευρό σου». Η προτροπή του κ. Αρσένη αφορά το απερχόμενο «προεδρικό περιβάλλον» αλλά και το κρατικο- κομματικό κατεστημένο.Ω ς τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ως πιθανότερη εκδοχή του νέου κυβερνητικού σχήματος αναφέρεται η εξής:■ Οι κκ. Γ. Αρσένης και Κ. Λα-
λιώτης παραμένουν στα υπουρ

γεία που κατέχουν.■ Ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος θα επιλέξει μεταξύ των υπουργείων Προεδρίας και Εσωτερικών.■ Η κυρία Βάσω Παπανδρέου θα αναλάβει υπουργείο σε συνάρτηση με την επιλογή του κ. Τσοχατζόπουλου.■ Ο  κ. Θ . Πάγκαλος θεωρείται από τους επικρατέστερους για το υπουργείο Εξωτερικών.■ Οι κκ. I. Παπαντωνίου και 
Α. Παπαδόπουλος παραμένουν κατά πάσα πιθανότητα α- ντισιοίχως στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.Πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι να ολοκληρώσει τη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης το ταχύτερο δυνατόν και να μην εξαντλήσει τα συνταγματικά περιθώρια. Θεωρείται πο
λύ πιθανόν να προχωρήσει στην

ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβερνήσεώς του την προσεχή Πέμπτη ή Πα
ρασκευή. Η πρόθεση του κ. Σημίτη «να πάει γρήγορα» καταδεικνύεται και από το «πάγωμα» όλων των αποφάσεων για τη συγκρότηση του πρωθυπουρ- γικού επιτελείου τουλάχιστον ώσπου να ορκιστεί η νέα κυβέρνηση. Ο  κ. Σημίτης θα μοιράσει το επιτελείο και τις ώρες εργασίας του μεταξύ Βουλής και 
Μεγάρου Μαξίμου με σαφή διάθεση να βρίσκεται τον περισσότερο χρόνο στη Βουλή.Αμέσως μετά την ορκωμοσία της κυβερνήσεως και τη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης, η νέα κυβέρνηση θα προχωρήσει στην επανάκριση όλων των διοικήσεων τραπεζών και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε μια προσπάθεια να εμφυσήσει «το νέο πνεύμα» σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Υπάρχει πρόθεση «ευρύτερων αλλαγών» μέσα από πνεύμα «αντικειμενι
κότητας και αξιοκρατίας».Ο  τρίτος κύκλος αποφάσεων τοποθετείται στις αρχές Φε
βρουάριου και αφορά το κόμ
μα του ΠαΣοΚ. Υπάρχει ανοιχτό το ζήτημα του Συνεδρίου αλλά και του Εκτελεστικού. Η μάλλον ψυχρή υποδοχή που ε- πεφυλάχθη την Παρασκευή από τα περισσότερα μέλη του Εκτελεστικού στον νέο Πρωθυπουργό θα πρέπει να του υπενθύμισε (αν υπήρχε ανάγκη...) ότι η σύνθεση του «ανώτερου καθοδηγητικού οργάνου» έχει ξεπεραστεί εκ των πραγμάτων και από τις εξελίξεις. Ο κ. Σημίτης δεν είναι καν μέλος του ενώ το ίδιο ισχύει και για άλλα προβεβλημένα στελέχη του ΠαΣοΚ, όπως η κυρία Βάσω Παπανδρέου, ο κ. Γ. Α. Παπανδρέου, ο κ. Θ. Πάγκαλος κ.ά.

Τώρα όλοι εγκαταλείπουν 
το Ωνάσειο
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Οι πρώτε,ϊ m pyew s και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι

Οι συμπΑηγάδεβ του νέοι) Πρωθυπουργού
Του Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ με πρωθυπουργό χον κ. Κ. 
Σημίτη ξεκινά χη θητεία της με τους καλύτερους δυνατούς οιωνούς όσον αφορά τις άμεσες προοπτικές της οικονομίας. Η έκρηξη προς τα πάνω των τιμών στο Χρηματιστήριο είναι απλώς η πιο θορυβώδης εκδήλωση ενός γενικού αισθήματος ικανοποίησης όλων των αγορών για την εκλογή στη θέση του πρωθυπουργού ενός πολιτικού που έχει συνδέσει το όνομά του με τη συνέπεια, τη γνώση και το ήθος στην οικονομική πολιτική. Η ευφορία των αγορών θα έχει συνέχεια, με τις αναμενόμενες αυξημένες εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό και την προσ- δοκώμενη αποκλιμάκωση επιτοκίων και πληθωρισμού.Η εδραίωση λοιπόν ενός κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά και η εκτίμηση των οικονομικών παραγόντων ότι θα αποκατασταθεί ένα σταθερό πλαίσιο κανόνων για την επιχειρηματική δραστηριότητα είναι το πρώτο θετικό στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της επιτυχίας της κυβερνήσεως που θα ορκιστεί τη Δευτέρα. Βεβαίως τα στοιχεία αυτά, δηλαδή η εμπιστοσύνη και το σταθερό πλαίσιο, είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται ευθύς μετά την εκλογική νίκη του ΠαΣοΚ τον Οκτώβριο του 1993 ως αποτέλεσμα της σωστής οικονομικής πολιτικής του κ. Α. Παπανδρέου, κλονίστηκαν όμως το τελευταίο δίμηνο μετά την ασθένειά του και την αβεβαιότητα και ανασφάλεια που επεκράτησε.

Το δεύτερο θετικό στοιχείο είναι η συνέχιση της ίδιας οικονομικής πολιτικής, με περισσότερη μάλιστα συνέπεια και επιμονή. Ο κ. Κ. Σημίτης με την επιτυχημένη θητεία του στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στη διετία 1985-1987 και κυρίως με την παραίτησή του τον Νοέμβριο του 1987 απέδειξε ότι ασκεί αδιαπραγμάτευτα μια πολιτική αρχών. Στην ομιλία του στη Βουλή στις 21 Δεκεμβρίου είχε πει χαρακτηριστικά: «Η ε
μπειρία μας τα τελευταία είκοσι 
χρόνια είναι πλούσια σε παλιν
δρομήσεις και αναποφασιστι- 
κότητα που είχαν σοβαρές αρ
νητικές συνέπειες για την οικο
νομία». Στα πλαίσια της συνέχειας πρέπει να τοποθετηθεί και η διατήρηση αμετάβλητου του οικονομικού επιτελείου, τουλάχιστον στον κεντρικό του πυρήνα των τριών Παπ, δηλαδή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. 
Γτάννου Παπαντωνίου, του υπουργού Οικονομικών κ. Αλ. 
Παπαδόπουλου και του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος κ. 
Λουκά Παπαδήμου. Βεβαίως ο νέος Πρωθυπουργός όχι μόνο δεν έχει εξωτερικεύσει τις σκέψεις του για τη σύνθεση της κυβέρνησης, αλλά ούτε έχει ανα- λάβει και δεσμεύσεις.
•  Το επιτελείο 

του κ. ΣημίτηΜε βάση όμως την αναγνώριση από τον ίδιο ότι το επιτελείο αυτό είχε αποδώσει και τη δήλωση που, κατά πληροφορίες μας, έκανε σε συνεργάτη του και σύμφωνα με την οποία: «Ο,τι έχει ε
πιτύχει στην κυβέρνηση θα μεί
νει ανέπαφο!», εικάζεται ότι οι τρεις Παπ ή τουλάχιστον οι δύο κατά πάσα πιθανότητα θα μείνουν στη θέση τους. Φυσικά στην πολιτική τίποτα δεν μένει

Στα πλαίσια της συνέχειας 
της οικονομικής πολιτικής 
είναι πιθανό ο νέος 
πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης 
να διατηρήσει στις θέσεις τους 
τα τρία Π  της οικονομίας: 
τον υπουργό Εθνικής 
Οικονομίας κ. I. Παπαντωνίου, 
τον υπουργό Οικονομικών 
κ. Λ. Παπαδόπουλο και 
τον διοικητή της Τραπέζης 
της Ελλάδος κ. Λ. Παπαδήμο

Ενα σενάριο για ns επιτπώσειδ τον Μάαστριχτ στην ελληνική οικονομία o)s το 1999Τέσσερα δύσκολα χρόνια
στάσης στην πληρωμή φόρων ιδιαίτερα του ΦΠΑ (βλ. σελ. Δ2).Τους κινδύνους αυτούς τους έχει έγκαιρα επισημάνει ο νέος Πρωθυπουργός, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες σε ομιλία του στη Βουλή είχε πει: «Παρά 
τις ευνοϊκές εξελίξεις η μάχη 
για την επαναφορά της οικονο
μίας σε ισορροπία δεν έχει α
κόμη κερδηθεί Ο  πληθωρι
σμός, αν και μονοψήφιος, πα
ραμένει σχεδόν τριπλάσιος του 
μέσου όρου των χωρών της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης. Το έλλειμ
μα του ευρύτερου κυβερνητι
κού τομέα βρίσκεται ακόμη σε 
υψηλό, γύρω στο 9%, επίπεδο. 
Το δημόσιο χρέος εξακολουθεί 
να αυξάνεται όχι μόνο ως από
λυτο μέγεθος, αλίλά και σε σχέ
ση με το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν και είναι βασική αιτία 
των οικονομικών προβλημά
των που αντιμετωπίζει η χώρα. 
Τα προβλήματα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών εξακο
λουθούν να συγκαλύπτονται κυ
ρίως από τις μεταβιβάσεις της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Μηδενική ανάπιυίη και αύίηση ms civepyias
TO NATIONAL Institute of Economics 

and Social Research της Μεγάλης Βρε
τανίας, που είναι ημικρατικός οργανισμός, 
εκπόνησε για λογαριασμό του Ευρωκοινο
βουλίου έκθεση με αντικείμενο τις επιπτώ
σεις της συμφωνίας του Μάαστριχτ σας οι
κονομίες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης. Η έκθεση δεν έχει δοθεί ακόμη 
στη δημοσιότητα αλλά, σύμφωνα με πληρο
φορίες του «Βήματος», προκειμένου περί 
Ελλάδος αναφέρει ότι για να επιτύχει η χώ
ρα μας το 1999 τους όρους της συνθήκης θα 
πρέπει στα επόμενα τέσσερα χρόνια να έχει 
μηδενικούς, αν όχι αρνητικούς, ρυθμούς α
νάπτυξης και στον υπάρχοντα αριθμό ανέρ
γων να προστεθούν άλλα 300.000 άτομα!

Το εφιαλτικό αυτό σενάριο αποδεικνύει 
όα ο δρόμος προς την οικονομική ανάπτυξη 
και την κοινωνική δικαιοσύνη που θέλει πά- 
ση θυσία να ανοίξει ο κ. Κ. Σημίτης θα πε
ράσει μέσα από συμπληγάδες!

Τι μπορεί να κάνει για την ανάπτυξη; Ο υ
πουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Γιάννης 
Παπαντωνίου πιστεύει ότι αν η νέα κυβέρνη
ση επιταχύνει την απορρόφηση των κονδυ- 
λίων του Πακέτου Ντελόρ (ίσως γι’ αυτό 
σκέπτεται ο νέος Πρωθυπουργός να συστή
σει υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων), γε
γονός που συνεπάγεται αύξηση της δραστη
ριότητας σε δημόσια έργα, αν επιδιωχθεί ευ
ρύτερη συμμετοχή ιδιωτικού και δη ξένου 
κεφαλαίου στα μεγάλα έργα, αν εκσυγχρονι- 
σθούν οι ΔΕΚΟ (το σχετικό νομοσχέδιο δεν 
κατέστη δυνατόν ως τώρα να προωθηθεί 
στη Βουλή λόγω αναδράσεων της νομενκλα-

τούρας) και αν προωθηθεί ένα τολμηρό πρό
γραμμα ιδιωτικοποιήσεων, τότε έχει κερδη
θεί η πρώτη μάχη για την ανάπτυξη. O OTE 
και η ΔΕΠ με άνοδο του Χρηματιστηρίου 
μπορούν αμέσως να μετοχοποιηθούν.

Βεβαίως ο κ. Κ. Σημίτης ως υπουργός 
Βιομηχανίας είχε επιδείξει ατολμία σας ι
διωτικοποιήσεις και βραδύτητα στην απορ
ρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Ο ίδιος 
είχε εξηγήσει παλαιότερα στο «Βήμα» όα 
δεν είχε προχωρήσει σας ιδιωακοποιήσεις 
(π.χ. των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά) διότι 
δεν είχε την απαιτούμενη πολιακή κάλυψη 
άνωθεν και υπενομεύετο από κομμαακούς 
παράγοντες. Για τη δεύτερη επίκριση είχε 
πει: «Μπορούμε εύκολα να πετύχουμε την 
απορροφητικότητα αν μοιράσουμε όπως 
όπως τα κονδύλια, χωρίς να εξετάζουμε 
την αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα των 
χρηματοδοτούμενων σχεδίων». Συνεπώς 
κάα θα γίνει από τη νέα κυβέρνηση για να ε
πιταχυνθεί η ανάπτυξη, αλλά με δεδομένους 
τους κινδύνους κλονισμού του σταθεροποι- 
ηακού προγράμματος, τα περιθώρια δεν εί
ναι μεγάλα. Κυρίως θα αρχίσει μια συστημα- 
ακή δουλειά μελέτης, έρευνας, παιδείας, εκ
συγχρονισμού της διοίκησης, με άμεσο στό
χο τη βελτίωση της ανταγωνισακότητας της 
οικονομίας.

Εκεί όπου οπωσδήποτε κάα άμεσο θα γί
νει και θα αφορά τους περιθωριοποιημέ
νους εισοδημαακά πολίτες θα είναι ο χώ
ρος της κοινωνικής πολιακής. Εδώ ο κ. Κ. 
Σημίτης  έχει και νέες ιδέες που ας διετύ- 
πωσε πρόσφατα (στην ομιλία του στο Ελλη-

νοαμερικανικό Επιμελητήριο σας 19.10.95) 
και στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει 
γίνει αρκετή εργασία μελέτης και προετοι
μασίας μέτρων. «Το κοινωνικό κράτος», εί
πε μετά την εκλογή του από την κοινοβου- 
λευακή ομάδα ο κ. Κ. Σημίτης, «έχει φθά- 
σει σήμερα σε αδιέξοδο. Χω ρίς χρηματο
δοτικούς πόρους και δέσμιο ανορθολογι- 
κών ρυθμίσεων. Πρέπει εξαρχής να συλλά- 
βουμε και να οικοδομήσουμε το νέο κοι
νωνικό κράτος πάνω στα ερείπια του κρά
τους παροχών. Ενα κοινωνικό κράτος με  
πολύ ευρύτερους στόχους, τη διαμόρφω
ση μιας κοινωνίας περισσότερο δίκαιης, 
περισσότερο συνεκτικής, περισσότερο αλ
ληλέγγυας».

Ο κ. Γιάννος Παπαντωνίου πιστεύει όα 
αν καταπολεμηθεί η σπατάλη στα ΝΠΔΔ, 
σας ΔΕΚΟ και προπαντός στα νοσοκομεία 
(μόνο από την καλή διαχείριση των φαρμά
κων μπορεί να εξοικονομηθούν 100 δισ. 
δρχ.) και αν εξορθολογισθεί το σύστημα των 
συντάξεων, μπορεί άμεσα να ενισχυθούν οι 
χαμηλοσυνταξιούχοι. Στο ΥΠΕΘΟ το σύνθη
μα είναι: «Ναι στο κοινωνικό κράτος, όχι ό
μ ω ς μ ε αύξηση των ελλειμμάτων».

Τέλος, σημανακά κονδύλια του Πακέτου 
Ντελόρ θα χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση 
και επανένταξη στην απασχόληση ανέργων. 
Η ανεργία παρουσιάζει ανησυχητική άνοδο· 
το 1995 για πρώτη φορά πέρασε το όριο του 
10% (έφθασε 10,02% από 9,63% το 1994) 
και η αντιμετώπισή της θα δώσει το πρώτο 
δείγμα της κοινωνικής πολιτικής της νέας 
κυβέρνησης.

αναλλοίωτο και κάθε αλλαγή πρωθυπουργού πάντα συνδέεται με μεταβολές. Αλλωστε ο κ. Κ  
Σημίτης ευθύς μετά την εκλογή του είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα: «Πρέπει να συνεχίσουμε 
και να εμπλουτίσουμε την οικο
νομική πολιτική. Στόχος μας η 
οριστική συμμετοχή μας στον 
πυρήνα των προηγμένων χω
ρών. Λέξη - κλειδί η ανάπτυξη». Συνεπώς δεν θα υπάρξει μόνο συνέχεια μιας πολιτικής που ήδη έχει αποδώσει καρπούς (8,1% πληθωρισμός και 8,9% δημόσιο έλλειμμα στο ΑΕΠ), αλλά και ανανέωση και εμπλουτισμός της με νέα στοιχεία. Αλλωστε ο νέος Πρωθυπουργός έχει ένα τόσο πολυπληθές και αποδοτικό επιτελείο οικονομολόγων ώστε είναι βέβαιο ότι θα έχει ήδη έτοιμο ένα πακέτο από νέες ιδέες για μέτρα βραχυπροθέσμου απο- δόσεως αλλά και μεσοπρόθεσμου. Δεν είναι γνωστό αν ο νέος Πρωθυπουργός θα φέρει από

το Λονδίνο τον καθηγητή κ. 1. 
Σπράο, που ήταν ο πρώτος σύμβουλός του το 1985-87 όταν ήταν υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Πάντως ήδη στην Αθήνα έχει ένα επιτελείο αποτελούμενο από τον κ. Θεόδ. Καρατζά, τ. υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κ. Ν. Γκαργκάνα, οικονομικό σύμβουλο της Τραπέζης της Ελλάδος, τον καθηγητή κ. Δημ. 
Παπούλια, τ. υποδιοικητή της ΕΤΒΑ, τον κ. Τ. Μαντέλη, πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Βιομηχανίας, την κυρία Α. 
Διαμαντοπούλου, γενική γραμματέα του ΥΒΕΤ, τον κ. X. Βερε- 
λή, πρόεδρο της ΔΕΠ, τον κ. Ν. 
Καραμούζη, υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας και πολλούς άλλους.

Το τρίτο θετικό στοιχείο για τη νέα κυβέρνηση θα είναι η ενότητα πολιτικής στις γραμμές της, γεγονός που θα εξασφαλίσει έναν καλύτερο συντονισμό στην παραγωγή έργου. Οπως χαρα

κτηριστικά έλεγε οικονομικός υπουργός: «Τώρα πλέον δεν θα 
χρειάζεται να πείθω τον Πρωθυ
πουργό για την αναγκαιότητα ε
νός μέτρου και ακόμη περισσό
τερο να ζητώ τη βοήθειά του 
για να υπογράψουν ένα νομο
σχέδιο οι συναρμόδιοι υπουρ
γοί. Είναι αυτονόητο ότι αυτά 
είναι εξασφαλισμένα εξ αρχής 
και ο καλύτερος συντονισμός 
θα καταστήσει πλέον αποδοτι
κή την οικονομική πολιτική».Πού θα ρίξει το κύριο βάρος της οικονομικής πολιτικής ο νέος Πρωθυπουργός; Προφανώς στη σταθεροποίηση! Οχι γιατί είναι συντηρητικός, όπως του καταμαρτυρούν οι ενδοκομματι- κοί του αντίπαλοι, αλλά γιατί από το τρίπτυχο σταθεροποίηση - ανάπτυξη - κοινωνική δικαιοσύνη, που και προχθές ύψωσε στην κοινοβουλευτική ομάδα, το πρώτο σκέλος κάμπτεται κάτω από πρωτοφανείς πιέσεις αν όχι θύελλες. Ο  υπουργός Οικο

νομικών κ. Αλ. Παπαδόπουλος με δήλωσή του προς «Το Βήμα» θεωρεί πρώτη προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης στην οικονομική πολιτική: «Να σταθερο
ποιήσει το διαταραγμένο στα
θεροποιητικό πρόγραμμα με 
τη λήψη πρόσθετων δημοσιο
νομικών μέτρων». Αυτή η ειλικρινής τοποθέτηση ενός υπουργού που πρωταγωνίστησε ως τώρα στην προσπάθεια για σταθεροποίηση της οικονομίας είναι αποκαλυπτική της κρισιμότητας του προβλήματος. Πράγματι η άνοδος, έστω και οριακή, των επιτοκίων, η απειλούμενη παλινδρόμηση του πληθωρισμού που θα ανέβει τον Ιανουάριο κατά 0,2% (στο 8,3% από 8,1%) είναι τα πρώτα σύννεφα μιας επερχόμενης καταιγίδας, που ο πυρήνας της είναι οι τρομερές πιέσεις από πολλούς χώρους και συμφέροντα για αύξηση των δημοσίων δαπανών σε συνδυασμό με ένα κίνημα αντί-

•  Περικοπές 
δαπανώνΣτον νόμο περί δημοσίου λογιστικού που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή υπάρχει μια διάταξη που κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να αποβεί βραδυφλεγής βόμβα για τη νέα κυβέρνηση. Σύμφωνα λοιπόν με τη διάταξη αυτή, τον Ιούλιο κάθε χρόνου, και φυσικά αρχίζοντας από εφέτος, ο υπουργός Οικονομικών πρέπει να υποβάλλει στη Βουλή απολογισμό των δημοσιονομικών εξελίξεων και εφόσον εξ αυτού προκύπτουν αποκλίσεις να καταθέσει διορθωτικό προϋπολογισμό.Ο  κ. Κ  Σημίτης όμως είναι βέβαιο ότι δεν θα αφήσει τις εξελίξεις να ωθήσουν σε αδιέξοδα. Και με βάση τις εισηγήσεις που θα δεχθεί από τον κ. Αλ. 

Παπαδόπουλο αλλά και από τον κ. Γιάννο Παπαντωνίου θα προχωρήσει ευθύς αμέσως σε περικοπές δαπανών (αρχίζοντας από την άμυνα), ερχόμενος σε σύγκρουση με τη νομενκλατού- ρα των ΔΕΚΟ, των νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των κρατικών τραπεζών κλπ. Η λήψη διαρθρωτικών μέτρων λοιπόν θα είναι η πρώτη προτεραιότητα προκειμένου να μη βρεθεί η κυβέρνηση στη δυσάρεστη θέση να επιβάλει τον Ιούλιο νέους φόρους.Βεβαίως ο νέος Πρωθυπουργός έχει κατά νου ότι η κυβέρνησή του πρέπει να επιχειρήσει μια τολμηρή δημοσιονομική μεταρρύθμιση και στη φορολογία και στις δαπάνες. Πιστεύει ότι το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων της εργασίας και των επιχειρηματικών κερδών είναι σήμερα υψηλό και ότι πρέπει να παταχθεί η φοροδιαφυγή πολλών επαγγελματικών κατηγοριών και να γίνει μείωση των φορολογικών προνομίων και αύξηση της φορολογίας του πλούτου, με πρώτη τη φορολογία των ομολόγων. Ολα αυτά όμως είναι μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα περι- ληφθούν στον προϋπολογισμό του 1997. Αμεσα μέτρα θα είναι η άγρια περικοπή σας δαπάνες, η ένταση στη δίωξη της φοροδιαφυγής, ώστε να εκτελεστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις ο προϋπολογισμός, και ο εκσυγχρονισμός των ΔΕΚΟ με εκλογή των διοικήσεων από τη Βουλή με 180 ψήφους.
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Π οιοί είναι και π πκηενει πραγματικά ο νέοε ΠρωθνπονγγψΓρεΐ8 μύθοι για τον κ. Κώστα Σημίτη
3 Σεπτεμβρίου 1974. Ο  κ. Α. Παπανδρέου έχει εκφωνήσει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠαΣοΚ και απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιο
γράφων έχοντας δίπλα του τον κ. Κ. Σημίτη

Η  εκλογή Σημίτη είναι τελικά 
μια αυθεντική πατροκτονία. Και μόνο 

ο ίδιος είχε εγκαίρων προβλέψει όη κάτι 
τέτοιο μπορεί να συμβεί στο Π α Σ ο Κ

Του I. Κ. ΠΡΕΤΕΝ ΤΕΡΗ

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ή τη μεθεπόμενη -  ίσως λίγες ημέρες αργότερα -  της παραιτήσε- ώς του από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το 1985 ο Κ. 
Σημίτης τηλεφώνησε σιον Κ. 
Τσουκαλά για να τον δει. Πήγε στο σπίτι του, έμεινε δυο-τρεις ώρες και έφυγε αποκομίζοντας καμιά εικοσαριά βιβλία. Λες και το διάβασμα είναι ένα είδος καταφυγίου από την πολιτική.Την περασμένη Πέμπτη το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου της ψηφοφορίας έπεφτε βαρύ σιην αίθουσα της Γερουσίας. Σαν πλάκωμα... Δύο ώρες αργότερα και παρά την ευτυχή κατάληξη της υπόθεσης, αυτό το τέρας ψυχραιμίας που είναι η 
Βάσω Παπανδρέου θα ομολογήσει βγαίνοντας από την αίθουσα ότι «ακόμα δεν έχω συ- 
νέλθει από τον πρώτο γύρο». 
«Πήγε η ψυχή μας στα πόδια 
μ α ς...»  συμφωνούσαν ο ένας μετά τον άλλον ο Λ . Κανελλό- 
πουλος και η Μπέττυ Παπα- 
ζώη, ενώ ο Γ. Δρυς όσο και ο 
Γ. Πασχαλίδης περιέγραφαν παραστατικά την παγωμάρα των «σημιτικών».Και ο ίδιος ο Κώστας Σημί
της; «Εμεινε μέχρι τέλους απα
θής και ανέκφραστος! Ισως 
το χρώμα του να τον πρόδιδε 
λίγο», έλεγε ένας βουλευτής, από αυτούς που μάλλον δεν τον ψήφισαν. Πάλι καλά που δεν έβγαλε και κανένα βιβλίο να περάσει την ώρα του!•  Η  δημόσια 

εικόναΕνας άνθρωπος συνήθως κλειστός, ελάχιστα εκδηλωτικός, ίσως ψυχρός... Αυτή περίπου είναι η δημόσια εικόνα του ανθρώπου που πήρε στα χέρια του το ΠαΣοΚ. Ενας άνθρωπος τελικά πολύ λίγο γνωστός, πολύ λίγο «δημόσιος», αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έκφραση, έξω από έναν στενό κύκλο φίλων και συνεργατών. «Καλός, 
χρυσός, ο καλύτερος», έλεγε η 
Μελίνα, που τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε. «Να ’σκαγε και 
λίγο το χείλι του...».Αυτή η δημόσια εικόνα του 
Κώστα Σημίτη ίσως είναι και ο πρώτος μύθος που τον βαραίνει. Οχι ότι είναι εντελώς α- βάσιμος... Η δημόσια εικόνα όμως κρύβει έναν άνθρωπο με χιούμορ και ισχυρή δόση αυτοσαρκασμού, πράγμα σπάνιο για έναν πολιτικό... Οταν προ διμήνου άρχισε η ουσιαστική εκστρατεία για την πρωθυπουργία, ελάχιστοι φαντάζονταν τον Κώστα Σημίτη να συναντιέται με βουλευτές για να εξασφαλίσει την ψήφο τους. Το έκανε με μια προσήνεια αλλά και με μια απόσταση από το γεγονός, που εξέπληξε ακόμη και τους πιο στενούς συνεργάτες του. Διατηρώντας στο ακέραιο και μέχρι τέλους αυτή την αξιοπρέπεια που πρωτίστως τον διακρίνει σιις προσωπικές και στις πολιτικές του σχέσεις.Πέρασε μέσα από τον καταιγισμό υποσχέσεων, πιέσεων, υπολογισμών, ακόμη και εκβιασμών που χρωμάτισε την εκλογή της Πέμπτης με την ίδια πάντα απάθεια και αυτοσυγκράτηση. Παραμονές της εκλογής γινόταν συζήτηση για τη σύνθεση της κυβερνήσεως και ένας από τους βουλευτές που τον υ

ποστήριζε φανατικά έλεγε: 
«Για ένα είμαι βέβαιος: ο Κώ
στας δεν έδωσε ούτε μία υπό
σχεση, δεν ανέλαβε ούτε μία 
δέσμευση... Βγει, δεν β γ ει...» . Υπήρχαν άλλοι που αδημονού- σαν για αυτή την απουσία δοσοληψίας υποστηρίζοντας ότι 
«πάει με τον σταυρό στο χέρι 
και θα την χάσει την εκλογή». Ακόμη και επιφανείς υποστηρι- κτές της υποψηφιότητάς του, όπως η Βάσω Παπανδρέου ή ο Θεόδωρος Πάγκαλος, διαβεβαίωναν ότι δεν είχε γίνει μαζί του η παραμικρή συζήτηση περί αξιωμάτων ή άλλων διακανονισμών. «Του το είχα 
πει μάλιστα», έλεγε ο Θ. Πά
γκαλος, «να μην μπει στη λο
γική των υποσχέσεων, αλλά 
νομίζω ότι η επισήμανση ή
ταν περιττή: ούτως ή άλλως 
δεν είχε καμία πρόθεση να το 
κάνει...  Από χαρακτήρα...» .Υπάρχει αυτό το μείγμα επι- φυλακτικότητας και ακεραιότητας που φέρνει σε δύσκολη θέση ακόμη και τον συνομιλητή του. «Τον συνάντησα πριν από 
την εκλογή για να του δηλώσω 
ότι θα τον ψηφίσω», έλεγε ένας υπουργός της προηγούμενης κυβερνήσεως, «και ήθελα να του 
πω ότι σε περίπτωση όπου πά
ρει την εκλογή θα μ ε ενδιέφε- 
ρε να κρατήσω το ίδιο υπουρ
γείο, αλλά δεν έβγαινε από το 
στόμα μ ο υ ... Τελικά δεν τον 
ρώτησα ούτε καν τι σκοπεύει 
να κάνει μ ε την κυβέρνηση!».Υπ’ αυτή την έννοια, η επι- φυλακτικότητά του είναι ενδεχομένως ένα σύστημα άμυνας απέναντι στις δυσχερείς πλευρές της πολιτικής. Καταλύεται αυτομάτως μόλις η συζήτηση ξεφύγει από τα τρέχοντα ή μόλις αισθανθεί το περιβάλλον πιο οικείο και φιλικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να λείψουν τα θέματα συζήτησης με τον 
Κώστα Σημίτη: διαθέτει το προνόμιο της ευρείας θεματολογίας που χαρακτηρίζει συνήθως τον καλλιεργημένο άνθρωπο, αυτή «την περιέργεια για 
τη γνώση του περιττού» (ο όρος ανήκει στον Θ. Πάγκαλο

και τον χρησιμοποίησε μιλώντας για τον Φρανσουά Μιτε- 
ράν) που τείνει δυστυχώς να ε- κλείψει,από την πολιτική.Είναι σαφές: ο Κώστας Ση
μίτης δεν μοιάζει σε τίποτε με το τυπικό πολιτικό στέλεχος του ΠαΣοΚικού χώρου... Σε αυτό ενδεχομένως οφείλει τον χαρακτηρισμό του «δεξιού» που κατά κόρον αξιοποίησε εδώ και χρόνια η «ανπσημιτική» εσωκομματική προπαγάνδα. «Δεξιός» είναι εύκολη πολιτική ετικέτα για κάποιον που προέρχεται από αστική, πολιτική οικογένεια, που είναι εγγράμματος, που έχει κοινωνική επιφάνεια και που κατοικεί στην οδό Αναγνωστοπούλου ήδη πριν από το 1981. Ταυτοχρόνως όμως είναι και ένας δεύτερος μύθος για τον Κώστα Σημίτη.Τις γιορτές (και μεσούσης της μάχης για τη διαδοχή...) προσέφερε δώρο στους φίλους του ένα δοκίμιο του Νορμπέρ- 
το Μπόμπιο, ιταλού φιλοσόφου και γερουσιαστή του Σοσιαλιστικού Κόμματος, με τίτλο 
«Δεξιά και Αριστερά». Οσοι από αυτούς έκαναν τον κόπο να το διαβάσουν θα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μια «αριστερή επαναδιατύπωση» της διαχωρι- σιικής γραμμής Δεξιά/Αρισιε- ρά, μια ουσιαστική απάντηση στην τετριμμένη διαβεβαίωση ότι Δεξιά και Αριστερά έπαψαν να υπάρχουν αφότου «τελείωσε και η Ιστορία».

«Ο Σημίτης είναι δ εξιό ς ...» , έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σίγουρα δεν είναι «αριστερός» αν τέτοιοι λογίζονται ο Α. Λι-

βάνης ή ο Α. Τσοχατζόπου- 
λος, για να αναφέρουμε τους δύο στενότερους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Και σίγουρα δεν είναι «αριστερός» με τη χαζοχαρούμενη υφή που απέδιδαν στον όρο οι αμερικα- νοί «ριζοσπάστες» της δεκαετίας του ’50 και του ’60.Αν αναπαραγάγουμε την τυπολογία του Μπενζαμέν Κον- 
στάν, ο οποίος διαχώριζε τους πολιτικούς σε «ανθρώπους των συγκυριών» και σε «ανθρώπους των πεποιθήσεων», ο Κ. Σημί
της ανήκει σαφώς στους δεύτερους. Με μια σταθερότητα σας πεποιθήσεις που εκπλήσσει όσους δεν τον γνωρίζουν καλύτερα. Η εμμονή του στο αδιαπραγμάτευτο σειράς θεμελιωδών επιλογών αυτού του μορφώματος που έχει συνολικά ονομαστεί «ευρωπαϊκή Αριστερά» φθάνει ενίοτε στα όρια της ακαμψίας: απέναντι στον αν- δρεϊκό «λαό» ο Κ. Σημίτης σκέπτεται πάντα με όρους «κοινωνίας» και παρά τις εντυπώσεις είναι από τους πιο αμετακίνητους υποσιηρικτές της «κοινωνικής πλευράς της πολιτικής». Η βασική ιδέα που αναπτύσσει τον τελευταίο καιρό για τη μετάβαση από το «κράτος των παροχών» στο «κοινωνικό κράτος» ενσωματώνεται στους ανάλογους προβληματισμούς των περισσότερων αριστερών σχηματισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη.Είναι ένα είδος «μετασο- σιαλδημοκρατίας»; Ενδεχομένως. Είναι πάντως πιο αυθεντικός αριστερός προβληματι

σμός από αυτούς που θεωρούν ότι ο Κάουτσκι είναι αποστάτης επειδή τον έκανε τίτλο βιβλίου του ο Λένιν.Ενας τρίτος μύθος Σημίτη είναι απόρροια της στρατηγικής που επέλεξε για να οδηγηθεί στην πρωθυπουργία: ο Ση
μίτης, λέει, είναι άτολμος, άβουλος, αναποφάσιστος... Επειδή προσπαθούσε να διαφοροποιηθεί από τον Ανδρέα Πα
πανδρέου χωρίς να συγκρου- σθεί ευθέως μαζί του.Αν κρίνουμε κατ’ αρχήν εκ του αποτελέσματος, η στρατηγική του τα έβγαλε πέρα περίφημα. Μπορούμε συνεπώς να υποθέσουμε ότι η συμπεριφορά του δεν είναι θέμα χαρακτήρα, ήταν θέμα επιλογής. Ολόκληρη η στρατηγική του Κ. Ση
μίτη στηρίχθηκε σε δύο βασικές παραδοχές, οι οποίες αποδείχθηκαν εντυπωσιακά ορθές.Παραδοχή πρώτη: η ευθεία σύγκρουση με τον Ανδρέα Πα
πανδρέου δεν είναι απόδειξη «μαγκιάς» αλλά τεκμήριο ηλιθιότητας. Του αρκούσε να κατοχυρώνει τη διαφορά του, να επιβεβαιώνει την παρούσα του χωρίς να φθάνει στα άκρα. Οπότε χρειάστηκε να παραιτηθεί, παραιτήθηκε. Οταν χρειάστηκε να πει «είμαι συνιδρυτής 
του ΠαΣοΚ», το είπε. Από εκεί και πέρα, απέφυγε πεισματικά την προσωπική σύγκρουση γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγει κερδισμένος.Παραδοχή δεύτερη και σημαντικότερη: η διαδοχή του Αν
δρέα Παπανδρέου δεν θα κρι- θεί με όρους συνέχειας αλλά με όρους προοπτικής. Το «ανδρε'ϊ- κό σκάφος» ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ τον τελευταίο καιρό ώστε τη στιγμή της τελικής επιλογής η νομιμότητα, η νομιμοφροσύνη ήταν περισσότερο βάρος παρά πλεονέκτημα. Συμβόλιζε το χθες, όχι το αύριο. Ο  Κ. 
Σημίτης πήρε αρκετές ψήφους επειδή, σε σχέση με τον Α. 
Τσοχατζόπουλο, εκπροσωπούσε τη «ρήξη με το πρόσφατο παρελθόν».Αυτή τη στρατηγική ακολού

θησε χωρίς παρεκκλίσεις από το 1987. Σταθερά και επίμονα βγήκε από την εσωκομματική απομόνωση, δημιούργησε μέσα στο ΠαΣοΚ μια «πολιτική οικογένεια». Η «κίνηση των τεσσάρων» ήταν ίσως το επιστέγασμα ατμού κατόρθωσε για πρώτη φορά μέσα στο ΠαΣοΚ να συγκροτήσει έναν αξιόπιστο «μη ανδρεϊκό» (και όχι «αντι-ανδρε- ϊκό»...) πόλο. Τη σπγμή της αναμέτρησης ο Κ. Σημίτης βρέθηκε σχεδόν σε σχέση ισχύος από την άποψη ότι μετείχε σε συγκροτημένο πολιτικό ρεύμα, όχι σε έναν απλό μηχανισμό.Παρά τις διαβεβαιώσεις του 
Κ. Λαλιώτη, η εκλογή Σημίτη είναι τελικά μια αυθεντική πατροκτονία. Και μόνο ο ίδιος είχε εγκαίρως προβλέψει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στο ΠαΣοΚ. Ισως επειδή ενδομύχως γνώριζε ότι οι πολιτικές μάχες, ακόμη και αν συμβαίνουν στα στενά όρια μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, κρίνονται πάντα από την κοινωνία που τις περιβάλλει. Δείτε τις εξελίξεις: το τελευταίο δίμηνο το ΠαΣοΚ πήρε τη μία μετά την άλλη όλες τις αποφάσεις που του ζητούσε η κοινωνία, που το πίεζαν να λάβει... Πάντα με μια μικρή καθυστέρηση. Ο Κ. Σημίτης δεν είχε παρά να μείνει σταθερός και να περιμένει. Το ΠαΣοΚ ερχόταν κατευθείαν σιην αγκαλιά του.•  Η  γερμανική 

σχολήΜια από τις δύσκολες ημέρες αυτού του διμήνου, όταν οι διάφοροι περίεργοι τύποι των μηχανισμών και του περιβάλλοντος προσπαθούσαν να «παγώσουν» τις αναπότρεπτες εξελίξεις και να ενεργοποιήσουν σενάρια «μπεζνιεφοποίησης», ο Κ. Σημίτης έλεγε: «Το μόνο 
που καταφέρνουν είναι να με 
βγάλουν από τη μειοψηφία, 
να μ ε καταστήσουν εκφραστή 
της πλειοψηφίας εν ονόματι 
του αυτονόητου». Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία στην πολιτική από το να σε αναδείξουν οι αντίπαλοί σου σε ρόλο υπερασπιστή του αναπότρεπτου, να σου εκχωρήσουν ως πολιτική πλατφόρμα την κοινή λογική. Ατολμος, άβουλος, αναποφάσιστος; Το ηθικό δίδαγμα αυτής της μικρής πολιτικής ιστορίας είναι ότι η σταθερότητα και η επιμονή πλήρωσαν και ότι σε ζητήματα στρατηγικής το σημαντικότερο είναι να βρεις μια θέση και να την κρατήσεις μέχρι τέλους. Οποια και αν είναι αυτή... Ανθρωπος γερμανικής παιδείας ο Κ. Σημίτης πρέπει να γνωρίζει θαυμάσια αυτή τη βασική αρχή της γερμανικής στρατηγικής σχολής.Αν το καλοσκεφθεί κανείς, η μεγάλη επιτυχία του ήταν ότι το δίλημμα «Σημίτης ή Ακης» σιην Κοινοβουλευτική Ομάδα κατέστη σχεδόν δίλημμα υπαρξιακό με αυτονόητη απάντηση. Ακριβώς όπως αυτονόητη εξέλιξη είχε και η εισαγωγή του Αν
δρέα Παπανδρέου στο Ωνά- σειο. «Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα», επανελάμ- βανε ο Α. Τσοχατζόπουλος, ενώ το σωστό είναι ότι στη φύση δεν υπάρχουν κενά. Η κενή θέση πληρούται αυτομάτως από την κοινωνία, προτού καν συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή ή η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Οι ψηφοφορίες απλώς επιβεβαιώνουν τα γεγονότα...
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O K ojotcis AciAicoins εκ βαθέων...
Συνέντευξη
στον Π. ΕΥΘΥΜ ΙΟΥ

-  Κύριε Λαλιώτη, θεωρηθή
κατε ο άνθρωπος που έκλινε 
την πλάστιγγα υπέρ της εκλο
γής του κ. Κώστα Σημίτη. Τού
το συνοδεύτηκε από τη θεωρία 
της ίντριγκας ή της «πόκας» για 
μεθοδευμένες μετακινήσεις 
βουλευτών από τον πρώτο στον 
δεύτερο γύρο, τις οποίες επι
διώξατε και επιτύχατε εσείς. Τι 
απαντάτε σε όλα αυτά;«Ολα αυτά δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με την αλήθεια. Η κοινοβουλευτική Ομάδα απο- τελείται από 167 βουλευτές, που ο καθένας έχει τη διαδρομή του, την ιστορία του και, κυρίως, τη δυνατότητά του να αξιολογεί και να κρίνει. Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι βασική ιδιότητα του πολιτικού πρέπει να είναι ο αυτοσεβασμός και -  κατ’ επέκταση -  ο σεβασμός στην προσωπικότητα και στην ελευθερία σκέψης του άλλου. Οι βουλευτές είναι χειραφετημένοι πολίτες και πολιτικοί και μπορούν και να αυτοπροσ- διοριστούν και να αποφασίσουν. Είναι αυτόνομοι».

-  Ναι, αλλά είναι γνωστό ότι 
είχατε όλο αυτό το διάστημα 
συχνές συναντήσεις με μεγάλο 
αριθμό βουλευτών...«Είναι γνωστό ότι εγώ δεν είχα ποτέ, ούτε έχω ομάδα. Εχω μόνο τον εαυτό μου. Πράγματι, όλο αυτό το διάστημα συναντήθηκα με πολλούς, ίσως και με 120 ή 130 βουλευτές. Ηταν συναντήσεις σπς οποίες και μίλησα και άκουσα. Αλλά δεν θα βρείτε ούτε έναν βουλευτή να σας πει ότι στη διάρκεια της συζήτησής μας υπήρξε εκ μέρους μου αναφορά σε όνομα. Σε κανένα όνομα. Οι δικές μου οι σκέψεις διατυπώθηκαν ως θέσεις, ως πολιτικές προτάσεις, ως κατευθύνσεις, ως αρχές και κανόνες και δεν πήραν ποτέ μορφή -  ούτε θα μπορούσε άλλωστε αυτό να συμβεί -  προσωπικής υπόδειξης σε κανέναν για κανέναν. Ωστόσο, πράγματι, είχα και έχω σταθερές θέσεις και τις ανέφερα σε όλους τους συναδέλφους μου βουλευτές για το παρόν και το μέλλον του ΠαΣοΚ, για τη φυσιογνωμία και την ταυτότητα του Κινήματος μας. Ολες οι θέσεις μου είχαν ως κοινό παρονομαστή μια απαρέγκλιτη αρχή: ότι δεν πρέπει να υπάρξουν στο ΠαΣοΚ διαχωρισπ- κές γραμμές και αποκλεισμοί».

-  Είπατε δημόσια ότι το 
πρωί της Πέμπτης, λίγη ώρα 
προτού αρχίσει η ψηφοφορία 
του πρώτου γύρου, ενημερώσα
τε και τους τέσσερις υποψηφί
ους για την επιλογή σας. Τι έγι
νε ακριβώς; Είπατε εκεί το όνο
μα το οποίο θα ψηφίσετε;«Είχα πάρει την απόφαση, πριν από πολλές ημέρες, ότι ως το πρωί της Πέμπτης δεν θα είχα κάνει καμία δήλωση και δεν θα αναλάμβανα καμία δέσμευση για το τι θα πράξω, ποιον υποψήφιο δηλαδή θα ψηφίσω. Αλλωστε, κατ’ ανάθεση με όσα ορισμένοι μου αποδίδουν, εγώ δεν θεωρώ ότι μπορούσα να καθοδηγήσω ή να επηρεάσω δεκάδες βουλευτές. Είχα εξατομικεύσει την πράξη μου. Ακριβώς για αυτό τον λόγο, το πρωί της Πέμπτης, προτού αρχίσει η διαδικασία της εκλογής, ενημέρωσα όλους τους υποψηφίους, και μάλιστα με τυχαία σειρά, όπως τους βρήκα. Πρώτα τον κ. Αρσένη, μετά τον κ. Τσοχα- τζόπουλο, τον κ. Χαραλαμπόπου- λο και, βεβαίως, ενημέρωσα και τον Κώστα Σημίτη».

-  Το «ενημερώσατε» σημαί
νει ότι τους είπατε το όνομα 
της επιλογής σας ή κάτι γενικό
τερο για τον προσανατολισμό 
της ψήφου σας;«Είπα καθαρά σε όλους ότι εγώ ψηφίζω και στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο τον Κώστα

Δεν είναι Μακιαβέλι!
«Πάμε για νέα μεταπολίτευση...»

Η στήριξη 
που παρέσχε 
ο κ. Κώστας 

Λαλιώτης 
στον κ. Κώστα 

Σημίτη τον έθεσε 
στο στόχαστρο 
των επιτελείων 

των κκ. Αρσένη και 
Τσοχατζόπουλου, 

παρ’ όλο που 
ο τελευταίος 
χαρακτήρισε 

τη στάση 
του υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ «τίμια και 
ειλικρινή».

Ο κ. Λαλιώτης, 
μέλος

της «ιστορικής 
ηγεσίας» 

του ΠαΣοΚ, 
αναμένεται να έχει 

ούτως ή άλλως 
ζωτικό ρόλο 

στις εξελίξεις, 
καθώς πολλοί 
εικάζουν ότι 

ο «δεύτερος γύρος» 
της αναμέτρησης 

μπορεί 
να μετατεθεί 
στο Συνέδριο

Εγώ  κινήθηκα στο φως, είχα δράση 
προσκηνίου και δεν σημάδεψα καμιά 

τράπουλα, ούτε φυσικά μοίρασα 
σημαδεμένα χαρπά. Ημουν απόλυτα ευθύς 

και ειλικρινής, είπα μ ε παρρησία 
την επιλογή μου και πιστεύω όη , όπως 
πάντα, η στάση μου ήταν αγιοπρεπής« Μ

Σημίτη. Και πιστεύω όχι, πέρα από τα κριτήρια που μπορεί να συγκεντρώσει κανείς για να πάρει τη μεγάλη του απόφαση, δεν ήθελα να δημιουργηθεί ή να δημι- ουργείται ένα κλίμα διχασμού και διαίρεσης, με διαχωρισπκές γραμμές -  “εκσυγχρονιστές”, “λαϊκιστές”, “προεδρικοί”, “μη προεδρικοί” -  και θεώρησα ότι η δική μου η απόφαση αποτελούσε έναν κρίκο συνοχής ανάμεσα σε διαφορετικά πράγματα. Είχε τη λογική και την αγωνία της συσπείρωσης, της ενότητας και της προοπτικής ενός μεγάλου ρεύματος κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας».
-  Πώς εξηγείτε εσείς τις με

τακινήσεις από τον πρώτο στον 
δεύτερο γύρο;«Επειδή δεν έχει γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων, ούτε του πρώτου ούτε του δεύτερου γύρου, δεν έγινε κατανοητό ότι κάθε φορά πρυτανεύουν στους βουλευτές διαφορετικά κριτήρια. Οι βουλευτές δεν είναι στρατιωτάκια για να πάρουν εντολές. Τουλάχιστον όλοι οι βουλευτές με τους οποίους εγώ έχω και είχα σχέση -  και είναι οι περισσότεροι -  δεν θεωρώ ότι είναι στρατιωτάκια. Δεν χρειαζόταν κάποια ειδική παρέμβαση κανενός για να γίνουν αυτές οι μετακινήσεις. Απλώς άλλα ήταν τα κριτήρια που καθόρισαν τις επιλογές και τις αποφάσεις στον πρώτο γύρο και άλλα τα κριτήρια στον δεύτερο. Νομίζω ότι πρέπει να ψάξει κανείς βαθύτερα και να αναλύσει πιο ουσιασακά τα αποτελέσματα, ώστε να μην επιδίδεται σε αστυνομικά σενάρια και να απο

δίδει τα αποτελέσματα σε παρα- σκηνιακές δραστηριότητες στελεχών, πολύ δε περισσότερο σε εμένα. Εγώ κινήθηκα στο φως, είχα δράρη προσκηνίου και δεν σημάδεψα καμιά τράπουλα, ούτε φυσικά μοίρασα σημαδεμένα χαρτιά. Ημουν απόλυτα ευθύς και ειλικρινής, είπα με παρρησία την επιλογή μου και πιστεύω ότι, όπως πάντα, η στάση μου ήταν αξιοπρεπής. Νομίζω άλλωστε ότι είμαι από τα λίγα κορυφαία στελέχη που είπα από πριν τι θα ψηφίσω και ποιο είναι το νόημα της ψήφου μου».
-  Είχε κόστος για σας αυτή η 

ανακοίνωση της επιλογής σας 
στους υποψηφίους;«Με την απόφασή μου να ανακοινώσω την ψήφο μου γνώριζα ότι παίρνω ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα, όλοι θα το απέδιδαν σε μένα. Μου δίνει ιδιαίτερη χαρά ότι ο Ακης ο Τσοχατζόπουλος δήλωσε με παρρησία ότι η θέση μου ήταν και τίμια και καθαρή. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο έχουμε τη δυνατότητα να συνυπάρχουμε πολιτικά με τον Ακη, όπως και με τους άλλους συντρόφους, αλλά να είμαστε και κοντά και μαζί.Οταν κάναμε τη συζήτηση με τον Ακη και του εξηγούσα την θέση μου, η στιγμή ήταν έντονη, γεμάτη συναισθηματική φόρτιση και συγκίνηση. Εγώ έκλαψα, χωρίς όμως να έχω το αίσθημα της προδοσίας, καθώς είκοσι ένα χρόνια με τον Ακη υπάρχουν δεσμοί, και πολιτικοί και προσωπικοί, που έχουν τη δική τους δύναμη και ιστορία.

Ενιωσα την ίδια συγκίνηση που είχα νιώσει στο Συνέδριο του 1994, εκείνη την κρίσιμη σπγμή, που θα μπορούσε να διαλυθεί το ΠαΣοΚ. Θα θυμόσαστε ότι τότε σηκώθηκα και πήρα τον λόγο και στήριξα τον Ακη Τσοχα- τζόπουλο, με τεράσπο κόστος, γιατί πίστευα και πιστεύω ότι τόσο με τον Ακη όσο και με τον Γιώργο Γεννηματά με συνέδεαν και με συνδέουν ακατάλυτοι δεσμοί. Εδώ θα ’θελα να επισημά- νω ότι πολλά επώνυμα στελέχη, τα οποία δεν ψήφισαν τον Κώστα Σημίτη, βγήκαν και αποτίμησαν θετικά τη θέση μου, αναγνω- ρίζοντάς την ως καθαρή και τίμια, ειλικρινή και αξιοπρεπή. Με τιμά ιδιαίτερα η δήλωση του Απόστολου Κακλαμάνη, που τόνισε ότι πρόκειται για κατάφωρη αδικία να αποδίδουν σε εμένα ρόλους ίντριγκας και παρασκηνίου. Εδώ θα ήθελα να πω ότι χαιρέτισα την πρωτοβουλία του Απόστολου Κακλαμάνη να μη θέσει υποψηφιότητα με το σκεπτικό που ανακοίνωσε, γιατί είναι

μια διδαχή, μια υποθήκη για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στελέχη που έχουν θεμιτές φιλοδοξίες, αλλά την κρίσιμη σπγμή μπορούν να κρίνουν και να θέτουν τις φιλοδοξίες τους στην υπηρεσία της ενότητας και της προοπτικής του ΠαΣοΚ».
-  Αύριο θα ορκιστεί η νέα 

κυβέρνηση. Τι θα θέλατε να εκ
φράζει το νέο σχήμα;«Την Πέμπτη εξελέγη ένας νέος Πρωθυπουργός. Ικανός, άξιος, σύγχρονος, δυναμικός. Αύριο θα ορκιστεί μια νέα κυβέρνηση. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι δυναμική και δημιουργική, γιατί θα ισχύσει η αρχή και η προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν αποκλεισμοί και θα επικρατήσει η αξιοκρατία. Το αποτέλεσμα και του πρώτου και του δεύτερου γύρου δείχνει την απόφαση του ΠαΣοΚ για τη συνύπαρξη και την ενότητα όλων μας. Στο ΠαΣοΚ δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Πολύ σωστά ο κ. Σημίτης επισήμανε ότι δεν είναι μια προσωπική του νίκη

αλλά μια νίκη του ΠαΣοΚ. Γιατί αποτελεί και μια κατάκτηση δημοκρατική και μια πράξη χειραφέτησης όλη αυτή η διαδικασία, η οποία ήταν υποδειγματική. Κάποιοι νόμιζαν ή έλπιζαν ότι με απάντα τον Ανδρέα Παπανδρέου το ΠαΣοΚ θα είχε συγκρούσεις ή ότι θα επικρατούσαν διαλυτικές τάσεις. Ολοι αυτοί διαψεύστη- καν και θα διαψευστούν και στο μέλλον. Η νέα κυβέρνηση θα είναι συνθετική, θα έχει ενότητα στόχων και προτεραιοτήτων και θα έχουμε από τη Δευτέρα νέο Πρωθυπουργό και νέα κυβέρνηση, που θα στηρίζεται στην αμέ- ριστη συμπαράσταση μιας υπαρκτής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και θα έχει τη συμπαράταξη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού».
-  Πώς μπορεί να είστε τόσο 

κατηγορηματικός, όταν πολλοί 
μίλησαν για «υπαρκτή τριχοτό- 
μηση» του ΠαΣοΚ;«Στο ΠαΣοΚ, είτε μέσα στην κυβέρνηση είτε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα είτε μέσα στο Κίνημα, δεν πρόκειται να επικρατήσουν οι λογικές των διαχωρι- σπκών γραμμών, οι λογικές και οι πρακτικές των χαρακωμάτων, και πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά ανοχή στην οποιαδήποτε προσπάθεια συγκρούσεων, απόπειρας συγκρούσεων χωρίς αρχές, ή στην οποιαδήποτε απόπειρα ρεβανσισμού. Η ενότητα και η προοπτική δεν μπορούν να κατοχυρωθούν μόνο με επικλήσεις αρχών, σκοπιμοτήτων ή αναγκαιοτήτων. Μπορεί να επιτευχθούν αν όλοι μας έχουμε -  και αποφασίσουμε
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Σ ΤΟ ΜΑΤΙ του κυκλώνα βρέθηκε για άλλη μία φορά ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ και κορυφαίο σιέλεχος του ΠαΣοΚ κ. Κώστας Λαλιώτης. Η πλειονότητα των επιτελών των κκ. Αρσένη και Τσοχατζόπουλου θεωρούν ότι θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών αν ο κ. Λαλιώτης δεν έριχνε με σαφή και αποφασισπκό τρόπο το βάρος του υπέρ του κ. Κώστα Σημίτη. Κυρίαρχο σενάριο είναι αυτό του 
«διπλούχτυπήματος». Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, ο κ. Λαλιώτης στον πρώτο γύρο πριμοδότησε τον κ. Ακη 
Τσοχατζόπουλο, ώστε να εξουδετερώσει τον κ. Αρσέ
νη, και στον δεύτερο γύρο «άδειασε» με τη σειρά του τον κ. Τσοχατζόπουλο, επιβάλλοντας έτσι την εκλογή του κ. Σημίτη. Παρά τα εμφανή λογικά κενά και τις ατέλειες ενός σεναρίου που απαιτεί συντονισμό δυνάμεων απίθανο και για ένα κομμουνιστικό κόμμα της παλαιός εποχής, το αναντίρρητο στοιχείο όλων αυτών των εκδοχών είναι ότι ο κ. Λαλιώτης κρατούσε τελικά το «κλειδί» της πρωθυπουργικής εκλογής, όσο άλλωστε και των κρισιμότερων και λεπτότερων χειρισμών που οδήγησαν στη λύτρωση της πολιτικής κρίσης με την παραίτηση του κ. Α. Παπανδρέου από την πρωθυπουργία.Ο  ίδιος ο κ. Λαλιώτης θεωρεί -  και δικαίως -  βαρύτατη ύβρι τις υπόνοιες περί μακιαβελισμού που του αποδίδονται. Αν ο κ. Λαλιώτης δεν είναι όμως παιδί της φλωρεντινής σχολής, είναι πάντως γεγονός όπ φέρει τη βαριά κληρονομιά της φράσης του Ανδρέα Παπανδρέου στη Μαρία Ρεζάν: «Εχω ένα πέμπτο παιδί, τον 
Κώστα Λαλιώτη». Οσο ο ίδιος και αν προασπίζεται την αναντίρρητη σημερινή πολιτική του αυτοτέλεια, είναι απολύτως σαφές ότι στο ΠαΣοΚ δύο μόνο από τα κορυφαία στελέχη μπορούν να ισχυριστούν βασίμως και πειστικά ότι οφείλουν την πολιτική τους διαδρομή σε ένα αύταρκες κεφάλαιο αφετηρίας: οι κκ. Κώστας Ση
μίτης και Θεόδωρος Πάγκαλος. Ολα ανεξαιρέτως τα άλλα στελέχη, όπως ακριβώς και ο κ. Κ. Λαλιώτης, προέρχονται από την ίδια μήτρα και την ίδια σχολή του Ανδρέα Παπανδρέου. Απλώς, σε διαφορετικές φάσεις ο καθένας, έκανε το βήμα του απογαλακτισμού του από τον δημιουργό ομφάλιο λώρο. Για την κ. Βάσω Πα
πανδρέου ο απογαλακτισμός έγινε μέσω Βρυξελλών, για τον κ. Παρασκευά Αυγερινό μέσω του «Πεντελι- κού» και αναλόγως για τον καθένα υπήρχε το δικό του σημείο της απαρχής των μπουσουλημάτων.Η ιδιαιτερότητα του κ. Λαλιώτη μπορεί ενδεχομένως να οφειλόταν στην άμεση σχέση του με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πράγματι, από σχετικά νωρίς, είχε μια ξεχωριστή προσωπική πολιτική αυτάρκεια, στο πλαίσιο μιας γενικά ισοπεδωμένης πολιτικής συμπεριφοράς, στην οποία τα κομματικά όργανα εκαλούντο απλώς να δώσουν εκλογικευμένη συλλογική εικόνα στις αποφάσεις ενός ηγέτη που για μακρό διάστημα ήταν απόλυτος η- γεμών και μόνο τα τελευταία χρόνια μετεβλήθη σε συνταγματικό μονάρχη. Ο  κ. Κώστας Λαλιώτης, σε αυτό το περιβάλλον, ενδεχομένως με το προνόμιο του εκ πολιτικής υιοθεσίας υιού, όχι απλώς είχε πολιτική άποψη, αλλά διαφωνούσε και συγκρουόταν ανοιχτά με τον ιδρυτή και δημιουργό του παντός. Ετσι ώστε ο συνδυασμός της πίστης αλλά και της αμφισβήτησης, η σαφής αίσθηση ότι ο «υιός του

Ανδρέα» είναι ταυτοχρόνους και ένα είδος αρχετυπικής μορφής αυτού που θα μπορούσε να ονομαστεί το «βα
θύ ΠαΣοΚ», έδωσαν σταδιακά αλλά σταθερά στον κ. Κ. Λαλιώτη το αυτοδύναμο προσωπικό του κεφάλαιο: οι δεσμοί του με το κόμμα και τους οπαδούς του ΠαΣοΚ δεν χρειάζονταν πια τη μεσολάβηση του Ανδρέα Παπανδρέου αλλά απέκτησαν τη δική τους αυτονομία.Προσθέτους ο κ. Λαλιώτης, άτεγκτος σε θέματα προσωπικής ηθικής και Ιακωβίνος στην πολιτική του αγωγή, εντελώς αδιάφορος για τις μίζερες απολαυές της εξουσίας που ελίπαναν ως Κίρκη τας φρένας αρκετών συντρόφων του, απέκτησε τη δύναμη ενός Σαβαναρό- λα, εξαπολυόμενος, άλλοτε ως φάσγανο των διαγραφών και άλλοτε ως προστάτης των διαφωνούνιων. Ταυτοχρόνους, ως υπουργός, όπου εθήτευσε, ουδέποτε εταύπσε την κυβέρνηση με το κόμμα, επιδιώκοντας καινοτόμες και αποτελεσματικές πολιτικές, με διαυγή θεσμική διάσταση. Απέκτησε έτσι πρόσθετο αυτοδύναμο κεφάλαιο. Χωρίς μεν προσωπικό μηχανισμό, συγκέντρωσε τελικώς μια επίζηλη, όσο και επίφοβη δύναμη. Πρόκειται όμως για τη δύναμη της μοναξιάς, ενώ ο κ. Λαλιώτης, αυτή την περίοδο εισπράττει τη μοναξιά της δύναμης.Ετσι ώστε, όσο άδικο έχουν να κατηγορούν τον κ. Κώστα Λαλιώτη για μεθοδεύσεις και ίντριγκες -  που πρακτικά είναι και αδύνατο να πραγματοποιηθούν, όπως υποτίθεται το «κόλπο» της εκλογής Σημίτη -  τόσο δίκαιο έχουν οι επικριτές του σε ένα άλλο επίπεδο: δεν μπορεί να υπάρξει βέβαιη νομιμοποίηση μιας πολιτικής στο ΠαΣοΚ, αν δεν συμβάλει σε αυτήν, είτε ενεργά είτε με την ανοχή του, το άλλοτε «θείο βρέφος», που η δική του πολιτική ενηλικίωση και χειραφέτηση συμπίπτει με την αποκηδεμόνευση από τις σιδηρές πάνες με τις οποίες περιέβαλε ο Ανδρέας Παπανδρέου το πιο χαρακτηριστικό του δημιούργημα, το ΠαΣοΚ.Ο  κ. Κώστας Λαλιώτης ήδη από το 1986 είχε υποστηρίξει την ανάγκη «αναγέννησης και επανίδρυσης» του ΠαΣοΚ. Ο  κ. Κώστας Σημίτης στην αναγέννηση και επανίδρυση έδωσε το περιεχόμενο και την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού. Η εσωτερική ουσιώδης σύμπτωση των δύο θέσεων, καθώς και η (λογικά πιθανή) οργανική συμμαχία του Πρωθυπουργού με το ισχυρό κομματικό σιέλεχος εν όψει Συνεδρίου, μπορεί να αποδειχθούν το σταθερό έδαφος του οριστικού μετασχηματισμού του ΠαΣοΚ σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα.Οπτός συχνά συνέβη στο παρελθόν, έτσι και στην περίπτωση του κ. Κώστα Λαλιώτη, ίσχυσε η ειρωνεία της Ιστορίας: ο άνθρωπος που σηματοδότησε καίρια, δυναμικά και α- ποφασισπκά τη μεταρρύθμιση στο κόμμα, ξεκίνησε από ιερέας της ορθοδοξίας. Και αυτό δεν θα το συγχωρήσει ποτέ η πτέρυγα των παλαιοημερολογιτών.

στο οποίο ποτέ δεν έδρασα και το οποίο βαθιά απε- χθάνομαι».
-  Δεν υπήρξε ό

μως έντονο παρασκήνιο 
όλη αυτή την περίοδο 
στο ΠαΣοΚ;«Θα μου επιτρέψετε να πάω πιο πίσω. Οταν ο Ανδρέας Παπανδρέου μπήκε στο Ωνάσειο, έγινε σαφές ότι το ΠαΣοΚ μπήκε σε μια νέα φάση. Από τις πρώτες ημέρες υπήρξαν και αγωνίες και ερωτήματα για την εξέλιξη και για την τύχη του ΠαΣοΚ. Ταυτοχρόνους, με τον ένα ή άλλο τρόπο, είχαν διαμορφωθεί ατύπως οι υποψηφιότητες επιφανών στελεχών για τη διεκδίκηση του αξιώματος του πρωθυπουργού. Τότε ανέλαβα μια διαυγή -  νομίζω -  πρωτοβουλία. Συναντήθηκα με όλα τα κορυφαία στελέχη που είχαν εκδηλώσει μια θεμιτή φιλοδοξία να αντικαταστήσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο  διάλογός μου με όλα τα στελέχη συνδεόταν φυσικά με τη συγκυρία, αλλά και με το παρόν και το μέλλον, την ταυτότητα και την προοππκή του ΠαΣοΚ. Προσπάθειά μου ήταν να βρεθεί ένας κοινός τόπος,

ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τη συγκυρία και τις μελλοντικές εξελίξεις. Διατύπωσα τη γνώμη ότι πρέπει πάση θυσία να διατηρηθούν τα κεκτημένα που διαμόρφωσε και συμβόλισε ο Ανδρέας Παπανδρέου και στα οποία συμβάλαμε και εμείς, φέρουν την υπογραφή μας: η διασφάλιση της ενότητας της δημοκρατικής παράταξης, της συνοχής και της συσπείρωσής της ως πλειοψηφικού ρεύματος, ως παράταξης που έρχεται από πολύ μακριά και πρέπει να πάει πολύ μακριά· η ενότητα του ΠαΣοΚ ως κινήματος με ενιαία διάρθρωση, με κυριαρχική και πρωταγωνιστική παρουσία στην πολιτική ζωή, στους θεσμούς και στους κοινωνικούς χώρους. Αυτά τα κεκτημένα σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε -  ούτε πρέπει -  να γίνουν ζητούμενα, γιατί θα χρειαστεί ο χρόνος μιας γενιάς για να ξανα- γίνουν δεδομένα και κεκτημένα, αν τώρα τα χάναμε ή τα χάσουμε.Η διατήρηση του ΠαΣοΚ στο κέντρο της πολιτικής ζωής και στο κέντρο του πολιτικού συστήματος για μένα δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ούτε συνδέεται με τον στενό ορίζοντα της διαχείρισης της εξουσίας. Πιτσεύω ακράδαντα ότι η ενιαία και ισχυρή συγκρότηση του ΠαΣοΚ και της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης είναι άρρηκτα συνδεδεμέ- να με τη συντεταγμένη πορεία της χώρας και με τη δυνατότητα της Ελλάδας να απαντήσει θετικά στις μεγάλες προκλήσεις των καιρών μας».
-  Ψηφίσατε τον κ. Κώστα 

Σημίτη γιατί εξασφαλίζει πε-

να το καταθέσουμε -  περίσσευμα ψυχής.Αλλωστε, το είπα ήδη, πίστευα όπ, είτε κερδίσει είτε χάσει ο κ. Σημίτης, θα έπρεπε να υπάρχει ένα αίσθημα όπ δεν ήταν κάποιοι που τους έβαλαν στο περιθώριο και έχασαν και, επίσης, αν νίκησαν -  όπως νίκησαν -  οφείλει να καταλάβει, ένας αρχικός πυρήνας που είχε διαμορφωθεί γύρω από τον Κώστα Σημίτη, όπ δεν μπορεί να διαπνέεται από πνεύμα ρεβανσισμού, εκδίκησης ή από τη δυναμική του νικητή. Πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση και μια συνείδηση των ορίων. Αυτό είναι άλλωστε και το μήνυμα της κοινοβουλευπκής ομάδας.Είμαι σίγουρος όπ ο Κώστας Σημίτης, ως ένας άνθρωπος που έχει δοκιμαστεί όπ δεν έχει μόνο θεωρίες αλλά και συγκεκριμένη στάση ζωής για την τήρηση των κανόνων, θα κρατήσει το ΠαΣοΚ ενωμένο και δυνατό, δηλαδή θα ισχύσει η διαβεβαίωση που έδωσε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Και είμαι σίγουρος όπ με την επάνοδο του προέδρου του ΠαΣοΚ στην πολιπκή ζωή θα υπάρξει μια συνεργασία αγαστή, γιαπ ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί με την εμπειρία του, πς γνώσεις του και τη σοφία του να βοηθήσει πολύ και την κυβέρνηση και το ΠαΣοΚ».
-  Κύριε Λαλιώτη, αντιδράσα- 

τε με ιδιαίτερη οργή -  και σε 
αυτή τη συνέντευξη -  για α ς κα
τηγορίες περί δράσεώς σας στα 
παρασκήνια. Ωστόσο η πολιπ- 
κή στο ΠαΣοΚ δεν έχει έντονο 
παρασκήνιο;«Είμαι στο πολιπκό προσκή-

νιο είκοσι ενα χρόνια. Πάντα με ιδέες, με θέσεις, με αυτόνομο λόγο και αυτοδύναμη πορεία, με οράματα και πρωτοβουλίες. Ιδέες και θέσεις για πς οποίες άλλωστε δεν δίστασα να συγκρουστώ, χωρίς να υπολογίσω ποτέ το προσωπικό πολιπκό κόστος. Θυμίζω τη σύγκρουση και αποχώρησή μου από το υπουργείο Τύπου αλλά και από τα καθοδηγηπκά όργανα του ΠαΣοΚ για μία σχεδόν διετία, το 1985-1987. Θυμίζω την άρνησή μου να συμ- μετάσχω στην κυβέρνηση του ’88 ως υπουργός Πόλεων και Ποιότητας Ζωής, με τη γνωστή -  για την εποχή -  σύγκρουσή μου με τον Μένιο Κουτσό- γιωργα και το σκάνδαλο Κοσκωτά. Θυμίζω την παραίτησή μου από το ψη- φοδέλπο Επικράτειας τον Ιούνιο του ’89, πάλι για λόγους πολιτικής ανάθεσης με ορισμένες επιλογές, για να προασπίσω πς δικές μου θέσεις αλλά και την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία του ΠαΣοΚ. Ολη αυτή η πορεία είναι διαδρομή προσκηνίου στο φως, και όχι π α ρ α σ κ η ν ίο υ

---------------------------Από— —

κομματικόν
ιερέας,

μεταρρυθμιστής

ρισσότερο αυτά που μόλις ανα
φέρατε;«Πιστεύω όπ και εγώ και όλοι είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε τέσσερις άξιους και ικανούς πολιπκούς, ανάμεσα σε τέσσερις συντρόφους που μας συνδέουν αγώνες και έχουμε όχι μόνο πο- λιπκές σχέσεις αλλά και βιωμαπ- κές, συναισθηματικές σχέσεις. Εκρινα όπ η ανάδειξη στην πρωθυπουργία του κ. Σημίτη σε αυτή την κρίσιμη καμπή μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο του κα- ταλύτη για την ανασύνταξη ενός μεγάλου κοινωνικού και πολιπ- κού ρεύματος που μπορεί να έχει ως αναφορά την κεντροαριστερά».

-  Μιλήσατε για μια «νέα με
ταπολίτευση» που μπορεί να 
σφραγίσει την επόμενη εικοσα
ετία. Αυτό εξαρτάται από τον 
Κώστα Σημίτη στην πρωθυ
πουργία, ουναριάται με την κυ
βέρνηση ή την κομματική πο
ρεία, από όλα αυτά μαζί;«Εξαρτάται από το ΠαΣοΚ. Εγώ το ΠαΣοΚ το εκλαμβάνω ως έναν πολιπκό σχηματισμό μέσα στον οποίο είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, χωρίς να είμαστε ίδιοι. Είναι σίγουρο όπ είμαστε διαφο- ρεπκοί και η δύναμή μας πηγάζει από μια ενότητα που στηρίζεται σπς διαφορές μας».

-  Υπάρχει επομένως ο κίνδυ
νος στο Συνέδριο οι διαφορές 
να υπερισχύσουν της ενότητας, 
ιδίως με το ενδεχόμενο δυαρ
χίας: άλλος πρωθυπουργός και 
άλλος πρόεδρος του κόμμα
τος...«Πιστεύω όπ δεν πρόκειται να διακυβευθεί η ενότητα του ΠαΣοΚ. Διόπ αν διακυβευθεί διακινδυνεύεται και η προοππκή του. Εδώ έχουμε μια ταύπση δύο μεγάλων αιτημάτων: για να έχεις προοππκή χρειάζεσαι ως δεδομένο την ενότητα και για να έχεις ενότητα χρειάζεσαι ως προϋπόθεση την προοππκή. Και η ενότητα και η προοππκή όμως δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Αναφέ- ρονιαι σε κοινωνικές δυνάμεις, σε πολίτες, σε υπαρκτούς ανθρώπους - κοινωνικά υποκείμενα που έχουν και ανάγκες, και επιθυμίες, και αγωνίες, και ελπίδες και, επίσης, αναφέρονται σε έναν συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Δηλαδή σε μια Ελλάδα και σε έναν Ελληνισμό που βρίσκεται στο λυκαυγές του 21ου αιώνα. Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο έχω πει εδώ και πολλά χρόνια όπ η μεταπολίτευση του 1974 θα έπρεπε να έχει τελειώσει τον κύκλο της από το 1986».

-  Θα τελειώσει τώρα, το 1996;«Τουλάχιστον στα λόγια όλοι λένε “ναι”, πιστεύω όμως όπ θα επαληθευθεί και στην πράξη. Δεν μπορεί άλλωστε να γίνει αλλιώς, γιαπ διαφορεπκά θα καταδικάσουμε τη χώρα μας και τους εαυτούς μας να αποτελούμε μια οπισθοφυλακή της Ιστορίας. Πιστεύω όπ έχουμε μπροστά μας έναν νέο ιστορικό κύκλο και πρέπει όχι μόνο να χαράξουμε τη “νέα μεταπολίτευση” τα επόμενα είκοσι χρόνια αλλά πρέπει να πορευτούμε σε νέους δρόμους.Γι’ αυτό πιστεύω όπ το Συνέδριο είναι απαραίτητο να γίνει τον Ιούνιο, και επιβάλλεται να διαμορφωθούν οι όροι ώστε να είναι η κορύφωση μιας διαδικασίας με πολιπκό περιεχόμενο, με στόχους, ένα συνέδριο που θα προετοιμάσει και το ΠαΣοΚ αλλά και τη χώρα για τον 21ο αιώνα, για την πρόκληση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και των θεσμών, για τη δημιουργία μιας Ελλάδας ισχυρής και υπερήφανης, με ανάπτυξη, καινοτομία και ποιότητα ζωής. Και πιστεύω όπ το ΠαΣοΚ θα ανιαποκριθεί σ’ αυτή την ιστορική πρόκληση για την επόμενη εικοσαεπ'α, της “νέας μεταπολίτευσης”».



ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ

Η αγωνία πριν από 
τη δεύτερη ψηφοφορία

Ποιοι το ήξεραν και ποιοι αιφνιδιάστηκαν. 
Ο ι αντιδράσεις στα τρία στρατόπεδα

Οι χαμένοι: 
οι κκ. Α. Τσοχατζόπονλος 

και Γερ. Αρσένης δήλωσαν 
τη συμπαράστασή τους 

στον νικητή της διαδοχής

Η ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ώρα της ιστορίας του Πα- ΣοΚ ήταν αναμφισβήτητα το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ψηφοφορίας, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, στην αίθουσα Γερου- σίας της Βουλής. Ηταν η στιγμή όπου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας και τα συναισθήματα των βουλευτών μέσα σιην αίθουσα (με τις 22 πρόσθετες καρέκλες, γιατί δεν έφταναν τα έδρανα) ήταν ανάμεικτα. Ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος και οι επιτελείς του φαίνονταν ικανοποιημένοι όχι μόνον απλώς γιατί πέρασε στον δεύτερο γύρο, αλλά επειδή είχαν προβλέψει ακριβώς το αποτέλεσμα. Και μάλιστα το είχαν προβλέψει εδώ και έναν μήνα. Το μόνο που δεν είχαν προβλέψει ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Ο  υπουργός Αιγαίου κ. Αντ. Κοτσακάς προτού εισέλθει στην αίθουσα έλεγε στους πάντες ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος θα συγκέντρωνε 53 ακριβώς ψήφους και ότι στον δεύτερο γύρο θα αναμετρηθούν «Ακης και Σημίτης».Αυτός ίσως να ήταν και ο λόγος που ο μόνος που φάνηκε να μην αιφνιδιάστηκε από το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου ήταν ο κ. Τσοχατζόπουλος, που έσπευσε αμέσως να συναντηθεί με τον κ. Γερ. Αρσένη για τη στρατηγική που επρόκειτο να ακολουθηθεί στον δεύτερο γύρο.
Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΤΩΝ «ΣΗΜΙΤΙΚΩΝ»που έρχονται

■ Αύριο το μεσημέρι η ορκωμοσία της νέας υπό τον κ. 
Κ. Σημίτη κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τα ονόματα των νέων υπουργών θα ανακοινωθούν είτε απόψε είτε αύριο το πρωί.■ Συνεδρίαση αμέσως μετά το υπουργικό συμβούλιο υπό την προεδρία του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη και θα ακολουθήσουν οι παραδόσεις και οι παραλαβές υπουργείων.■ Συνεδρίαση αύριο και του πολιτικού συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας για να εξετάσει τα νέα πολιτικά δεδομένα μετά την εκλογή του νέου Πρωθυπουργού.■ Αύριο στη ΓΣΕΕ αρχίζει η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση. Ο  πρόεδρος της συνομοσπονδίας κ. Χρ. 
Πρωτόπαπας ελπίζει σε αίσιο αποτέλεσμα.■ Σήμερα η πολιτική συγκέντρωση του Συνασπισμού στη Θεσσαλονίκη, αύριο στις 7 μ. μ. στην Αθήνα, στο θέατρο Ακροπόλ.■ Την Παρασκευή η εκδήλωση που οργανώνει το Ιν- σπτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου, σε συνεργασία με το Διεθνές Επιχειρηματικό και Πολιτιστικό Κέντρο με θέμα «Η συμφωνία της ειρήνης στη Βοσνία και τα Βαλκάνια: πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις». Α νάμεσα στους ομιλητές θα είναι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα κ. Νάιλς και ο κ. Ο . Πάγκαλος.

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ο κ. Κ. Σημίτης φάνηκε μάλλον απογοητευμένος. Ισως περίμενε περισσότερες ψήφους, αφού οι επιτελείς του τον διαβεβαίωναν ότι στην πρώτη ψηφοφορία θα ελάμ- βανε τουλάχιστον 62 ψήφους. Ορισμένοι μάλιστα από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του, που στήριξαν με πάθος την υποψηφιότητά του, όπως ο κ. Αάμπρος Κανελλόπου- 
λος, έσπευσαν να τηλεφωνήσουν στην κυρία Δάφνη Σημίτη για να της αναγγείλουν το «δυσάρεστο» αποτέλεσμα. Ειδι- κώς ο κ. Κανελλόπουλος παρότρυνε τον κ. Γιάννο Παπα- 
ντωνίου να ειδοποιήσει τις γραμματείς του να τα «μαζέψουν» από το γραφείο του στο υπουργείο Εθνικής Ο ικονομίας. Ο  κ. Σημίτης, αφού είχε κάποια συνεννόηση με τους επιτελείς του και τους συνέστησε ψυχραιμία, αποσύρθηκε σε μία άκρη της αίθουσας διαβάζοντας τις εφημερίδες. Ο  μόνος που ήταν αισιόδοξος ήταν ο κ. Αθ. Τσούρας, που πλησίασε κάποια στιγμή τον κ. Σημίτη και του είπε ότι «είναι σί
γουρος πως θα κερδηθεί η μάχη και ότι οι περισσότερες 
ψήφοι που δόθηκαν στον Ακη ήταν για να τον τιμήσουν, 
και οι βουλευτές στον δεύτερο γύρο θα σκεφθούν και την 
εκλογική τους περιφέρεια και ποιος θα τους οδηγήσει νι
κηφόρα στις εκλογές». Ο  κ. Σημίτης έδειξε να συμμερίζεται τις απόψεις του στενού συνεργάτη του.
Η ΚΑΤΗΦΕΙΑ ΤΩΝ «ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ»ΤΗΝ ΙΔΙΑ ώρα κατήφεια έπεσε στο «στρατόπεδο» του κ. Αρ
σένη. Οι επιτελείς του υπουργού Εθνικής Αμύνης (οι κκ. 
Σπάθής, Δ. Κατσίμης, Πιπεργιάς) δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως ο υπουργός Εθνικής Αμύνης έμεινε έξω από τον δεύτερο γύρο. Λίγη ώρα ενωρίτερα οι ίδιοι άνθρωποι προεξοφλούσαν ότι την τελική μάχη θα την έδιναν οι κκ. Αρσέ
νης και Σημίτης, με τρίτο τον κ. Τσοχατζόπουλο. Κάποιες προτάσεις να υποστηριχθεί ο κ. Τσοχατζόπουλος μάλλον δεν έπεισαν όλους όσοι υποστήριξαν τον κ. Σημίτη και έτσι δόθηκε η «γραμμή» να ψηφίσουν κατά συνείδησιν. Ο ι λεγόμενοι «προεδρικοί» όμως ήταν ανένδοτοι, προεξοφλούσαν ότι το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου θα έδινε μια άνετη πλειοψηφία στον κ. Τσοχατζόπουλο (ορισμένοι μάλιστα, όπως ο κ. Κατσιφάρας, το δήλωσαν δημοσίως μπροστά στις κάμερες) και αποφάσισαν να ψηφίσουν «δαγκωτό Ακη». Και όμως μία ώρα αργότερα οι προβλέψεις τους (και η επιθυμία τους) είχαν διαψευσθεί.Πάντως μετά το αποτέλεσμα αυτοί που είχαν υποστηρίξει τον κ. Σημίτη αναγνώριζαν συν τοις άλλοις και τον παράγοντα «τύχη» στην εκλογή του ως Πρωθυπουργού και έλεγαν μάλιστα ότι ο κ. Σημίτης στάθηκε δύο φορές τυχερός. Η πρώτη ήταν επειδή έθεσε υποψηφιότητα ο κ. I. Χαραλαμπόπουλος (και έκοψε ορισμένες ψήφους κυρίως από τον κ. Τσοχατζόπουλο, αλλά και από τον κ. Αρσένη) και η δεύτερη επειδή ο κ. Αρσένης έμεινε έξω στον δεύτερο γύρο.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ

Οι ΐσε$ αποστάσεις 
του κ. Σκανδαλίδη

Ο  Γραμματέας του ΠαΣοΚ απέφυγε να πάρει 
θέση υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου

ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΠΚΗ των ίσων αποστάσεων προς όλους τους υποψηφίους κράτησε ο Γραμ- ματέας του ΠαΣοΚ κ. Κ.
Σκανδαλίδης. Ολες αυτές τις 60 ημέρες ο κ. Σκανδαλίδης απέφυγε να εκφρασθεί υπέρ οποιουδήποτε υποψηφίου και πέτυχε να επαναφέρει στο κόμμα την πρωτοβουλία όλων των πολιτικών κινήσεων.Την τακτική του στο κρίσιμο αυτό διάστημα στο κυβερ- νών κόμμα ανεγνώρισαν όλοι και πρώτος ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης, ο οποίος ζήτησε στενή συνεργασία μαζί του. Ο  κ. Σημίτης την επομένη της εκλογής του επισκέφθηκε τη Χαρ. Τρικούπη, παρακάθησε σε σύσκεψη της Πολιτικής Γραμματείας και έκανε από κοινού δηλώσεις με τον Γραμματέα του κόμματος.Ο  κ. Σκανδαλίδης, που έμεινε έξω από το πολιτικό παρασκήνιο, όπως άλλωστε αρμόζει η θέση του, ήταν ο πρώτος που είπε ότι το πολιτικό σκηνικό θα ξεκαθαρίσει μέσα στον Ιανουάριο, κάτι που αργότερα επισημοποίησε με απόφασή του και το Εκτελεστικό Γραφείο. Με σεβασμό στο πρόσωπο του κ. Α . Πα- 
πανδρέου (στον οποίο οφείλει -  όπως λέει ο ίδιος -  πολλά), ο κ. Σκανδαλίδης συνέβαλε αποφασιστικά σιην ομαλή εξέλιξη των εσωκομματικών διαδικασιών, με παράλληλη πιστή τήρηση των συνταγματικών διατάξεων. Πολλά στελέχη του ΠαΣοΚ θεωρούν την ομιλία του κ. Σκανδαλίδη στην κρίσιμη Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής (μια ομιλία που χειροκρότησαν οι πάντες), την καλύτερη της πολιτικής του καριέρας. Αμεσος στόχος του Γραμματέα του ΠαΣοΚ είναι τώρα ο εκσυγχρονισμός του κομματικού μηχανισμού. Ηδη έχει προαναγγείλει, σε συνεργασία με τον νέο Πρωθυπουργό, αλλαγές στο κόμμα (κατά πάσα πιθανότητα θα αρχίσουν τον ερχόμενο μήνα) με απώτερο στόχο τη σύγκληση ενός δημοκρατικού Συνεδρίου που θα επιλέξει είτε τον αντιπρόεδρο ή ακόμα και πρόεδρο στο κόμμα.

Ο  κ. Κ. Σκανδαλίδης κατάφε- 
ρε να επαναφέρει στο κόμμα 
την πρωτοβουλία για τις πολι
τικές κινήσεις

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΗ ΝΕΑ κυβέρνηση, που θα ορκισθεί αύριο το μεσημέρι, αναμένεται να καθορίσει και τις μελλοντικές εσωκομματικές ισορροπίες. Πολλοί στο ΠαΣοΚ πιστεύουν ότι η πορεία της κυβέρνησης θα εξαρτηθεί αποκλεισπκά από τη σύνθεσή της. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο νέος Πρωθυπουργός, ο οποίος προχώρησε με προσεκτικά βήματα στην κατάρτιση του καταλόγου του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Η πρώτη του κίνηση, που επιδοκιμάστηκε από όλους ήταν να συναντηθεί με τα κομματικά στελέχη και βεβαίως με τους «αντιπάλους» του στην πρωθυπουργική εκλογή.Ηδη έγιναν και οι πρώτες προτάσεις - εισηγήσεις στον νέο Πρωθυπουργό, οι οποίες κωδικοποιούνται σε τέσσερα σημεία:-  Τοποθέτηση δύο αντιπροέδρων, που να διατηρήσουν και τα υπουργεία τους.-  Απομάκρυνση όλων (ή της πλειοψηφίας) των λεγάμενων «προεδρικών» υπουργών.-  Αποφυγή υπουργοποίησης βουλευτών που ανήκουν στην ομάδα του, ώστε να μην εκληφθεί ότι σχηματίζει κυβέρνηση αποκλειστικά με άτομα που πρόσκεινται σε αυτόν.-  Νέα ώθηση στην οικονομική πολιτική με έμφαση την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.Ο  κ. Σημίτης άκουσε όλες τις εισηγήσεις που του έχουν υποβληθεί, θα τις μελετήσει προσεκτικά και σήμερα το βράδυ ή το πολύ αύριο το πρωί θα ανακοινώσει τη νέα σύνθεση της κυ- βερνήσεως.

ΒΓΗΚΕ
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣΙΔΙΑΙΤΕΡΑ κερδισμένος βγήκε στο ΠαΣοΚ ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Απ. Κα· 
κλαμάνης με την όλη στάση του στη διαδικασία τητ διαδοχής. Πολλοί μάλιστα θεωρούν ότι ο κ. Κακλαμά- νης ενέγραψε υποθήκες ενός μείζονος ενωτικού ρόλου, αν ποτέ οι συνθήκες το απαιτήσουν, στην κομματική σκηνή. Στην πρώτη κοινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου με τον κ. Σημίτη ως Πρωθυπουργό, ο κ. Κακλαμάνης έκανε μια παρέμβαση που δημιούργησε ένα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα. Τόνισε ότι όλοι έχουν χρέος να βοηθήσουν τον νέο Πρωθυπουργό και πρό- σθεσε: «Εγώ προσωπικά 
νιώθω πρόσθετο χρέος, 
διότι, όπως γνωρίζει ο 
Κώστας Σημίτης, δεν τον 
εψήφισα για λόγους τους 
οποίους επίσης γνωρίζει 
και είναι άσχετοι από την 
εκτίμηση που τρέφω στο 
πρόσωπό του». Ο  κ. Κακλαμάνης, συνεχίζοντας την παρέμβασή του στο Εκτελεστικό Γ ραφείο, επισή- μανε: «Πρώτο δείγμα γρα
φής του νέου Πρωθυπουρ
γού θα είναι η εικόνα και 
η σύνθεση της νέας κυ
βέρνησης. Θα κριθούν κα
τά 50% και οι προθέσεις 
του και η δυνατότητά του 
να επιτύχει. Γιατί θα απο
δείξει αν μπορεί να κάνει 
αξιοκρατικές επιλογές και 
αν μπορεί να είναι μετριο
παθέστερος με τους εσω
κομματικούς “αντιπά
λους ” και τολμηρότερος έ
ναντι των “φίλων” που τώ
ρα θα αποδείξουν εάν τον 
βοήθησαν ως τώρα ανι- 
διοτελώς ή όχι. Ετσι πι
στεύω ότι θα διαλυθούν οι 
ομάδες που αποτελούν 
πληγή και για το ΠαΣοΚ  
και για τα άλλα κόμματα». Χαρακτηρισπκή ήταν όμως και η αποστροφή του κ. Κακλαμάνη, όταν τόνισε ότι ο κ. Σημίτης «δεν πρέπει 
να διαπραγματευθεί την 
κυβέρνηση ούτε με τους 
συνυποψήφιους του ούτε 
με άλλους παράγοντες, 
διότι δεν θα κάνει κυβέρ
νηση αποτελεσματική αλ
λά συμβούλιο ομοσπον
δίας, που δεν θα μπορέσει 
να κυβερνήσει τη χώρα». Ολοι εννόησαν τι εννοούσε ο Πρόεδρος της Βουλής. Το κατανόησαν όμως;
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 ι ΕΠΙΝΙΚΙΑ

ποιοι
ΕΡΙΞΑΝ
ΛΕΥΚΟ

Μαθήματα Ιστορίας 
από τον κ. Γιαννόπουλο

Τα συγχαρητήρια 
στον νέο Πρωθυπουργό

Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ 
ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ 
ΤΡΙΓΩΝΟΟΥΤΕ ένα λευκό δεν έβγαλε η κάλπη σιον πρώτο γύρο. Στον δεύτερο γύρο όμως υπήρξαν έξι λευκά ψηφοδέλτια. Εκείνο που εικάζουν οι βουλευτές του ΠαΣοΚ είναι ότι τα έξι λευκά ψηφοδέλτια προέρχονται κυρίως από τους ψηφοφόρους του κ. I. Χαραλαμπόπουλου. Ενας από αυτούς φαίνεται να προδόθηκε μόνος του.Πρόκειται για τον κ. Δ. Βουνάχσο, ο οποίος ατον πρώτο γύρο ψήφισε τον κ. Γερ. Αρσένη. Οταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι τι ψήφισε στον δεύτερο γύρο, δεν απάντησε. Και όταν τον ρώτησαν αν ψήφισε λευκό, απάντησε απλώς: «Το λευ

κό είναι ΠαΣοΚ».Η λέξη πάντως ενότητα κυριαρχούσε μετά την ψηφοφορία στις δηλώσεις όλων των βουλευτών του ΠαΣοΚ. Οι περισσότεροι έλεγαν ότι ο νέος Πρωθυπουργός πρέπει να σεβαστεί το αποτέλεσμα και πως το 53 - 53 - 50 δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αποκλεισμούς.Για έναν εξ αυτών φαίνεται πως τα πάντα είχαν τελειώσει. Πρόκειται για τον κ. Γ. Λιάνη (εξάδελφο της κυρίας Δήμητρας Λιάνη και ανή κοντά στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού), ο οποίος έφυγε τρέχοντος σχεδόν μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: «Πάω στο υπουργείο 
μου να μαζέψω τα πράγ
ματά μου και αναχωρώ για 
τη Φλώρινα», είπε. Ωσάν αν δεν έφευγε, δεν θα τον έδιωχναν.

Ο πρώην υπουργός δεν λέει ποιον ψήφισε, 
αλλά όλοι τον θεωρούν «ύποπτο σημιτισμού»

ΠΟΛΛΟΙ αναγνωρίζουν τη συμβολή του κ. Ευ. Γιαννόπουλου στη λύση του πολιτικού αδιεξόδου στο κυβερνών κόμμα. Ο  πρώην υπουργός, ο οποίος λέγεται ότι θα επανελθεί τώρα στην κυβέρνηση, προτίμησε στην κρίσιμη ψηφοφορία να καθήσει στην αίθουσα Γερουσίας δίπλα από τον κ. Λ . Κα- νελλόπουλο, που είχε ταχθεί υπέρ του κ. Σημίτη. Ο  κ. Γιαννόπουλος είχε φροντίσει να μην κοινοποιήσει τις απόψεις του, αλλά οι πά- ντες στο ΠαΣοΚ θεωρούν βέβαιο ότι ψήφισε και στους δύο γύρους τον κ. Σημίτη.Στο μεσοδιάστημα της πρώτης και της δεύτερης ψηφοφορίας ο κ. Γιαννόπουλος φαινόταν ήρεμος (παρά την αγωνία όλων) και ξενύχτης, αφού πέρασε τη νύχτα διαβάζοντας πολιτική ιστορία της Ελλάδας και βάλθηκε να εξηγήσει στους νεότερους βουλευτές με ποιο εκλογικό σύστημα και γιατί διεξήχθησαν οι εκλογές του 1933. Ηταν ο μόνος από τους 167 (παρόντες) βουλευτές του ΠαΣοΚ που πέρασε το κρίσιμο δίωρο παραγωγικά, επιχειρώντας να διδάξει στους άλλους πολιτική ιστορία.Ο  κ. Γιαννόπουλος έχει χρηματίσει υπουργός σε πολλά υπουργεία. Αξέχαστο όμως θα παραμείνει το υπουργείο Εργασίας, όπου η πόρτα του γραφείου του ήταν συνεχώς ανοιχτή για όλους. Κάποιο μεσημέρι εισήλθαν στο γραφείο του δύο συνδικαλιστές μιας επαρχιακής πόλης, τους οποίους ο υπουργός ρώτησε: «Ποιο αίτημα έχετε εσείς;». Οι δύο με ένα στόμα απάντησαν: «Πεινάμε, κύριε υπουργέ, κυριολεκτικά 
πεινάμε». Χωρίς καθυστέρηση ο κ. Γιαννόπουλος τους παρήγ- γειλε φαγητό, το οποίο έφαγαν στο γραφείο του υπουργού, και όταν αυτοί φεύγοντας τον ευχαρίστησαν ο κ. Γιαννόπου- λος τους είπε να περιμένουν. Από το σακάκι του έβγαλε το πορτοφόλι του και τους έδωσε από δύο πεντοχίλιαρα.

Σε επάνοδό του στην κυ
βέρνηση ελπίζει ο κ. 
Γιαννόπουλος

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης απέστειλε και ομάδα ελλήνων βουλευτών ως «παρατηρητές» στις παλαιστινιακές εκλογές. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ κ. Αριστ. Παυλίδης.Η Βουλή των Ελλήνων όρισε τον κ. Παυλίδη «επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας» λόγω των πρωτοβουλιών που είχε αναλάβει για λογαριασμό του Συμβουλίου της Ευρώπης στην προσπάθεια για την προώθηση των διαδικασιών ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή (όπως η συνάντηση Παλαιστινίων και Ισραηλινών στη Ρόδο). Ο  πρώην υπουργός της ΝΔ έχει επίσης και την ιδιότητα του προέδρου της Ειδικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον «σχεδίασμά και συντονισμό» ενεργειών για την ανάπτυξη των αυτοδιοικούμενων παλαιστινιακών περιοχών».

Συνωστισμός στο πολιτικό γραφείο 
του κ. Σημίτη. Απάντα τα μέλη του ΕΓ

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ! Το μοναδικό μέλος του Εκτελεστικού Γ ραφείου που πέρασε από το γραφείο του κ. Κ. Σημίτη στην οδό Ακαδημίας για να τον συγχαρεί ήταν ο κ. Μανώλης Δασκαλά- κης. Ουδείς άλλος. Οσα μέλη του ΕΓ είναι και βουλευτές έκαναν απλώς μια χειραψία με τον νέο Πρωθυπουργό στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής. Πέραν τούτου ουδέν, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού.Αντιθέτως πολλοί βουλευτές (ακόμη και αυτοί που δεν τον είχαν ψηφίσει) πέρασαν το βράδυ της Πέμπτης για να τον συγχαρούν. Στο πολιτικό γραφείο του νέου πρωθυπουργού για αρκετή ώρα επικράτησε πανδαιμόνιο. Οι εκδηλώσεις επιδοκιμασίας έδιναν και έπαιρναν. Η αθρόα προσέλευση βουλευτών, κομματικών στελεχών, συνδικαλιστικών στελεχών και απλών φίλων του νέου Πρωθυπουργού προκα- λούσε το αδιαχώρητο στα γραφεία και στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου. Ο ι άνθρωποι του γραφείου δεν σταματούσαν να σηκώνουν τα τηλέφωνα. Τα συγχαρητήρια μηνύματα από κάθε γωνιά της χώρας αλλά και από το εξωτερικό έπεφταν κατά ριπάς.Ο  διάδοχος του κ. Α . Παπανδρέου, προτού επισκεφθεί τον ασθενούντα πρόεδρο του ΠαΣοΚ στο Ωνάσειο, πέρασε από το πρωθυπουργικό γραφείο (στο ισόγειο της Βουλής), όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία του.
ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΕΣ ΑΡΧΗΓΟΙΤΟ ΠΑΛΑΙΟ πολιτικό θεώρημα ότι ουδείς γίνεται αρχηγός στο κόμμα του όταν κάνει σε αυτό αντιπολίτευση δεν επαληθεύθη- κε τελικά ούτε και αυτή τη φορά. Ο  κ. Κ . Σημίτης εξελέγη με άψογες εσωκομματικές δημοκρατικές και συνταγματικές διαδικασίες Πρωθυπουργός.Ο  κ. Σημίτης είχε παραιτηθεί από την κυβέρνηση διαφωνώντας με την πολιτική του κ. Α . Π απανδρέου και είχε ασκήσει έντονη κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης. Ηταν η δεύτερη φορά όπου το θεώρημα αυτό δεν επαληθεύεται. Η πρώτη ήταν με την εκλογή του κ. Μιλτ. Εβερτ στην αρχηγία του κόμματος, ο οποίος επί πρωθυπουργίας κ. Κ . Μη- τσοχάκη είχε ασκήσει έντονη κριτική στις επιλογές του αρχηγού του.Μία τρίτη περίπτωση είναι ο πρόεδρος του Συνασπισμού κ. Ν. Κωνστανχόπουλος, που πήρε την προεδρία του κόμματος από την κυρία Μαρία Δαμανάκη, στην οποία άσκησε οξεία κριτική.Ποια είναι διαφορά; Οι κκ. Εβερτ και Κωνστανιόπουλος εξελέγησαν αρχηγοί στο κόμμα τους ενώ αυτό δεν ήταν στην εξουσία. Ο  κ. Κ . Σημίτης εξελέγη Πρωθυπουργός ενώ το κόμμα του βρισκόταν στην εξουσία, ζώντος του προέδρου του ΠαΣοΚ.Η θεωρία ότι όποιος αντιπολιτεύεται το κόμμα του ποτέ δεν γίνεται πρωθυπουργός ανεπτύχθη κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο επί πρωθυπουργίας της Λαίδης Θάτσερ. Τότε ο υπουργός Αμυνας κ. Χαζελτάιν, παραιτούμενος από την κυβέρνηση, άσκησε αντιπολίτευση εναντίον της «σιδηράς κυρίας», πλην όμως οι ψηφοφόροι του κόμματος τον τιμώρησαν δεόντως.

ΚΑΠΟΙΑ ρουσφέτια «της τελευταίας στιγμής» στο υπουργείο Εξωτερικών προ- κάλεσαν (α) διαμαρτυρία ξένης χώρας για «σαφή υπονόμευση των σχέσεων» μας, (β) «ζωηρή ενόχληση» του Συνδέσμου Διπλωματικών Υπαλλήλων την οποία εγνώρισε υπευθύνως σε «αρμόδια πρόσωπα του υπουργού» και (γ) έκφραση «απορίας και επισήμανσης των συνεπειών» εκ μέρους του πρεσβευτού μας στο Μπανγκόκ, ο οποίος την διετύπωσε σε διπλωματικό έγγραφό του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Ιδού περί τίνος πρόκειται. Ο  γνωστός θείος, που χάρη στην ανιψιό του κυρία Δήμητρα Λιάνη έγινε διπλωμάτης (με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντοτε για την Απω Ανατολή), εκμε- ταλλεύθηκε και πάλι τους συγγενικούς δεσμούς του και εξετόπισε επαγγελμα- τίες διπλωμάτες. Πρεσβευτής από διετίας στη Σεούλ αναλαμβάνει τώρα, με απόφαση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής του υπουργού Εξωτερικών, και τις πρεσβείες της Ελλάδας στη Μαλαισία, στη Σιγκαπούρη και στην Ινδονησία. Και καλά την Ινδονησία. Αλλά γιατί και τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη όπου ως τώρα ήταν διαπιστευμένος ο πρεσβευτής μας στην Ταϊλάνδη; (Η απόσταση Μπανγκόκ - Σιγκαπούρης είναι περίπου μιάμιση ώρα ενώ Σιγκαπούρης - Σεούλ πάνω από τρεις ώρες). Μήπως γιατί το «χρυσό τρίγωνο» είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τον κ. Γ. Θ . Λιάνη; Επιση- μαίνεται ότι οι σχέσεις Μαλαισίας - Νοτ. Κορέας δεν είναι καθόλου καλές και η τοποθέτηση του πρεσβευτή μας στη Σεούλ και στη θέση του πρεσβευτή μας στην Κουάλα Λουμπούρ ενόχλησε σοβαρότατα την κυβέρνηση της Μαλαισίας -  η οποία και έκανε διάβημα διαμαρτυρίας.τουκ.
Του
I. Κ. Π ΡΕΤ ΕΝ Τ ΕΡΗ

Α Ν ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ τις διάφορες πληροφορίες που μεταφέρονται από το Ωνάσειο, ο κ. Α. Παπανδρέου αντέδρασε στην είδηση ότι «βγήκε ο Σημίτης!» με το μονολεκτικό και φλεγματικό σχόλιο «ενδιαφέρον!». Λιγότερο φλεγματική, η σύζυγός του είχε εκφράσει λίγο προηγουμένως τον ενθουσιασμό της για την εκλογή Σημίτη κατεδαφίζοντας μια συσκευή τηλεφώνου και διατυπώνοντας μια γενικότερη αμφισβήτηση για τις διανοητικές ικανότητες των ηττη- μένων της αναμέτρησης. Η μία αντίδραση ήταν πιο εγκεφαλική. Η άλλη πιο αυθόρμητη.Σε τελευταία ανάλυση, το ενδιαφέρον της εκλογής Σημίτη βρίσκεται ακριβώς στις αντιδράσεις που προκάλεσε: στα μούτρα αυτών που γελούν και στα μούτρα αυτών που κλαίνε. Και όσο πιο πολύ κοιτάω ποιοι κλαίνε τόσο περισσότερο έχω διάθεση να γελάσω... Ετσι είναι τα πράγματα: μια εκλογή είναι πάντα υπέρ κάποιου και κατά κάποιου άλλου. Κάνοντας ζά πινγκ στα κανάλια τη στιγμή της εκλογής, βλέποντας τις φάτσες που μετά βίας συγκρατούνταν να μη βλαστημήσουν, γελούσες, γελούσες όσο πιο δυνατά μπορούσες! Ηταν όπως τα α- πλουστευτικά παραμύθια των παιδικών μας χρόνων, όπου στο τέλος και παρά τα μύρια όσα

εμπόδια και αναποδιές ο ι «καλοί» νικούσαν τους «κακούς».Οφείλω να ομολογήσω πως εξαρχής ήμουν πεπεισμένος για την εκλογή Σημίτη. Οχι για λόγους αριθμητικούς (αυτοί μπορούν να παίζουν...) όσο για λόγους πολιτικούς. Κανένα κόμμα σιον κόσμο, καμιά παράταξη δεν αποφασίζει ποτέ να προβεί σε πράξη ομαδικής αυτοκτονίας για το χατίρι κανενός. Και επειδή οι αυτό- χειρες σπανίζουν, βρέθηκαν 86 σώφρονες άνθρωποι που έβαλαν το χέρι στο μυαλό και βάδισαν τον μονόδρομο Σημίτη. Τα πράνματα στην πολιτική είναι σαν το ποδήλατο... Οταν σταματήσεις να προχωράς πέφτεις.Εκπληξη και θαυμασμό; Ασφ αλώ ς... Ο χι, όμως, για την εκλογή Σημίτη, αλλά για το γεγονός ότι βρέθηκαν 75 βουλευτές που για άγνωστους (και γνωστούς...) λόγους ψήφισαν για Πρωθυπουργό τον (συμπαθέστατο κατά τα άλλα...) Ακη! Εβδομήντα πέντε, ούτε ένας λιγότε- ρος, το 25% της Βουλής! Και υπήρχαν, λέει, και άλλοι που ετοιμάζονταν να ανοίξουν σαμπάνιες και να πανηγυρίσουν επειδή βγήκε Πρωθυπουργός ο Α κ η ς... Και εννοώ κάποιοι μέσα στο Π αΣοΚ , όχι ο κ. Εβερτ!Ν αι, λοιπόν! Θ α  πανηγύριζαν αν στη σύγκρουση της κοινω νίας με τον μηχανισμό επικρατούσε ο  μηχανισμός! Θ α  πανηγύριζαν αν δέκα, είκοσι, εκατό άνθρωποι των κομματικών γραφείων κατόρθωναν να καθυποτάξουν την

κοινωνία! Και τώρα; Τώρα τι γίνεται; Ο λοι αυτοί οι κομματικοί, οι νομαρχιακοί, οι περιφερειάρχες, ο ι νομαρχιακοί διευθυντές, οι συγκε- ντρωσιάρχες και οι κινητοποιητές, που επιστρατεύτηκαν για να πιέσουν, να εκβιάσουν, να απειλήσουν, να πειθαναγκάσουν τους βουλευτές, είναι και αυτοί μέρος της ενότητας που πρέπει να διαφυλαχθεί; Ή  μήπως θα πρέπει να πάρει ο  κ . Κ. Σημίτης το σκουπόξυλο και να στείλει όλους αυτούς τους απίθανους από εκεί που ήλθαν, δηλαδή στο πουθενά; Οταν συ- γκρούστηκε με κοτζάμ Ανδρέα Πανανδρέου, δεν πιστεύω να τον τρομάζει ο Τσιόκας και ο Δασκαλάκης.Η ευκαιρία είναι μεγάλη, αλλά δεν διαρκεί για πολύ. Είναι η κλασική συνταγή που εφαρμόζουν οι αμερικανοί μπάτσοι για τους μαφιό- ζους: «Πάμε να τους προλάβουμε εμείς, προτού μας προλάβουν αυτοί...». Η ουσιαστική νομιμοποίηση του κ . Σημίτη δεν είναι οι ψήφοι της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αλλά η γενικότερη αποδοχή του από την κοινωνία. Η αποδοχή, όμως, είναι σαν το νερό: πρέπει να προσέχεις για να την έχεις. Και να προσέχεις όσο την έχεις. Αυτή τη φορά οι «καλοί» νίκησαν όχι (μόνο...) επειδή βοήθησε ο Λαλιώτης ή ο Γιώργος, αλλά επειδή ο  κόσμος ήθελε επιτέλους να τους δει να κερδίζουν. Ο  κ. Σημίτης είναι πλέον αυτός καβάλα στο ποδήλατο. Αρκεί να μη σταματήσει το πεντάλ...

ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙ στο Στρασβούργο αύριο, όπως είχε προγραμματιστεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λόγω της εδώ πολιτικής κατα- στάσεως, φυσικά. Η επίσκεψή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναβάλλεται, πιθανότατα για τα μέσα Μαρτίου. Ο  Πρόεδρος κ. Κ . Στεφανόπουλος ορισπ- κοποίησε εξάλλου την ημερομηνία της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επίσκεψη στην Ουάσι- γκτον, επίσημη και μονοήμερη, θα γίνει στις 9 Μαΐου. Οι σχετικές προετοιμασίες άρχισαν ήδη.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ το πρόγραμμα ερευνών του 1996 του Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) που παρουσίασε την περασμένη Τετάρτη ο γενικός διευθυντής του καθηγητής I. Βαληνάκης σε ειδική συγκέντρωση σιη «Μεγάλη Βρετανία». Κατευθυντήρια γραμμή του η επεξεργασία πρακτικών λύσεων στα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα διεθνώς. Συγκεκριμένα, «Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ενωση μετά το 2000 -  εταίρος Α ’ ή Β ’ κατηγορίας». «Η ανάκτηση πρωτοβουλίας κινήσεων στις σχέσεις με την Τουρκία και το Κυπριακό». «Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας στα Βαλκάνια και την Παραευξείνιο περιοχή -  περιφερειακή συνεργασία και προληπτική διπλωματία».Προγραμματίζεται επίσης το Κέντρο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πληροφορικής (ΚΕΔΙΠ), το οποίο λειτουργεί από πρόπερσι ως συντονιστικός οργανισμός άντλησης πληροφοριών, να δημιουργήσει: (α) ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μεταξύ των ομολόγων ινσπτούτων της ΝΑ Ευρώπης μέσω του Internet, (β) να αναπτύξει ένα πρότυπο ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων και (γ) να δημιουργήσει σειρά από Multimedia Briefing Packages και να εκδώσει 
EUFAX.Το 1996 θα συνεχισθεί, βεβαίως, η εκδοτική δραστηριότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ και μεταξύ των βιβλίων που θα εκδοθούν είναι και η εργασία του καθηγητή Παν. 
Καζάκου για την «Ελλάδα και τη Διακυβερνητική του 1996», που έλαβε προ ημερών το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Προγραμματίζεται επίσης σειρά εκπαιδευτικών και σχετικών δραστηριοτήτων (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια κ.ά.).Κάνοντας έναν συνοπτικό απολογισμό ο κ. Βαληνάκης ανακοίνωσε ότι το 1995 το ΕΛΙΑΜΕΠ οργάνωσε 4 μεγάλα διεθνή συνέδρια, 17 εκπαιδευτικά σεμινάρια για ξένους διπλωμάτες, ερευνητές, πολιτικά στελέχη και δημοσιογράφους, ολοκλήρωσε 27 συλλογικά και ατομικά ερευνητικά προγράμματα και εξέδωσε 14 βιβλία και μελέτες. Οργάνωσε επίσης την ετήσια καλοκαιρινή συνάντηση στη Σύμη με συμμετοχή ερευνητών κλπ. από 52 χώρες. Υπογραμμίστηκε, τέλος, ότι το ΕΛΙΑΜΕΠ διασφάλισε σε μεγάλο βαθμό την οικονομική ανεξαρτησία του, με αξιόλογη ανάπτυξη και εξεύρεση οικονομικών πόρων που επέτρεψε να μειωθεί ο μέσος όρος του ποσοστού ετήσιας κρατικής επιχορήγησης στο 35% των συνολικών εσόδων του Ιδρύματος.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Aißavns είχε έτοιμη 
την παραίτηση

Ο υπουργός Επικράτειας αποφασισμένος να 
μην «υπηρετήσει» τον διάδοχο του κ. Παπανδρέου

ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ του από υπουργός Επικράτειας είχε συ- ντάξει ο κ. Αντ. Λιβάνης δύο εικοσιτετράωρα πριν από την εκλογή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του νέου πρωθυπουργού (όποιος και αν ήταν) και περίμενε για να την υποβάλει. Παρά το γεγονός ότι πολλά στελέχη του Π αΣοΚ (κυρίως αυτά που πρόσκεινται στους κκ. Τσοχατζόπουλο και Γ. 
Αρσένη) επιχείρησαν να τον μεταπείθουν λέγοντάς του ότι θα ήταν χρήσιμος και στον νέο πρωθυπουργό, ο κ. Λιβάνης ήταν κατηγορηματικός στην απόφασή του για παραίτηση: 
«Εχω ήδη συντάξει την παραίτησή μου. Εγώ έχω σχέση όχι 
μόνο πολιτική, αλλά και συναισθηματική μ ε τον Ανδρέα- 
με κανέναν δεν θα μπορώ να έχω αυτή τη σχέση», απαντούσε στερεότυπα. Ο  κ. Λιβάνης, ο οποίος στην πολιτική του καριέρα είχε επιλέξει τον ρόλο του «στρατηγού» ή του «επιτελούς», προτίμησε, όπως αναφέρουν πολλά στελέχη του Π αΣοΚ, την παραίτηση παρά τον «παραγκωνισμό» του σε άλλο υπουργείο ή σε άλλη θέση.Το προηγούμενο βράδυ της εκλογής νέου πρωθυπουργού από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ο κ. Λιβάνης είχε συγκεντρώσει στο σπίτι του όλη τη λεγάμενη «προεδρική φρουρά». Ηταν η ονομαστική εορτή του, συνεπώς μπορούσε να περάσει και ως εορταστική συγκέντρωση. Μόνο που δεν ήταν ακριβώς έτσι.Γιατί εκείνο το βράδυ οι «προεδρικοί» πήραν κάποιες αποφάσεις για την εκλογή πρωθυπουργού. Ο λοι (ακόμη και αυτοί που απούσιαζαν) συμφώνησαν να ψηφίσουν όποιον υποψήφιο ήθελε ο καθένας, φτάνει να μη λεγόταν... Σημίτης. Ηταν και το τελευταίο «αντισημιτικό» μέτωπο που συγκροτήθηκε πριν από την πρωθυπουργική εκλογή.
ΕΙΧΕ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΔΥΟ ΟΜΙΛΙΕΣΟ  Π ΡΩΘ ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Σ κ. Κ. Σημίτης ήταν από τους τέσσερις υποψηφίους ο πιο καλά προετοιμασμένος. Συνεπής στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή, αξιόπιστος, σχολαστικός για τα πάντα, είχε ετοιμάσει δύο κείμενα ομιλιών. Το ένα θα το εκφωνούσε αν η κάλπη τον ανεδείκνυε Πρωθυπουργό και το άλλο αν έχανε την εκλογική μάχη.Γι’ αυτό, όπως πρόσεξαν χιλιάδες τηλεθεατές, μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας διάβασε την πρώτη του ομιλία ως Πρωθυπουργός από χειρόγραφο που είχε μαζί του.Το άλλο χειρόγραφο, της πιθανής αποτυχίας, κανένας δεν το γνωρίζει. Ισως παραμείνει στο προσωπικό αρχείο του νέου Πρωθυπουργού.Αντιθέτως οι υπόλοιποι υποψήφιοι δεν είχαν ετοιμάσει καμιά ομιλία. Οταν έγινε γνωστό το αποτέλεσμα, τόσο ο κ. 
Α. Τσοχατζόπουλος όσο και οι κκ. Γερ. Αρσένης και I. Χα- 
ραλαμπόπουλος εξεφώνησαν λόγο χωρίς χειρόγραφο.

Ο ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ κ. ΣΗΜΙΤΗΜΕΣΑ σε μία και μόνο νύχτα άλλαξε η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Τα ξένα ειδησε- ογραφικά πρακτορεία άρχισαν, για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια, να μεταδίδουν και θετικά σχόλια για τη χώρα μας και να καταγράφουν θετικές αντιδράσεις για την εκλογή νέου πρωθυπουργού στην Ελλάδα. Εκεί όπου για αρκετό καιρό οι ξένες εφημερίδες και οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί μετέδιδαν ό,τι σχετικό με την Ελλάδα και τους πολιτικούς της με ειρωνικά ή όχι και τόσο κολακευτικά σχόλια, αιφνιδίως με την εκλογή του κ. Κ. Σημίτη άλλαξαν τακτική, αιφνιδιάζο- ντας ευχάριστα τους αποδέκτες των τηλεγραφημάτων αυτών, δηλαδή τους δημοσιογράφους.Η εκλογή του νέου Πρωθυπουργού προβάλλεται φέρ’ ειπείν στην πρώτη σελίδα του γιουγκοσλαβικού Τύπου και επισημαίνεται ότι η νίκη του κ. Σημίτη δεν ήταν προσωπική αλλά του ΠαΣοΚ, μεταφέροντας τα λόγια από τις πρώτες δηλώσεις του έλληνα Πρωθυπουργού. Η Βόννη υποδέχθηκε θετικά την ανάδειξη του κ. Κ. Σημίτη σε νέο Πρωθυπουργό της χώρας. Θετικός ήταν και ο αντίκτυπος από την πλευρά του υπουργείου Εξωτερικών διά στόματος Κίνκελ, ενώ αντίστοιχες ήταν οι αναδράσεις από την πλευρά του SPD και του Χρισπανοδημοκρατικού Κόμματος CD U. Με εκτενή δημοσιεύματα ο γαλλόφωνος βελγικός Τύπος αναφέρεται στον κ. Κ. Σημίτη και επισημαίνει ότι «η πλειοψηφία των σοσιαλι
στών στην Ελλάδα επέλεξε τελικά τη ρήξη 
μ ε την κληρονομιά που κληροδότησε ο ι
δρυτής του ΕΙαΣοΚ κ. Α . Παπανδρέου, επι
λέγοντας τον Κώστα Σημίτη που ανατίθεται 
στο μοντέλο του χαρισματικού ηγέτη. Αυτός 
ο μικρόσωμος στεγνός άνδρας, αυστηρός

και σθεναρός, επιθυμεί να γυρίσει τη σελίδα 
του σοσιαλισμού α-λα γκρεκ που συνοδεύε
ται από τους λαϊκίστικους και εθνικιστικούς 
τόνους του προκατόχου του».Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Μέξι χαιρέτησε την εκλογή του κ. Σημίτη και εξέ- φρασε την ελπίδα πως όι δύο χώρες θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους. Με ιδιαίτερα θετικό τρόπο χαρακτήρισε την εκλογή του κ. Σημίτη ο ιταλικός Τύπος. Ολες οι εφημερίδες χαρακτηρίζουν τον νέο Πρωθυπουργό ευρωπαϊστή, ανανεωτή, μεταρρυθμιστή, ο οποίος θα εκσυγχρονίσει την Ελλάδα και θα την οδηγήσει πιο κοντά στην Ευρώπη. Η κυπριακή κυβέρνηση αλλά και ο κυπριακός Τύπος χαιρέτησαν την εκλογή του νέου Πρωθυπουργού, ενώ η τουρκική κυβέρνηση με ανακοίνωσή της προσβλέπει ότι με την εκλογή αυτή θα επιτευχθεί βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Στην Αγκυρα θεωρούν τον κ. Σημίτη «ήπιο πολιτικό» και τονίζουν ότι έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί υπέρ του διαλόγου.Οι εφημορίδες «Τάιμς» και «Ιντιπέντεντ» (που καιρό τώρα είχαν να γράψουν κάτι θετικό για την Ελλάδα) δίνουν μεγάλη προβολή και δημοσιότητα στην εκλογή του κ. Σημίτη. Στα σχόλια του βρετανικού Τύπου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας χαρακτηρίζεται εκσυγχρονιστής, μετριοπαθής, φίλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αξιόπιστος στις Βρυξέλλες.Ιδιαίτερα θερμό χαρακτηρίζεται το συγχαρητήριο τηλεγράφημα που απέστειλε προς τον κ. Σημίτη ο πρόεδρος Κλίντον. Στην Ουά- σιγκτον θεωρούν πλέον δεδομένο ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει σχετική πρόσκληση για επίσκεψη εργασίας του κ. Σημίτη στον Λευκό Οίκο, ίσως και πριν από το Πάσχα.

ΑΘΩΟΣ Ο κ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

Ούτε δραχμή από τα 21 εκα
τομμύρια δεν ξόδεψε ο υ
πουργός Εργασίας κ. Τζου- 
μάκας

Ο  κ. ΕΥ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ για μία ακόμη φορά χρειάζεται την επιείκεια όλων μας για τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές επιθέσεις εναντίον του υπουργού κ. Στ. 
Τζουμάκα. Το ποσό των 21 εκατ. δρχ., που αναφέρθηκε στο «Βήμα» της περασμένης Κυριακής για έξοδα λειτουργίας των γραφείων της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας (υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων), αφορά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 1993 ως τον Οκτώβριο του 1995, κατά την οποία υπουργοί ήταν ο κ. Ευ. Γιαννόπουλος και ο κ. I. Σκουλαρίκης, υφυπουργοί οι κκ. Α. Κοτσακάς, Γ. Αδαμόπουλος και Φ. 
Ιωαννίδης, και γενικοί γραμματείς οι κκ. Στάικος και 
Παπαλέξης.Ο ι υπόλοιπες δαπάνες που αναφέρονται στο έγγραφο, το οποίο κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της ΝΔ κ. 
Γ. Σούρλας και ανέρχονται στο ποσό των 15 εκατ. δρχ., αφορούν έξοδα των εποπτευόμενων οργανισμών του υπουργείου κατά την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 1993 - Οκτωβρίου 1995.

★ Επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι πληροφορίες της στήλης (για την ακρίβεια: ιστορικού στελέχους του ΠαΣοΚ και υπουργού της κυβερ- νήσεως...) ως προς την αποδυνάμωση της υποψηφιότητας Κακλαμάνη. Απόδειξη; Ο κ. Α. Κα- 
κλαμάνης δεν έθεσε τε- λικώς υποψηφιότητα... Σύμφωνα με τον κ. Ευ. 
Γιαννόπουλο, δεν θα έπαιρνε περισσότερες από εννέα ψήφους!

Εφιάλτης

★  Ο κ. Γ. Δασκαλά-
κης θεωρείται ο αρχιτέκτονας της καλής παρουσίας του κ. Α. Τσο- 

χατζόπουλου στον πρώτο γύρο της εκλογής σιην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Με την αποφασιστική συμβολή του κ. X. Τσιό- 
κα (πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών) κατόρθωσε να προσελκύσει αρκετές ψήφους νέων βουλευτών της επαρχίας, υποσχόμενος βοήθεια σιην επανεκλογή τους διά του κρατικού και κομματικού μηχανισμού.

Ο κ. Α. Παπαδό- 
πουλος (αν και συ-νετάχθη με τον κ. Κ. Ση

μίτη...) φαίνεται ότι ήταν την περασμένη Πέμπτη ο πιο ήσυχος υπουργός. Ολοι θεωρούσαν ότι δεν θα άλλαζε υπουργείο όποιος και αν εκλεγόταν... Ιδωμεν!

★  Ειδική αποστολή είχε αναλάβει ο κ. 
Κ. Παπούλιας να συσπειρώσει τους λεγάμενους «προεδρικούς» σιην υποψηφιότητα Α- κη. Μόνο, λένε, ο κ. Γ. 
Λιάνης του ξέφυγε. Και αυτός σιον πρώτο γύρο...

Υποσιηρικτής του κ. Γ. Αρσένη σιον πρώτο γύρο, ο κ. Γ. Α. 
Παπανδρέου λέγεται ότι ψήφισε Σημίτη σιον δεύτερο και με τα δύο χέρια... «Μακριά από τον Ακη!» ήταν η γραμμή που έπεσε στους βουλευτές που πρόσκεινιαι σιον υπουργό Παιδείας. Και είναι περισσότεροι από πένιε!



Α16 μ Γνώμες ΤΟ ΒΗΜΑ
21 Ια νουάρ ιου  1996Αρχή ανδρα δείκνυσι_____________ Του Στ. Ε υ ς τ α θ ι α α η ________________

Β ΑΡΥ το έργο του νέου Πρωθυπουργού. Οχι μόνο γιατί τα επιμέρους πολύπλοκα προβλήματα -  εσωτερικά και διεθνών σχέσεων -  είναι σημαντικά, αλλά και γιατί το κύριο, το μέγιστο και το πιο επείγον πρόβλημα της χώρας είναι ότι πρέπει να δώσει ένα νέο χρώμα, έναν εντελώς νέο χαρακτήρα στην πολιτική (και, κατά προέκταση, στην ελληνική κοινωνία), χαρακτήρα πολύ διαφορετικό από εκείνον που γνωρίζουμε.Η ασθένεια και η προϊούσα εξασθένηση των βιολογικών δραστηριοτήτων του κ. Ανδρέα Παπανδρέου τα τελευταία δύο χρόνια, η (συνακόλουθη) απουσία κάθε συλλογικής κυβερνητικής προσπάθειας, η ανυπαρξία ουσιαστικής αντιπολίτευσης, ο ενσυνείδητος ή μη αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης -  όλα αυτά την ώρα όπου στο διεθνές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον σημειώνονταν πολύ σοβαρές ανακατατάξεις -  έφεραν την Ελλάδα σε πολύ δυσχερή θέση μέσα στον διεθνή πολιτικό σπ'βο.Το γενικό «μούδιασμα», η κρατική αρρυθμία και αυτοδιάψευση, η καθυστέρηση (που φθάνει στα όρια της απουσίας) της χώρας στον αγώνα -  στη μάχη, μάλλον -  της προσαρμογής της στις μεταψυχροπολεμικές συνθήκες οφείλονται κατά κύριο λόγο στην παρατεταμένη και ουσιαστική ανυπαρξία οδηγού - πρωθυπουργού.Ο κ. Σημίτης καλείται να ενεργοποιήσει την Ελλάδα. Ο νέος Πρωθυπουργός καλείται να προωθήσει την Ελλάδα στη σημερινή, στη μοντέρνα Ευρώπη -  της οποίας είναι οργανικό μέλος - ,  να βοηθήσει τον ελληνικό λαό να ωριμάσει τουλάχιστον σε ό,ττ αφορά τις σχέσεις, τους δεσμούς και τα πλαίσια συνεργασίας με την Ευρώπη. Οπως πολύ εύστοχα παρατήρησε προ ημερών πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο νέος Πρωθυπουργός θα πρέπει να ενισχύσει στο μέγιστο «το ποιοτικό πέρασμα της Ελλάδας σε μια διαφορετική αντίληψη δημοκρατίας», του ρόλου της και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν. Και πρέπει να ενεργήσει τάχιστα.
Σ Ε ΑΛΛΕΣ στήλες της εφημερίδας αναφέρονται λεπτομερώς τα άμεσα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο κ. Σημίτης ως Πρωθυπουργός. Τα λεγάμενα εθνικά, τα οικονομικά, τα διαρθρωτικά, τα κομματικά (γιατί όχι;) κλπ., κλπ. Ούτε εύκολα είναι ούτε η προώθησή τους εξαρτάται μόνο από αυτόν. Στο χέρι του όμως είναι να δώσει την έμπνευση για να εξαφανισθούν η ψευτιά, η δημαγωγία, ο απύθμενος λαϊκισμός, οι οικονομικές απάτες και μια σειρά άλλα αρνητικά του δημόσιου βίου μας που κατήντησαν, δυστυχώς, γνωρίσματα των ημερών μας. Και πάνω απ’ όλα να εξοβελίσει από τον πολιτικό μας βίο το σύνδρομο του «πολιτικού κόστους» αρχίζοντας, φυσικά, από την κυβέρνησή του.Θα είναι σε θέση να το πετύχει; Ο δρόμος του ασφαλώς δεν είναι στρωμένος με ρόδα και οι πεπονόφλουδες που θα συναντήσει από την πρώτη ημέρα δεν θα είναι «δώρο» μόνο της «αντίπερα όχθης». Αλλά ο νέος Πρωθυπουργός αναλαμβάνει σε μια στιγμή όπου η χώρα είναι έτοιμη να δεχθεί κάθε πολιτική που δεν θα είναι «μία από τα ίδια» με κάποιο άλλο όνομα. Η κοινή γνώμη, ακόμη και οι πιο αμετακίνητοι του αντιπολιτευτικού χώρου θέλουν να ελπίζουν ότι η σχεδόν ομόφωνη υποδοχή ότι «μια νέα εποχή χαράζει για την Ελλάδα» που του έκανε ο Τύπος και τα ΜΜΕ δεν είναι ένα ακόμη σύνθημα, μια μεγαλοστομία της στιγμής ή έστω απλώς μια ευχή, αλλά είναι κάτι περισσότερο από προσδοκία και ελπίδα.Ο  κ. Σημίτης έχει να δώσει τις πιο δύσκολες ίσως εξετάσεις και μάλιστα θα κριθεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Μακροπρόθεσμα η παρουσία του θα εκτιμη- θεί ασφαλώς από όσα θα έχει επιτύχει στο πολύμηνο διάστημα της πρωθυπουργίας του. Αλλά η ευρύτερη κοινή γνώμη θα τον κρίνει και, κυρίως, θα τον υποστηρίξει αν τα πρώτα μέτρα του θα είναι ενέργειες για μια στιβαρή αναμόχλευση της δημόσιας ζωής μας.

γ Τ Ο  ΒΗΜΑ
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήπστε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Του Κώστα Μητρόπουλου

Anopies ενός εργαζόμενου «νέου»
Αγαπητέ Κύριε,ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ συλλαμβάνω τον κοινό νου μου να αδυνατεί να κατανοήσει γεγονότα και καταστάσεις, που στους άλλους φαίνονται προφανώς φυσιολογικές, εξ ου και ουδεμία αντίδραση εκδηλώνεται. ■ Μου φαίνεται π.χ. εντελώς τρελό να είναι κλειστά τα φαρμακεία τις περισσότερες ώρες του 24ώρου καθώς και από την Παρασκευή ως τη Δευτέρα το πρωί, και να είναι ανοιχτά επτά μέρες την εβδομάδα και σχεδόν όλο το 24ωρο τα κάθε είδους φαγάδικα, μολονότι τα πρώτα εξυπηρετούν ζωτικής σημασίας ανάγκες και από την έγκαιρη προμήθεια ενός φαρμάκου μπορεί να εξαρτάται η ζωή ενός ανθρώπου, ενώ ουδέν πρόβλημα θα υπήρχε από ένα λιγότερο «φιλελεύθερο» ωράριο για τα κάθε είδους φαγάδικα. Η ίδια απορία ισχύει και για την ουσιαστική αποχή των γιατρών από την εργασία τους τα Σαββατοκύριακα, λες και οι αρρώστιες ή ο Χάρος απέχουν από τη δραστηριότητά τους για να σεβαστούν το γουικέντ αρρώστων και περισσότερων γιατρών. Πόσοι άνθρωποι άραγε πεθαίνουν ή παθαίνουν ανή- κεστη βλάβη στην υγεία τους επειδή δεν βρίσκουν ανοιχτό φαρμακείο ή μάταια καλούν στο τηλέφωνο τον γιατρό τους. Και πόσα εμφράγματα και άλλες παθήσεις σημειώνονται εξαι- τίας της ασταμάτητης εξυπη- ρετήσεως της βουλιμίας των ανά την Ελλάδα καλοφαγάδων;■ Αλλη απορία: Θα θυμάστε το πατριωτικό μένος και τη δογματική ακαμψία,· που χαρακτήριζε τη συμπεριφορά της προ τριών ετών τότε αντιπολίτευσης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των μακεδονομάχων και των ανά την επικράτεια σουπερμάρκετ, που στηλίτευαν ως προδότες, εθνικούς μειοδότες και υποστηρικτές των ξένων συμφερόντων τους τότε προσπαθούντες να δώσουν λύση στο σκοπιανό πρόβλημα με κάποια σύνθετη ονομασία, για να μην επικρατήσει απόλυτα το σκέτο Μακεδονία ως επίσημη ονομασία του κράτους του κ. Γκλιγκόροφ, ενώ κάποιοι συνδικαλιστές του λιανικού εμπορίου ξιφουλκούσαν με μποϊκοτάζ κατά των ολλανδικών προϊόντων.Τώρα, που οι τέως ανένδοτοι και εθνικά πλειοδότες διαδέχθηκαν στην εξουσία τους μειοδότες και επισήμως διαπραγματεύονται μεικτή ονομασία, αφού προηγουμένως έδωσαν τα ρέστα τους στους Σκοπιανούς, υπό την πίεση των αμερικανών και ευ- ρωπαίων συμμάχων μας, οι ανένδοτοι μακεδονομάχοι μας έχασαν τη μιλιά τους, κάποια κόμματα που δημιουργήθηκαν με ιδεολογική τους πλατφόρμα τον ανένδοτο μακεδονικό αγώνα σφυρίζουν αδιάφορα, κάποιοι δεσποτάδες έπαψαν να φλερτάρουν με την ιδέα να αναδειχθούν σε νεότερους Παλαιών Πατρών Γερμανούς και ούτε υποψία αντιαμερικανι- σμού σκιάζει τους εκπροσώπους των σουπερμάρκετ.Εσείς που επί χρόνια υπεραμύνεστε του μεικτού ονόματος (για να μην επικρατήσει το σκέτο Μακεδονία), φυσικό είναι να χαίρεστε που έστω και αργά λογικευόμαστε. Απορώ όμως που λούφαξαν οι πατριδο- κάπηλοι και γιατί δεν τους ζητεί κανείς εξηγήσεις για τη διπροσωπία τους και την κίβδηλη εθνικοφροσύνη τους, που αποδεικνύεται πολιτικός αμοραλισμός;■ Απορία τρίτη: Σελίδες επί σελίδων καλύπτουν στις εφημερίδες οι κατά Σαββατοκύριακο εκατόμβες

στις ασφάλτους εξαιτίας των τροχαίων ατυχημάτων, που στέλνουν στον τάφο κάθε χρόνο 2.000-2.500 συνανθρώπους μας (χώρια οι δεκάδες χιλιάδες που μένουν διά βίου ανάπηροι). Και είναι εντελώς σπάνιο να δεις δελτίο ειδήσεων χωρίς οι παρουσιαστές του να ενημερώνουν ενθουσιασμένοι με πλήθος εικόνες γεμάτες αίμα και πόνο για τα θύματα της υπερβολικής ταχύτητας και της ανεξήγητης μετωπικής σύγκρουσης. Και να τα κύρια άρθρα, και να οι απειλητικές δηλώσεις για τους ασυνείδητους οδηγούς που προκαλούν τη συμφορά και συχνά αφήνουν αβοήθητα τα θύματά τους. Και όμως κάθε φορά που κάποιος αρμόδιος θα εισηγηθεί σκληρότερα μέτρα κατά των δολοφόνων της ασφάλτου, αμέσως οι υπερασπιστές των ατομικών ελευθεριών ξιφουλκούν κατά των ασεβών που θέλουν να εμποδίσουν τους οδηγούς αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να τρέχουν όσο θέλουν, να μεθούν ή να κάνουν χρήση ναρκωτικών και μετά όποιον πάρει ο Χάρος. Ενώ οι εκάσιο- τε υπουργοί Δημόσιας Τάξης, με κυνισμό που θα ζήλευε και ο ίδιος ο Σατανάς, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα -  χωρίς να τους το ζητήσει μάλιστα κανείς -  επιστρέφουν τις άδειες κυκλοφορίας σε όσους τις έχουν αφαιρέσει οι τροχονόμοι διότι παρέβησαν κάποιες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συνεπώς είναι επικίνδυνοι για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα και των δικών τους και κυρίως των άλλων που δεν τους φταίνε σε τίποτε. Είναι σαν οι κκ. υπουργοί να περνούν έτσι το μήνυμα στους ασυνείδητους οδηγούς ότι καλά έκαναν που παραβίαζαν τον ΚΟΚ και σαν να τους στέλνουν τις γιορτινές μέρες να συνεχίσουν στο θανάσιμο έργο τους, κυριολεκτικά με την άδεια πια της αστυνομίας.■ Απορία τέταρτη (και τελευταία ελλείψει χώρου): Ολοι ξέρουμε, γιατί το α- κούμε κάθε τόσο από τα ραδιόφωνα και την τηλεόραση, ότι οσάκις εκδηλωθούν κρούσματα ηπατίτιδας σε κάποιους μαθητές αμέσως οι υγειονομικές αρχές της χώρας σπεύδουν να κλείσουν τα σχολεία και να σιείλουν ειδικά συνεργεία με νομίατρους για να τα α- πολυμάνουν, ενώ οι γονείς εκφράζουν στην τηλεοπτική οθόνη την ανησυχία τους για την υγεία των παιδιών τους. Φαίνεται εν τούτοις ότι όλα αυτά είναι μια σκηνοθετημένη απάτη προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διάθεση για κοπάνα μαθητών και δασκάλων, την οποία στηρίζουν προθύμως και οι αρμόδιοι υπουργοί. Διότι αλλιώς κάτι ανάλογο δεν θα έπρεπε να συμβεί και στο διασημότερο πια νοσοκομείο της Ελλάδα«, και μάλιστα με ασθενείς υψηλού κινδύνου, μόλις αποκαλύφθηκε πως κάποια φιλοξενούμενή του έχει προσβληθεί από την ίδια αρρώστια; Και όμως ουδέν μέτρο ελήφθη και οι γιατροί μας διαβεβαιώνουν ότι ουδείς κίνδυνος. Αλλά αν ουδείς κίνδυνος υπήρχε για τους λοιπούς ασθενείς του νοσοκομείου αυτού, τότε ασφαλώς ουδείς κίνδυνος απειλεί και τα υπόλοιπα παιδιά των σχολείων αν κάποιο από αυτά προσβληθεί από ηπατίτιδα. Εκτός αν υπάρχουν ηπατίτι- δες που δεν είναι περισσότερο επικίνδυνες από άλλες, πράγμα που δεν διευκρινίστηκε με σαφήνεια.Μήπως ο νέος πρωθυπουργός θα έπρεπε να απαντά και σε τέτοιες απορίες;
ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΕΟΣ  και για την αντιγραφή 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Απορώ που λούφαίαν 
οι πατριδοκάπηλοι και γιατί 

δεν τόνε ζητεί κάνείε εΐηγησειε 
για τη διπροσωπία τόνε και 

την κίβδηλη εθνικοφροσύνη τόνε

Ε πιςγοααρια
^  Αντιφάσεκ 
ρπτορευόντων
Κύριε Διευθυντά,Κάπως με μπερδεύουν αυτά τα «πιστοί στη γραμμή που χάραξε» ο Ανδρέας Παπανδρέου, «η ενότητα του ΠαΣοΚ είναι δεδομένη» κλπ. και το «νέα σελίδα» στο ΠαΣοΚ, «χαράζει νέα εποχή» κλπ. Συμβιβάζονται;

Στάθης Ευσταθιάδης

& Επιστροφή 
στο μέλλον
Κύριε Διευθυντά,Επρεπε να περιμένουμε 15 χρόνια για να νιώσουμε ξανά ζωντανοί. Πολλά είναι, αλλά χαλάλι.

Δημ. Μ. Τσαλίδης

& Στη χώρα 
του παραλόγου...
Κύριε Διευθυντά,Μήπως ζούμε σε άλλη χώρα; Τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς διαπιστώνοντας τις άψογες δημοκρατικές διαδικασίες που τηρήθηκαν κατά την εκλογή του νέου Πρωθυπουργού.

Γιάννης Καρτάλης

& Αφήστε την 
να Ξεκουραστεί
Κύριε Διευθυντά,Προτείνω να δώσουμε μια δεκαπενθήμερη άδεια στην Ιστορία, να ξανασάνει. Διότι με τόσα που της φορτώσανε, χωρίς καν να την ρωτήσουν, λιγάκι κομμένη μου φαίνεται.

Ριχάρδος Σωμερίτης

& Αβερωφείων 
διάψευση
Κύριε Διευθυντά,Τελικά για άλλη μία φορά το θεώρημα ότι όποιος αντιπολιτεύεται το κόμμα του δεν γίνεται ποτέ αρχηγός του, διεψεύσθη πανηγυρικούς. Εκείνο που απομένει τώρα είναι να δούμε ποία η τύχη ενός άλλου αβερώφειου πολιτικού θεωρήματος: «Οποιος φύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος»!

Ν ίκος Χασαπόττουλος

& Οι τελευταίοι 
σπασμοί...
Κύριε Διευθυντά,Ετσι παρέρχονται τα αξιώματα, τα μεγαλεία, οι ρόλοι, η μετανοούσα Μαγδαληνή και η αδύναμη Σαλώμη. Απομένει το κατακάθι του περιβάλλοντος για να θυμίζει ότι η ματαιότης έχει έναν τελευταίο σπασμό προτού περάσει στην απόλυτη λήθη: να αναδείξει το πραγματικό κεφάλαιο της εύνοιας της Αυλής των Κολάκων, που είναι ο συνδυασμός της βλακώδους κακοήθει- ας με την κακοήθεια της βλακείας.

Πέτρος Ενθυμίου

& Η «μπιρίμπα» 
στην πολιτική
Κύριε Διευθυντά,Προσέξτε τους αριθμούς. Ως γνωστόν η τράπουλα έχει 52 φύλλα. Ο  κ. Αρσένης έχασε δύο από τη δική του. Και τα πήραν, από ένα, ο κ. Σημίτης και ο κ. Τσοχα- τζόπουλος. Συμπέρασμα: οι τρεις τράπουλες είναι καλές μόνο όταν παίζεις «μπιρίμπα».

Γιώργος Λακόπουλος

mailto:tovima@tovima.ath.forthnet.gr


ΤΟ. ΒΗΜΑ
21 Ια νουάρ ιου  1996 Α ρθρα π Α17Ορθή η ενέργεια του Α. Παπανδρέου

Θ ΕΩΡΩ λογική και προς την ορθή κατεύθυνση την πολιτική επιλογή της παραιτήσεως του ασθενούνιος κ. Α. Παπανδρέου από το αξίωμα του πρωθυπουργού, η οποία διευκολύνει τη λύση του πολιτικού προβλήματος που έχει προκύψει από την παρατεινό- μενη βαθιά κρίση της υγείας του.Αυτό που έκαμε τώρα ο κ. Παπανδρέου έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να το είχε πράξει πολύ ενωρίτερα και συγκεκριμένα μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές, αφού και το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο -  στο οποίο κακώς, βέβαια, είχε παραπεμφθεί -  τον είχε ήδη αθωώσει και η λαϊκή ετυμηγορία της 16ης Οκτωβρίου 1993 -  σιην οποία φυσικό ήταν να θελήσει τότε να προσφύγει -  τον είχε πανηγυρικά δικαιώσει, αποπλύνοντας έτσι «τον ρύπον». Είναι βέβαιο ότι, αν, λίγο διάστημα μετά τις εκλογές εκείνες, είχε αποσυρθεί από την πρωθυπουργία, διατηρώντας μόνο την προεδρία του ΠαΣοΚ, θα είχαν αποφευχθεί όσα στο μεταξύ συνέβησαν ως το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.Ούτε η κυβέρνησή του, ούτε το κόμμα του θα παρουσίαζαν την καθόλου κολακευτική εικόνα που έδωσαν στην κοινή γνώμη, κατά το διάστημα αυτό, ούτε πολιτικό πρόβλημα θα δημιουργούνταν.Η  αδυναμία του να ασκήσει με πληρότητα και επάρκεια τα πρωθυπουργικά καθήκοντα ήταν διαπιστωμένη και προφανής από τότε. Εν τούτοις φαίνεται ότι ούτε ο ίδιος κατόρθωσε ούτε -  προπαντός -  οι στενοί συνεργάτες του και το «περιβάλλον» του γενικότερα τον βοήθησαν να κατανοήσει την πραγματικότητα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και τις συνέπειές της ώστε να κάμει τη σωστή και θα έλεγα σωστική επιλογή. Περισσότερο όμως ακατανόητο και πιο δυσάρεστο είναι το γεγονός άτι η ίδια αρνητική νοοτροπία επικράτησε, δυστυχώς, και ολόκληρο το διάστημα των 57 ημερών που πέρασαν από την ημέρα που εισήχθη στο Ω- νάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ως τις 15 Ιανουάριου 1996, όταν αναγκάστηκε να στείλει τη γνωστή επιστολή του στην Κεντρική Επιτροπή που υποβλήθηκε και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε όλο αυτό το διάστημα, οι στενοί συνεργάτες και το «περιβάλλον» του είτε απέφευγαν σκόπιμα είτε δεν τολμούσαν να του προτείνουν όσα η δεινή κατάσταση της υγείας του, η λογική και η σύνεση υπαγόρευαν, η πολιτική πραγματικότητα και το συμφέρον της χώρας επέτασσαν, αλλά και η υστεροφημία του ίδιου επέβαλλε. Το επιχείρημα ότι η στάση αυτή ήταν τάχα απόρροια σεβασμού και αγάπης προς το πρόσωπό του και την προσφορά του κα-
Ο  κ. Γ. I. Ρύλλης είναι πρώην πρωθυπουργός.

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΡΑΛΛΗθόλου δεν ευσιαθεί, αφού ανσιρέπεται από όλα όσα στο μεταξύ συνέβησαν. Αν προτού εισαχθεί στο Ωνάσειο οι επιθέσεις και τα επικριτικά σχόλια για την αδυναμία του να ασκήσει τα καθήκοντά του ήταν κάπως συγκροτημένα και τηρούσαν τα προσχήματα, από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο και έπειτα οι επικρίσεις και τα σχόλια βρίσκονταν σιην ημερήσια διάταξη των δημοσιευμάτων του Τύπου, των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, ακόμη και των καθημερινών συζητήσεων του λαού. Ο  καταιγισμός αυτός είχε προ- σλάβει χαρακτήρα διακωμωδήσεως, που έφτασε ως τον προσωπικό διασυρμό με τη μορφή γελοίας ανεκδοτολογίας.
Εστω και αργά, επικράτησαν τελικά 
η λογική και η σωφροσύνη, ελήφθη 

η ορθή απόφαση και εφαρμόζονται τώρα 
οι προβλεπόμενες σννταγμαηκές 
και κατασταηκές διαδικασίες για

την ανημετώπτση του πολιηκού προβλήματος

Αυτά ακριβώς τα φαινόμενα έπρεπε να είχαν προλάβει όσοι ισχυρίζονται ότι τον σέβονται, τον αγαπούν και τον προστατεύουν. Ωφειλαν να αποδείξουν τον σεβασμό και την αγάπη τους όχι με το να καλλιεργούν και να προβάλλουν την αβέβαιη προσδοκία της ταχείας αποκαταστάσεως της υγείας του και της σύντομης τάχα επανόδου του στην ενεργό δράση, αλλά με το να τον συμίβουλεύουν σωστά και να τον βοηθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο, (όσιε να αναλαμβάνεται την πραγματικότητα και σε σπγμές νηφαλιότητας και ε- γρηγόρσεως να συμβάλει στη λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων. Τίποτε από όλα αυτά δεν είχε γίνει, κατά τη διάρκεια της δίμη- νης περίπου νοσηλείας του στο Ωνάσειο. Και βέβαια η ευθύνη για την καθυστέρηση λήψεως της αποφάσεώς του και τις από αυτήν

δυσάρεστες έως βλαππκές συνέπειες δεν βαρύνει τον τέως πρωθυπουργό, έναν άνθρωπο με εκπληκτική πράγματι αντοχή, αλλά με πολύ μειωμένες όλες τις οργανικές του δυνατότητες ύστερα από την τόσο μακρά παραμονή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας.Εν πάση περιπτώσει, έστω και αργά, επικράτησαν τελικά η λογική και η σωφροσύνη, ελήφθη η ορθή απόφαση και εφαρμόζονται τώρα οι προβλεπόμενες συνταγματικές και καταστατικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση του πολιτικού προβλήματος. Δεν χρειαζόταν όμως τόση έμφαση στην ορθότητα της αποφάσεώς, με αναφορές στη γενναιότητα της πρωτοβουλίας του κ. Παπανδρέου, στην ψυχραιμία του, στην προσφορά του και άλλα στομφώδη και ηχηρά παρόμοια, όταν είναι πολύ πρόσφατες και γνωστές οι πολλαπλές εσωκομματικές και άλλες διεργασίες και πιέσεις για να φτάσουν τα πράγματα ως την τελευταία εξέλιξη.Σοβαρή, πολιτισμένη και ευχάριστη νότα στο όλο θέμα, κυρίως κατά την τελευταία φάση του, ήταν η στάση και η γενικότερη συμπεριφορά των παιδιών του τ. πρωθυπουργού και ιδιαίτερα του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Παπανδρέου. Αξίζει πράγματι να υπογραμμιστεί η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα της στάσεως που κράτησε όλο αυτό το διάστημα και να εξαρθεί η λεπτότητα και η αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισε την κατάσταση, όχι μόνο στη Βουλή αλλά και σπς επαφές και συζητήσεις που είχε για το θέμα με πολιτειακούς παράγοντες, κομματικά στελέχη και θεράπονιες ιατρούς του πατέρα του.Είναι γνωστό ότι ήμουν αντίθετος με την πολιτική που ο πρώην πρωθυπουργός εφάρμοσε, κατά το διάστημα των δύο πρώτων 4ε- τιών της πρωθυπουργίας του. Αργότερα διαφώνησα ριζικά με τη δημαγωγική πολιτική θέση που ο ίδιος και το κόμμα του υιοθέτησαν όταν η χώρα ανπμετώπισε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην εξωτερική πολιτική με την πάγια τακτική που ο κ. Παπανδρέου, ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της ανππολιτεύσεως, ακολούθησε αποκρύπτοντας από τον ελληνικό λαό την πραγματική κατάσταση, προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία ή να επανεκλεγεί σπς μελλοντικές εκλογές.Αυτή πάντως η αντίθεση δεν με τυφλώνει ώστε να εύχομαι την αποτυχία του νέου πρωθυπουργού, όποιος και αν είναι αυτός, γιατί οι γραμμές αυτές γράφονται πριν από την εκλογή του. Αντίθετα, θα τολμήσω μια σύσταση: να αγνοήσει την αξίωση που διατύπωσαν τελευταία πολλοί ομοϊδεάτες του να προσπαθήσει να κερδίσει τις μελλονπκές εκλογές και μοναδική του επιδίωξη να είναι η εξεύρεση λύσεων στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Αυτό επιβάλλει το συμφέρον του τόπου.Τι πρέπει να αποδείξει
Του Ριχάρδου Σωμεργγη

Λιτότητα και συναίνεση
Του θ . Π . ΛΙΑΝΟΥ

ΤΕΛΙΚΑ ο νέος Πρωθυπουργός είναι ο 
Κώστας Σημίτης. Το πρώτο πράγμα που δικαιούται είναι μια περίοδος χάριτος, μια πίστωση χρόνου. Ορισμένοι ήδη από την πρώτη στιγμή (π.χ. Σαμαράς) του την αρνήθηκαν. Δεν είναι βέβαιο ότι βελτίωσαν με αυτό την «εικόνα» τους.Τελείως λογικά ο Κώστας Σημίτης μίλησε και για συνέχεια και για νέα, άλλη εποχή. Τι παραλαμβάνει το γνωρίζουμε όλοι. Στο πετσί μας. Συχνά με συντριβή και αισθήματα βαθύτατης θλίψης. Τι πρέπει να εππελέσει, επίσης το γνωρίζουμε όλοι. Ας το συνοψίσουμε σε μία φράση: «Πρέπει να κατορθώσει το ακατόρθωτο» .θ α  το πετύχει; Ισως. Κανένας όμως δεν μπορεί να προδικάσει το μέλλον μήτε και το πώς η εξουσία θα τον μετατρέψει και θα τον μεταλλάξει. Αυτό που μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε είναι ορισμένα «ατού» που διαθέτει αλλά και πιθανά εμπόδια που θα συναντήσει.Το κυριάιερο αλλά και το πιο εύθραυστο από τα «ατού» είναι η εντύπωση άτι μπορεί να ανπσιαθεί στα κυριαρχικά ώς σήμερα εκφυλισιικά και παρακμιακά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την «κατάσταση». Το δεύτερο είναι η ελπίδα της σοβαρότητας και του ορθού λόγου, που ίσως επιτρέψει -αυτό ήδη διαφαίνεται- και τη βελτίωση της κάκιστης εικόνας που η χώρα μας, δικαίως ή αδίκως (λόγω υπερβολής σπς επικρίσεις και καταγγελίες, πιστεύω τελικώς αδίκως), έχει στο εξωτερικό, με τεράστιο εθνικό κόστος. Το τρίτο είναι η ελπίδα ότι θα δικαιώσει έμπρακτα την υπόσχεση ουσιαστικού εκσυγχρονισμού της χώρας: πιστεύει κανείς, αλήθεια, ότι είναι ικανοποιητικά και ότι αντιστοιχούν στην εθνική μας «ταυτότητα» η σημερινή κακοδιοίκηση, τα τραγικά ελλείμματα, τα αδιέξοδα της παιδείας, τα σκάνδαλα, οι καμπίνες, η παραοικονομία, ο καθημερινός εξευ- τελισμός του πολίτη; Το τέταρτο είναι η ικανότητα να προστεθεί η ανθρωπιά στο αναγκαίο με ή χωρίς «Ευρώπη» νοικοκύρεμα της ελληνικής οικονομίας. Το πέμπτο είναι η ου-

Η  εκλογή τον κ. Σημίτη 
γέννησε ελπίδες 

και πάντως ανακούφιση 
σε πολλούς καθώς 

και διαβεβαιώσεις ενότητας 
μέσα στο «Κίνημα»

σιασιική συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και όχι η απλή ταπεινωτική πελατειακή σχέση μαζί της. Το έκτο, τέλος, είναι η αποδέσμευση της εξωτερικής πολιτικής μας από τις πάντα τραγικών συνεπειών ενασχολήσεις με το πολιτικό κόστος των σχετικών αποφάσεων αλλά και από την φτωχοπροδρομική αντίληψη άτι πρέπει να αναζητούμε συστηματικά ανταγωνιστικούς προστάτες για να επι- ζούμε.Ακόμη και μια αρχή να γίνει προς τις κατευθύνσεις αυτές, κάτι θα είναι! Μπορεί όμως να γίνει; Ποιο θαύμα μπορεί να μετατρέψει τις σημερινές δομές του ΠαΣοΚ που έχουν τα μέσα να ελέγχουν τον Πρωθυπουργό σε παραγωγούς μιας άλλης από την γνωστή πολιτικής πρακτικής; Πώς θα επιτευχθεί η απομόνωση των γνωστών κέντρων και παράκεντρων που κατόρθωσαν να οδηγήσουν τη χώρα, από την υπόσχεση της μεγάλης αλλαγής του 1981, σπς «αυλές», σπς συνωμοσίες και σπς σκανδαλώδεις διασυνδέσεις με το μαύρο χρήμα εντός και εκτός επικράτειας του 19%;Η  εκλογή του κ. Σημίτη προκάλεσε ελπίδες και πάντως ανακούφιση σε πολλούς καθώς και διαβεβαιώσεις ενότητας μέσα στο «Κίνημα». Τώρα όμως ο λόγος ανήκει πια κυρίως στον νέο Πρωθυπουργό, που πρέπει να αποδείξει και μεγάλες πολιτικές ικανότητες. Δεν έχει να ανπμετωπίσει μόνο τα προβλήματα της χώρας. Εχει να αντιμετωπίσει επίσης τις κομματικές διαδικασίες και ίσως υπονομεύσεις -  ενώ δεν είναι πρόεδρος μήτε καν μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου, το προγραμματισμένο συνέδριο του οποίου μπορεί να οδηγήσει σε δυαρχία - ,  τις αναστάσεις πολλών, ίσως και το κόστος των συμβιβασμών που μπορεί να του επιβληθούν.Την περασμένη Πέμπτη, πολλοί το λένε, στο ΠαΣοΚ επικράτησε η λογική. Δεν θα αργήσουμε να μάθουμε αν η λογική αυτή οδηγεί και σε μια νέα, διαφορετική, αλλαγή, σε μιαν άλλη εποχή.

Σ Ε προηγούμενο φύλλο του «Βήματος» εννέα καθηγητές πανεπισιημίου διετύπωσαν πς απόψεις τους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και πς προοπτικές της στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι εν λόγω συγγραφείς ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και ήταν ή είναι κυβερνητικοί αξιωματούχοι με ενεργό συμμετοχή, σε διαφορετική έκαστος έκταση, στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής, της προηγούμενης και της παρούσας κυβέρνησης. Είναι συνεπώς ενδιαφέρον το συμπέρασμα που προκύπτει από πς αναλύσεις τους ως προς τα επιτεύγματα της κυβέρνησης και ως προς την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί στο μέλλον.Η γενική εντύπωση είναι ότι κατά την τελευταία διετία η οικονομία εξελίχθηκε καλά, με σημαντικότερο αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Ταυτόχρονα μια μικρή βελτίωση έχει επιτευχθεί στα δημοσιονομικά της χώρας, ενώ το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν παρουσιάζει μικρή αλλά όχι ασήμαντη αύξηση, πράγμα που έχει συγκροτήσει την άνοδο της ανεργίας. Παρά τη βελτίωση που παρατηρείται, η κατάσταση της οικονομίας χαρακτηρίζεται εύθραυστη, κρίσιμη, ασταθής, χωρίς υγιείς δυνάμεις, με ισχνή ανταγωνισπκή ικανότητα κλπ.Ως προς την ακολουθητέα πολιτική για το τρέχον και τα επόμενα χρόνια, όλοι οι αρθρογράφοι τονίζουν, αλλά με διαφορετική έμφαση, την ανάγκη της δημοσιονομικής πειθαρχίας, τον περιορισμό του υπερδιογκωμένου και αναποτελεσματικού δημόσιου τομέα, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και φυσικά την περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού. Ολα αυτά μαζί αναμένεται άτι θα φέρουν την οικονομία σε μια πορεία ανάπτυξης έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της σύγκλισης και να ικανοποιηθούν τα κριτήρια που έχει θέσει η συνθήκη του Μά- αστριχτ.Είναι αξιοσημείωτη η συμφωνία που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των οικονομολόγων καθηγητών, που ανέφερα πιο πάνω, για την κατάσταση της οικονομίας. Παρ’ ότι υπάρχουν σοβαρές θεωρητικές επιστημονικές και ιδεολογικές αποκλίσεις μεταξύ των, όλοι (ραίνεται να συμφωνούν στα βασικά σημεία. Πράγματι, η κατάσταση της οικονομίας είναι φανερή σε όλους ακριβώς επειδή είναι σοβαρή. Φυσικά υπάρχουν πάντοτε περιθώρια για διαφορετικές απόψεις. Εγώ, για παράδειγμα, παρ’ ότι συμφωνώ με τις γενικές διαπιστώσεις θα έβλεπα ορισμένα πράγμα-
Ο  κ. Θεόδωρος Π. Λιανός είναι καθηγητής Πολιτι
κής Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Α
θηνών.

τα, π.χ. τον ρόλο του δημόσιου τομέα, κάτω από διαφορετικό φως και επίσης θεωρώ ότι η ακολουθούμενη πολιτική σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενείς επιπιώσεις για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.Στο άρθρο αυτό φ ω ς θέλω να προβάλω μια άλλη πλευρά, που οι συνάδελφοι καθηγητές, καθώς και πολλοί από τους ασκούντες την οικονομική πολιτική τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να υποτιμούν ή να αγνοούν. Αναφέρο- μαι σπς κοινωνικές συγκρούσεις που μπορεί να προκλη- θούν από την εφαρμογή οικονομικών προγραμμάτων που εντείνουν πς κοινωνικές ανισότητες ή που συμπιέζουν ασφυκτικά μεγάλες και ανίσχυρες κοινωνικές ομάδες.Η πολιτική λιτότητας που εφαρμόζεται με σκοπό τη μείωση του πληθωρισμού και τη δημοσιονομική εξυγίανση βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σιη συμπίεση των πραγμαπκών αμοιβών και συντάξεων, με αποτέλεσμα να επιτείνονται οι εισοδημαπκές ανισότητες. Την ίδια εποχή που τα κέρδη αυξάνονται, μεγάλες κοινωνικές ομάδες βλέπουν το πραγματικό τους εισόδημα να συρρικνώνεται και συνεπώς τη σχετική τους θέση να χειροτερεύει. Ολοι γνωρίζουμε ότι η φτώχεια ανάμεσα σε φτωχούς είναι υποφερτή, αλλά η φτώχεια ανάμεσα σε σχετικά πλούσιους δεν είναι. Με αυξανόμενη την οικονομική ανισότητα, η επίτευξη της κοινωνικής συναίνεσης που απαιτείται για την επιτυχία του προγράμματος λιτότητας καθίσταται συνεχώς πιο δύσκολη και οι κοινωνικές συγκρούσεις συνεχώς πιο πιθανές. Οταν το χάσμα ανάμεσα στα καταναλωτικά πρότυπα των πλουσιοτέρων και σπς οικονομικές δυνατότητες των φτωχοτέρων διευρύνεται, η κοινωνική δυσαρέσκεια και οι κοινωνικές εκρήξεις δεν πρέπει να θεωρούνται εκπλήξεις.Δεν είναι εύκολο να προσδιορίσει κανείς κατά τρόπο αναμφισβήτητο τον επιμερισμό των οικονομικών βαρών του προγράμματος λιτότητας σπς διάφορες κοινωνικές ομάδες. Είναι όμως λογικό να υποστηρίζει κανείς ότι κοι
νωνικές ομάδες ή σύνολα ατόμων που βρίσκονται στα 
όρια της φτώχειας ή κάτω από αυτά πρέπει να εξαιρού
νται από τα οικονομικά βάρη των προγραμμάτων λιτό
τητας.Πίσω από τους οικονομικούς δείκτες βρίσκονται κοινωνικές δυνάμεις που είναι πιθανό να κινούνται προς αντίθετη κατεύθυνση. Ενώ ο δείκτης τιμών επιβραδύνεται, η κοινωνική δυσαρέσκεια μπορεί να ογκούιαι με απρό- βλεπτες εξελίξεις. Αυτός είναι ο παράγοντας που οι σχεδιαστές της οικονομικής πολιτικής φαίνεται να αγνοούν ή να υποτιμούν. Φυσικά διαπράτιουν σοβαρό λάθος.

Μ ε αυξανόμενη την οικονομική 
ανισότητα, η επίτευξη 

της κοινωνικής συναίνεσης
καθίσταται συνεχώς πιο δύσκολη 

και οι κοινωνικές συγκρούσεις 
συνεχώς πιο πιθανές
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Του Ν. ΜουζεληΜΕ τον θάνατο, μετά από μακρόχρονο αγώνα εναντίον του καρκίνου, του Φρανσουά Μιτεράν, πολλοί προσπάθησαν να βρουν αναλογίες με την κατάσταση του Ανδρέα Παπαν- 
δρέου. Νομίζω όμως ότι η πιο κατάλληλη σύγκριση της ελληνικής περίπτωσης είναι λιγότερο με τη Γαλλία του Μιτεράν και περισσότερο με την Ισπανία του Φράνκο.Οπως είναι γνωστό, ο Φράνκο στα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν βαριά άρρωστος και βιολογικά ανίκανος να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως αρχηγός του κράτους. Παρ’ όλα αυτά, όπως και στην περίπτωση του δικού μας Πρωθυπουργού, του ήταν αδύνατον να αφήσει τα ηνία της εξουσίας. Αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο πολιτικό κενό που επληρούτο από το στενό φιλικό και συγγενικό περιβάλλον του στρατηγού. Σε αυτό το περιβάλλον η σύζυγός του, της οποίας η αρπακπκότητα άφησε εποχή στα ισπανικά πολιτικά χρονικά, έπαιζε έναν κεντρικό ρόλο. Τέλος, ακόμη και όταν ο ισπανός δικτάτορας ήταν σε κατάσταση φυτού, υπήρξαν προσπάθειες από το στενό περιβάλλον του συστηματικής απόκρυψης της αλήθειας γύρω από την υγεία του, καθώς και απεγνωσμένες προσπάθειες διαιώνισης της πολιτικής αστάθειας σαν τον μόνο τρόπο διασφάλισης των «κεκτημέ- νων». (Για τα τελευταία χρόνια του 
Φράνκο βλέπε τη μνημειώδη βιογρα-

Ο  κ. Νίκος Μουζέλης είναι καθηγη
τής στη London School o f  Eco
nomics.

φία του Paul Preston, καθηγητή ι
σπανικών σπουδών στο London 
School o f Econom ics.)Δεδομένου ότι ο Φράνκο ήταν ο ιδρυτής και αρχηγός ενός ημιφασισα- κού καθεστώτος, ενώ ο Παπανδρέου ο εκλεγμένος Πρωθυπουργός μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, πώς εξηγούνται οι παραπάνω εκπληκτικές ομοιότητες; Νομίζω πως εξηγούνται, αν

λάβουμε υπόψη μας ότι οι πολιτικοί θεσμοί της μεταπολίτευσης χωλαίνουν σοβαρά και τείνουν σε ένα αυταρχικό σύστημα φιλελεύθερης δημοκρατίας -  ένα σύστημα όπου υπάρχει μεν πολιτικός πλουραλισμός (η «φιλελεύθερη» διάσταση), αλλά δεν υπάρχει ουσια- σπκή ανππροσώπευση συλλογικών και μη στενά κομματικών συμφερόντων στο επίπεδο του Κοινοβουλίου (η «δημοκρατική» διάσταση).Επειδή έχω ήδη ασχοληθεί από αυτές τις στήλες με τα αυταρχικά χαρακτηριστικά του πολιτικού μας συστή

ματος, εδώ θα αναφέρω απλώς αυτό που είναι πιο άμεσα συνδεδεμένο με την τωρινή κρίση: το ότι στη μεταδι- κτατορική περίοδο τα δύο μεγάλα κόμματα μαζικοποιήθηκαν χωρίς να εκδημοκρατιστούν, δηλαδή χωρίς να ξεπεράσουν τα πελατειακά και προσωποπαγή χαρακτηριστικά τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του ΠαΣοΚ, βλέπουμε τον σχηματισμό μιας τυπικά λαϊ-

κισπκής οργάνωσης όπου τα στελέχη μετατρέπονται σε μαριονέτες του χαρισματικού ηγέτη, όπου οι εσωκομματικές δημοκρατικές διαδικασίες υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και όπου κυριαρχεί ένα δεσποτικό, «σουλτανισπ- κό» πνεύμα -  δηλαδή μια πολιτική κουλτούρα όπου τα σκάνδαλα, η λασπολογία και οι ίντριγκες οργιάζουν και όπου οι αυλοκόλακες, οι μάγοι, α- στρολόγοι και άλλοι ανεύθυνοι «κολ- λητοί» έχουν καθορισπκή επιρροή στη διακυβέρνηση της χώρας.Νομίζω πως μόνο αν λάβει κανείς

υπόψη του τα παραπάνω μπορεί να εξηγήσει:α) Πώς είναι δυνατόν, ενώ ήδη από το 1994 ο Πρωθυπουργός αδυνατούσε να εκπληρώσει αποτελεσματικά τα κα- θήκονιά του, με ελάχιστες εξαιρέσεις 
(βιάσω Παπανδρέου, Σημίτης, Αρσέ- 
νης), το κόμμα δεν τόλμησε να θέσει θέμα αντικατάστασης του Α. Παπανδρέου.

β) Γιατί ακόμη και μετά τη δραματική επιδείνωση της υγείας του Α  Παπανδρέου τους δύο τελευταίους μήνες, το 
δημοκρατικό δικαίωμα αλλά και καθή
κον της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να αντικαταστήσει τον Πρωθυπουργό με απλή πλειοψηφία σε περίπτωση όπου ο τελευταίος αρνηθεί να παραιτηθεί -  αμφισβητήθηκε με επιχειρήματα βασισμένα σε βυζανπνολογίες γύρω από το Σύνταγμα, σε λιβανολογίες γύρω από τον ιστορικό χαρακτήρα του αρχηγού του ΠαΣοΚ και σε κινδυνολογίες περί διάσπασης του κόμματος.

Το μόνο αισιόδοξο στην παραπάνω καταθλιππκή εικόνα είναι όπ έστω και στο παρά πέντε η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών του κυβερνώνιος κόμματος, υπό την πίεση της κοινής γνώμης, αποφάσισαν επιτέλους να υψώσουν το ανάστημά τους και να βάλουν ένα τέλος σε αυτή την απίστευτη ιλαροτραγωδία, ανατιθέμενοι σας προσπάθειες της πρωθυπουργικής καμαρίλας και των «προεδρικών» να διαιω- νίσουν το κενό εξουσίας. Οι τελευταίοι, υπό την πίεση των γεγονότων, αναγκάσθηκαν να υποχωρήσουν και αυτό οδήγησε στην παραίτηση του Πρωθυπουργού και στο ξεκίνημα των διαδικασιών εκλογής του διαδόχου του. Τη σπγμή που γράφω αυτό το κείμενο δεν έχει ακόμη αναδειχθεί ο νέος πρωθυπουργός. Ελπίζω ο διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου να λειτουργήσει όχι σαν κληρονόμος του «ιστορικού» αρχηγού, αλλά σαν ηγέτης που θα δώσει λιγότερη έμφαση στη συνέχεια και περισσότερη στην ανάγκη ρήξης με το λάίκισπκό παρελθόν του ΠαΣοΚ -  δηλαδή στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πολιτικού ήθους, ενός βασικού εκδημοκρατισμού του κόμματος και ενός σοσιαλδημοκρατικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας.Τέλος, ανεξάρτητα με το ποιον θα ψηφίσουν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα πρέπει όλα τα μέλη και στελέχη του ΠαΣοΚ να επιβάλουν ένα νέο οργανωτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δεν θα είναι πια δυνατόν στον νέο αρχηγό / πρόεδρο να μετατρέψει ξανά το κόμμα σε προσωπικό φέουδο.
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Ελπίζω  ο διάδοχοί του Ανδρέα Παπανδρέου να λειτουργήσει 
όχι σαν κληρονόμοε του «ιστορικού» αρχηγού, αλλά σαν ηγέτης 
που θα δώσει λιγότερη έμφαση στη συνέχεια και περισσότερη 

στην ανάγκη ρήδηε μ ε το λαϊκισηκό παρελθόν του Π α Σ ο Κ

ΓΡΑΦΑΜΕ στα τρία προηγούμενα άρθρα (και έχουμε γράψει επανειλημμένα στο παρελθόν) για την ημεδαπή (αλλά και την αλλοδαπή) εκπαιδευτική μαϊμουδοσκη- νή. Οπου δηλαδή πρόσωπα και πράγματα υποκρίνονται ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που πράγματι είναι προς ίδιο όφελος και με συμπαρομαρτούνια την εξαπάτηση και τη ζημιά των νέων και των οικογενειών τους. Το χείριστο δε είναι όπ στην Ελλάδα η μάίμου- δοσκηνή έχει ως κύριο θιασάρχη το ίδιο το κράτος. Ετσι διαβάζουμε, π.χ., ότι: στελέχη του υπουργείου Εργασίας εγκρίνουν τη λειτουργία «ανύπαρκτων» κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, ότι στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών οι μισοί καθηγητές κατηγορούν τους άλλους μισούς όπ έχουν πλαστά πτυχία και διδακτορικά, όπ στο υπουργείο Δικαιοσύνης απονέμονται «πτυ
χία» με νόμο, όπ οι τριετούς φοπήσεως απόφοιτοι των ΤΕΙ δικαιούνται διά να κάνουν πηδηχτά μεταπτυχιακές σπουδές στα πενταετούς φοιτήσεως πανεπιστήμια και όπ ετοιμάζεται τροπολογία διά της οποίας οι άνευ πανεπιστημιακού πτυχίου «καθηγητές» των ΤΕΙ (που δεν έχουν τα νόμιμα προσόντα να διδάξουν ούτε στη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση) θα εξομοιωθούν και συνιαξιοδοτικά με τους καθηγητές των πανεπιστημίων και θα υπηρετούν, όπως το Σύνταγμα ορίζει, ως το 67ο (68ο;) έτος της ηλικίας τους!Παράλληλα γνωρίζουμε εκπαιδευτικά παράξενα όπως: / Τ>· < Ρ Γ ·όπ σπς επιτροπές παιδείας των κομμάτων το πιο δυσεύρετο ον είναι κάποιος αξιόλογος εκπαιδευτικός, όπ οι μεταπτυχιακές σπουδές των πανεπιστημίων δεν χρηματοδοτούνται και ότι, όταν τα πανεπιστήμια βρίσκουν τα ίδια χρήματα για υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών, στην υποτροφία επιβάλλίεται φόρος εισοδήματος και φόρος προσπθέμενης αξίας (!!!) (αλήθεια λέω και φιλάω και σταυρό), όπ το κόμμα που απαγόρευσε τη λειτουργία επίλεκτων δημόσιων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Βαρβάκειο κλπ.) επιτρέπει τη λειτουργία επίλεκτων ιδιωτικών σχολείων (ισότιμων προς τα δημόσια), όπου η βασική γλώσσα διδασκαλίας δεν είναι η ελληνική και όπου η ελληνική ιστορία και τα ορθόδοξα θρησκευτικά είναι μαθήματα... επιλογής (τα παραπάνω με ιδιαίτερη αφιέρωση στον κ. 
Λευτέρη Βερυβάκη και στον φίλο μου Δημήτρη Ρόκο, που ευτυχώς γι’ αυτόν είναι εκτός κόμματος), όπ το μεγάλο υπουργείο - μαϊμού, ενώ δεν έχει καταφέρει επί δύο χρόνια να απορροφήσει και μοιράσει στα ελληνικά σχολεία ούτε μια δραχμή, από τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια που είναι διαθέσιμα στα πλαίσια του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, περηφανεύεται δημόσια για την... απορροφητικότητά του (!!!), όπ στο καλύτερο (και παλαιότερο, αλλά ουδόλως αναγνωριζόμενο παρά τις

Ο  Θ. Λονκάκης είναι καθηγητής του Εθνικού Μετσο- 
βίου Πολυτεχνείου.

Ο 9àvaios 
mspaïpoùs

Του Θ. Λουκακη

6.000 σπουδαστές του) ιδιωτικό σχολείο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν, παράλληλα προς τις πανεπιστημιακές σπουδές τους, πολλοί νέοι λόγω των χρήσιμων για επαγγελματική αποκατάσταση γνώσεων που παρέχει και, τέλος, όπ υπάρχει τμήμα ΤΕΙ με 30 διδάσκοντες από το οποίο αποφοιτούν κατ’ έτος επτά (7) σπουδαστές!!!

Ο ι κάθε λογάς μαϊμούδες 
πρέπει να πεθάνουν! 

Γενικώς και όχι φυσικά 
μόνο στον χώρο 
της εκπαίδευσης

ΤΑ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ, αλλά και πολύ περισσότερα, είναι φυσικά γνωστά σε όλους τους παροικούντας την Ιερουσαλήμ «πνευματικούς» ανθρώπους, που γράφουν δεξιά και αριστερά περί παντός επισιητού, επικρίνοντας συνη- θέστατα τα πανεπιστήμιά μας. Τίποτε όμως περί της ταμπακέρας δεν έχουν να πουν. Ούτε το ότι το υπουργείο - μαϊμού ουδεμία σχέση είχε, έχει ή προτίθεται να έχει με την πανεπιστημιακή έρευνα, τους ενοχλεί. Και η χώρα προχωρεί χαζοχαρούμενα στη γενικευμένη παρακμή. Οπου, π.χ., ορισμένοι διδάσκοντες τον Μαρξισμό κατοικούν σε παλάτια, πράγμα που θεωρείται δημοκρατικά καταχτημένο δικαίωμα από τους ομοϊδεάτες τους!Συνεπώς, αν πρόκειται να διασωθεί η χώρα μας από την καταβαράθρωση, οι κάθε λογής μαϊμούδες πρέπει να πεθάνουν! Γενικώς και όχι φυσικά μόνο στον χώρο της εκπαίδευσης. Και μόνο σε άτομα με καταξιωμένο έργο σε μια περιοχή πρέπει να ανατίθεται ο περαιτέρω σχεδιασμός. Ενώ τώρα, συνήθως, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, τις περισσότερες φορές στο όνομα της κακώς εννοούμενης κομματικής συγγένειας ή λόγω ανταποδοτικών ιδιοτελών σκοπιμοτήτων.Είναι, π.χ., δυνατόν να κατανοήσει κομματικά διορισμένος μάνατζερ διαπιστώσεις όπως ότι «στην αύξηση 
της παραγωγικότητας επιδρούν περισσότερο οι ικανό
τητες του μάνατζμεντ, οι κανόνες εργασίας και το θε
σμικό πλαίσιο παρά οι βασικές δεξιότητες των εργα
ζομένων» ή τον εαυτό του ακαδημαϊκό δάσκαλο οραμα- τιζόμενος καθηγη*ής των ΤΕΙ να παραδεχτεί όπ ο «πα
ραδοσιακός ρόλος των τεχνολογικών ιδρυμάτων είναι 
σημαντικότερος από το μαϊμούδισμα των πανεπιστη
μίων» και όπ <χάνεται η διαύγεια του τι σημαίνει ανώ
τατη εκπαίδευση όταν τα επαγγελματικά μαθήματα νο
θεύονται με ακαδημαϊκά στοιχεία»;Τώρα που η πολιτική σκηνή φαίνεται να αλλάζει και που έχει αρχίσει να γίνεται γενικώς κατανοητό ότι δεν είναι εφικτό να προοδεύσουμε ως χώρα με τις παλιές κακές πρακπκές, ίσως έφτασε ο καιρός να θανατώσουμε τις μαϊμούδες. Και, ειδικότερα στον χώρο της εκπαίδευσης, να προσπαθήσουμε, σε αξιοκρατικό και διακομματικό επίπεδο (και όχι σε επίπεδο αφανών ημιμαθών συμβούλων), πρώτα να διαμορφώσουμε σωστά και μετά να λύσουμε το υπαρξιακό για τη χώρα πρόβλημα της ελεύθερης, σωστής και αποδοτικής εκπαίδευσης των νέων μας. Με συστράτευση του ιδιωτικού και του (μπατίρη) δημόσιου τομέα. Χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις και χωρίς ιδιοτελείς μεθοδεύσεις.

Η ΑΝ ΑΣΚΟΠ Η ΣΗ  της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής επί ενάμιση αιώνα προσφέρει δύο διαπιστώσεις και δύο διδάγματα:Η μία διαπίστωση είναι πως η πορεία της εξωτερικής αυτής πολιτικής δεν υπήρξε ευθύγραμμη.Είχε τις εναλλαγές της από τις ευτυχείς στις ατυχείς περιόδους. Την άστοχη πολιτική της οθωνικής εποχής διαδέχθηκε η αποτελεσματικότερη πολιτική ως την προσάρτηση της Θεσσαλίας. Την απογοήτευση του 1897 διαδέχθηκε η ικανοποίηση για την έκβαση των βαλκανικών πολέμων. Και οι εναλλαγές συνεχίζονται. Ούτε περίεργο, ούτε σπάνιο είναι το φαινόμενο στη ζωή των λαών.Η άλλη διαπίστωση είναι ότι το επίκεντρο των προβλημάτων της εξωτερικής μας πολιτικής μετατοπίζεται με τα χρόνια. Τη μονοσήμαντη αλυτρωτική πολιτική διαδέχθηκαν οι δεκαετίες που μας προβλημάτιζαν ταυτόχρονα προς δύο μέτωπα, το τουρκικό και το σλαβικό. Για ένα διάστημα εστιάζεται η προσοχή μας στον κίνδυνο από βορρά. Επανέρχεται λίγο μετά υπό άλλη πλέον μορφή η τουρκική απειλή. Κάποτε ανοίγει μπροστά μας το ολότε- λα νέο σκηνικό της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η μετατόπιση του κέντρου βάρους των προβλημάτων μας διά μέσου της ιστορίας του ελεύθερου κράτους μπορεί να γίνεται με βραδύ ρυθμό δεκαετιών, συνεπάγεται πάντως την επιτακτική ανάγκη να προσαρμόζονται ανάλογα οι σκέψεις και οι προσπάθειές μας για να μη σκεπτόμαστε το μέλλον με καλούπια σκέψης του παρελθόντος. Η παλινδρόμηση των σκέψεων και των προσπαθειών μας στα τελευταία χρόνια μας έκανε να κινούμεθα αντίθετα προς το ρεύμα της ιστορικής εξέλιξης.Καμιά χώρα δεν μπορεί να διεκδική- σει το «άριστα» στην εξωτερική πολιτική. Ο λες έκαναν κατά καιρούς τα λάθη τους, άλλοτε είδαν μυωπικά τα προ

βλήματα του μέλλοντος, άλλοτε υπερτίμησαν τις δυνάμεις τους ή υποτίμησαν τις δυνατότητες του αντιπάλου. Και η Ελλάς πότε κινήθηκε με ανεπαρκή πληροφόρηση, πότε έκανε λάθη εκτιμήσεων, πότε στάθμισε επιπόλαια τα πράγματα, πότε αποδυνάμωσε το εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής που είναι η διπλωματική υπηρεσία. Η ανασκόπηση όμως της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής δείχνει ότι σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες χώρες πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα δύο πράγματα και να αντλήσουμε δύο διδάγματα.Το πρώτο είναι ότι σ’ όλη την ιστορία μας οι αυθορμητισμοί, οι συναισθηματισμοί και οι συνθηματολογίες δεν μας ωφέλησαν, αλλά μάλλον έβλαψαν ως οδηγοί των ενεργειών μας.Το δεύτερο δίδαγμα, που συνδέεται άμεσα με το πρώτο, είναι ότι οι εκάστο- τε πολιτικές ηγεσίες -  στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση -  καλά θα κάνουν να μην παρασύρονται και, ακόμη λιγότερο, να μην προκαλούν οι ίδιες τον αυτοεγκλωβισμό τους σε συνθήματα που εκτοξεύονται μόνο για να προσπορίσουν κάποιο εσωτερικό όφελος ή να αποτρέψουν κάποιο πολιτικό κόστος. Οταν διακηρύσσεται ως «ανυποχώρητη» μια πολιτική, οδηγείται στην αναπηρία της αγκύλωσης. Οταν επαίρεται ότι είναι «ασυμβίβαστη», αφήνει να χάνονται ευκαιρίες για χάρη κάποιου αβέβαιου μέλλοντος. Οταν διατρανώνεται ως «υπερήφανη», μπορεί να καταλήξει στην ταπείνωση.Αν οι πολιτικές ηγεσίες συμφωνήσουν ότι η εξωτερική πολιτική είναι «εν ου παικτοίς» και την εξαιρέσουν από το γήπεδο των κομματικών/προσωπικών ανταγωνισμών, η προοπτική για την ελληνική εξωτερική πολιτική θα είναι καλύτερη.

Τι ειδοίΕ εξωτερικήπολιτική
-Του Βυρ. Θεοδωροπουλου-

Κυκλοφορεί την ερχόμενη 
εβδομάδα από τις εκδόσεις 

I. Σιδέρη στη σειρά 
των Κειμένων Εργασίας 

του ΕΛΙΑΜΕΠ το νέο βιβλίο 
του πρέσβη ε.τ. Βύρωνα 

Θεοδωρόπουλου «Ανασκόπηση - 
Η  εξω τερική πολιτική 

της νεότερης Ελλάδας».
Ο  συγγραφέας παρουσιάζει 

και σχολιάζει μερικές σημαντικές 
περιόδους της νεότερης ελληνικής 

ιστορίας -  από την εθνική 
ολοκλήρωση ως την καταστροφή 

του 1922, τον ψυχρό πόλεμο 
και το Κυπριακό.

«Το Βήμα» προδημοσιεύει 
σήμερα ένα μικρό απόσπασμα 

του βιβλίου.
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ΤΟ ΒΗΜΑ

21 Ιανουάριου 1996Είκοσι οκιώ σημεία - κλειδιά στη
αγαπα
αποσιρέφειαι

0  έρωτας οι γυναίκα που αγάπησε και μίσησε, 
οι φίλοι, οι αδυναμίες και οι προτιμήσεις 

του ιδρυτή του ΠαΣοΚ
Της TIN ΑΣ ΠΟΛΙΤΗ

•  Τα σχολικά 
χρόνιαΟ Ανδρέας ήταν ένα παχουλό παιδάκι, σκληρό και απείθαρχο. Την πρώτη και τη δεύτερη τάξη του δημοτικού τις τελείωσε στη Σχολή Αηδονοπούλου, όπου ήταν «ο πονοκέφαλος». Στην τρίτη και στην τέταρτη τάξη είχε δασκάλα στο σπίτι. Στην πέμπτη εγγράφεται στο Κολ- λέγιο Αθηνών, που είχε ιδρυθεί πριν από λίγα χρόνια. Ανήκε στην περίφημη «τάξη του 1938» -  κάθε τάξη χαρακτηριζόταν από τη χρονολογία όπου τα παιδιά τελείωναν τις γυμνασιακές σπουδές τους. Οταν πρωτοπήγε στο Κολλέγιο ήταν πολύ κακός μαθητής. Τον φώναξε όμως ο πατέρας του και μετά από έναν φιλικό διάλογο τον έφερε στο φιλότιμο και έγινε ένας από τους πρώτους μαθητές. Την τελευταία τάξη του γυμνασίου την τελείωσε στο Πειραματικό Σχολείο για να κερδίσει έναν χρόνο και να πάει νωρίτερα στο πανεπιστήμιο, μια και το Κολλέγιο ήταν επτατάξιο.Στο Πειραματικό συστηματοποιούνται οι σοσιαλιστικές ανησυχίες του, που κορυφώθηκαν όταν πήγε στη Νομική Σχολή.Στο Κολλέγιο δεν μετείχε στις δραστηριότητες των συμμαθητών του. Είχε τον δικό του κύκλο με παιδιά και από το Κολλέγιο αλλά και εκτός. Τον ενδιέφεραν τα κοινωνικά και πνευματικά ζητήματα και εκφραζόταν μέσα από μια τροτσκισπκή ομάδα που είχαν δημιουργήσει με τους φίλους του. Ανπ'θετα δεν μετείχε σε αθλητικές εκδηλώσεις.Οπως θυμούνται συμμαθητές του, δεν συνήθιζε να κάνει παρέα με ομότιμους ή ανωτέρους. Του άρεσε να άρχει ομάδων κατωτέρων του για να τους ελέγχει. Σε αυτόν τον κύκλο ανήκε και ο μετέπειτα υπουργός Δημοσίας Τάξεως 

Χρηστός Αποστολάκος, ο γνωστός ως «Μπερτόδουλος». Αυτή η τάση τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή. Ο  πατέρας του είχε πει ότι πάντα είχε μια αδυναμία στην επιλογή συνεργατών και φίλων. Δεν ήθελε αντιρρησίες και ανθρώπους με γνώμη πλάι του.Στο Κολλέγιο γνώρισε και τον Κάρολο Κουν, που ήταν ο καθηγητής του των αγγλικών και τον έβαλε μάλιστα να παίξει στους «Βατράχους» του Αριστοφάνη. Ο  Κουν τον μύησε και στα έργα του Σαίξπηρ.Οταν πήγε στην Αμερική για να συνεχίσει τις σπουδές του, το 1940, είχε στην τσέπη του 14 δολάρια. Τον βοήθησαν οικονομικά η κόρη της Κυβέλης Αλίκη και ο άνδρας της Πωλ Νορ, που ζούσαν ήδη στην Αμερική. Δούλεψε κατά τη διάρκεια των σπουδών του ως βιβλιοθηκάριος στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ενώ όταν πήγε στο Χάρβαρντ έπλενε τα τζάμια της Θεολογικής Σχολής.•  Ο  άνθρωπος 
που εμπιστεύεται

Ο  Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήταν ποτέ σταθερός στις φιλίες του. Κάποιοι τον λένε «άφιλο», χαρακτηρισμός που ο ίδιος απορρίπτει. Ωστόσο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η μακρόχρονη και σταθερή φιλία του με τον Α- 
ντώνη Λιβάνη. Πολλοί ή και κάποιες προσπάθησαν να διαρρήξουν αυτή τη φιλία. Ο  Αντώνης Λιβάνης, όμως, σιωπηλός και ψύχραιμος είναι ο μόνος άνθρωπος που ακούει ο Ανδρέας, ο μόνος που μπορεί να τον επηρεάσει. Ε ξ ου και οι κατά καιρού.ς κόντρες του με τη Δήμητρα.•  Η  θέση του 

για τον έρωταΑτομα που τον ξέρουν πολύ καλά λένε ότι αρχικά ήταν δειλός στις ερωτικές εκδηλώσεις. Είχε ένα κόμπλεξ απέναντι στον πατέρα του, που τον ακολουθούσε η φήμη του γυναικοκατακτητή. Σιγά σιγά ξεθάρρεψε και άρχισε τους έρωτες όχι ως κυνηγός της ηδονής, αλλά ως ένας άνθρωπος που επιζητούσε τον με-

γάλο έρωτα, την αγάπη. Βαριόταν όμως εύκολα και όλες οι εξωσυζυγικές σχέσεις του είχαν... ημερομηνία λήξεως τα τρία χρόνια. Αλλά και η σχέση του με τη Μαργαρίτα είχε λήξει προ πολλού, όπως είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του στο «Marie Claire» το 1989. Ετσι, μετά το Χέρφιλντ διαλέγει να μείνει με τη Δήμητρα και στην ίδια συνέντευξη λέει ότι θεώρησε χρέος του να μην υπο- κριθεί και να μην αποκρύψει μια σχέση του τόσο καταλυτική όσο αυτή, που την χαρακτήριζε μια βαθιά αγάπη, κατά την έκφρασή του. Για τη Δήμητρα είχε πει τότε ότι ήταν μια γυναίκα με προσωπικότητα, κρίση, ψυχική γενναιοδωρία και ανιδιοτέλεια. Με αυτά τα λόγια την ζωγράφισε το 1989.•  Η  ψυχοσύνθεσή του 
και οι ανασφάλειές τουΟ  ίδιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ευαίσθητο και εκφράζει τη βαθιά πίστη του στον άνθρωπο. Η κ. Αγγέλα Κοκκόλα, που έζησε κοντά του πάρα πολλά χρόνια, τον περιγράφει ως άνθρωπο που όλα θέλει να γίνονται αμέσως, μιλάει πολύ όμορφα, τόσο που σαγηνεύει, προσόντα του είναι η διορατικότητα, η ακτινοβολούσα προσωπικότητα, η γενναιοδωρία, ενώ στα «μείον» του καταγράφει τον εύκολο ενθουσιασμό και την ευπιστία. Ο  Ανδρέας Παπανδρέου όμως είναι ένας άνθρωπος που ακούει τους πάντες, δεν μιλάει πολύ, σου δείχνει ότι τον έπεισες αλλά τελικά κάνει μόνο αυτό που πιστεύει ο ίδιος. Αυτοί που τον ξέρουν πολύ καλά λένε ότι το βασικότερο χαρακτηριστικό του, αυτό που εξηγεί και πολλές φάσεις της ζωής του είναι η ανασφάλεια.•  Τι προσέχει 
σε μια γυναίκαΑναμφίβολα την εξωτερική εμφάνιση. Του άρεσαν πάντα οι ψηλές, οι εντυπωσιακές. Από εκεί και πέρα ήταν αρκετό να του δείξει ότι τον είχε αγαπήσει πολύ, ότι ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής της, ότι μπορούσε να κάνει τα πάντα γι’ αυτόν και... ακολούθως μπορούσε και αυτός να κάνει τα πάντα γι’ αυτήν και να την επιβάλει.•  Οι σχέσεις του 

με την κουζίναΟ  Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε διάφορες φάσεις στη ζωή του. Η άνοδός του στην ελίτ της ακαδημαϊκής Αμερικής τον είχε κάνει, αρχικά, πνευματικά σνομπ. Του άρεσαν λοιπόν η γαλλική κουζίνα, τα γαλλικά κρασιά, οι σαμπάνιες. Ακολούθησε το προφίλ του λαϊκού ηγέτη και έμαθε την ελληνική λαϊκή κουζίνα. Αγαπά ιδιαίτερα τα ψάρια. Με τη Δήμητρα «μυήθηκε» σια κινέζικα και σια εξωτικά. Γενικά είναι ένας άνθρωπος που δεν τον πολυαπα- σχόλησε ποτέ το φαγητό. Πολλές φορές προτού αρρωστήσει απειλούσε ότι θα μαγειρέψει ο ίδιος! Η επίδοσή του έφθανε ώς τα αβγά σκραμπλ! Σπάνια όμως την εξάσκησε. Αυτοί που τον έ- ζησαν από κοντά τον χαρακτηρίζουν καλόβολο στο φαγητό.•  Τα σπορ και 
τα αυτοκίνηταΠαλιά ήταν, λένε, Ολυμπιακός, έτσι απλά. Δεν ήταν φίλαθλος. Λάτρεψε όμως το αυτοκίνητο και έτρεχε σαν ραλίστας, όπως λάτρεψε και το κολύμπι, στη θάλασσα και σε πισίνες. Ακόμη και στο Καστρί είχε φτιάξει μια τεράστια θερμαινόμενη πισίνα για να κολυμπά.•  Η  γυναίκα 
που λάτρεψεΤην έλεγαν Σοφία Μινέικο. Ηταν κόρη πολωνού μηχανικού και διακεκρι-

μένου αξιωματικού του στρατού. Παντρεύτηκε τον Γεώργιο Παπανδρέου και γέννησε στις 5 Φεβρουάριου του 1919 τον Ανδρέα στη Χίο. Αυτή τη γυναίκα την λάτρεψε και την είχε ως τον θάνατό της κοντά του. Ωσπου πέθανε η Σοφία δεν παρέλειπε ποτέ, όταν ο γιος της πήγαινε για ύπνο, να τον φιλήσει, να τον σταυρώσει και να του πει «Να καλοξημερώοεις, παιδάκι 
μου». Εκείνη ήταν που έμαθε σια εγ- γόνια της ελληνικά και καλλιγραφία. Ηταν κομψή, θρήσκα, ρομαντική, διάβαζε ποιήματα και δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τον έρωτά της για τον Γεώργιο Παπανδρέου. Η Σοφία πέθανε λίγο προτού γίνει ο γιος της πρωθυπουργός.•  Η  γυναίκα 

που μίσησεΗταν η Κυβέλη. Ποτέ του δεν της συγ

χώρησε ότι προς χάριν της ο πατέρας του εγκατέλειψε τη Σοφία. Μάλιστα, όπως είναι γνωστό, και οι σχέσεις του με τον πατέρα του ήταν ψυχρές εξαι- τίας αυτής της περίπτωσης.•  Το σοκ
της ζωής τουΟ  χωρισμός των γονιών του. Λέγεται ότι όλες οι ανασφάλειές του οφείλονται σε αυτό το γεγονός. Για όσους α- ντέτειναν ότι και εκείνος το ίδιο έκανε, ο Ανδρέας Παπανδρέου μού είχε πει ότι όταν αυτός χώρισε από τη μητέρα των παιδιών του αυτά ήταν μεγάλα πια και είχαν αρχίσει να φτιάχνουν τις δικές τους οικογένειες.•  Η  μουσική 
που αγαπάΣτην Αμερική αγαπούσε την τζαζ, τον

Φρανκ Σινάτρα και είχε ιδιαίτερη αδυναμία, όπως είναι γνωστό, στο τραγούδι «Strangers in the night». Μετά αγάπησε με πάθος τη μουσική του Τσιτσάνη και εξελίχθηκε σε έναν καταπληκτικό χορευτή του ζεϊμπέκικου, που του είχε μάθει ένας καπνεργάτης από τη Σμύρνη. Η ελληνική μουσική τον θέλγει και φυσικά ακούει ευχάριστα και τον κατά καιρούς συναγωνιστή Θεοδωράκη. Περιστασιακά τον συνέδεσαν με διάφορους τραγουδιστές, όπως ο Βοσκόπουλος, η Ρίτα Σακελλαρίου, η Πρωτοψάλτη κλπ. Αγάπησε για διαφορετικούς λόγους τα τραγούδια «Δυο πράσινα μάτια» που τραγουδούσε στη Μαργαρίτα όταν ήταν ερωτευμένος μαζί της και τελευταία την «Ελένη» με τη Χαρούλα Αλεξίου. Πάντως υπήρξε, εκτός από το ζεϊμπέκικο, δεινός χορευτής και στο μπλουζ, που το χόρευε πολύ θερμά με διάφορες κυρίες.
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Η  n o kam  αλλαγή επανέφερε το Ωνάσειο m m  m vovm vs τον ρυθμοί®. Τα τηλεοπτικά συνεργεία αποσύρονται το ένα μετά το άλλοΤώρα όλοι το εγκαταλείπουν
Ερημιά και άδειες καρέκλες εκεί όπου πριν από λίγες ημέρες δεν μπορούσες ούτε να προχωρήσεις

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΑΠΟ 
ΕΠΙΜΟΝΟ ΠΥΡΕΤΟ
Μικρή ανησυχία χθες στο Ωνά- 
σειο από τον επίμονο χαμηλό πυ
ρετό που παρουσιάζει το τελευ
ταίο διήμερο ο Πρόεδρος του 
ΠαΣοΚ κ. Α. Παπανδρέου. Σύμ
φωνα με το τελευταίο ιατρικό α
νακοινωθέν, «η κατάσταση της υ
γείας του Προέδρου είναι σταθε
ρή. Παρουσίασε πυρετική κίνηση 
η οποία κατά την εκτίμησή μας 
οφείλεται σε αντίδραση της 
πλευροδεσίας. Η αναπνευστική 
και η νεφρική λειτουργία υπο
στηρίζονται περιοδικά από ανα
πνευστήρα και τεχνητό νεφρό α
ντίστοιχα».

Πάντως κανένας γιατρός δεν 
μπορούσε χθες να διαβεβαιώσει 
αν ο πυρετός του κ. Α. Παπαν
δρέου οφείλεται αποκλειστικά 
στην πλευροδεσία, στην έγχυση 
δηλαδή σκληρυντικών υγρών ή υ
πάρχει και άλλο αίτιο.

Το σενάριο μεταφοράς του 
πρώην Πρωθυπουργού στην Αμε
ρική για ολοκλήρωση της ανάρ
ρωσής του εξακολουθεί να είναι 
σε ισχύ αλλά κάποιες οριστικές 
αποφάσεις θα ληφθούν τις επό
μενες ημέρες.

Π ΕΜΠΤΗ μεσημέρι και ώρες αντίστροφης αγωνίας σιο Ωνάσειο. Οι γιατροί αδη- μονούν για τα... ανακοινωθέ- ντα των δημοσιογράφων. Προσεγγίζουν με τρόπο τους εκπροσώπους του Τύπου για να υποβάλουν την κρίσιμη ερώτηση: 
«Πώς πάμε; Πότε θά βγει;». Και απάντηση δεν έπαιρναν, αφού ουδείς ανελάμβανε την ευθύνη μιας παρακινδυνευμένης εκτίμησης.0  προϊστάμενος της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Ωνασείου καθηγητής Στέφα
νος Γερουλάνος δεν άντεξε την πλημμελή ενημέρωση. Κατέβηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι στη μνημειώδη πλέον τέντα με τα τηλεοπτικά συνεργεία και ρώτησε με έκδηλη αγωνία: 
«Τσοχατζόπουλος ή Αρσένης, βρε παιδιά;».Ο  συνάδελφος έσιαξε το σακάκι του, θυμήθηκε τις στιγμές πλήρους εξάρτησης από τον ιατρικό λόγο, και αφού έλαβε το πλέον σοβαρό ύφος του γνωματέυσε: «Βλέπουμε σταθεροποιημένο Ακη». Αργότερα ακολούθησε η «επιπλοκή» Σημίτη...Στο Ωνάσειο πλέον τίποτα δεν θυμίζει την ένταση των πρώτων ημερών. Η παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου την προηγούμενη Δευτέρα και οι αλλεπάλληλες πολιτικές εξελίξεις επέφεραν την πλήρη εκτόνωση.Τα τηλεοπτικά συνεργεία άρχισαν με σταθερό ρυθμό να αναχωρούν από το πάνινο στέγαστρο. Μετά τον Antenna και το Κανάλι 5, που ήδη απέσυραν κάμερες και βαν, από αύριο εγκαταλείπουν το καρδιοχειρουργικό κέντρο της λεωφόρου Συγγρού και τα συνεργεία της ΕΤ1 και ΕΤ2. Εντός των επόμενων ημερών θα ακολουθήσουν και οι άλλοι ηρωικώς παραμέ- νοντες σταθμοί.Οι έγγραφες ιατρικές γνωματεύσεις αποτελούν πλέον ένα απλό συμπλήρωμα του πολυσύνθετου πολιτικού ρεπορτάζ. Η ατάκα - πάσα του παρουσια- στή είναι τώρα... αμετάβλητη.«Μην ξεχνάμε όμως και το Ωνάσειο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο πρώην πρωθυπουργός...» κλπ.Την Πέμπτη το βράδυ, μετά την επίσκεψη του νέου πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη, στην τέντα δεν υπήρχαν παρά μόνο δύο - τρεις δημοσιογράφοι και ένας τεχνικός. Ερημικό ενημερωτικό τοπίο. Το μόνο που ακουγόταν ήταν η φωνή των «τοκ σόουμεν», που σχολίαζαν τις ραγδαίες εξελίξεις από τα μόνιτορ.«Σε δύο - τρεις ημέρες, μετά και την τοποθέτηση της νέας κυβέρνησης, θα υπάρξει σύσκεψη των υπευθύνων, όπου θα διερευνηθεί ποιο θα είναι το μέλλον της παρουσίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Ωνάσειο. Νομίζω ότι αν έχουν φύγει τα περισσότερα τηλεοπτικά συνεργεία, ίσως και αυτή την εβδομάδα, θα μαζέψουμε την τένια», ενημέρωσε «Το Βήμα» ο γενικός διευθυντής του Ωνασείου κ. Ν. Κο- 
νιαράτος.Η διεύθυνση του Ωνασείου, λόγω της χαλαρότητας των τελευταίων ημερών και της πλήρους έλλειψης δημοσιογραφικής «πίεσης», αποφάσισε να επαναφέρει το σύσιημα φρούρησής του σιους κανονικούς του ρυθμούς.Οι βάρδιες των 16 ανδρών ασφαλείας έγιναν μετά το δίμη-

νο της μεγάλης επιφυλακής και πάλι οκτάωρες. Ο  «δανεισμός» των τεσσάρων φρουρών από άλλες δημόσιες υπηρεσίες τελείωσε και πλέον όλα επιστρέφουν στην προ Ανδρέα εποχή. Στο Ωνάσειο βέβαια...Μειώθηκαν πλέον και τα παράπονα του κόσμου για τη «θο

ρυβώδη» παρουσία των δημοσιογράφων αλλά και την προσαρμογή της λειτουργίας του Ωνασείου στη νοσηλεία του κ. 
Ανδρέα Παπανδρέου.«Μόνο τον Ανδρέα κοιτάτε. Δεν έχετε μυαλό να προσέχετε τους δικούς μας ανθρώπους», ανέφεραν σιους υπεύθυνους

του κέντρου. Και αυτό παρ’ ότι στο Ωνάσειο τον «κρίσιμο» Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν 180 χειρουργικές επεμβάσεις, αριθμός - ρεκόρ για το κέντρο.Τώρα οι αντιδράσεις συγγενών και νοσηλευομένων για ειδική μεταχείριση του κ. Α . Πα
πανδρέου έχουν πλέον εκλεί-

ψει. Στη Μονάδα Εντατικής Θ εραπείας, όπου νοσηλευόταν για πολλές εβδομάδες, τέθηκε πάλι σε ισχύ ο αυστηρός κανονισμός λειτουργίας και επισκέψεων των ασθενών.Βασικός κανόνας: «Το επισκεπτήριο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας επιτρέπεται για

δύο άτομα κατά ασθενή». Η εξαίρεση του κανόνα, επί εποχής νοσηλείας του προέδρου του ΠαΣοΚ, όριζε σχεδόν μια... Κεντρική Επιτροπή με δυνατότητα ή διάθεση επίσκεψης του ασθενούς.Στον 6ο όροφο, όπου νοσηλεύεται ο κ. Παπανδρέου, οι επισκέψεις έχουν αραιώσει. Η σύζυγός του αποφεύγει πλέον την τακτική επικοινωνία της, μέσω κινητού τηλεφώνου, με πολλούς δημοσιογράφους εντός και εκτός Ωνασείου και αρκείται να σχολιάζει με τους επισκέπτες τα τελευταία γεγονότα.Αυτή όμως η αιφνιδιαστική «αποσυμπίεση» μπορεί να αφορά και τους θεράποντες ιατρούς του προέδρου του ΠαΣοΚ; «Σε καμία βέβαια περίπτωση δεν αισθάνομαι ότι αποφορτίζομαι επειδή έφυγαν τα τηλεοπτικά συνεργεία ή παραιτήθηκε ο κ. Α. Παπανδρέου. Οταν έχεις να κάνεις με μια τέτοια προσωπικότητα η ευθύνη σου είναι τεράστια και διαρκής», δηλώνει προς «Το Βήμα» ο θεράπων ιατρός του πρώην Πρωθυπουργού και σιαθερό μέλος της ιατρικής ομάδας που τον παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια, κ. Ευθύμιος Λιβάνης.Σχεδόν κανένας ρεπόρτερ δεν επιχειρεί πλέον να επικοινωνήσει με τα μέλη του ιατρικού συμβουλίου. Οι εποχές που τα τηλέφωνα άναβαν και οι αριθμοί αιμοπεταλίων, τα κυβικά εκατοστά των συσσωρευμέ- νων υγρών και οι λοιποί δείκτες της κατάστασης της υγείας του Πρωθυπουργού ήταν περιζήτητοι, πέρασαν ανεπιστρεπτί.Και οι γιατροί δεν έχουν πλέον καμιά διάθεση για ιδιωτικές εκμυστηρεύσεις και δημόσιες δηλώσεις. Ακόμη και αυτές οι δηλώσεις από το... βολάν κατά την αναχώρησή τους από το γκαράζ του Ωνασείου έχουν πάψει να γίνονται. Μάταια περιμένει μόνος του γνωστός ρεπόρτερ για να τους ρωτήσει επί
τ ό ς  ιατρικού επιστητού. Ταάθυρα των οδηγών είναι.ο ν  κλειστά.Και ο ρεπόρτερ σχολιάζει με νόημα: «Ασε, αδελφέ. Εδώ πλέον δεν έχει θέμα...».

0  κ. Δ. Κρεμαστιν08 αποκαλύπτει το παρασκήνιο τη$ απόφασή του Προέδρου του ΠαΣοΚ

Πώδ έφτασε στην παραίτησηΕνημέρωναν τον Α. Παπανδρέου επί πέντε ημέρε8
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ Παπανδρέου ενημερωνόταν σταδιακά επί πέντε ημέρες προτού λάβει την ιστορική απόφαση να παραιτηθεί από τη θέση του Πρωθυπουργού. Το απεκάλυψε, μιλώντας προς «Το 
Βήμα», λίγο προτού υποβάλει την παραίτησή του, ο πρώην υπουργός Υγείας κ. 
Δημήτρης Κρεμαστινός.Ο  θεράπων ιατρός του προέδρου του ΠαΣοΚ περιγράφει τα όσα διαδραματίστηκαν από την ημέρα κατάθεσης της πρότασης μομφής της Νέας Δημοκρατίας ως το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, οπότε ο κ. Παπανδρέου υπέγραψε το κείμενο της παραίτησής του.Απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι υπήρξε κωλυσιεργία στη λήψη της εν λόγω απόφασης, ο πρώην υπουργός Υγείας σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Η ιστορική πραγματικότητα είναι τε
λείως αντίθετη, από όσα τουλάχιστον ε
γώ έχω δει και έχω ακούσει. Η  αλήθεια 
είναι η εξής: ο Ανδρέας Παπανδρέου 
πήρε την απόφασή του μ ε ουσιαστική 
ενημέρωση πέντε ημερών. Από το βρά
δυ που συζητήθηκε η πρόταση μομφ ής 
της Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη, 
ως τη Δευτέρα το πρωί. Ο λος ο άλλος 
χρόνος, λόγω των όσων είχαν εξηγηθεί, 
ήταν συνομιλίες, οι οποίες ήταν πληρο
φοριακές -  περί του διαμορφωμένου 
κλίματος -  αλλά αποσπασματικές. Και 
ποτέ φυσικά δεν ελέγετο, για λόγους υ
γείας, ολόκληρη η αλήθεια, η οποία πά
ντα ήταν πιο σκληρή από αυτά τα οποία 
ελέγοντο σαν πληροφόρηση προς τον 
Πρωθυπουργό».

Αναλύοντας περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν δυνατόν να επισπευστεί η πλήρης ενημέρωση του Πρωθυπουργού σχετικά με εξελίξεις που είχαν προηγηθεί, ο κ. Κρεμαστινός λέγει: 
«Ο λόγος ήταν καθαρώς ιατρικής αιτιο
λογίας. Δηλαδή δεν επιτρεπόταν και δεν 
ήταν δυνατόν να επ¡τραπεί μ ε αυτή τη 
δεδομένη κατάσταση τον Πρωθυπουρ
γού η ενημέρωση με τόσες στρεσογό- 
νες πληροφορίες, οι οποίες θα μπορού
σαν να προκαλέσουν ισχυρό κλονισμό 
της υγείας του».Υπενθυμίζοντας το «ανάστημα του αν- 
δρός», ο προσωπικός γιατρός του προέδρου του ΠαΣοΚ περιγράφει έναν σύντομο διάλογο που είχε ο κ. Παπανδρέου λίγες ώρες μετά την παραίτησή του με έναν από τους θεράποντες γιατρούς: «Ενας α
πό τους γιατρούς τού παρετήρησε: 
Χ θ ες πήρατε μια τόσο πολύ μεγάλη α
πόφαση. Ο  Πρωθυπουργός απάντησε 
φυσικότατα “ποια απόφαση ” και εξή
γησε ότι ήταν θέμα καθήκοντος, όπως 
τουλάχιστον αντελήφθη αυτός τα πράγ
ματα».Μάλιστα ο  πρώην υπουργός Υγείας υπεραμύνεται των διαδικασιών που είχαν ακολουθηθεί, σημειώνοντας ότι δεν ήταν δυνατόν να ενημερωθεί ενωρίτερα ο κ. Παπανδρέου. «Χωρίς να πάρω το μέρος 
του Ανδρέα Παπανδρέου -  γιατί αν το 
πάρω θα δώσω άλλη απάντηση -  θα υ
πενθυμίσω ότι ήταν μια απόφαση πέντε 
ημερών. Και την απόφαση αυτή δεν νο
μίζω  ότι εύκολα μπορεί κανείς να την ε
πικρίνει. Π όσο γρήγορα θα μπορούσε

να την είχε πάρει;», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.
«Επειδή», πρόσθεσε ο  κ. Κρεμαστινός, 

εδίδετο η εντύπωση ότι δεν παρείχοντο 
οι πληροφορίες διότι δήθεν υπήρχε 
πρόβλημα στην εγκεφαλική του λει
τουργία, καθιστώ σαφές για μία ακόμη 
φορά ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοιο πρό
βλημα. Ηταν αδύνατον να δοθεί η αντι
κειμενική σκληρή πληροφόρηση διότι 
αυτή θα επέφερε κλονισμό της υγείας 
του, καθώς ήταν γνωστό ότι δύο βασι
κές λειτουργίες του Πρωθυπουργού υ
ποστηρίζονταν μηχανικά. Οποιον για
τρό και αν ρωτήσετε σε οποιοδήποτε 
μήκος και πλάτος της υδρογείου αν 
μπορεί να δώσει κάποιος σε έναν ασθε
νή τέτοιας κατάστασης πληροφορίες 
που να μεταβάλουν ουσιαστικά την ι
σορροπία του οργανισμού του, δεν νο
μίζω ότι θα μπορούσε να σας δώσει άλ
λη απάντηση».Αναφερόμενος, τέλος, στις επιθέσεις εναντίον του από «μια μειονότητα», όπως την αποκαλεί, ο κ. Κρεμαστινός καθιστά σαφές ότι στην... εν λόγω «μειονότητα» δεν συμπεριλαμβάνεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Είναι δυνα
τόν να αμφισβητήσω ότι ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε λό
γους πολιτικούς και όχι λόγους ζωής: 
Δεν το αμφισβητώ και δεν το αμ 
τησα ποτέ. Είναι όμω ς και οριο  · 
οποίοι δεν εξυπηρέτησαν αυτή 
χή. Δεν μπορούμε όμω ς να πο: 
ποιοσδήποτε σκεπτόταν πολίτικα ι '/Ο. 
να σκοτώσει τον Πρωθυπουργό».


