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ΌΝΟΣ
Κ >  της Κυριακής

ΐιευ Μ ρ ιο  7  υπουργών
•  Αριστερό άνοιγμα 

ρε πανεπιστημιακούς
• Ισορροπία με 5ύο 

«κεντρογενείς»
• Ποιοι «προεδρικοί» 

διασώζοιπαι

* Λ Μ

yia το υπουργείο 
του Τσοχατζόπουλου

•  ΚουξμεΒάοω, 
Π ά γ κ ώ ,α Μ  και

θέσεις
για 12 
θέλουν 
Ακης- 
Αρσένης

ΖΗΤΗΜΑ ωρών είναι η ανα
κοίνωση της κυβέρνησης του 
Κώστα Σημίτη.
Κυβέρνηση που κρύβει εκ

πλήξεις, αφού για τον ανασχη
ματισμό της έπαιξαν αποφασι
στικό ρόλο δύο παράγοντες:

Ο  Οι προτεραιότητες και τα 
κριτήρια του νέου Πρωθυπουρ
γού.
©  Η ανάγκη διατήρησης εσω
τερικών ισορροπιών K a t  καλής 
συνεργασίας με όλες τις εσω
κομματικές δυνάμεις.

Ο κατάλογος -με τους νέους υ
πουργούς διαμορφώνεται μετά 
από ολονύχτια ραντεβού του κ. 
Σημίτη με τους στενούς συνερ
γάτες του, αλλά και τα άλλα 
πρωτοκλασάτα στελέχη.
• Το παρασκήνιο των διαβου-

λεύσεων και τα ονόματα που 
ακούγονται για να μπουν ή 
για να βγουν από την κυβέρ
νηση στις σελ. 14—15.

»Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ των 
Π. Σιάνη, Τ. Κοντόπουλου, Ε. 
Καλογεροπούλου και Θ. Λου-

κόπουλού για: Το νέο στιλ 
που καθιερώνει ο Κ. Σημίτης 
— Τα «πιστεύω» του για τα 
σημαντικότερα προβλήματα 
της χώρας — Τις 5 προτεραιό
τητες της νέας κυβέρνησης 
στις σελ. 2,18-19.

01 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΤΕΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥΣ, ΣΗΜΙΤΗ *
Σ Ε Λ .
22



Σ ελίδα 2 ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 21 Ιανουάριου 1996

Ν έο σ τιη  με
7  κινιϊσειο
ΣΤΟΙΧΗΜ Α ότι τα στελέχη του 

ΠΑΣΟΚ μπορούν να κυβερνήσουν 
με επιτυχία τη χώρα στη μεταπα- 

πανδρεϊκή περίοδο βάζει ο νέος Πρω
θυπουργός Κώστας Σημίτης με την πα
ρουσίαση του νέου κυβερνητικού σχή
ματος.

Στόχος είναι να ανατραπούν τα έως τώ
ρα αρνητικά δεδομένα στην κοινή γνώμη 
και να δοθεί η εικόνα της ανανέωσης, της 
παραγωγής έργου Kat της αποτελεσματι- 
κότητας.
Με λίγα λόγια η νέα κυβέρνηση να κριθεί 

«από την αρχή» ώστε το ΠΑΣΟΚ να κερ
δίσει τις επόμενες εκλογές.
Για το λόγο αυτό ο νέος Πρωθυπουργός 

σχεδιάζει 7 κινήσεις -  αλλαγές που θα 
βελτιώσουν τη λειτουργία της κυβέρνη
σης και τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, 
γνωρίζοντας φυσικά ότι από την επιτυχία 
ή όχι των στόχων αυτών δεν θα κριθούν 
μόνο οι επόμενες εκλογές αλλά και το πο
λιτικό του μέλλον.

Η αντιπολίτευση
Αλλωστε όλοι γνωρίζουν ότι ο κ. Σημί

της μετά από μια σύντομη περίοδο χάρι- 
τος, αν δεν καταφέρει να αλλάξει το κλί
μα, θα δεχθεί την επίθεση της αντιπολί
τευσης αλλά και τις επικρίσεις των εσω
κομματικών του αντιπάλων.
Κι όλα αυτά θα έχουν επίπτωση τόσο 

στην πορεία του κυβερνητικού έργου όσο 
και στην εικόνα της κυβέρνησής του στο 
εκλογικό Σώμα.Ετσι:

ΟΠροβλέπεται η τακτική, ανά δεκα
πενθήμερο περίπου, σύγκληση του 

Υπουργικού Συμβουλίου όπου θα συζη- 
τούνται τα τρέχοντα ζητή
ματα και θα λαμβάνονται α- για θέματα 
ποφάσεις. v t c u .

© Συγκρότηση και λει
τουργία μιας ευέλικτης 

Κυβερνητικής Επιτροπής 
που θα συνεδριάζει κάθε ε
βδομάδα και στην οποία θα 
συμμετέχουν όλοι οι βασι
κοί υπουργοί όπως οι Α. 
Τσοχατζόπουλος, Γ. Αρσέ- 
νης, Κ. Λαλιώτης, Β. Πα- 
πανδρέου, Γ. Παπαντωνί- 
ου, Α. Παπαδόπουλος, ο νέ
ος κυβερνητικός εκπρόσω
πος και πιθανώς οι κύριοι 
Πάγκαλος, Βενιζέλος, Πε- 
πονής ή υπουργοί αρμόδιοι

Διαβάστε σήμερα 
στο αποκαβσπτικό

W IONOE
Κυριακής

ΑΥΤΟ Σ ΕΙΝΑΙ 0 Ν ΕΟ Σ 
Π ΡΟ Ο ΥΠ Ο ΥΡΙΌ Σ:
Τα σχόλια των εταίρων

_______ΣΕΛΙΔΑ 13_______

Ποιοι μένουν,ποιοι φεύγουν
_______ΣΕΛ.14-15_______

Τι πιστεύει για...
_______ΣΕΛ. 18-19_______

0  «άγνωστος» Σημίτης
______ ΣΕΛ. 20-21_______

Οι νέοι βαθμολογούν
ΣΕΛ. 22

που συζητού-

© Αποκλεισμός κάθε ε- 
ξωθεσμικού παράγο

ντα ή Οργάνου στη λήψη 
των αποφάσεων.
Οι υπουργοί θα έχουν άμε
ση πρόσβαση στον Πρω
θυπουργό και θα συνεργά
ζονται τακτικά μαζί του ώ
στε να εξασφαλίζεται ο κα
λύτερος συντονισμός του 
κυβερνητικού έργου.
Για το λόγο αυτό θα βρί

σκεται συχνά στο γραφείο 
του στη Βουλή, θα έχει τα

κτική επαφή με τους 
βουλευτές και θα συμμε
τέχει συχνά στις συνεδριά
σεις του Κοινοβουλίου.

©Λειτουργία της οικο
νομικής επιτροπής και 

των άλλων διυπουργικών ε
πιτροπών ώστε να υπάρξει 
καλύτερη συνεργασία μετα
ξύ των υπουργών και να α
ποφευχθούν οι μεταξύ τους 
τριβές και κυρίως οι δημό
σιες αντιπαραθέσεις.

©Ξεκάθαροι στόχοι και 
προτεραιότητες, λίγες 

δηλώσεις και εξαγγελίες

«ΤΡΙΟ 012 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ
0  νέος Πρωθυπουργός Κώστας 

Σημίτης θα ανακοινώσει αργά σή
μερα το απόγευμα τη σύνθεση της 
κυβέρνησης μετά από συνεννόη
ση με τους συνυποψήφιους του 
Ακη Τσοχατζόπουλο και Γεράσι
μο Αρσένη.
Αύριο τα μέλη του νέου Υπουργι

κού Συμβουλίου θα ορκιστούν ε
νώπιον του Προέδρου της Δημο
κρατίας Κωστή Στεφανόπουλου. 
Θα προηγηθεί η ορκωμοσία του 
νεοεκλεγέντος Πρωθυπουργού 
Κώστα Σημίτη.

Εντός της εβδομάδας ο κ. Σημί
της θα έχει σειρά επαφών και δια- 
βουλεύσεων με υπουργούς των 
σημαντικότερων υπουργείων 
προκειμένου να συντάξει το κεί
μενο των προγραμματικών δηλώ
σεων τις οποίες θα παρουσιάσει 
στη Βουλή προς έγκριση. 
Διαδικασία που αναμένεται να ο

λοκληρωθεί εντός του επόμενου 
ΙΟημερου. Δεν αποκλείεται και το 
ενδεχόμενό η ψήφος εμπιστοσύ
νης στη νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 
να δοθεί την ερχόμενη Παρα
σκευή.

μόνο εφόσον υπάρχουν 
συγκεκριμένες προτάσεις.

©Διάλογος για όλα τα με
γάλα θέματα και απο

φάσεις με τους κοινωνι
κούς, συνδικαλιστικούς και 
παραγωγικούς φορείς και 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Τακτική λειτουργία 
της Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας, η οποία σύντομα θα 
αποκτήσει κανονισμό λει
τουργίας και εκλεγμένο 
γραμματέα, προεδρείο και 
κοινοβουλευτικούς εκπρο
σώπους.
Ακόμη, άμεση συνεργασία 

με τους αρμόδιους τομείς 
εργασίας της Κ.Ο. στο νο
μοθετικό έργο.
Ανάλογη συνεργασία θα 

έχουν οι υπουργοί με το 
Εκτελεστικό Γραφείο για 
κρίσιμα νομοσχέδια και ση
μαντικές πολιτικές αποφά
σεις.

Ιδιοκτησία: «Πήγασος Εκδοτική & Εκτυττωτική Α.Ε.» 
Εκδότης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ 

Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΟΣ
Αρχισυντάκτες 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
χισυντάκτης «Εθνοσπόρ» 

>Σ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣή ® ΡΟΣΛ

Τηλεγραφική διεύθυνση: ΕΤΗΙ 
Τελες Αθήνας: Σύνταξης 2 

ΑΧ: 6013570 - 6391337 - 63965
C210.415

FAX: 6013570,- '6391337 - 6396515 - 6003785 
Γραφεία Θεσσαλονίκης: Μητροπόλεως 50.

Τηλέφωνα: 285.155-285.156 
FAX: 284917 - ΤέλεΕ 412.203.

Γ ραφεία Κρήτης - Ηράκλειο: Κανταλέοντος 10 και Χάνδακος
(Λιοντάρια). Τηλ.: 286415 - FAX: 286416
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ΙΜΝΝΗΊΟΥ
ΙΒ' ΛΟΥΚΑ. Σελ. 1 ημέρας. Αν. 
Ηλ.Τ̂ '.ΔιίοιιΗΙΙίουΒΔιΓ.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
•Δευτέρα 22: Τιμόθεος 
•Τετάρτη 24: Πολυξένη
•  Πέμπτη 25: Γρηγόριος
•  Παρασκευή 26:=ενοφών 
•Σάββατο 2ΤΧρυσόστομος

------

ΘΕΛΕΙ ΕΚΛΟΓΈΣ
ΚΡΙΤΙΚΑ αλλά και δυναμικά πρόκειται να 

αντιμετωπίσει την κυβέρνηση Σημίτη η 
Πολιτική Ανοιξη.

«Ο Κώστας Σημίτης, ο Μιλτιάδης Εβερτ 
αλλά και ο Συνασπισμός μιλούν όλοι για 
εκσυγχρονισμό», μας είπαν τα στελέχη 
του κόμματος.
«Ομως για μας ο εκσυγχρονισμός ταυτί

ζεται με την αναπαλαίωση κάτι που δεν 
έχει ανάγκη ο τόπος».
Ο Αντ. Σαμαράς επιμένει ακόμα στην 

πρότασή του για αναθεώρηση του 
Συντάγματος καθώς και για εκλογές μετά 
από τρεις μήνες.

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 
TOYOTA ΕΛΛΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ
ΑΣΑ ΕΠΕ, Λ. Αργυρουπόλεως 44, Αργυρούπολη 
Τηλ: 994 2178,993 6888

AUT0 - ΣΑΪΤΗΣ ΑΕΑ, Λ. Δεκελείας 223, Ν. Φιλαδέλφια 
Τηλ: 2715400,2715700

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - Ε. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΑΕΕ 
Αθηνών - Πειραιώς 91, Πειραιάς 
Τηλ: 4826710-11,483 2220,483 2982 

ΒΑΣΙΛΗΑΣ- MEGA CARS 
Λ. Κηφισού & Π. Ράλλη 85, τηλ: 562 5500-4 

ΒΑΣΙΛΗΑΣ-“Δ. ΠΕΤΡΟΥ &ΣΙΑΕΕ"
Δυρραχίου 72 - 74, Σεπόλια, τηλ: 513 7911-4,514 4333 

CITY CAR ΑΕΒΕ, Λ. Βουλιαγμένης 322 
Τηλ: 992 6600,992 9511,993 4112

DIMC0 ΑΕ, Λ.Βουλιαγμένης 97, Αγ. Νικόλαος, Γλυφάδα 
Τηλ: 964 0041-44.961 1712

Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Βριλησσού 45, τηλ: 645 4494-5

Σ. ΚΟΙΛΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ηλία Ηλιού 64 & Κουτσονίκα, Ν. Κόσμος
Τηλ: 9010849,901 1501,9012588,9219753 (συν.)

Ε. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΑΕ, Αμφιθέας 76, Π. Φάληρο 
Τηλ: 988 2008,988 4002

Γ. Π. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ EE, Α. Κύμης 79, Μαρούσι 
Τηλ: 2713403,2716501-5 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
Αχιλλέως 57, τηλ: 523 0630,523 9231,523 7794

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΕ, Μεσογείων 300, Χολαργός 
Τηλ: 654 6535,654 3132,654 3600

ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΕ, Κηφισού 168, Περιστέρι
Τηλ: 590 6757,590 9275,5312611,5312616,5312620

I. ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΒΕΕ, Αχαρνών462
Νέα Χαλκιδόνα, τηλ: 2514645,252 7477,253 3770

Δ. Α. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Λ. Αθηνών 234, Χαϊδάρι, τηλ: 532 3700-3

ΠΛΕΣΤΗΣΑΕ
23ο χλμ. Νέας Εθν. Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ελευσίνα 
Τηλ: 554 6302,554 6372,554 3398

SIFIC0 ΑΕ, Θησέως 195, Καλλιθέα 
Τηλ: 958 9075-6,957 2145-7 

ΤΣΟΚΑΣ ΑΕΒΕ, Λ. Μαραθώνος 47, Γέρακας 
Τηλ: 6613061-5

Γ. ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΑΕ, Κοκκινοπούλου 2, Ζωγράφου
Τηλ: 775 4951-2

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΟΥΛΑΣ ΑΕ, Ρούσου Καπετανάκη 6, τηλ: 0841 - 23778

ΑΓΡΙΝΙΟ
θ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ - Β. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ 
1 ο χλμ. Εθνικής Οδού Αγρίνιου - Μεσολογγίου 
Τηλ: 0641-21805 

ΑΙΓΙΟ
Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κορίνθου 2, τηλ: 0691 - 24877,28507

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Ελ. Βενιζέλου 60 
Τηλ: 0333-22594,22873 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΡΑΠΑΝΝΗ ΑΓΝΗ, 2ο χλμ. Αλεξ/πόλεως - Μάκρης
Τηλ: 0551-27614,25264

ΑΛΙΒΕΡΙ
Κ. ΤΣΑΛΑΣ, Αλιβέρι Εύβοιάς, τηλ: 0223 - 24537,23257

ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΠΕΝΤΑΖΟΣΑΕΒΕ
Ναυαρίνου 30, τηλ: 0622 - 28318,28914 

ΑΜΦΙΣΣΑ
Αθ. ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
Σαλώνων 20, τηλ: 0265 - 28319,29205 

ΑΡΓΟΣ
θ. ΠΟΥΛΟΣΑΒΕΕ
Αγ. Κωνσταντίνου 50, τηλ: 0751 - 68380,66826 

ΑΡΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ. Η. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
Κόμβος Ευζώνου, τηλ: 0681 - 26897,24263 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Κ. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΝΤΑΣ - Γ. ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΟΕ 
Αταλάντη Λοκρίδος, τηλ: 0233 - 22560,23128 

ΒΕΡΟΙΑ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
Θεσσαλονίκης 148, τηλ: 0331 - 27187,62779 

ΒΟΛΟΣ 
I. ΜΕΚΚΑΣ
Λ. Αθηνών 78 & Νέγρη, τηλ: 0421 - 63574,68178 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Π. & X. ΠΛΟΥΓΑΡΛΗΣ ΟΕ
Ελ. Βενιζέλου 10, τηλ: 0382 - 22547

ΓΡΕΒΕΝΑ
Π. ΠΩΤΑΣ - Γ. ΝΟΥΤΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
Κ. Ταλιαδούρη 45, τηλ: 0462 - 85045 

ΔΡΑΜΑ
ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΑΕ, Φιλίππου 83, τηλ: 0521 -22102

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Β. ΜΠΑΣΤΑΣ
Αγ.θεόδωρος - Σαρακηνάδο, τηλ: 0695 - 26741

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΣΑΡΗ & ΥΙΟΙ ΑΕ
28ης Οκτωβρίου 17, τηλ: 0665 - 22497

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΕ, Λ. 62 Μαρτύρων 158 
Τηλ: 081 - 251575,256456,250629 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΦΤΣΟΓΛΟΥ, Αγ. Νέστορος 28 
Τηλ: 031 - 542424,511512,610800 (συν.) 

ΚΑΠΚΑΡΙΔΗΣ ΕΠΕ
3ο χλμ. Εθν.Οδού. Θεσσαλονίκης - Αθηνών 
Τηλ: 031-729800-5

TOYOTA ΘΕΡΜΗΣ 
9ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών 
Τηλ: 031 - 474034,475671-4,475771,472745 

TOYOTA LAND ΑΕ
6ο χλμ. θεσ/νίκης - Λαγκαδά, Σταυρούπολη
Τηλ: 031-682221,683241

ΘΗΒΑ
ΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
Μουρικίου 2, τηλ: 0262 - 27403 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 
ΛΟΥΛΑΣ ΑΕ
2ο χλμ. Ιεράπετρας - Γρα Λυγίας, τηλ: 0842-26143 

ΙΣΤΙΑΙΑ
ΑΝΤ. ΓΚΙΖΑΣ, Ισπαία Εύβοιάς, τηλ: 0226 - 52556 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ν. ΔΕΚΟΛΗΣ ΑΕ, 6ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών
Τηλ: 0651-91161

ΚΑΒΑΛΑ
Μ. Π. ΚΑΡΛΙΩΤΗΣ
8ο χλμ. Καβάλας - Ελευθερουπόλεως, Αμισιανά Καβάλας 
Τηλ: 051 - 326721,326723,323720 (συν.)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - 1. ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ ΑΕ 
Αρτέμιδος 181, τηλ: 0721 -23465,23166 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
ΥΙΟΙ Λ. ΝΤΕΝΙΣΗ ΟΕ
1ο χλμ. Καρδ. - Αθηνών, τηλ: 0441 - 22530,26035 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Α. ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
1ο χλμ. Ε.Ο. Καρπενησιού - Λαμίας 
Τηλ: 0237-23280,23576 (συν.)

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
ΣΙΩΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λεωφόρος Κύκνων 28, τηλ: 0467 - 83343,83690 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΔΑΣ ΑΕΕ 
1 ο χλμ. Παλ. Εθν. Οδού Κατερίνης - θεσ/νίκης 
Τηλ: 0351 - 26320,26330,37581,24255 

ΚΕΡΚΥΡΑ
Σ. ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ - Μ. ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ ΟΕ
2ο χλμ. Εθν. Οδού Κερκύρας - Πέλεκα
Τηλ: 0661-36430,23520

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Γ. ΠΑΚΟΥΜΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Σιτεμπόρων 30, Αργοστόλι, τηλ: 0671 - 23075

ΚΙΛΚΙΣ
X. ΖΕΓΟΣ - Δ. ΕΥΑΓΤΈΛΙΔΗΣ ΟΕ
Τέρμα 21ης Ιουνίου, τηλ: 0341 - 27797,27975

ΚΟΖΑΝΗ
ΠΑΡΑΜΑΖΗΣ ΑΕ, Βερμίου 25Α,τηλ: 0461 -31330

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΕ
3χλμ. Εθνικής Οδού Κομοτηνής - Ξάνθης 
Τηλ: 0531-22338,31414 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Γ.Χ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
Πατρών 60, τηλ: 0741 - 23486,21016 

ΛΑΜΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 
213ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας 
Τηλ: 0231-25353,23276,35611 

ΛΑΡΙΣΑ
ΒΑΣ. Δ. ΑΔΑΜΟΥ, 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Λαρίσης - 
Αθηνών, τηλ: 041 - 552601,552602 

ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, 2ο χλμ. Λειβαδιάς ■ 
Λαμίας, τηλ: 0261 - 28827,23308,23761

ΛΗΜΝΟΣ
Μ.ΧΑΨΗ&ΣΙΑΟΕ
Μύρινα Λήμνου, τηλ: 0254 - 23002

ΜΟΙΡΕΣ
Ε. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣΑΕ
Μοίρες Ηρακλείου, τηλ: 0892 - 22460

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
I. & Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ - Π. ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΟΕ 
Αερ. Γιανναρέλη 62, τηλ: 0251 - 27091, 26977 

ΝΑΞΟΣ
Γ.Χ. ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, Χώρα Νάξου, τηλ: 0285-23323 

ΝΑΟΥΣΑ
ΑΝΤ. ΒΟΠΑΤΖΗΣ, Σ.Σ. Νάουσας - Τ.θ. 42 
Τηλ: 0332-42983,42984,42845

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Π.ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΕΕ
Λυγία Ναύπακτού, τηλ: 0634 - 27643,28151 

ΝΕΟΧΩΡΙ
Αθ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
Νεοχώρι Χαλκιδικής, τηλ: 0372 - 41218 

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ
ΑΘ.ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Μουδανιά Χαλκιδικής, τηλ: 0373 - 24600,24500

ΞΑΝΘΗ
Α. ΤΣΕΓΚΕΛΕΤΟΣ ΜΕΠΕ
Τρ. Μιχαηλίδη 22, τηλ: 0541 - 22389

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Γ. ΤΣΙΩΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Κων / πόλεως 1, τηλ: 0552 - 22051,27300-3 

ΠΑΤΡΑ
Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Κορίνθου 376, τηλ: 061 - 321743,321238

ΠΡΕΒΕΖΑ
ΖΗΚΙΔΗΣΣΠΥΡΟΣ
Λ. Ιωαννίνων 301, τηλ: 0682 - 27671,22285,22556

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΠΑΡΑΜΑΖΗΣ ΑΕ
Παρμενίωνος 2, τηλ: 0463 - 22683,81336-8 

ΠΥΡΓΟΣ
θ. ΑΓΤΈΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
4ο χλμ. Εθν. Οδού Πύργου - Πατρών 
Τηλ: 0621-33002,33005 

ΡΕΘΥΜΝΟ
Μ. ΛΙΟΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
Σταμαθιουδάκη 19, τηλ: 0831 - 50600,27002

ΡΟΔΟΣ
I. ΤΖΙΩΡΑΣ- Γ. ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΟΕ
6ο χλμ. Ρόδου - Λίνδου, τηλ: 0241 - 73570-3,30414

ΣΑΜΟΣ
Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Καρλόβασι Σάμου, τηλ: 0273 - 32574 

ΣΕΡΡΕΣ
ΟΥΣΤΡΙΑΣ ΑΕ, 3ο χλμ. Εθν. Οδού Σερρών - θεσ/κης
Τηλ: 0321-50802-3

ΣΚΥΔΡΑ
ΣΩΚΡ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕΕ
Δαβάκη & Σαχίνη Γωνία, τηλ: 0381 - 88956,89714

ΣΠΑΡΤΗ
FILOCAR ΑΕ, Γυθείου 152, τηλ: 0731 - 29615,20477 

ΣΥΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΕΕ 
Παναγο ύλη 6, τηλ: 0281 - 22228,23618

ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΦΟΙ ΧΕΙΡΑΚΗ ΟΕ
4ο χλμ. Τρικάλων - Λαρίσης, τηλ: 0431 - 56200-1 

ΦΛΩΡΙΝΑ
ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Καστρισιανάκη 49, τηλ: 0385 - 22887,25896

ΧΑΛΚΙΔΑ
Μ. & Κ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΟΕΕ
5ο χλμ. Χαλκίδας - Αρτάκης, τηλ: 0221 - 41301-3 

ΧΑΝΙΑ
Γ. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ
Καραϊσκάκη 32, τηλ: 0821 - 92623,98922

ΧΙΟΣ
Δ.ΞΥΔΑΣ
Λεωφόρος I. Χρήστου, τηλζ0271 - 25181,27596

<SB> T O Y O T A
“Όηως σε θέλω. Πάντα κοντά μου.’
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ΓΝΩΜ Η
Μ t i c  K u p i u k Ac

Αποκατάοταοη
m e χαμένης
oOonioTlDQ
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ για το ΠΑΣΟΚ και για τον 
εντολοδόχο Πρωθυπουργό είναι αναμ
φισβήτητα ιστορική.

Κ α λ ο ύ ντα ι να δ ιαμορφώ σουν το π ο λ ιτ ικ ό  
π λ α ίσ ιο  μ ιας νέας π ο λ ιτ ικ ή ς  περιόδου.

Μ ιας περ ιόδου που εκείνο  το  οπο ίο  πρω τί- 
στω ς οφ είλ ε ι να τη χαρακτηρ ίζει ε ίνα ι αυτό 
ακριβώ ς που έλειψ ε περισσότερο τη ν  τελευ 
τα ία  δεκαετία:

Η  α ξ ιο π ισ τ ία  του π ο λ ιτ ικ ο ύ  λόγου  -  είτε  
κομματικός, ε ίτε κυβερνητικός ε ίνα ι αυτός.

Η  δ ια π ίστω ση  ε ίνα ι καταγραμμένη σ ’ όλες 
τ ις  δη μ ο σ κ ο π ή σ εις  τω ν  τελ ευ τα ίω ν  χ ρ ό 
νω ν. Κ α ι η βασικότερη α ιτία σ η  που καθημε
ρινά δ ια τυπώ νετα ι από το ν  απλό  πο λ ίτη  α υ 
τής της χώ ρας ε ίνα ι η μόνιμη α ν α ντ ισ το ιχ ία  
ανάμεσα σ τον  π ο λ ιτ ικ ό  λ ό γο  και τη ν  π ο λ ι
τική  πρακτική.

Α υτή τη δ ικα ιολογη μ ένα  διαμορφωμένη α
ντ ίλ η ψ η  κ α λε ίτα ι ν ’ ανατρέψ ει ο νέος Π ρω 
θυπουργός.

Κ αι εξαρτάται α π οκ λεισ τικ ά  και μόνο από 
τον  ίδ ιο  να το  επ ιτύχει.

Δ ιό τ ι ο ι κ ινή σ εις  ε ίνα ι δύο κα ι σ υγκεκρ ι
μένες.

Η πρώ τη δεν ε ίν α ι ά λ λη  από τη σύνθεση 
της κυβέρνησης τη ν  οπο ία  θα ορκ ίσει αύριο.

Α ν τα  μέλη της δ ια πνέο ντα ι από τη ν  α ν τ ί
ληψ η ό τ ι οφ είλο υ ν  να  μ ιλά νε με ε ιλ ικρ ίνε ια  
προς το  λα ό  κα ι ν ’ αναλα μβάνουν μόνο δε
σμεύσεις σ τ ις  οπο ίες αντικε ιμ εν ικά  ε ίνα ι σε 
θέση να ανταποκρ ιθούν, τότε η πρώτη μάχη 
θα έχει κερδηθεί.

Κ α ι η δεύτερη ε ίνα ι ο ι προγραμματικές δη
λώ σ εις που θα αναγνω σθούν στη Βουλή.

Ε κείνο  που δεν πρέπει να τ ις  δ ια κρίνει ε ί
να ι ο ι γνω σ τές και χω ρ ίς  αντίκρ ισμα  μεγα- 
λοσ τομ ίες που αποβλέπουν  στη δημιουργία  
πρόσκαιρω ν εντυπώ σεω ν, αλλά  τελ ικά  οδη
γο ύ ν  σ τη ν  απογοή τευσ η  κ α ι σ τη ν  α πό ρ ρ ι
ψη.

Α ν τα  πρόσ ω πα  ε ίν α ι ικ α ν ά  κ α ι σοβαρά 
(κα ι τέ το ια  πρόσω πα  υ π ά ρ χο υ ν) κ α ι αν  ο ι 
δ ια κ η ρ ύ ξ ε ις  ε ίν α ι τ έ το ιε ς  ώ σ τε να κ ιν ο ύ 
ντα ι μέσα στα όρια  του  εφ ικτού , τότε η πρώ 
τη μεγάλη  μάχη θα έχει κερδηθεί.

Δ ιό τ ι εκείνο  που κυρίω ς χρειά ζετα ι η χ ώ 
ρα ε ίνα ι να ξαναβρούν ο ι π ο λ ιτ ικ ο ί τη χ α 
μένη τους α ξ ιοπ ισ τία .

Ε ίν α ι η βασική προϋπόθεση γ ια  να π ροχω 
ρήσουμε σε μια νέα εποχή.

Οι cvtOc και οι sktOc
ΟΥΔΕΙΣ βεβαίως αρνείται ότι το κύριο 
βάρος της προσπάθειας στην επιτυ
χία της νέας κυβέρνησης πέφτει 
στους ώμους του Κ. Σημίτη και των με
λών της.

Α λ λ ά  βαριές κα ι ο ι ευθύνες τω ν  υ π ο λ ο ί
πω ν, είτε  βουλευτές, ε ίτε  κομματικά σ τελ έ
χη  ε ίνα ι.

Α σ φ α λώ ς θα υπ ά ρ ξο υ ν  π ικ ρ ίε ς  κ α ι α π ο 
γοη τεύσ εις σ ’ όλα  τα επίπεδα αμέσω ς μ όλις 
α να κ ο ινω θ ε ί ο κ α τά λ ο γο ς  τω ν  μ ελώ ν  της 
νέας κυβέρνησης.

Κ α ι γνω σ τό  ε ίνα ι ό τ ι κ α νά λ ια  κα ι σταθμοί 
θα επ ιδ ιώ ξο υ ν  να  μετα τρέψ ουν τ ις  π ικρ ίες 
αυτές σε υψ ηλά  ποσοστά  τηλεθέασης κα ι α 
κροαματικότητας.

Τα μέλη της κυβέρνησης θα κριθούν από το 
έργο τους.

Ο ι βουλευτές κα ι τα  κομματικά σ τελέχη  α 
πό τη  σοβαρότητά τους.

Τ η ν  ο π ο ία  κ α λ ο ύ ν τα ι να α π ο δε ίξο υ ν  ό τ ι 
διαθέτουν.

0Α ΗΤΑΝ αφελές να 
πιστέψει κανείς ότι 
η εκλογή του Κ. Ση
μίτη οδηγεί οριστικά και τε
λεσίδικα το ΠΑΣΟΚ στη λε

γάμενη «μεταπαπανδρεϊκή 
εποχή».
Α λλά  εξίσου αφελής θα ήταν 

και η εκτίμηση ότι η συγκεκρι
μένη εκλογή δεν αποτελεί ένα 
αποφ ασ ισ τικό  πρώτο βήμα 
προς μια πορεία που, έχοντα ς 
πια  δρομολογηθεί, ε ίνα ι αδύνα
το ν ’ ακυρωθεί.

Το ζητούμενο, λο ιπόν, της «ε
πόμενης μέρας» είνα ι η διερεύ- 
νηση τω ν δυνα τοτήτω ν που έ
χε ι ο νέος Πρωθυπουργός, ώστε 
να συνεχίσει και να ολοκληρώ
σει ο ίδιος την ιστορική πορεία 
που άνοιξε για  το ΠΑ ΣΟ Κ  η πα
ραίτηση του Α. Π απανδρέου 
κα ι η δική του εκλογή  στην 
πρωθυπουργία.

Η διαφορά 
ανάμεσα 

στην εκλογή
Σημίτη

καιΕβερτ

καθώς επιβάλλουν μια συμπερι
φορά που θα ’πρεπε ν ’ ακολου
θηθεί ακόμη κι αν η εκλογή του 
γ ινότα ν  με συντριπτική πλειο- 
ψηφία.

Το πέρασμα από μια π ο λ ιτ ι
κή επο χή  σε μ ια ν  άλλη ε π ι
β ά λλε ι προσ εκτικές και μεθο
δ ικ ές  κ ιν ή σ ε ις , που πρω τί- 
σ τω ς εξα ρ τώ ντα ι από το α ί
σθημα ευθύνη ς που δ ια κ α τέ 
χ ε ι τους καθ’ ο ιονδήποτε τρό
πο μ ετέχο ντες  σ τ ις  κ ιν ή σ ε ις  
αυτές.

ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  
περίπτωση η προσο
χή και η μεθοδικότη- 
τα επιβάλλονται λόγω και 
των καταγεγραμμένων από 

την πρώτη ψηφοφορία τά
σεων της Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας.

Του ΕΡΡΙΚΟΥ ΜΠΑΡΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
σ’ αυτό τον 
προβλημα

τισμό μπορεί να εί
ναι ανεπιφύλακτα 
θετική μόνο υπό 
την προϋπόθεση 
ότι οι λόγοι και το 
κλίμα που σημάδε
ψαν την ολοκλή
ρωση της διαδικα
σίας εκλογής του 
νέου Πρωθυπουρ
γού δεν αποτελού
σαν συγκυριακή 
συμπεριφορά. 
Εξέφραζαν την 

πραγματική  βούλη
ση όλω ν να οδηγή
σουν ενω μένο το 
Π Α ΣΟ Κ  προς το 
μέλλον.

Υ ποστηρίζεται από 
πολλούς ότι το απο

τέλεσμα της πρώτης 
ψ ηφ οφορίας, που ανέ
δειξε περίπου ισοδύνα
μους σ την Κ ο ινο βο υ
λευτική  Ομάδα τους 
τρεις βασικούς υποψ η
φ ίους, α ποτελεί σ το ι
χείο  ικανό να δυναμιτί
σει την πορεία του 
ΠΑΣΟΚ.

Φ αινομενικά, έτσ ι ε ί
να ι. Π λην, όμως, οι 
προβά λλοντες (αλλά 
και ο ι επιθυμούντες) 
αυτή την εξέλ ιξη , δεί
χνουν  να αγνοούν ότι η 
πολιτική  είνα ι η τέχνη 
που βασίζεται λιγότερο 
στους αριθμούς και πε

ρισσότερο σε κάποια  
άλλα στοιχεία , που η α
πουσ ία  τους δεν α να 
πληρώ νετα ι από τα ό
ποια  αριθμητικά δεδο
μένα.

Η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ
ΣΤΙΚΟ ΤΕΡΗ  
απόδειξη αυ
τής της πραγματικό
τητας είναι η Νέα 

Δημοκρατία.
Ο αρχηγός της εξελέγη 

με συντρ ιπτική  πλειο- 
ψηφία, αλλά ποιος μπο
ρεί να ισχυρισθεί ότι εί

να ι και «ισχυρός αρχη
γός»;

Λ ογικά ούτε κ ι ο ί 
δ ιος. Κ ι αν κά τι δ ιδά 
σκει η περίπτω ση του 
Μ. Εβερτ, ε ίνα ι πως οι 
αρχηγοί να ι μεν εκλέ
γοντα ι, αλλά ουσ ιαστι
κά κα τα ξιώ νοντα ι μέ
σα από τη συμπεριφορά 
και την ωριμότητα που 
επιδεικνύουν.

Υπό την έννοια αυτή, 
τα αριθμητικά δεδομέ
να της εκλογής του Κ. 
Σημίτη ενδέχετα ι ν ’ α- 
ποδειχθούν ευεργετικά 
για  την πορεία του ίδ ι
ου και του Π Α ΣΟ Κ ,

Α λ λ ά , εκε ίνο  που 
π ρ ω τίσ τω ς θα καθο
ρ ίσ ει τη ν  παραπέρα 
πορεία  της κυβέρνη
σης και του ΠΑΣΟΚ 
ε ίν α ι, αν κα ι μέχρι 
πο ιου  βαθμού υπήρξε 
ε ιλ ικ ρ ιν έ ς  το κλ ίμ α  
που ζήσαμε ό λ ο ι μέ
σα από τ ις  τη λ εο π τ ι
κές οθόνες στο ημίω- 
ρο που ακολούθησε 
τη ν  ανακοίνω ση του 
αποτελέσματος.

Α ν πράγματι όλοι 
συμπεριφέρθηκαν και 
μ ίλησαν, όπως πραγ
ματικά α ισθάνοντα ι, 
τότε το μ έλλον είνα ι 
ευοίωνο.

Α ν ό χ ι, τότε τα όσα 
θα επα κολουθήσουν, 
δε θα ή τα ν  σε θέση 
να τα  εμ π ο δ ίσ ε ι κ α 
μιά -  κα ι οσοδήποτε 
μ εγάλη  -  π λ ε ιο ψ η - 
φία.
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Ποιοι άρχισαν 
να μαζεύουν
■ ΠΟΙΟΙ υπουργοί έδωσαν εντολή 

στους συνεργάτες τους να κά
νουν γενική εκκαθάριση υποθέσε
ων και εγγράφων, αρχής γενομένης 
απ' την ημέρα της κρίσιμης ψηφο
φορίας για τον νεο Πρωθυπουργό; 
Οπως μάθαμε οι επισπεύδοντες -  

για κάθε ενδεχόμενο -  ήταν οι Κά
ρολος Παπούλιας, Γιάννης Ποττά- 
κης, Γιώργος Κατσιφάρας, Σήφης 
Βαλυράκης, Νίκος Σηφουνάκης, 
Γιώργος Δασκαλάκης και αρκετοί 
υφυπουργοί.

Οσοι όμως έμαθαν ότι την ίδια ε
ντολή είχε δώσει και ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος, εξεπλάγησαν γιατί τον 
θεωρούσαν από τους πλέον σί
γουρους για τη νέα κυβέρνηση.

Οι σκέψεις, όμως, του Ευάγγελου 
ήταν διαφορετικές κι αυτό γιατί ο ί 
διος γνωρίζει πολύ περισσότερα από 
διάφορους επαΐοντες.

Οπως αλλιώς τα υπολόγιζε και αλ
λιώς βγήκαν για τον υπουργό Υγεί
ας Δημήτρη Κρεμαστινό.

Τώρα σκέπτεται πώς πρέπει να α- 
ντιδράσει.

Η οξυδέρκεια 
του Γ. Κατσκρϋρα
_  ΑΠΟ την Τρίτη, φαίνεται πως ή- 
“  ξερε το νέο Πρωθυπουργό ο 
Γιώργος Κατσιφάρας.

Αλλιώς, δεν εξηγείται το γεγονός, 
ότι μάζεψε, από το γραφείο του στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας, το προσωπι
κό του αρχείο, φωτογραφίες και άλ
λα προσωπικά του είδη.

Το ίδιο έκαναν και οι άνθρωποι του ι
διαίτερου γραφείου του. Με δεδομένο, 
ότι ο κ. Σημίτης του είχε από καιρό πα
ραγγείλει να τα μαζεύει, ο άνθρωπος α
πό το Καλέντζι ενήργησε συνετά.

Ετσι κι αλλιώς, το Υπουργείο 
Ναυτιλίας πρόκειται να το καταργή
σει ο κ. Σημίτης και στη θέση του να 
δημιουργήσει γενική γραμματεία. 
Ετσι, τουλάχιστον, μου έλεγε χθες, 
φανατικός Σημιτικός Πειραιώτης.

ιιχαν
CTiq
O fliim

■ ΔΕΝ πήγαν άσχημα στις 
προβλέψεις τους οι 

επικεφαλής του οικονομικού 
επιτελείου, αφού ο μεν Γιάννος 
Παπαντωνίου είχε ξακαθαρίσει ότι 
θα ψηφίσει τον Κ. Σημίτη και ο 
Αλέκος Παπαδόπουλος, ενώ 
αρχικώς είχε ακουστεί ότι βλέπει 
προς τον Γερ. Αρσένη, τελικά 
φαίνεται ότι επέλεξε το νέο 
πρωθυπουργό.
Ετσι ο κ. Παπαντωνίου, είτε μένει

στο Εθνικής Οικονομίας είτε 
παίρνει «μεταγραφή» για μεγάλο 
υπουργείο.
Ο δε Αλέκος Παπαδόπουλος, 
ενώ είχε αποφασίσει να ζητήσει 
μετάθεση,μάλλον 
θα παραμεινει 
(αφού όλοι το επιθυμούν) 
και εάν επιχειρηθεί να 
ανατραπεί η πολιτική του, 
θα προτιμήσει να ξεκουραστεί 
για λίγο.

■ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ στους διαδρόμους της 
Βουλής και σας το μεταφέρουμε. =έρετε  

ποιο ήταν το πρώτο τηλεοπτικό συνεργείο  
που έφθασε στη Βουλή την Πέμπτη το πρωί; 
Μα φυσικά το συνεργείο της κινεζικής τηλε

όρασης και του κινεζικού πρακτορείου ειδή
σεων. Κι ο λόγος;
Μα γιατί ο κ. Κώστας Σημίτης είναι ο πρώτος 

«Κινέζος» Πρωθυπουργός που αναλαμβάνει 
τα ηνία ευρωπαϊκής χώρας.
Για όσους δεν ξέρουν, το παρατσούκλι του 

νέου Πρωθυπουργού ήταν «Κινέζος».

"Και τώρα 
(ουΡεια...,
_  ΟΙ παριστάμενοι δεν 
®  πίστευαν στα μάτια 
τους.

Απ’ τους πρώτους που 
πήγαν στο πρωθυπουρ- 
γικό γραφείο στη Βουλή, 
να συγχαρούν τον νεο- 
κλεγέντα Πρωθυπουργό 
Κώστα Σημίτη, ήταν οι 
Υπουργοί Εξωτερικών 
Κάρολος Παπούλιας και 
Δημοσίας Τ άξεως Σήφης 
Βαλυράκης.

Και οι δύο ασπάστηκαν 
τον Κ. Σημίτη, φωτογρα- 
φήθηκαν μαζί του και στη 
συνέχεια κατευθύνθηκαν 
στους ευρισκόμενους ε
κείνη τη στιγμή στο γρα
φείο Τηλέμαχο Χυτήρη 
και Νίκο Αθανασάκη. 
Αντάλλαξαν μερικές μα
τιές και αποχώρησαν λέ
γοντας φωναχτά αυτή τη 
φορά: «Και τώρα δουλειά 
για να λύσουμε τα προ
βλήματα».
Θα μας τρελάνουν, τε

λικά...

Κι αιποϊ 
στον Σημίτη
_  ΚΟΣΜΟΣ και κο- 
®  σμάκης την Πέμπτη

το βράδυ στο γραφείο 
του Κ. Σημίτη στην οδό 
Ακαδημίας 35.

Ο πρώτος εκτελεστι- 
κάριος που έφθασε εκεί 
ήταν ο Μανώλης Δα
σκαλάκης, «σκληρός 
κομματικός» την τε
λευταία περίοδο, ο ο
ποίος όμως παλαιότερα 
είχε καλές σχέσεις με 
την ομάδα Σημίτη. 
Αλλά και ανάμεσα 

στους πολλούς βουλευ
τές που επισκέφθηκαν το 
Πολιτικό Γραφείο του 
νέου Πρωθυπουργού ή
ταν και οι Γ. Κουράκης 
και Ν. Κόκκινης (της πα
ρέας του ζεύγους Παπαν- 
δρέου στην Ελούντα).

Οι πληροφορίες κατέ
γραφαν και τους δύο 
στο πλευρό του Ακη 
Τσοχατζόπουλου.
Πώς, αλλάζουν οι και

ροί...

"Πού ζέρεκ  
αύριο;,.
_  ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ
®  και συγκινητικές 
κουβέντες είχε με τους 
κορυφαίους συνδικαλι
στές του ΠΑΣΟΚ το 
βράδυ της Πέμπτης ο κ. 
Σημίτης στο γραφείο 
του.

Ηταν εκεί οι πρόεδροι 
της ΓΣΕΕ Χρ. Πρωτό- 
παπας, ΑΔΕΔΥ Γ. 
Κουτσούκος και ΟΤΟΕ 
Δ. Κουσελάς.

Μάλιστα ο νέος πρω
θυπουργός είπε γελώ
ντας στο πρόεδρο της 
ΓΣΕΕ.
«Ελα να φιληθούμε τώ

ρα γιατί πού ξέρεις τι 
γίνεται αύριο, μπορεί 
τα πράγματα να δυσκο
λέψουν».

Χενόχτιπ
σαραντάρηδων
— ΜΕΧΡΙ τις τρεις τα 
®  ξημερώματα ήταν α
νοιχτά τα φώτα στον 6ο 
όροφο της Χαριλάου 
Τρικούπη την παραμο
νή της μεγάλης ψηφο
φορίας.

Παρόντες, όπως έμα
θα, στη σύσκεψη που 
γινόταν οι Κώστας 
Σκανδαλίδης, Κώστας 
Λαλιώτης και 10 περί
που βουλευτές της γε
νιάς των σαραντάρη
δων.
Προσπαθούσαν να 

συμφωνήσουν για τη 
στάση που θα κρατή
σουν ως «ομάδα».

Το σκεπτικό των πε
ρισσότερων τοποθετή
σεων συνέκλινε στο να 
μην «τσαλακωθεί» ο 
Ακης Τσοχατζόπουλος 
και να μην περάσει στο 
δεύτερο γύρο ο Γεράσι
μος Αρσένης. Ταυτό
χρονα σχεδόν τους ήρθε 
η πληροφορία ότι ο 
Αντώνης Λιβάνης δίνει 
«γραμμή» για Τσοχα- 
τζόπουλο. Ηταν η στιγ
μή που ακούστηκε κά
ποιος να λέει ότι η «ο
μάδα» θα έπρεπε να ανα

θεωρήσει την αρχική 
στάση για τον Γεράσι
μο Αρσένη. Τα υπόλοι
πα είναι ιστορία.

Δεν τον 
έπεισαν
_  ΠΕΡΙ τους 12 
®  βουλευτές το βράδυ 
της περασμένης Τετάρ
της ήταν παρόντες σε 
μια άκρως ενδιαφέ
ρουσα συζήτηση που 
γινόταν στο σπίτι του 
Γ ιάννη Χαραλαμπό- 
πουλου και ήταν ενδια
φέρουσα γιατί περι
στρεφόταν γύρω από το 
ενδεχόμενο να αποσεί- 
ρει την υποψηφιότητά 
του καθώς υπήρχαν 
πληροφορίες ότι δεν θα 
ξεπερνούσε τους 12-13 
ψήφους.

Ακούστηκε όμως και 
άλλο ένα επιχείρημα. 

Οτι δηλαδή αν επέμενε 
ο Γιάννης Χαραλαμπό- 
πουλος θα βρισκόταν ε
κτός παιχνιδιού ο Γερά
σιμος Αρσένης με τον 
οποίο διατηρούσαν φ ι
λικές σχέσεις οι περισ
σότεροι εκ των παρι- 
σταμένων.

Επιχείρημα, όμως, που 
δεν φάνηκε να προβλη
ματίζει ιδιαίτερα τον ί

διο τον κ. Χαραλαμπό- 
πουλο.

Η χαρά του 
Απόστολου
_  ΠΕΡΙΧΑΡΗΣ ο 
®  πρόεδρος της Βου
λής Απόστολος Κακλα- 
μάνης στο χρονικό διά
στημα μεταξύ πρώτης 
και δεύτερης ψηφοφο
ρίας.

Στους διαδρόμους της 
Βουλής συναντούσε 
δημοσιογράφους και ά
φηνε να εννοηθεί ότι 
ούτε λίγο ούτε πολύ ο ί
διος πριμοδότησε τον 
Ακη Τσοχατζόπουλο.

Αυτός ήταν και ο λό
γος που ο Ακης ανέβηκε 
τόσο ψηλά στον πρώτο 
γύρο, ξεπερνώντας τον 
Γεράσιμο Αρσένη.

Δεν παρέλειψε να ει
ρωνευτεί με τρόπο βε
βαίως διακριτικό τους 
δημοσιογράφους και 
πολιτικούς αναλυτές 
που προέβλεπαν σ ί
γουρο το δίδυμο Σημίτη 
-  Αρσένη για το δεύτε
ρο γύρο: «Πρέπει να ρω
τάτε και αυτούς που ξέ
ρουν και δεν παίζουν 
παιχνίδια», έλεγε και 
ξανάλεγε με αυταρέ
σκεια.

Ανδρέας Παπανδρέου
συγχαίροντας τον Κ. 
Σημίτη:
«Θα είμαι πάντα στη 

διάθεσή σου όποτε θέ
λεις να συνεργαστού
με».

Αυτό δεν έγινε τον κα
λό καιρό, λέτε να γίνει 
τώρα;

Κώστας Σημίτης μετά 
την εκλογική του νίκη: 
«Είναι μια νίκη για
την προοπτική και το 
μέλλον».

Αρκεί αυτό το μέλλον 
να αφορά όλους μας...

Κώστας Λαλιώτης με
τά τα αποτελέσματα για 
την πρωθυπουργία: 
«Λεν υπάρχουν νικη
τές και ηττημένοι. Εί
μαστε όλοι μαζί, χω
ρίς να είμαστε ίδιοι».

Τώρα, πλάκα μού κά
νεις ή σοβαρολογείς...

Βάσω Παπανδρέου α-
ναφερόμενη και αυτή 
στην εκλογή: 
«Λεύτερος Ανδρέας

Παπανδρέου δεν υπάρ
χει και δεν πρόκειται 
να υπάρξει».

Τώρα το θυμήθηκε;
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από σπόντα
_ Η  ΕΚΛΟΓΗ Πρω- 
®  θυπουργού δεν έχει 
επίδραση μόνο στην κε
ντρική πολιτική σκηνή. 
Αλλαγές αναμένονται 
και στην Ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ στο Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο.

Αν επαληθευθεί η πλη
ροφορία ότι κοινή θέλη
ση και του νέου Πρω
θυπουργού κ. Σημίτη, 
αλλά και του ευρω
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ 
Παρασκευά Αυγερινού 
είναι να συμμετέχει στη 
νέα κυβέρνηση, ο επικε
φαλής της ευρωομάδας 
θα πρέπει να παραιτη
θεί.

Στην επόμενη θέση 
του ψηφοδελτίου είναι 
η συνδικαλίστρια Αννα 
Καραμάνου, η οποία θα 
καταλάβει και την έδρα 
του.

Το ενδιαφέρον, όμως, 
σ’ αυτό το ενδεχόμενο 
είναι ποιος θα επιλεγεί 
για την κρίσιμη θέση 
του επικεφαλής στην ο
μάδα με δεδομένο ότι ό
λοι οι άλλοι ευρω
βουλευτές έχουν εκλε
γεί για πρώτη φορά.

Οι μόνες που έχουν 
κομματική αναφορά εί
ναι οι κυρίες Ρένα Λα- 
μπράκη και Αγγέλα 
Κοκκόλα που είναι K a t  

μέλη της Κεντρικής 
Επιτροπής.

Μάλιστα, η κ. Λα- 
μπράκη είναι μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής 
από το 1977 και έχει ε
κλεγεί και βουλευτής 
στην ελληνική Βουλή.

Κανείς όμως δεν μπο
ρεί να παραβλέψει και 
το συνταγματολόγο Δη- 
μήτρη Τσάτσο που δια
τηρεί πολύ καλές σχέ
σεις με τον κ. Σημίτη.

ΑϊνΐΥΡΠ
ίο  συνέδριο
■ ΤΙ θα γ ίνει με το 

συνέδριο; Θα παρα- 
πεμφθεί στις καλένδες;

Το ερώτημα αυτό θα 
έχει ενδιαφέρον να α
παντηθεί και αυτό γιατί 
στην τελευταία συνε
δρίαση της Κεντρικής 
Επιτροπής το Εκτελε
στικό Γραφείο αποφά
σισε να μην ξανασυζη- 
τήσει την πρότασή της 
για συνέδριο στις αρχές 
ίου  καλοκαιριού, αλλά 
να το ξαναεισηγηθεί 
στην επόμενη σύνοδο 
που έχει καθοριστεί για 
10 και 11 Φεβρουάριου. 
Η αναδίπλωση του Ε.Γ. 

στη συνεδρίαση της πε
ρασμένης Τετάρτης έγι
νε λόγω της ομόθυμης 
στάσης όλων των μελών 
του να αποφασιστεί το 
συνέδριο με ομοφωνία.

Πάντως για την ιστο
ρία να αναφέρουμε ότι η 
απόφαση για συνέδριο 
σε μερικούς μήνες πάρ- 
θηκε με πλειοψηφία 16 
υπέρ έναντι 2. Καταψή
φισαν οι κ.κ. Μιλτιάδης 
Παπαϊωάννου και Από-
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ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ

Ο Ανδρέας Παπανδρέου
είναι ίσως ο τελευταίος μεγάλος 
χαρισματικός ηγέτης

όπως μεγάλος ήταν 
ο Ιωάννης Καποδίστριας

που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει 
το έργο του αφού δολοφονήθηκε 

τρία χρόνια μετά την ανάληψη της 
εξουσίας (1828-1831)

όπως δεν το ολοκλήρωσε 
ο Χαρίλαος Τρικούπης
που πέθανε παραγκωνισμένος, 
απλός πολίτης K at αυτοεξόριστος 
στις Κάννες της Γαλλίας πριν έναν 
ακριβώς αιώνα

όπως πέθανε 
ο Ελευθέριος Βενιζέλος

που σημάδεψε την Ελλάδα για 
μια εικοσιπενταετία (1910-1935) 

και διαμόρφωσε την ιστορική 
πορεία και την εθνική ζωή της 

χώρας

όπως τη  σημάδεψε 
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής
που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή 
κατέχοντας εφτά συνολικά φορές 
την πρωθυπουργία και δύο την 
Προεδρία της Δημοκρατίας

όπως κυριάρχησε 
ο Ανδρέας Παπανδρέου

που έκλεισε το συνταγματικό 
κύκλο των μεγάλων ηγετών από 

την απελευθέρωση ως σήμερα

ΤΑΚΗΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ

στολος Κακλαμάνης.

Bnpoc
EudweRoc
_  ΑΥΤΟ δεν ήταν εμ- 
“  φάνιση. Ηταν κατά 
την αργκό της μόδας «ο- 
βερντόουζ» από Ευάγ
γελο Βενιζέλο το βράδυ 
της Πέμπτης.

Μέσα σε 1 ώρα πέρασε 
από το «Μέγκα», «Σκάι» 
και «Αντέννα» λέγο
ντας τα ίδια φραστικά 
σχήματα ανάμεικτης δι- 
κανικής πολιτικής και 
ποιητικής γλώσσας.

Καλά, τόσο πολύ τον 
σημάδεψε ότι ήταν κυ
βερνητικός εκπρόσωπος.

Φτάσαμε δε να αναρω
τηθούμε αν εξελέγη ο ί

διος Πρωθυπουργός και 
δεν το καταλάβαμε.

Πάντως, αν τα κανάλια 
είχαν συνεργαστεί να 
στείλουν ένα συνεργείο
-  ή να το αφήσουν μόνι
μα στο γραφείο του -  θα 
τους ερχόταν φτηνότερο.

Κάτι θα ήξερε η κ. 
Στάη που ευφυώς του εί
πε: «Να σας αποδεσμεύ
σουμε τώρα, γιατί πρέ
πει να βγείτε και σε άλ
λα κανάλια...».

Κπι δεύτερη 
συγκατοίκηση
— Λ Ε Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ε Ι Α  
•  σημαντική από την 
τελευταία συνεδρίαση 
της Κεντρικής Επιτρο
πής που μπορεί και να α-

ποδειχθεί κρίσιμη για 
τις ενδοκυβερνητικές ι
σορροπίες στο μέλλον.

Σε μια αποστροφή της 
ομιλίας του ο τότε υπο
ψήφιος και νυν Πρω
θυπουργός Κώστας Ση
μίτης μιλώντας για την 
εκλογή πρωθυπουργού 
πρόσθεσε ότι ταυτόχρο
να είναι και πρόεδρος 
της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας.

Μέλη του Εκτελεστι
κού Γ ραφείου συνειδη
τοποίησαν τη διαφορά 
και ειδοποίησαν τον 
Κώστα Σκανδαλίδη. Ο 
οποίος στη δευτερολο
γία του κλείνοντας τις 
εργασίες υποχρεώθηκε 
να διορθώσει τον κ. Ση
μίτη λέγοντας, ότι σύμ
φωνα με τον κανονισμό

λειτουργίας της Βουλής 
πρόεδρος της Κ οινο
βουλευτικής Ομάδας εί
ναι ο Πρόεδρος του κόμ
ματος, δηλαδή ο Ανδρέ
ας Παπανδρέου. Να, 
λοιπόν, μια όχι μόνο ε
σωκομματική, αλλά και 
κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή  
συγκατοίκηση.

Η ππρπίτησπ 
raq ΑΑρπτρπΐ
— Ο ΑΝΔΡΕΑΣ δεν ή
™ ταν ο μοναδικός 
στην οικογένεια Πα
πανδρέου που υπέβαλε 
παραίτηση τη Δευτέρα.

Η σύζυγος του Πρω
θυπουργού Δήμητρα 
Λιάνη Παπανδρέου υπέ
βαλε λίγη ώρα μετά και

αυτή παραίτηση στον κ. 
Παπανδρέου από τα κα- 
θήκοντά της ως διευθύ
ντρια του πρωθυπουργι- 
κού γραφείου.

Για την ιστορία να α
ναφέρουμε ότι η απο
δοχή της παραίτησης έ
γινε με την υπογραφή 
του μέχρι προχθές ανα- 
πληρούντα τον Πρωθυ
πουργό κ. Ακη Τσοχα- 
τζόπουλο.

Το όνειρο
TncKiVOC
■ ΔΕ γνωρίζω πόσο θα 

μείνει μακριά από 
την «Κίρκη της ε
ξουσίας» ο βουλευτής 
Πειραιά Σταύρος Σου- 
μάκης, στενός πολιτι

κός φίλος του κ. Σημίτη 
και ένας από αυτούς που 
έκαναν την πιο αποτε
λεσματική δουλειά για 
την εκλογή του στο 
πλαίσιο της Κοινο
βουλευτικής Ομάδας.

Οπως εξομολογήθηκε 
σε φίλους του λίγο πριν 
την εκλογή ανεξαρτή
τως αποτελέσματος έ
νιωθε φοβερά κουρα
σμένος και γ ι’ αυτό είχε 
προγραμματίσει ένα πο
λυήμερο ταξίδι στην Κί
να που ήταν γ ι’ αυτόν ό
νειρο ζωής.

Σε λίγες ώρες που θα α
νακοινωθεί ο σχηματι
σμός της κυβέρνησης θα 
μάθουμε αν θα το πραγ
ματοποιήσει τώρα ή θα
χρειαστεί να περιμενει... 

ΑΛΛΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛ.12^ *
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Ι ϋ Μ Μ Β Ι Μ Ι 'Ο Ι ίΙ
θα γίνει AiBfivnc 
στη θέση ΑιΒόνη_
■ ΕΙΠΑΝ ότι θα γίνει «Λιβάνης στη θέ

ση του κ. Λιβάνη». Οτι με τη βοήθεια 
του Κ. Σημίτη και των υπολοίπων σαρα
ντάρηδων του ΠΑΣΟΚ, προετοιμάζουν 
την άνοδό τους στην εξουσία πριν το 
2000...

Επειδή, όμως, όλα αυτά είναι πρόωρα 
για να λέγονται και να γράφονται, ο 
υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Λαλιώτης κάνει 
ότι δε γνωρίζει τι συνέβη στο διάστημα 
από τον Ιο στο 2ο γύρο.

Π ολλοί υπέθεσαν ότι έδωσε εντολή 
στους φίλους του να ψηφίσουν τον κ. 
Σημίτη στο 2ο γύρο, αλλά εμείς θα σας 
αποκαλύψουμε το διάλογο που είχε με 
τη Βάσω Παπανδρέου λίγο πριν αρχί
σει η δεύτερη ψηφοφορία, όπως μας 
τον μετέφερε ψηφοφόρος του κ. Σημί
τη.

Β. Παπανδρέου: Είδες το αποτέλεσμα; 
Τι μπορείς να κάνεις τώρα;

Κ. Λαλιώτης: Βλέπω ότι έχεις άγχος. 
Μην ανησυχείς, θα αλλάξουν οι συσχε
τισμοί στο τελικό αποτέλεσμα.

Αμέσως μετά, η Β. Παπανδρέου σηκώ
θηκε και είχε ολιγόλεπτη συνομιλία με 
τον κ. Σημίτη.

Ε, σε μια ώρα, όλα είχαν αλλάξει... ως 
δια μαγείας!

■ m .

■
m

m

ms

Η ΝΑ. δεν έχει 
ΒνάΝει συμπέρασμα

για τον κ. Γιάνναρο μό
λις χτες γύρισε από το 
Λονδίνο μετά από πο
λύωρη επέμβαση για 
καλοήθη όγκο στον ε
γκέφαλο.
Αναμένονται τα απο

τελέσματα της βιοψίας 
ώστε να ακολουθηθεί η 
σχετική θεραπεία.

Γέφυρες 
στο κόμμα
_  Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
™  του ρόλου της Πο
λιτικής Γραμματείας 
του ΠΑΣΟΚ που από 
το Καταστατικό του 
κόμματος παίζει το 
συνδετικό ρόλο μετα
ξύ κόμματος και κυ
βέρνησης συζητείται 
έντονα. ■

Ο Κώστας Σημίτης, 
θέλοντας να υπάρχει ε
σωκομματική ηρεμία 
αλλά και να αυξήσει το 
έρεισμά του στον κομ
ματικό μηχανισμό, θα 
προσπαθήσει να συνερ
γαστεί με το κόμμα και 
η Πολιτική Γραμμα
τεία, στην οποία με
τέχουν 9 από τα 18 μέ

λη του Εκτελεστικού 
Γ ραφείου, του προσφέ
ρει το θεσμικό πεδίο 
για μια τέτοια συνερ
γασία.

Ναύαρχος σε 
κρουαζιέρα
_  ΗΜΕΡΗΣΙΑ κρου- 
™  αζιέρα, σε νησιά 
του Αργοσαρωνικού, 
έκανε χθες ο αρχηγός 
του Πολεμικού Ναυτι
κού της Ρουμανίας 
Γ κεόργκε Αγκελέσκου.

Συνοδευόμενος από 
τη σύζυγό του, ο 
Ρουμάνος ναύαρχος ε- 
πισκέφθηκε διαδοχικά 
τα νησιά Αίγινα, Υδρα 
και Σπέτσες, επιστρέ- 
φοντας αυθημερόν στη 
μαρίνα Φλοίσβου.

Στον πολιτικό πυρετό 
των ημερών, το ταξιδά- 
κι αναψυχής ενός ναυ
άρχου φίλης χώρας δεν 
αποτελεί ξεχωριστό γε
γονός.

Ωστόσο, προσωπικά 
προτιμώ να κάνουν οι 
ναύαρχοι κρουαζιέ
ρες, αντί για ναυμα
χίες-

0  Ε Θ Ν ΙΚ Ο Σ

Αυτός
Φ ταίει,
m  ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ 
Η  ακόμα και στις 
εκψράσεις του ο 
Γ ιωργος 
Κατσιφαρας, 
αφού φαίνεται να 
λεει δείχνοντας 
τον Κώστα 
Λαλιώτη, «αυτός 
φταίει για όλα», 
μια και στον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
χρεώνουν την 
ήττα, οι προεδρι
κοί της Κοινοβου
λευτικής Ομάδας. 
Πάντως, 
σύμφωνα με 
πληροφορίες, ο κ. 
Λαλιώτης δεν είναι 
από τους ένθερ
μους υποστηρι- 
κτές της απομά
κρυνσής του από 
τη νέα κυβέρνηση, 
αφού όπως λέει,
«ο Γ ιωργος ήταν 
πάντοτε παρών 
στα δύσκολα και 
υπήρξε πάντοτε 
ανιδιοτελής στις 
όποιες
τοποθετήσεις
του...».

■ ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ εμφανίζεται η Νέα 
Δημοκρατία ακόμα και στις εκτιμή

σεις εάν η εκλογή του νέου Πρω
θυπουργού, κ. Σημίτη, συμφέρει τη ση
μερινή ηγεσία ή εάν τελικά ο κ. Εβερτ δε 
θα έχει πρόβλημα (παρότι ο ίδιος ήθελε 
τον Ακη Τσοχατζόπουλο).

Οι περισσότεροι σύμβουλοι του προέ
δρου της Ν.Δ. πιστεύουν ότι ο νέος 
Πρωθυπουργός είναι αναγκασμένος να 
ακολουθήσει «ισορροπίες τρόμου» και 
ως εκ τούτου δε θα αποδώσει και επι- 
προσθέτως οι εσωκομματικοί αντίπα
λοί του θα του κόψουν τη φόρα στο 
συνέδριο...
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ντόρα Μπα- 

κογιάννη εξέφρασε την ικανοποίησή 
της από τις διαδικασίες της εκλογής, το
νίζοντας πως ο κ. Σημί
της θα πρέπει να κριθεί 
και από το λαό στις επό
μενες εκλογές.

Η flflOoc αισιοδοξία
■ «ΜΗΝ ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά», είπε ο Αντώ- 

νης Λιβάνης στη σύζυγο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
Α. Παπανδρέου, λίγα λεπτά μετά την αποχώρησή τους 
από το δωμάτιο της εντατικής παρουσία του νέου Πρω
θυπουργού κ. Σημίτη.

Κάποιος γιατρός που ήταν κοντά, μας πληροφόρησε ό- 
π ο κ. Σημίτης πρόσθεσε στη συζήτηση ένα αόριστο «έτσι 
νομίζω κι εγω», που κανείς δεν κατάλαβε τι σημασία έχει.

Πάντως ο κ. Λιβάνης, παρότι δέχθηκε προτάσεις από το 
νέο Πρωθυπουργό, προτίμησε να μη μετάσχει στο νέο 
Υπουργικό Συμβούλιο, διατηρώντας όμως τη θέση του 
στη Βουλή, στο Εκτελεστικό Γ ραφείο και στην Κεντρική 
Επιτροπή. Α, μην ξεχάσω. Η χειραψία με τη Δήμητρα εί
ναι παλιοτερη. Αφού οι προσπάθειες του νέου Πρω
θυπουργού δεν απέδωσαν. Μια και ο κ. Σημίτης είναι ο λι
γότερο αποδεκτός από την ίδια, από τους 4 υποψηφίους.

Ηστροφή
Εβερτ
■ ΤΗΝ ίδια «εικόνα» 

έδωσε και ο πρόε
δρος της Ν.Δ., ο οποίος 
στη δήλωσή του έδωσε 
συγχαρητήρια στον κ. 
Σημίτη, αποφεύγοντας 
οποιαδήποτε κριτική 
κατά του ΠΑΣΟΚ, ενώ 
πολλά στελέχη του κόμ
ματος έλεγαν, πως το 
περιεχόμενο της δήλω
σης θα έπρεπε να ήταν 
διαφορετικό.

Πάντως, ορισμένοι στη 
Ρηγίλλης εκτιμούν πως 
η αντιπολιτευτική στά
ση της Ν.Δ. πρέπει να 
αλλάξει, όχι μόνο στις 
τακτικές κινήσεις, αλλά 
και στη στρατηγική, α
φού οι δημοσκοπήσεις 
δείχνουν ότι ο νέος 
Πρωθυπουργός έχει 
«προσβάσεις» στους ψη
φοφόρους της Ν.Δ. και 
θα δημιουργήσει πρό
βλημα στις επόμενες ε
κλογές.

Μένει να δούμε τι θα

■ Η ΕΚΛΟΓΗ Σημίτη στην πρωθυπουρ
γία επ έφ ερε και άλλες αλλαγές. Ο κ. 

Πάγκαλος απέστειλε το πρωί της Παρα
σκευής επιστολή στα μέλη του Εκτελεστι
κού Γ ραφείου με την οποία ουσιαστικά ζη
τά την ανάκληση της παραίτησής του από 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Η επιστολή διαβάστηκε στη συνεδρίαση 
του Ε.Γ. την Παρασκευή και αποφασίστη- 
κε να συζητηθεί το θέμα τόσο στο Εκτελε
στικό Γ ραφείο, όσο και στην Κεντρική Επι
τροπή προκειμένου να βρεθεί λύση.

Πάντως, όλοι συμφωνούν να δούν το θ έ 
μα με «καλό» μάτι...

προτείνουν οι σύμ
βουλοι του κ. Εβερτ 
που ασχολούνται με 
τις δημοσκοπήσεις.

Δεν αποκλείεται ο κ. 
Εβερτ να εμφανιστεί 
στο μέλλον με «αρι
στερές» θέσεις, κό
ντρα στην Κεντροαρι
στερά που επαγγέλθη
κε ο νέος Πρωθυπουρ
γός...

ΤΐΙΠΤό
0 ΣΥΝ
_  ΜΕΓΑΛΟ ενδιαφέ- 
®  ρον αποκτά, μετά 
τις τελευταίες εξελί
ξεις και τη γέφυρα που 
έριξε ο Κώστας Σημί

της στην κεντροαρι
στερά, η δημόσια τοπο
θέτηση του προέδρου 
του Συνασπισμού Νί
κου Κωνσταντόπου- 
λου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΝ 
αναμένεται να ξεκα
θαρίσει τη θέση του 
ΣΥΝ ως προς την 
κυβέρνηση και το βα
σικό μοτίβο είνα ι ότι 
η νέα κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ θα κριθεί από 
τα έργα της και όχι α
πό τα λόγια.

Και γ ι’ αυτό βέβαια θα 
αναμένουν τα πρώτα 
δείγματα γραφής πριν 
τοποθετηθούν.

Πάντως ο ΣΥΝ εκτός 
από τις ομιλίες του κ. 
Κ ω νσ τ α ντ ό π ο υ λ ο υ

την Κυριακή το πρωί 
στο «Παλλάς» της Θεσ
σαλονίκης και τη 
Δευτέρα στο θέατρο 
«Ακροπόλ» της Αθή
νας, ετοιμάζεται και 
για άλλες πρωτο
βουλίες.

Αιχμή του δόρατος η 
αλλαγή οικονομικής 
πολιτικής και η αλλα
γή του εκλογικού νό
μου.

ΠαΝιέζ
ιστορίες
■ ΜΕ πολλά γέλια 

υποδέχτηκαν στην 
Κουμουνδούρου το δη
μοσίευμα ότι με την ε
κλογή Σημίτη μπορούν 
να μπουν στην κυβέρ
νηση Μιχάλης Παπα- 
γιαννάκης και Γρήγο
ρης Γ ιάνναρος.
Τα χαρακτήριζαν σε

νάρια κακόγουστα και 
χιλ ιοπαιγμένα που 
δεν εκπορεύονταν από 
τον κ. Σημίτη βέβαια 
αλλά απέχουν πολύ α
πό την πραγματικότη
τα.

Και μια και ο λόγος

ΜΕ
ΤΟ ' 
ΚΙΝΗΤΟ

Η Ν.Δ. εδώ και 20 
χρόνια είχε προ
σαρμόσει τη στρα
τηγική της απένα
ντι στον Ανδρέα 
Παπανδρέου. Τι θα 
γίνεται τώρα χωρίς 
Ανδρέα;

Η διαφορά μας με το 
ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν ποτέ 
διαφορά προσώπων, 
αλλά ιδεολογιών και 
προγραμμάτων. Η 
Ν.Δ, είναι κόμμα φίλο- 
ευρωπαϊκού προσα
νατολισμού, πιστεύει 
στην ελεύθερη οικο
νομία και έχει ουσια
στικές κοινωνικές ευ
αισθησίες.

Το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε 
βερμπαλιστικά σοσια
λιστικό, αντιδυτικό, α- 
ντιαμερικάνικο και δη
μαγωγικά φιλολαϊκό 
για να καταλήξει, εδώ 
που κατέληξε.

Εκσυγχρονιστής ο 
κ. Σημίτης, αλλά υ
πέρ του εκσυγχρο
νισμού και ο κ. Ε
βερτ. Λέτε να μπερ
δευτούν οι οπαδοί 
των κομμάτων;

Η διαφορά είναι ότι 
στο ΠΑΣΟΚ οι εκσυγ
χρονιστές είναι μειο
ψηφία, ο κ. Σημίτης 
δεν ελέγχει το κόμμα 
του και ούτε πρόκειται. 
Πάντως, τα γκάλοπ

Βουλευτής Ν.Δ.

δείχνουν τον κ. Σημίτη 
να εισχωρεί στους ψη
φοφόρους της Ν.Δ.
Η μετριοπάθεια, η 

προσωπική αξιοπρέ
πεια, σε ανπλαϊκίσπκο 
ύφος και οι χαμηλοί τό
νοι κάνουν τον Κώστα 
Σημίτη συμπαθή σε με
γάλη 'μερίδα ανθρώ
πων. Ομως, άλλο προ
σωπικές συμπάθειες 
και άλλο αποδοχή του 
πολιτικού φορέα που 
εκπροσωπεί.

Με την παραίτηση 
Α. Παπανδρέου έ 
φυγαν οι δεινόσαυ
ροι από το ΠΑΣΟΚ. 
Κάποιοι λένε ότι.. 
κάποιος έχει μείνει 
στη ΝΑ.!

Αν εννοείτε τον Κ. 
Μητσοτάκη, ένας άν
θρωπος που ανεβαί
νει με τα πόδια στον 
Ψηλορείτη, πίνει τσι- 
κουδιά και «αλωνίζει» 
την Ελλάδα και την 
Ευρώπη δεν μπορεί 
να χαρακτηριστεί 
«δεινόσαυρος».

Είναι υγιής, δυναμι
κός εν ενεργεία πολι
τικός που προσέφερε 
και προσφέρει στην 
Ελλάδα και στην πα
ράταξή μας.

Α. ΔΕΑΑΤΟΛΑΑΣ
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Η ΝΕΑ , 

ΣΕΛΙΔΑ

ΤΩΡΑ ΣΕ ΤΙΜΗ ΝΑ...Ι,ΠΑΘΕΤΕ11!

Καλά ακούσατε... Τώρα NISSAN DIESEL από KHawtiHIii Αυτή είναι τιμή... τη μαθαίνεις και "πα
θαίνεις"! Δείτε τι περιλαμβάνει: Δυνατό, "καθαρό" κινητήρα 2.500 κυβικών. Κίνηση στους 2 τρο
χούς ή 4X4 για ανώμαλες διαδρομές... Τετραπλές δοκούς ενίσχυσης στο σασί... Αναρτήσεις 
και φαρδιά λάστιχα που σηκώνουν άνετα έναν τόνο και... Πολυτελή καμπίνα που θυμίζει λιμου- 
ζίνα... 3 χρόνια εγγύηση για μηχανικά μέρη και χρώμα... 6 χρόνια εγγύηση για διάτρηση από 
σκουριά... Οικονομία diesel... Αντοχή και αξιοπιστία NISSAN που δεν πληρώνονται με τίποτα! 
"Πάθατε"; Ελάτε λοιπόν γρήγορα στον επίσημο τοπικό σας έμπορο NISSAN και αποκτήστε έναν 
πύραυλο εδάφους - εδάφους στην πιο "προσγειωμένη" τιμή της αγοράς!

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΗ Ε ΙΔΗ ΣΗ  τη ς  ε 
κλογής του Κώ
στα Σημίτη ως 
νέου  Π ρω θυ

πουργού της χώρας έ 
κανε αμέσω ς το γύρο  
του κόσμου μέσω των 
ε ι δ η σ ε ο γ ρ α φ ι κ ώ ν  
π ρακτορείω ν και των  
τηλεοπ τικώ ν σ τα θ
μών και καλύφθηκε με 
ά ρθρα  και σχόλια  
στον ξένο  Τύπο.
Το πρακτορείο  «Ρόι- 

τερ» χαρακτήρισε τον 
κ. Σημίτη ως «τεχνο
κράτη και μεταρρυθμι
στή» και τόνισε ότι ε ί
να ι από τους πλέον δη
μ ο φ ιλ ε ίς  π ο λ ιτ ικ ο ύ ς  
της χώ ρας μας. «Μ ει
λ ίχ ιο ς  τεχνοκράτης 
κα ι ο ικ ονομ ολόγος 
που αναμένετα ι να ε 
π ιτα χύνει το πρόγραμ
μα ο ικονομικής σταθε
ροποίησης της Ε λ λ ά 
δας» είνα ι ο κ. Σημίτης 
κατά το πρακτορείο 
«Ασοσιέιτεντ Πρες» 
κα ι «φ ιλοευρω παίος 
εκσυγχρονιστής» κατά 
το Γ α λλ ικό  Π ρακτο
ρείο Ειδήσεων.

Στο άρθρο της με 
τ ίτλ ο  «Ενας ανανεω- 
τής σ ο σ ια λ ισ τή ς δ ια 
δέχετα ι τον Π απαν- 
δρέου», η γαλλική  «Λι- 
μπερασιόν» αναφέρει 
μεταξύ ά λλω ν ότι ο 
«κοντός και αδύνατος» 
κ. Σ ημ ίτης δεν είνα ι 
χα ρ ισ μ ατικός όπως ο 
κ. Παπανδρέου. Ε ίνα ι 
ένας μετριοπαθής σο
σ ια λ ισ τή ς και ευρω
πα ϊσ τή ς αποφ ασισμέ
νος να συσφ ίγξει τους 
δεσμούς της Ε λλάδας 
με τις άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Α κερ α ιό τη τα
Η «Λιμπερασιόν» έκα

νε αναφορά στην π ολ ι
τική καριέρα του κ. Ση
μίτη από την ίδρυση 
του ΠΑΣΟΚ έως την 
«ομάδα των τεσσά
ρων».
Τ ονίζει ότι ο κ. Σ ημί

της αντιτάχθηκε συχνά 
στον παντοδύναμο η 
γέτη του Κ ινήματος, ό 
τι τους τελευταίους μή
νες επέμεινε στην ανά
γκη να «γυρίσει» η σε
λίδα  Π απανδρέου και, 
απαλλαγμένο από τις 
εθνικιστικές και λαϊκι- 
στικές επιλογές του, το 
ΠΑΣΟΚ να ξαναστρα- 
φεί προς την κεντρο-α- 
ριστερά.
Η «Λιμπερασιόν» επ ι

σημαίνει ότι το διάστη
μα που ο κ. Παπανδρέ
ου και άλλο ι σ οσ ια λ ι
στές π ο λ ιτ ικ ο ί βρέθη
καν μπλεγμένοι στο 
σκάνδαλο Κοσκωτά, ο 
κ. Σ ημίτης γ ινόταν 
σύμβολο ακεραιότη
τας. Προσθέτει ακόμη, 
ότι τον περασμένο Ιού
λ ιο  ο κ. Σημίτης έθεσε 
ανο ιχτά  το θέμα-τα- 
μπού της διαδοχής του 
Πρωθυπουργού και ότι 
ένα από τα κυριότερα 
στηρίγματα του κ. Σ η

μίτη είνα ι ο κ. Πάγκαλος. 
«Φ ίλος της Ευρώπης ε ί

ναι ο Ε λληνας πρωθυ
πουργός», ε ίνα ι ο τ ίτλο ς 
του άρθρου που δημοσίευ
σε ο βρετανικός «Ιντιπέ- 
ντεντ», που τονίζει μεταξύ 
άλλω ν ότι από τους υπο
ψ ήφιους, ο κ. Σημίτης ή 
ταν ο πιο σεβαστός στο ε

ξωτερικό και ότι θεωρεί
τα ι ως ο π ο λ ιτικ ό ς με τις 
περισσότερες πιθανότητες 
να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ 
στη νίκη στις εκλογές του 
1997. Ο «Ιντιπέντεντ» ε 
κτιμά ακόμη ότι η καριέρα 
του κ. Λιβάνη έχει λήξει, 
ότι η μεγάλη χαμένη είναι 
η Δήμητρα και ότι η νίκη

του κ. Σημίτη δεν πρέπει 
να χαροποίησε ούτε και 
τον κ. Π απανδρέου. Το 
άρθρο τελειώ νει με μια 
«κακία» Ευρωπαίου δ ι
πλωμάτη: «Σύμφωνα με ά
τομα του περ ιβάλλοντος 
του (του κ. Παπανδρέου), 
η μόνη επιθυμία που απέ
μεινε στον κ. Παπανδρέου 
είνα ι να ζήσει αρκετά για 
να κάνει τη ζωή του διαδό

χου του κόλαση».
Μ εταρρυθμιστή και με

τριοπαθή χαρακτηρίζει 
τον κ. Σημίτη η «Γκάρ- 
ντιαν», τονίζοντας ότι η ε
κλογή του έγινε δεκτή με 
ικανοποίηση από Δ υ τι
κούς διπλω μάτες. «Ξερά» 
έδωσαν την είδηση οι συ
ντηρητικοί «Τάιμς».
Η «Χέραλντ Τρίμπιουν» 

ανήγγειλε στην 1η σελίδα

την είδηση της εκλογής 
του κ. Σημίτη, συνοδευό- 
μενη από φωτογραφία. . 
Σ τις μέσα σελίδες δημοσι
εύονται δυο άρθρα, το ένα 
με τίτλο  «Μ εταρρυθμι
στής αναλαμβάνει στην 
Ελλάδα τα ηνία από ασθε- 
νούντα ηγέτη» και «η ι 
σχυρή σύζυγος του Π α
πανδρέου ξαφνικά είνα ι 
ευάλωτη».

'mm
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Η ΝΙ 
ΣΕΜ ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ Η ΝΕΑ ΊΛΙΔΛ

Το παρασκήνιο μέχρι το παρα 5
01 ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

γΥΒΕΡΝΗΣΗ  ικανή να ανταπεξέλθει στις πέ- 
L ντε βασικές προτεραιότητες που θα θέσει

) του και θα
σηματοδοτήσει ένα νέο ξεκίνημα για το ΠΑΣΟΚ 
αναμένεται να συγκροτήσει ο Κώστας Σημίτης.
Ο νέος Πρωθυπουργός,
που χθες συναντήθηκε 
με όλα τα κορυφαία στε
λέχη της απερχόμενης 
κυβέρνησης και του 
κόμματος, αναμένεται 
απόψε να ανακοινώσει 
τα ονόματα του νέου υ
πουργικού συμβουλίου 
που θα ορκιστεί αύριο 
το μεσημέρι ενώπιον 
του Προέδρου της Δη
μοκρατίας.
Οι προτεραιότητες του 
νέου Πρωθυπουργού, ό
πως τις περιγράφουν οι 
στενοί συνεργάτες του, 
είναι:
• Α μ εσ η  ανάδειξη του  
κο ινω νικ ού  προσώ 
που τη ς κυβέρνησης.
• Α ν α π τυ ξ ια κ ές  πρω- 
το υβ ο υλ ίες , κ ίνη τρ α  
και επ ιτά χ υ ν σ η  τω ν  
μ εγά λω ν  έργων.
• Μ έτρα για  τη ν  ανερ-

Ανοιχτός
o t i c
αποφάσεις
T0 U
k o u u o t o c
ΑΝΟΙΧΤΟΣ προς το 
κόμμα και συγκαταβατι
κός προς τις αποφά
σεις του Εκτελεστικού 
Γραφείου φέρεται ο κ. 
Σημίτης. Σύμφωνα με 
πληροφορίες μας, μετά 
απο πολύ σκέψη και ύ
στερα από τη συνάντη
ση του με τον γραμμα
τέα του κόμματος Κ. 
Σκανδαλίδη, έχει απο-

Χασίσει όσο ζει ο 
νδρέας Παπανδρέου 

να μη θεσει υποψηφιό
τητα για αντιπρόεδρος 
του κόμματός στο συνέ
δριο. Επίσης, δεν επι
θυμεί να «μπλοκάρει» 
τις διαδικασίες για τη 
διεξαγωγή συνεδρίου 
που αναμένεται να γίνει 
στις ημερομηνίες που 
έχουν καθοριστεί από 
το Ε.Γ, μεταξύ 6 με 9 
Ιουνίου.
Τέλος, οριστικά απομα
κρύνεται το ενδεχόμε
νο να υπάρξουν αντι
πρόεδροι στη νέα κυ

β έρ νη σ η .__________  >

για , ειδ ικά  τω ν νέων.
• Ε π ίλ υ σ η  το υ  Σ κ ο 
πιανού.
•  Π ροώ θηση του  Κ υ 
πριακού, μ ε  σειρά  
διεθνώ ν επαφών.
• Ε π ιτά χ υ ν σ η  διαδι
κασιώ ν εκ σ υ γχ ρ ο ν ι
σ μ ο ύ  το υ  Ε Σ Υ  και 
το υ  α σ φ α λ ισ τ ικ ο ύ  
συστήματος.

Τα πρόσωπα
Ο κ. Σημίτης, που έως 
αργά χθες κρατούσε 
κλειστά τα χαρτιά του 
για το ποια πρόσωπα 
θα χρησιμοποιήσει σε 
συγκεκριμένες θέσεις, 
προσδιόρισε με σαφή
νεια στους συνομιλη
τές του τα κριτήρια συ- 
γκρότισης της νέας 
κυβέρνησης.
• Κυβερνητικό σχήμα 
μικρότερο σε αριθμό α
πό το σημερινό, κυ
ρίως από άνευ αντικει
μένου υφυπουργούς 
και αναπληρωτές υ
πουργούς.
• Νέο στιλ διακυβέρ
νησης τόσο από τον ί
διο τον Πρωθυπουργό 
όσο και από τους υ
πουργούς ώστε να υ
πάρξει αποτελεσματι- 
κότητα και να βελτιω
θεί η εικόνα της κυβέρ
νησης στην κοινή 
γνώμη.
• Χρησιμοποίηση έ
μπειρων και ικανών 
στελεχών χωρίς απο
κλεισμούς, πράγμα 
που σημαίνει ότι θα 
χρησιμοποιηθούν άν
θρωποι που έχουν θη
τεία σε κυβερνητικές 
θέσεις και θα δοθεί ευ
καιρία σε νέους θα δεί
ξουν τις δυνατότητες 
ανάλογα με τα προσό
ντα τους.
• Αυστηρή ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων από 
τους υπουργούς ώστε 
σύντομα να φανούν τα 
αποτελέσματα.

Πολιτικό διευθυντήριο, 
εκπλήξεις με συμμετοχές 
κεντρώων, αριστερών 
αλλα και προεδρικών

ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ που θα δώσουν το 
στίγμα του νέου Πρωθυπουρ
γού, αλλά δε θα ανατρέψουν τη 
συνέχεια και την ισορροπία στο 
ΠΑΣΟΚ αναμένεται να εμπε
ριέχονται στη σύνθεση της νέας 
κυβέρνησης που εξαγγέλλει σε 
λίγες ώρες ο Κώστας Σημίτης.
• Η δημιουργία πολιτικού διευθυντη
ρίου που μπορεί να ονομαστεί και κυ-

Σ
Τσοχατζόπουλος Αρσένης

ΤΟ χρηματιστήριο 
των βουλευτών οι 
τιμές ανεβοκατε- 

βαίνουν. Ο κ. Σημίτης 
είχε χτες πολλές επα
φές με ηγετικά στελέχη 
αλλά και κάποιους βου
λευτές. Σε κανένα δεν ε
ξέφραζε τις απόψεις 
του για να μη δημιουρ- 
γηθεί κλίμα πριν πάρει 
τις αποφάσεις του.

Χτες είχε αλλεπάλληλα 
ραντεβού από το πρωί με 
τους κ. Κ. Σκανδαλίδη, Κ. 
Λαλιώτη, Αντώνη Λιβάνη, 
Παρασκευά Αυγερι
νό, Βάσω Παπανδρέ- 
ου και Θόδωρο Πά
γκαλο. Αργά το από
γευμα ξεκίνησε δεύ
τερο κύκλο επαφών 
με τους Ακη Τσοχα- 
τζόπουλο, Γεράσιμο 
Αρσένη, Γιάννο Πα- 
παντωνίου και Γιώρ
γο Παπανδρέου.
Ο κ. Σημίτης δεν είδε 
χτες πολλούς βου
λευτές και απ’ αυτούς 
που συνάντησε η επί
σκεψη ήταν περισσό
τερο εθιμοτυπική πα
ρά ουσιαστική, αφού 
δε θέλει να δεσμευτεί 
με υποσχέσεις.
Αναλυτικά, σύμφω

να με πληροφορίες 
μας, ανά υπουργείο η 
σύνθεση της νέας κυ
βέρνησης αναμένεται 
να κινηθεί στα εξής 
ονόματα:
— Υπουργείο Εσω
τερικών -  Δημόσιας 
Διοίκησης και Απο
κέντρωσης: Ακης
Τσοχατζόπουλος.
— Εθνικής Αμυνας: 
Γεράσιμος Α ρσένης 
ή Γ ιάννης Χαραλα- 
μπόπουλος.
— Εξωτερικών: Βά
σω Π απανδρέου,

Πάγκαλος Γ.Παπανδρέου Παπαντωνίου

Ποιοι μπαίνουν, 
ποιοι Βγαίνουν, 
ποιοι μένουν...

βερνητική επιτροπή. Θα συμμετέχουν, 
σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι κ. Α. 
Τσοχατζόπουλος, Γερ. Αρσένης, Θ. 
Πάγκαλος, Κ. Λαλιώτης, Γιάνν. Παπα
ντωνίου, Αλ. Παπαδόπουλος και Β. 
Παπανδρέου. Αυτά τα στελέχη θα συ
νεδριάζουν συχνά με τον Πρωθυπουρ
γό, προκειμένου να συντονίζουν το έρ
γο της κυβέρνησης. Με δεδομένο ότι α
ποκλείεται η δημιουργία θέσεων αντι
προέδρων, το σχήμα αυτό θα λειτουρ

γεί ώστε να διασφαλίζε
ται η αποτελεσματικότη- 
τα της κυβέρνησης.
• Η παραμονή στη νέα 
κυβέρνηση υπουργών 
που είχαν στενή σχέση με 
τον Πρωθυπουργό αλλά 
και με τη συμπεριφορά 
τους δεν είχαν προκαλέ- 
σει και δεν είχαν δημι
ουργήσει προβλήματα. 
Ετσι, ο κ. Σημίτης είναι 
πιθανόν να ζητήσει να 
παραμείνουν στις θέσεις 
τους οι κ. Δ. Κρεμαστι- 
νός, Γ. Κατσκράρας και 
Νίκος Αθανασάκης. Επί
σης, πολύ πιθανόν να θε
λήσει να συμπεριλάβει 
και τον Ευάγγελο Γιαν- 
νόπουλο, προκειμένου 
να ικανοποιήσει έτσι ένα 
τμήμα των οπαδών του 
ΠΑΣΟΚ. Αν και συνερ
γάτες του μέχρι την τε
λευταία στιγμή εξέφρα
ζαν επιφυλάξεις για τη 
σκοπιμότητα μιας τέτοι
ας κίνησης.

Γ ιάννος Π απαντω νί
ου ή Θ. Π άγκαλος. 
Επίσης δεν αποκλείε
ται η μετακίνηση του 
κ. Αρσένη.
— Εθνικής Οικονο
μίας: Γιάννος Π απα
ντω νίου , Θ. Π άγκα
λος.
— Οικονομικών: Αλ-
έκος Παπαδόπουλος.
— Γεωργίας: Θ. Π ά
γκα λος, Γ. Μωραΐ- 
της.
— Εργασίας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσε
ων: Στέφανος Τζου- 
μάκας και Β. Π απαν
δρέου.
— Υγείας και Πρόνοι
ας: Π. Α υγερινός ή Δ. 
Κρεμαστινός.
— Δικαιοσύνης: Γ.Α. 
Μ αγκάκης ή Ευάγγ. 
Γιαννόπουλος.
— Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων: 
Γ. Π απανδρέου ή Θ. 
Π άγκαλος ή Ευάγγ. 
Βενιζέλος.
— Πολιτισμού: Θ.
Π άγκαλος, Στ. Μπέ- 
νος.
— Τουρισμού: Χρ. Ρο-
κόφυλλος, Θ. Τσού- 
ρας ή Στ. Μπένος.

— Εμπορικής Ναυτι
λίας: Γ. Κ ατσιφάρας 
ή Χρ. Ροκόφυλλος.
— Δημ. Τάξης: Γ.
Κ ουβελάκης, Θ. Κο- 
τσώ νης και Γ. Σκου- 
λαρίκης.
— Μακεδονίας -  
Θράκης: Στ. Παπαθε- 
μελής, Ν. Α κριτίδης 
και Κ. Ταταρίδης.
— Αιγαίου: Αντ. Κο- 
τσακάς ή Φρ. Παπα- 
δέλλης.
— Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δη
μοσίων Εργων: Κ ώ
στας Λαλιώτης.
— Βιομηχανίας, Ενέ
ργειας, Τεχνολογίας 
και Εμπορίου (η μόνη 
σύμπτυξη): Β. Π α
πανδρέου και Αν. Πε- 
πονής.
— Μεταφορών και 
Επικοινωνιών: Ευά
γγ. Βενιζέλος.
— Τύπου και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρω
σης (ίσως καταργηθεί 
και γίνει υφυπουρ
γείο στο Προεδρίας): 
Δημ. Ρέππας, Ν. Αθα
νασάκης, Γ. Πασχα- 
λίδης.
Επίσης, πολλά ονόμα

τα παίζουν στις θέσεις 
αναπληρωτών υπουρ
γών και υφυπουργών 
στην κυβέρνηση που 
σύμφωνα με όλες τις 
ενδείξεις θα έχει 42 μέ
λη.

Οι υφ υπ ουργο ί
Δε θα είναι, δηλαδή, 
κατά πολύ μικρότερη 
από τις προηγούμενες. 
Αναμένεται, όμως, να 
κοπούν γύρω στις 8 με 
10 θέσεις υφυπουρ
γών, όπως στο Μετα
φορών, Υγείας, Γεωρ
γίας κ.α.
Τα ονόματα που ακού- 
γονται είναι οι κ.: X. 
Καστανίδης, Γ. Ανω- 
μερίτης, Φ. Πετσάλνι- 
κος, Ν. Κουρής, Δ. Γε- 
ωργακόπουλος, Ν. 
Κυριαζίδης, Ελ. Πα- 
παζώη, Mix. Χρυ- 
σοχοΐδης, Γ. Δρυς, Θ. 
Κολιοπάνος,Αλ. Μπα- 
λτάς, Χρ. Πάχτας, Χρ. 
Σμυρλής, Β. Γερανί- 
δης, Ανδρ. Φούρας, 
Δημ. Σωτηρλής, Δημ. 
Αλαμπάνος, Λουκάς 
Αποστολίδης, Γ. Ρω
μαίος.

ΓΝΩ Μ Η
Αποκατάσταση
της χαμένης 
αξιοπιστίας
------------------ΣΕ Λ .8-1
• Τη χρησιμοποίηση στη 
νέα κυβέρνηση στελεχών 
της ευρύτερης Αριστε
ρός, από τον πανεπιστη
μιακό κυρίως χώρο. 
Στόχος μιας τέτοιας κί
νησης είναι να αποδείξει 
στην πράξη ο κ. Σημίτης 
τη θέση του για συσπεί
ρωση της Κεντροαριστε
ράς, αποτινάσσοντας α
πό πάνω του την ετικέτα 
του εκφραστή της δεξιάς 
πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ. 
Στα ονόματα που υ
πάρχουν σαν σκέψεις εί
ναι ο καθηγητής Κων
σταντίνος Τσουκαλάς, ο 
Λεύτερης Παπαγιαννά- 
κης κ.ά.
• Τέλος αναμένεται να 
μπουν στη νέα κυβέρνη
ση και στελέχη από τον 
κεντρογενή χώρο, όπως ο 
Στέλιος Παπαθεμελής, ο 
Νίκος Ακριτίδης και ο 
Γ ιάννης Σκουλαρίκης. 
Εκπληξη μπορεί να γίνει 
με την εισδοχή του κ. 
Γιάννη Χαραλαμπόπου- 
λου, ο οποίος θα απο
δεχτεί μόνο το Υπουρ
γείο Αμυνας, αν ο κ. 
Αρσένης μετακινηθεί τε
λικά στο Υπουργείο 
Εξωτερικών.

II
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑ ΤΟ 
ΥΠΕΡΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ενισχυμένη η ομάδα των «4» μετά την εκλογή του Κώστα Σημίτη. Βάσω Παπανδρέου και Θεόδωρος Πάγκαλος μπαίνουν στην 
κυβέρνηση. Σοβαρή πιθανότητα ιι να αναλάβει υπουργείο έχει και ο Παρασκευάς Αυγερινός.

ΑΙΑΦΩΝΙΕΣ ΠΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΙΑΠΗΉΖ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Τ Ι θα γίνει με το κόμμα; Πόσο θα κρα

τήσει η εσωκομματική ανακωχή; Ολοι 
από χθες μιλάνε για ενότητα αλλα κα

νείς δεν είναι σίγουρος πόσο θα κρατήσει 
αυτή.
Η εκλογή Σημίτη ανέτρεψε δεδομένα και ι

σορροπίες και τα σενάρια για τις σχέσεις κομ
ματικών και εκσυγχρονιστών επανέρχονται 
στην επικαιρότητα.
Πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν ότι η μάχη α
πό την κυβέρνηση μετά την εκλογή του νέου 
κυβερνητικού σχήματος θα μεταφερθεί στο 
κόμμα καθώς όλοι οι παρά- 
γοντες της μάχης για την α
νάδειξη του Πρωθυπουργού 
έχουν κάθε λόγο να κρατή
σουν ζωντανές τις ελπίδες 
για έλεγχο του κομματικού 
επιτελείου.
Το έναυσμα της εσωκομμα

τικής διαμάχης αναμένεται 
να δοθεί με το χρόνο τέλεσης 
του συνεδρίου αλλά και τη 
μορφή που θα έχει.
Οι πληροφορίες πολλές και 
συχνά αντικρουόμενες.
Ο Ακης Τσοχατζόπουλος, 

αν και διαμηνύει ότι δεν βλέ
πει το συνέδριο με ρεβανσι- 
στικές διαθέσεις, θα έβλεπε 
την επίσπευση του συνεδρί
ου με καλό μάτι.
Στη χειρότερη περίπτωση

Λαλιώτης
αρκείται στο να γίνει στις η
μερομηνίες που προσδιόρισε 
το Εκτελεστικό Γραφείο.
Το πρόβλημα είναι ότι το 

Εκτελεστικό Γραφείο έχει 
δεσμευτεί ότι στη συνεδρία
ση της Κεντρικής Επιτροπής 
στις 10 και 11 Φεβρουάριου 
θα θέσει προς συζήτηση την 
πρότασή του για πλήρες συ
νέδριο το τριήμερο από 6 ως 
9 Ιουνίου.

Το Φ θινόπω ρο
Είναι, όμως, βέβαιο ότι θα υ
πάρξουν προτάσεις για μετά
θεση του συνεδρίου το φθι
νόπωρο τόσο από πολιτι
κούς φίλους του Κώστα Ση-

Σκανδαλίδης

μίτη, οι οποίες— όπως όλα 
δείχνουν— θα υποστη- 
ριχθούν και από άλλα στε
λέχη.
Οπως είναι εύλογο ο νεοε- 

κλεγείς Πρωθυπουργός θα 
θελήσει να δυναμώσει τα ε- 
ρείσματά του στην, κομματι
κή βάση του ΠΑΣΟΚ και 
πολλοί υποστηρίζουν ότι θα 
είναι από τους βασικούς 
διεκδικητές της θέσης του α
ντιπροέδρου, που το Εκτελε
στικό Γραφείο προτείνει να 
ψηφιστεί στο συνέδριο.
Ο ίδιος όμως διαμηνύει ότι 

δεν το επιθυμεί όσο ζει ο 
Ανδρέας Παπανδρέου. 
Πολλοί βλέπουν μετά τις τε

λευταίες εξελίξεις στην ψη
φοφορία για την εκλογή 
πρωθυπουργού, να προωθεί
ται από ένα ισχυρό μέτωπο ο 
Κώστας Λαλιώτης.
Η θέση του αντιπροέδρου 

έχει, άλλωστε, προβλεφθεί 
στην περίπτωση που ο κ. Πα
πανδρέου ξεπεράσει οριστι
κά τα προβλήματα της υγείας 
του να υπάρχει βοήθεια στην 
εκπλήρωση των καθηκόντων 
του ως προέδρου του κόμμα
τος.

Β έτο
Αλλωστε, υπάρχει το ενδε

χόμενο, μετά τις καταστατι
κές αλλαγές, ο αντιπρόεδρος 
να προωθείται στη θέση του 
προέδρου, αν υπάρξει κενό. 
Σύμφωνα με πληροφορίες 

μας, έχει διαμηνυθεϊ προς 
πάσα κατεύθυνση, ότι ο δρό
μος του κ. Σημίτη προς το 
κόμμα «περνάει» μέσα από 
τους κ. Λαλιώτη, Σκανδαλί
δη.
Πάντως, ο κ. Σημίτης προς 

το παρόν δεν σκέπτεται να 
διαταράξει τα εσωκομματικά 
νερά ζητώντας αλλαγές στο 
Εκτελεστικό Γραφείο, θέμα

Προβληματισμός στο επιτελείο του Πρωθυ
πουργού υπήρχε μέχρι το βράδυ για το αν θα 
παραμείνει ως έχει το Υπερυπουργείο Εσω

τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Με βασική θέση ότι αυτό είχε δημιουργηθει για να 

μπει αναβαθμισμένος στην κυβέρνηση ο μέχρι τότε 
γραμματέας του κόμματος, Ακης Τσοχατζόπουλος, 
συνεργάτες του κ. Σημίτη έλεγαν χτες ότι δεν ήταν 
λειτουργική η συνένωση των δύο υπουργείων.
Από την πλευρά του κ. Τσοχατζόπουλου άφηναν να 

εννοηθεί ότι δε θα διαπραγματευθεί το «σπάσιμο» του 
υπερυπουργείου και ότι όλα τα θέματα θα συζητηθούν 
διεξοδικά και επί «ίσοις όροις» στη χτεσινοβραδινή 
συνάντησή του με τον κ. Σημίτη.

«Ολες ο ι τάσ εις»
Επίσης, τόνιζαν ότι το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφο

φορίας δεν επιτρέπει αποκλεισμούς και στη νέα κυβέρ
νηση θα πρέπει να εκφράζονται όλες οι τάσεις της Κοι
νοβουλευτικής Ομάδας.

Ο κ. Τσοχατζόπουλος θα ήθελε στη νέα κυβέρνηση να 
μπουν στελέχη με πείρα που έχουν συνεργαστεί μαζί 
του, όπως οι κ. Θ. Τσούρας, Γιανν. Χαραλάμπους, Γ. 
Ανωμερίτης, Αντ. Κοτσακάς, Γρ. Νιώτης, Γ. Λασκα- 
λάκης, Γ. Τσακλίδης, Γ. Μωραΐτης κ.ά.

Η συζήτηση όμως γύρω από τα ονόματα αναμένεται να 
γίνει με πολύ διακριτικό τρόπο, αφού αναγνωρίζεται 
απ’ όλους το δικαίωμα του Πρωθυπουργού να φτιάξει

την κυβέρνηση που επι
θυμεί.

Επισημαίνεται, όμως, 
ότι ο σχηματισμός της 
θα δίνει το πρώτο δείγ
μα γραφής πώς εννοεί ο 
νέος Πρωθυπουργός τις 
συλλογικές διαδικα
σίες διακυβέρνησης και 
τη σύνθεση απόψεων.

Διακριτό ρόλο διεκδι- 
κεί και ο Γεράσιμος 
Αρσένης.

Αώο όροι
Ρόλος που δεν περνάει 

κατ’ ανάγκη μέσα από 
πρόσωπα, τα οποία θα ε
πιχειρήσει να υπουργο- 
ποιηθούν αλλά από το 
να γίνετα ι σεβαστή η 
γνώμη του γύρω από θέ
ματα εξωτερικής πολι
τικής και άμυνας.

Διεκδικεί, ωστόσο, να 
παραμείνει αλώβητο το 
Υπουργείο Αμυνας, ε
νώ εκτιμά ότι θα αξιο- 
ποιηθούν στελέχη όπως 
ο Γιώργος Παπανδρέ
ου, ο Νίκος Ακριτίδης, 
ο Θόδωρος Στάθης και 
η Μαρία Αρσένη, που 
τον στήριξαν στην ψη
φοφορία για την ανά
δειξη του νέου Πρωθυ
πουργού.

που έθετε μετ’ επιτάσεως προ 
της εκλογής η βασική συνερ- 
γάτις του Πρωθυπουργού κ. 
Βάσω Παπανδρέου.
Πάντως, αναμένεται ότι το 

τρίδυμο Β. Παπανδρέου, Θ. 
Πάγκαλος και Παρ. Αυγερι
νός θα πιέσει τον κ. Σημίτη 
σε κατεύθυνση αλλαγών.
Αν ο Πρωθυπουργός θα εν- 

δώσει στην επιθυμία των 3 
συνοδοιπόρων του στην ο
μάδα των «4» ή θα προτιμήσει 
να ικανοποιήσει τους κ. Λα
λιώτη και Σκανδαλίδη είναι 
ζήτημα που μένει να απο
δειχτεί.
Οι κινήσεις του Γραμματέα 

της Κ.Ε με την ενθάρρυνση 
του Κώστα Λαλιώτη αναμέ
νεται να κορυφωθούν στους 
επόμενους δύο μήνες με 
στόχο την ανανέωση και τον 
εμπλουτισμό του στελεχια- 
κού δυναμικού του κόμμα
τος.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ε
κλογές στις νομαρχιακές ορ
γανώσεις, ενώ πολλοί τομείς 
παραγωγής πολιτικής που 
δρουν στα πλαίσια της Κε
ντρικής Επιτροπής θα ανα
μορφωθούν.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Π. ΣΙΑΝΗΣ, Ε. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Mpumixia„ ιιε 
anepcunopiwic
τριγρρωΜ
ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΗ ναυμα

χία, στο πλαίσιο του ασίγα
στου πολέμου κατά του λα
θρεμπορίου τσιγάρων, έγινε 
προχτές, ανοιχτά του Ρέτζιο 
της Νότιας Ιταλίας.

Το... σενάριο, εκτός από 
την πολύωρη και άγρια κα
ταδίωξη, πλουτίστηκε ακό
μη και με κανονιές που χρει
άστηκαν προκειμένου οι ιτα
λικές διωκτικές αρχές να 
συλλάβουν το με σημαία 
Μπελίζ ελληνόκτητο μότορ- 
σιπ «Σι Γουέιβ».

Με πλήρωμα 6 Ελληνες και 
2 αλλοδαπούς, το μότορσιπ 
μετέφερε 16 ολόκληρους τό
νους λαθραία τσιγάρα, αξίας 
πάνω από 300 εκατομμύρια 
δραχμές.

Ενώ είχε ρίξει άγκυρα με
σοπέλαγα, περιμένοντας 
τους παραλήπτες του παρά
νομου φορτίου, οι «ναυτι
κοί» του «Σι Γουέιβ» αντιλή- 
φθηκαν τα διωκτικά σκάφη 
να πλησιάζουν.
Και αμέσως σαλπάρισαν, 

για να αποφύγουν τη σύλλη
ψη. Σταμάτησαν, μόνο όταν 
οι Ιταλοί άρχισαν να τους 
βομβαρδίζουν με κανόνια!

Ολα τα μέλη του πληρώμα
τος συνελήφθησαν, ενώ κα
τασχέθηκαν το μότορσιπ και 
τα τσιγάρα.

Επίσης συνελήφθησαν και 
6 Ιταλοί λαθρέμποροι, που 
με 2 ταχύπλοα πήγαιναν να 
παραλάβουν τα τσιγάρα από 
το πλοίο.

Τα ονόματα των Ελλήνων: 
Παν. Τσαγκάρης, πλοίαρ

χος, 64 χρόνων, Θοδ. Σολδά- 
τος 37 χρόνων, Χαρ. Νικο
λάου 56 χρόνων, Δημ. Αμε- 
ριάδης 35 χρόνων, Κώστας 
Κρεμαστιώτης 25 χρόνων, 
Μεμέτ Ρεσίτ (μουσουλμάνος 
στο θρήσκευμα), 45 χρόνων.

Ο ινυ νη κα : 
των Βαλκανίων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δημοκρα

τίας για τις γυναίκες των 
Βαλκανίων, μέσα από τις ει
σηγήσεις του τριήμερου σε
μιναρίου, που ολοκληρώνει 
τις εργασίες του σήμερα στη 
Θεσσαλονίκη.

Περισσότερες από 90 
γυναίκες από την Ελλάδα, 
την Αλβανία, τη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία, συμμε
τέχουν στο σεμινάριο, το ο
ποίο αναφέρεται σε πέντε κύ
ριους τομείς: Στις γενικές 
αρχές της Δημοκρατίας, στα 
πολιτικά κόμματα και το 
Κοινοβούλιο, στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, στο συνδικα
λισμό και στις μη κυβερνητι
κές οργανώσεις.

ΚΡΙΣΙΜ Η  Ε ΙΣΓΑ ΣΗ  ΓΙΑ  Μ Α Ν Α Ρ ΙΑ
ΜΙΑ ιδιαίτερα κρίσιμη εξέταση ε- 

πρόκειτο να κάνει χθες το από
γευμα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 

Ανδ. Παπανδρέου.
Οι γιατροί του έχουν προγραμματί

σει να του κάνουν βρογχοσκόπηση, 
ώστε να διαπιστώσουν τη βιωσιμό
τητα του κάτω δεξιού  λοβού του  
πνεύμονα, να αφαιρεθούν πήγματα 
που πιθανόν έχουν συγκεντρω θεί 
και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει νεο

πλασία.Σημειώ νεται ακόμα ότι στο 
δ εξιό  ημιθω ράκιο υπάρχει συγκε
ντρω μένο 1,5 λίτρο πλευριτικού  
υγρού σε κύστες.
Οι θεράπ οντες γιατροί δεν έχουν, 

πάντως, αποφασίσει εάν θα προχω
ρήσουν σε παρακέντηση.
Τα δέκα τα , πάντωη, που πα

ρουσίασ ε τ ις  τελ ευ τα ίες  η μ έρ ες  ο 
τέω ς Π ρω θυπ ουργός, δεν ανη
συχούν ιδ ια ίτερα  το υς  γ ια τρούς

του . Τα αποδίδουν, μάλιστα, στην 
κόπωση των ημερών, καθώς και στα 
φάρμακα που του δίνονται προκει
μένου να ρευστοποιηθεί το πλευρι- 
τικό υγρό.
Η αναπνευστική του λειτουργία  

υποστηρίζεται περιοδικά από ανα
πνευστήρα, ενώ συνεχίζεται η 
φυσιοθεραπ εία και η κινησ ιοθερα
πεία.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

350 δισ. 
σε έντοκα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ από 

350 δισ. δρχ. συγκέντρω
σε η προχθεσινή έκδοση 
κρατικών τίτλων που έ
γινε με επιτόκιο 14,2%

Οι εισπράξεις αυτές ε
νισχύουν σημαντικά τα 
αποθέματα του Δημοσί
ου, ενώ, όπως εκτιμά το 
Υπουργείο Οικονομι
κών, σύντομα θα μειω
θούν τα επιτόκια των 
κρατικών τίτλων.

~ ~  ~~~~  Ο Ελληνικός Συλλεκτικός Κύκλος παρουσιάζει , ~

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Το νέο αφιέρωμα της διεθνούς νομισματικής έκδοσης “Πολιτικοί Ηγέτες του Κόσμου’ 

που τιμά τις μεγάλες μορφές της παγκόσμιας πολιτικής

α’όφη

Τεχνικές Προδιαγραφές-Χαρακτηριστικά

Μετάλλιο Βάρος Διάμετρος

Αργυρό 999° 15γρ. 30χλστ.

Vermeil 999°S24K 15γρ. 30χλστ.

Χρυσό 18Κ 6γΡ- 21χλστ.

Ο π ο ιο ν  Έλληνα κι αν ρωτήσει κανείς, 
ανεξάρτητα εντελώς από κομματική τοπο
θέτηση, ποιες θεωρεί τις μεγαλύτερες 
φυσιογνωμίες της πολιτικής μας ιστορίας 
τούτου του αιώνα, η απάντηση θα είναι 
ίδια : τον Βενιζέλο, τον Καραμανλή, και 
τον Ανδρέα Παπανδρέου. ■ > '

Χαρισματικός όσο λίγοι, ηγέτης με παγκό
σμια αναγνώριση και με τη δύναμη να 
ενθουσιάζει α ς μάζες, ομιλητής που ήξερε 
να πείθει και κυριολεκτικά ν’αγγίζει καρ
διές, αγαπήθηκε τόσο ώστε να γίνει οικεί
ος : ο Αντρέας, έτσι απλά, ένας δικός μας 
άνθρωπος...

Μιά ζωή στις επάλξεις .
0 α  ήταν αδύνατο μα και σίγουρα περιττό, 
να βιογραφήσει κανείς τον· Ανδρέα 
Παπανδρέου. Τους αγώνες τόυ, τους γνω
ρίζουν όλοι. Τα οράματα και τα όνειρά του 
τα μοιράστηκε με τον κόσμο του. Τη ζωή 

. του, και έξω και εδώ, την παρακολούθησαν 
βήμα-βήμα οι πάντες.

Ο  Ελληνικός Συλλεισικός Κύκλος μνημο
νεύει στη σειρά “Πολιτικοί Ηγέτες του 
Κόσμου”, ανάμεσα στους οποίους είναι 
ο Ντε Γκωλ,' ο Κένεντυ, ο Κάστρο, ο Τσώ- 
ρτσιλ καθώς και ο Μακάριος και ο Καρα
μανλής, τον ξεχωριστό αυτό πολιτικό ' 
άνδρα.

Σήμερα λοιπόν προσφέρει στο ελληνικό 
συλλεκτικό κοινό το 20ο μετάλλιο της σει
ράς, εηις τρεις συλλεκτικές μορφές των 
ευγενίαν μετάλλων : μασίφ χρυσός 18Κ, 
καθαρό ασήμι 999° ή vermeil - ασήμι 999° 
εμβαπτισμένο σε χρυσό 24Κ, - και σε ποιό
τητα Proof.

Οι μεγάλοι σταθμοί
Η  λαϊκή μνήμη έχει καταγράψει ανεξίτηλα 
τις μέρες που, μέσα σε παραλήρημα αληθι
νό, δονούσαν την ατμόσφαιρα τα πύρινα 
συνθήματα της Αλλαγής. Και κανένας ιστο
ρικός δεν μπορεί να μη σταθεί στο φαινό
μενο ενός κόμματος που σε τόσο μικρό διά
στημα, χάρη στον αρχηγό του, έφτασε όχι

απλώς να εκφράζει τις ελπίδες τόσο πολ
λών, αλλά και να φέρνει θριαμβευτικό 
αυτόν τον αρχηγό στην εξουσία Στα 1981, 
όταν κερδίζοντας τις εκλογές ο Αντρέας 
έγινε για πρώτη φορά πρωθυπουργός, από 
τη Μεταπολίτευση δεν είχαν περάσει παρά 
επτά χρόνια..
Η  πιθανότητα μιας δεύτερης τετραετίας 
υποστηρίχτηκε μακαιπολεμήθηκε έντονα 
Οι κάλπες του 1985 ωστόσο, ανανέωσαν 
την εντολή στο πρόσωπο του Αντρέα.

Στους συχνό δύσκολους καιρούς της δεύ
τερης αυτής πρωθυπουργίας, λίγοι ίσως 
ηγέτες θα είχαν κατορθώσει να κρατήσουν 
όρθια την πίστη του κόσμου τους σ’αυτσύς. 
Ο  Ανδρέας Παπανδρέου το κατόρθωσε, 
παρά το κλίμα αμφισβήτησης του 1988 - 
1989. Και χιλιάδες καρδιές ήταν κοντά του, 
με συγκίνηση αληθινή, όταν έζησε την προ
σωπική του δοκιμασία στο Χέρφιλντ.

Οι εκλογές του 1993 - ένας ακόμη σταθμός 
στην πολιτική πορεία του Παπανδρέου. 
Αλλά παράλληλα ένα γεγονός, που ούτε κι 
οι ανππαλοί του ακόμα δεν μπορούν να μη , 
δεχτούν, ότι αποτελεί περίπτωση ιστορικά 
σπάνια Η μορφή αυτού του ηγέτη, που 
σφραγίζει πολιτικά σχεδόν ολόκληρο το 
τελευταίο τέταρτο αυτού του αιώνα, δικαι
ώνει την θέση του στην διεθνή νομισματική 
έκδοση “Πολιτικοί Ηγέτες του Κόσμου”.

Η  τελειότητα της ποιότητας Proof
Τ ο  ειδικό τιμητικό μετάλλιο που αφιερώνε
ται στον Ανδρέα Παπανδρέου έχει κοπεί, με 
την τεχνική Proof που είναι η τελειότερη 
μέθοδος που γνωρίζει’ η σύγχρονη νομι
σματοκοπία Η  ειδική μήτρα που χρησιμο
ποιήθηκε δουλεύτηκε με άπειρη προσοχή 
στο χέρι.

Η  γνώριμη μορφή του ηγέτη διαγράφεται 
πάνω στο καθαρό μέταλλο ανάγλυφη, 
γεμάτη δυναμισμό, ενώ η ματ σατινέ επιφά- 
νειά της την κάνει να ζωντανεύει με μονα
δικά έντονο τρόπο μέσα από το λείο αστρα
φτερό της φόντο, που λαμποκοπά σαν 
καθρέφτης ! *

Στην πίσω όψη, κοινή για όλα τα μετάλλια 
της συλλογής, διαγράφεται η εντυπωσιακή 
σύνθεση της υφηλίου, όπου κυματίζουν 
πλάι-πλάι οι σημαίες διαφόρων χωρών, 
εκφράζοντας την βαθύτερη σημασία της 
συνέχειας της σειράς αυτής.

Έκδοση αυστηρά περιορισμένη
Η  αρχέτυπη έκδοση του 20ου πορταίτου 
της συλλογής “Πολιτικοί Ηγέτες του 
Κόσμου” με τον ΑΝΔΡΕΑ ΠΑ
ΠΑΝΔΡΕΟΥ θα πραγματοποιηθεί σε 
αυστηρά περιορισμένη βάση. Τα μετάλλια 
θα διατεθούν αποκλειστικά από τον 
Ελληνικό Συλλεκηκό Κύκλο βάσει των 
ειδικών Δελτίων Προεγγραφής.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού των δια
θέσιμων μεταλλίων, κατά την αποδοχή των 
δελτίων θα τηρηθεί αυστηρότατη σειρά 
προτεραιότητας, με αποδεικτικό στοιχείο 
την ημερομηνία άφιξης των Δελτίων στα 
γραφεία μας. .

Ένα Ιστορπτό Αφιέρωμα 
προσιτό σε ολους

Ο  Ελληνικός Συλλεκτικός Κύκλος, στην 
επιθυμία του να κάνει το ιστορικό αυτό 
μετάλλιο προσιτό σε κάθε Έλληνα όρισε την 
τιμή έκδοσης σπς 9.900 δραχμές μόνο, για 
το αργυρό 990“ και διαμέτρου 30 χιλιο
στών. Για το vermeil που είναι επίσης αργυ
ρό 999" και εμβαιπισμένο σε χρυσό 24Κ 
και διαμέτρου 30 χιλιοστών li.9 0 0  δρχ. 
Τέλος για το χρυσό, διαμέτρου 21 χιλιο
στών και βάρους 6γρ. η τιμή έχει οριστεί 
στις 39.000 ορχ.

Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας

Κ ά θε συλλεκτικό μετάλλιο ΑΝΔΡΕΑΣ

β’όφη

ΤΟ πορτροίτο απεικονίζεται μεγαλύτερο από 
το φυσικό μέγεθος που είναι 30 χιλ/οοτά

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ θα αποστέλεται μέσα σε 
πολυτελή κασετίνα. Φυλάγοντας 
το ιστορικό μετάλλιό του μέσα σ’αυτήν, 
ο συλλέκτης θα μπορεί να το προστατεύει 
από κάθε φθορά, διατηρώντας 
την όψη του άψογη και υπέροχα 
αστραφτερή πάντα
Εκτός από την κασετίνα, κάθε μετάλλιο θα 
συνοδεύεται από ειδικό και αριθμημένο 
Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας, που θα 
εγγυάται την ποιότητα του μετάλλου και 
τον περιορισμένο χαρακτήρα της έκδοσης.

Προθεσμία Εγγραφών :
21 ημέρες μόνο

Ινωρίζοντας ότι η απήχηση της αναμνητπι- 
κής αυτής έκδοσης θα είναι μεγάλη και 
επομένως η ζήτηση αυξημένη, ο Ελληνικός 
Συλλεκτικός Κύκλος αναγκάστηκε να θέσει 
τον περιοριστικό όρο, ότι κάθε συλλέκτης 
θα διακαιούται μέχρι 3 τεμάχια ανά μέταλ
λο. Με τον τρόπο αυτό τα μετάλλια δεν θα 
είναι προνόμιο λίγων, αλλά θα μπορέσει να 
ικανοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθ
μός συλλεκτών.

Λόγω των πιθανών αυξήσεων των πολύτι
μων μετάλλων, η προθεσμία εγγραφών, με 
τους όρους που περιγράφονται πιό πάνω 
είναι μόνο για 21 ημέρες από σήμερα. Μην 
καθυστερείτε, λοιπόν. Για να εξασφαλίσετε 
το σπάνιο αυτό μετάλλιο, συμπληρώστε και 
στείλτε το Δελτίο Εγγραφής σας αμέσως!

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
Να επιστραφεί στον Ελληνικό Συλλεκτικό Κύκλο Α.Ε.

Αλ. Οικονόμου 18 - 20,167 77 Ελληνικό, τηλ.: 9950 130 fax : 9941 795
Προθεσμία Εγγράφων : 21 ημέρες

. Αριθ.

. Ταχ. Κωδ.

ΚΙ Δ I επι8υμώ να αποκτήσω το πορτραίτο της συλλογής “Πολιτικοί Ηγέτες του Κόσμου” 
Ι Μ / λ Ι  προς τιμήν του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ποιότητας Proof. Παρακαλώ να μου 
στείλετε τα παρακάτω μετάλλια της προτίμησής μου, τα οποία έχω το δικαίωμα να εξετάσω για 15 
ημέρες και εάν δεν ικανοποιηθώ απόλυτα να σας τα επιστρέφω για αντικατάσταση. 
Δεν στέλνω χρήματα σήμερα. Θα πληρώσω μόλις λάβω τη σχετική ειδοποίηση προσθέτοντας 
1.200 δρχ. για έξοδα συσκευασίας και ασφαλισμένης αποστολής. Σημειώνω την ποσότητα στα 
αντίστοιχα τετράγωνα.

I j Αργυρά 999” | Vermeil , | Χρυσά 18Κ
' προς 9.900 δρχ. προς 14.900 δρχ. προς 39.000 δρχ.

Επώνυμο_________________ _____________ ____ ______ :_____________________

Όνομα_____________  _____________________________________________

Οδός ____________

Πόλη________________

Τηλ.____ :___________ -Ημ/νία.
201 © ΕΣΚ  Α.Ε . ΑΦΜ 94335069 
Α Μ Α Ε  26782/02Β92 /237

-Υπογρ.-
Όριο : 3 πορτραίτα ανά μέταλλο
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πιστεύω Πρωθυπουργού
Τ Ο βάπτισμα του πυρός θα λάβει ο νέος 

Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης σε λίγες 
μερες στη Βουλή, όταν θα αναγνώσει τις 
προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνη
σής του και θα πρέπει να καταβάλλει προσπά

θεια να πείσει δύσκολους ακροατές, αφού τόσο 
οι βουλευτές που θα παρευρίσκονται στην αί
θουσα, όσο και η κοινή γνώμη περιμένουν να 
δουν το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθή
σει, ξεκινώντας μια νέα σελίδα για το ΠΑΣΟΚ 
και την πολιτική ζωή της χώρας.

Στενοί συνεργάτες του νέου Πρωθυπουργού, 
αλλά και ορισμένοι υπουργοί που γνωρίζουν κα
λά τις πρακτικές του κ. Σημίτη, πιστεύουν ότι θα 
εφαρμόσει πολλές από τις θέσεις που έχει κατά 
καιρούς αναπτύξει, τόσο στην Κεντρική Επιτρο
πή του ΠΑΣΟΚ μια μέρα πριν την εκλογή του 
(πολλοί είπαν ότι ήταν οι «προγραμματικές δη
λώσεις» του), αλλά και από παλαιότερες ομιλίες 
του.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι θέσεις του κ. 
Σημίτη, όπως ο ίδιος της ανέπτυξε σε «ανύπο
πτο χρόνο» σε συνέντευξή του στο «Εθνος της 
Κυριακής» στις 4/4/1994. Παραθέτουμε απο
σπάσματα με τις θέσεις του νέου Πρω
θυπουργού και έχει ενδιαφέρον ποιες από 
αυτές θα κάνει πράξη.

ΓΙΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ

Ο κ. Σημίτης μόλις ανέλαβε το χρίσμα για την πρωθυπουργία και ο κ. Τσοχατζό- 
πουλος τον συγχαίρει. Μια νέα εποχή αρχίζει για το ΠΑΣΟΚ.

ί Στο πρόσωπο του Ανδρέα Παπανδρέου, έ
νας ολόκληρος λαός ανεξάρτητα από πολι
τικές καταβολές, ιδεολογικές αφετηρίες και 

κοινωνικές ομάδες, έβλεπε το μεγάλο ηγέτη που 
άνοιξε νέους ορίζοντες για την Ελλάδα. Εβλεπε 
τον οραματιστή που μπορούσε να εμπνεύσει και 
να συνεγείρει τους πολίτες, για μια κοινωνία με 
περισσότερη δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου έδωσε στο ΠΑΣΟΚ 
διάσταση και κύρος.
Ολοι εμείς που βρεθήκαμε για πολλά χρόνια κο

ντά του, εμπνευστήκαμε από τις ιδέες του, παλέ
ψαμε μαζί του, για να γίνουν πράξη τα οράματα 
του ΠΑΣΟΚ.

Στην πορεία αυτή και διαφωνήσαμε και εκφρά- 
σαμε τη διαφορετική μας γνώμη. Διαμορφώσαμε 
όμως έτσι μαζί του μια σχέση αγάπης και σεβα
σμού.
Δημιουργήσαμε μια σχέση βαθύτατη πολιτική, 

αλλά Kat προσωπική, η οποία μας βοήθησε στον 
προσδιορισμό των απόψεων και της ^  
δράσης μας. y

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΖΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ί Οι πολίτες απαιτούν ηθική συμπεριφορά 

από τα δημόσια πρόσωπα. Το κόμμα και η 
κυβέρνηση πρέπει να επιτελούν με τον 

τρόπο δράσης τους την παιδευτική λειτουργία.
Χρειάζονται πράξεις για να αναστρέψουμε την 
αρνητική εικόνα της πολιτικής. Οι σχέσεις πο
λιτικών και οικονομικών συμφερόντων πρέπει 
να οριοθετηθούν για να είναι διάφανες και ε
λεγχόμενες.

Το ήθος και το ύφος της εξουσίας οφείλουν να 
εξασφαλίζουν αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Οι 
επιλογές να πραγματοποιούνται με κριτήρια ε
μπιστοσύνης και ικανότητας.

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να απαντήσει στα ερωτή

ματα αυτά. Το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τις επόμε
νες εκλογές μόνο αν η κοινή γνώμη συναι
σθανθεί ότι προχωρούμε σε κάτι καινούριο, 
ουσιαστικά διαφορετικό από τις μέχρι σήμερα 
πρακτικές.

Αν διαπιστώσει φαντασία, πρωτοβουλίες και 
κινητικότα. Ο εφησυχασμός, η ταύτιση της 
πολιτικής με τακτικίστικες κινήσεις, με σιωπή 
απέναντι στις αιτίες της φθοράς, θα οδηγή
σουν σε εκλογική ήττα και χρόνιο μαρασμό 
της κεντροαριστεράς. Οφείλουμε να αναστρέ
ψουμε αυτή την πορεία. ^

Η χώρα χρειάζεται ηγεσία, που θα έχει y  
θάρρος για το καινούριο. ^

ί Η Ευρωπαϊκή Ενω
ση, τα Βαλκάνια και 
η Ανατολική Μεσό

γειος πρέπει να έρθουν 
στο επίκεντρο μιας πολι
τικής θετικής παρουσίας 
και δημιουργικής πρωτο
βουλίας που θα ξαναδώ- 
σει στην Ελλάδα ρόλο 
συμμετοχής στις εξελί
ξεις, θα ισχυροποιήσει τη 
θέση και το κύρος της.

Ο τουρκικός επεκτατι
σμός θα αποτελεί αυξα

νόμενο κίνδυνο όσο 
αυξάνονται οι κοινωνι
κές εντάσεις στην 
Τουρκία και με αυτές ο ε
θνικισμός. Χρειάζεται να 
συζητήσουμε τη στρατη
γική μας.

Το Μάρτιο αρχίζει η 
Διακυβερνητική Διάσκε
ψη της Ευρωπαϊκής Ενω
σης για την αναθεώρηση 
των συνθηκών και για τη 
χάραξη της πορείας στο 
2000. Στον ορατό χρονι

κό ορίζοντα ακολουθεί η 
προοπτική για την έναρ
ξη των διαπραγματεύσε
ων για την ένταξη της 
Κύπρου στην Ενωση.

Η Ευρωμεσογειακή πο
λιτική της Ενωσης ανοί
γει νέες προοπτικές δρά
σης στην Ανατολική Με
σόγειο στα Βαλκάνια.

Πρέπει να κερδίσουμε 
το χαμένο έδαφος και να 
εκμεταλλευτούμε τις 
υπάρχουσες ευκαιρίες, y

«Ο ΑνδρέαςΠαπανδρέ- 
ου είναι ο μεγάλος ηγέ
της που άνοιξε νέου$ ο
ρίζοντες για την Ελλά
δα», λέει για τον πρώην 
Πρωθυπουργό ο Κώ
στας Σημίτης.

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ί Στην Ελλάδα υπάρχει 

διαπλοκή οικονομικής 
και πολιτικής ε

ξουσίας. Πρέπει να προσέ
ξουμε να προλάβουμε τις ε

ξελίξεις που παρατηρήθη
καν στην Ιταλία.

Χρειάζεται ρύθμιση για τη 
χρηματοδότηση των κομμά
των.

Ποιοι, με ποια ποσά, πότε 
μπορούν να χρηματοδοτούν 
τα κόμματα, να είναι φανερό 
τι ποσά δίνονται και ^  
πώς χρησιμοποιούνται, y

Λ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
ί Η Ν.Δ. δεν μπο

ρεί να δώσει στη 
χώρα προοπτι

κή.
Μάχεται για τα 

συμφέροντα των πο
λιτικών της πελα
τών, ενός πολύ πε
ριορισμένου στρώ
ματος της ελληνικής 
κοινωνίας.

Την προσπάθειά 
της συγκεντρώνει σε 
διαφημιστικές κινή
σεις.

Ενισχύει τον υπο
βιβασμό της πολιτι
κής σε θέαμα.

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει 
να δώσει το παρά
δειγμα ενός κόμμα
τος που δεν ασχολεί- 
ται με τα δευτερεύο- 
ντα, τη μικροπολιτι
κή, τα προσωπικά. 
Να στρέψει την προ
σοχή του σε συλλο
γικούς στόχους 
και τη βελτίωση ^  
της κοινωνίας y  
που ζούμε. ^

ί Η ενότητα του ΠΑΣΟΚ αποτελεί πρω
ταρχικό μέλημά μου.
Υποστήριξα, περισσότερο από οποιονδή

ποτε άλλον στο παρελθόν, τον πλουραλισμό 
των απόψεων και τη σύνθεση γνωμών.

Η ενότητα και η σύνθεση προϋποθέτουν δημι
ουργική πορεία.

Στηρίζονται στη συστράτευση για την ανανέ
ωση. ^

Αυτή τη συστράτευση θα επιδιώξω με y  
όλες μου τις δυνάμεις. ~

ΤΑ ΠΡΑΓΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΚΑΘΙΑ.
Λ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΟΛΛΑ και δυσεπίλυτα προβλήματα έχει 
να αντιμετωπίσει ο νέος Πρω
θυπουργός με το δεδομένο ότι απο το 
καλοκαίρι και μετά είχε μεταταθεί ή α

ναβληθεί η λύση πολλών και καυτών προβλη
μάτων.

Από τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των 
προβλημάτων θα κριθεί όχι μόνο η κυβέρνηση

Οι 5 προκλήσεις 
για τπ νέα 
κυβέρνηση

y  Το Κοινωνικό Κράτος έχει φθάσει σήμερα 
φ  σε αδιέξοδο.

Χωρίς χρηματοδοτικούς πόρους και δέ
σμιο ανορθολογικών ρυθμίσεων.

Πρέπει εξαρχής να συλλάβουμε και να οικο
δομήσουμε το νέο κοινωνικό κράτος πάνω στα 
ερείπια του κράτους παροχών.

Ενα κοινωνικό κράτος με πολύ ευρύτερους 
στόχους, τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας περισ
σότερο δίκαιης, περισσότερο συνεκτικής, πε
ρισσότερο αλληλέγγυας.

Ο αποτελεσματικός Κοινωνικός Ιστός Ασφά
λειας αποτελεί ζητούμενο.

Η διεθνοποίηση της οικονομίας οδηγεί 
νέες ομάδες στο περιθώριο, δημιουργεί y  
δυστυχία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ίΗ εκλογή του 

Προέδρου της Δη
μοκρατίας δε θα πρέπει 
να οδηγεί σε εκλογές.

Να γίνεται, για παρά
δειγμα, από μια ευρύτε
ρη συνέλευση βουλευ
τών και εκπροσώπων

της Τοπικής Αυτοδιοί
κησης με αυξημένη 
πλειοψηφία, όπως A  
στη Γ ερμανία. y

στο σύνολό της, αλλά και 
ο ίδιος ο Πρωθυπουργός 
καθώς θα πρέπει να κάνει 
αποφασιστικές κινήσεις 
και μέσα σε λίγο χρόνο να 
καλύψει το κενό και τη 
χαλάρωση που έχει παρα
τηρηθεί το τελευταίο διά
στημα.

Τα εθνικά θέματα και τα 
οικονομικά προβλήματα, 
μαζί με το παλλαϊκό αίτη
μα για κοινωνική πολιτι
κή αποτελούν σύμφωνα 
με πληροφορίες μας τις 
βασικές προτεραιότητές 
του, έτσι όπως εξάλλου 
τις περιέγραψε και στις ο
μιλίες του στην Κεντρική 
Επιτροπή και την Κοινο
βουλευτική Ομάδα.

Ο Το μεγάλο ερωτημα
τικό είναι ο τρόπος 

επίλυσης του Σκοπιανού 
προβλήματος, καθώς ο 
μεσολαβητής του ΟΗΕ 
Σάιρους Βανς πιέζει για 
γρήγορη επίλυση.

Των Π. ΣΙΑΝΗ - Σ. ΚΑΨΩΧΑ

Το πρόβλημα είναι ότι ο 
κ. Σημίτης δεν έχει ακόμα 
πειστεί για το αν η ελλη
νική κοινωνία είναι έτοι
μη να αποδεχθεί μια 
συμβιβαστική λύση.

Η πρώτη σκέψη είναι να 
υπάρξει μια μικρή παρά
ταση χρόνου ώστε να με
λετηθεί ψύχραιμα το πρό- 
βλήμα και παράλληλα να 
κερδηθεί χρόνος. Η επί
σπευση ή όχι του θέματος 
θα εξαρτηθεί και από την 
αποφασιστικότητα του 
νέου υπουργού Εξωτερι
κών, αλλά και από την 
κομματική κάλυψη που 
θα έχει η κυβέρνηση σ’ 
αυτό το δύσκολο θέμα.

ΘΤο Κυπριακό και η ε
πίλυσή του είναι ένα 

ακόμα θέμα που αποτελεί 
προτεραιότητα για την 
ελληνική κυβέρνηση.

Με δεδομένο ότι έχει 
προωθηθεί η ένταξη της 

Μεγαλονήσου στην Ευ
ρωπαϊκή Ενωση στα μέσα 
του 1997, φορτώνει με ι
διαίτερο άγχος την ελλη
νική πλευρά, αλλά και τη 
διεθνή κοινότητα ώστε να 
βρεθεί λύση πριν το τέλος 
του χρόνου.

Π ιέσ εις
Το πρόβλημα είναι ότι 

τα μηνύματα που φτά
νουν από την αμερικανι
κή πλευρά δεν είναι και 
τόσο ευνοϊκά για τη χώρα 
μας, καθώς, όπως φαίνε
ται, οι Αμερικανοί μέσω 
του Χόλμπρουκ πιέζουν 
για λύση στην οποία 
ευνοείται η Τουρκία και 
εξ αυτού αντιδρά η 
κυπριακή κυβέρνηση.

Ο κ. Σημίτης αναμένε
ται άμεσα να αρχίσει επα
φές με την κυπριακή 
κυβέρνηση για το θέμα, ε
νώ δεν αποκλείεται μέσα 
στους προσεχείς μήνες 
να πραγματοποιήσει τα
ξίδι εργασίας στην Ουά- 
σιγκτον προκειμένου να 
συζητήσει το θέμα.

© Το ευκολότερο θέμα 
ίσως αποδειχθεί η 

προώθηση των μεγάλων 
έργων, που σε μεγάλο βαθ
μό ο σχεδιασμός τους έχει 
υλοποιηθεί και τώρα βρί
σκονται σε κρίσιμη φάση 
ώστε να επιταχυνθούν.

Ομως ο κ. Σημίτης θέλει 
να προωθήσει ταυτόχρο
να και την ανάπτυξη, α
φού υπάρχει εκτίμηση ότι 
σ’ αυτόν τον τομέα κα
θυστέρησε η κυβέρνηση.

Γι’ αυτό με τη συγκρό
τηση συντονιστικού ορ
γάνου θα επιχειρηθεί να 
υπάρξει μεγαλύτερη α
πορροφητικότητα των 
κοινοτικών κονδυλίων.

Ο Η κοινωνική πολιτι
κή το πιο πολυσυζη

τημένο θέμα των τε
λευταίων μηνών αποτε
λεί ίσως το μεγαλύτερο

«αγκάθι» αυτής της κυβέρ
νησης.

Το πρόβλημα είναι ότι κά
τω από το βάρος της πίεσης 
των συνδικάτων και των 
χαμηλοσυνταξιούχων και 
μισθωτών να δοθεί μια ανά
σα, ωστόσο η εισοδηματική 
πολιτική και τα κριτήρια 
σύγκλισης επιβάλλουν λύ
σεις λιτότητας.

Αμεσα, όμως, θα δοθεί έμ
φαση στην επίλυση χρό
νιων προβλημάτων όπως 
είναι τα καύσιμα και οι τι
μές των λιπασμάτων για 
τους αγρότες, την ανά
πτυξη και ενθάρρυνση των 
Μικρομεσαίων Επιχειρή
σεων που μέχρι τώρα δεν 
έχει χαραχτεί μια συγκε
κριμένη στρατηγική.

Επίσης έμφαση μεγάλη θα 
δοθεί σε επιδόματα για ανέρ
γους, αλλά και γενικά στην 
αντιμετώπιση του προβλή
ματος της ανεργίας που διο
γκώνεται με τη σφιχτή εισο
δηματική πολιτική.

© Από τα πρώτα επίσης 
ζητήματα που άπτο- 

νται του κοινωνικού προ
σώπου του ΠΑΣΟΚ είναι 
αυτά της Υγείας και της 
Πρόνοιας.

Στόχος είναι να προωθη
θεί άμεσα νομοσχέδιο με το 
οποίο θα ρυθμίζονται όλες 
οι εκκρεμότητες που αφο
ρούν τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη των νο
σοκομείων και την ανα
συγκρότηση του Ενιαίου 
Φορέα Υγείας και την έντα
ξη του κλάδου Υγείας του 
ΙΚΑ στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας.

Τα τα μ ε ία
Κανείς μέχρι τώρα δε γνω

ρίζει αν θα προωθηθεί το 
νομοσχέδιο που έχει ήδη 
καταρτίσει ο υπουργός 
Υγείας Δημήτρης Κρεμα- 
στινός ή αν θα υπάρξουν 
τροποποιήσεις.

Μεγάλο πρόβλημα επίσης 
θα αποτελέσει το θέμα της 
ενοποίησης των ασφαλιστι
κών ταμείων που συζητεί- 
ται τα δύο τελευταία χρόνια 
χωρίς να έχει υπάρξει απο
τέλεσμα.

Ο Πρωθυπουργός πάντως, 
δεν φαίνεται αποφασισμέ
νος να ανοίξει ένα ακόμα 
μέτωπο όπως αυτό της ανα
μόρφωσης του ασφαλιστι
κού συστήματος.

Ε Κ Π Τ Ω Ζ Ε Ι Ζ  Μ Ι Ν Ι Ο

Tiucc που οας Βγάζουν # * ■ απο τα ρούχα σας!
ΑΝΔΡΙΚΑ - 5ος ΟΡΟΦΟΣ

Μπουφάν Robe di Kappa Unisex,
με πούπουλο.................................... από 36.956 18.500
Παντελόνι καμπαρντίνα Edwin. Unisex. ..από 15.900 6.500
Παντελόνια τζην Edwin Unisex........... ..από 14.950 5.980
Μπλούζα Edwin, Unisex..................... ..από 7.450 2.600
Γ ιλέκο καστόρι. Unisex...................... ..από .12.400 4.340
Σακάκι καστόρι. Unisex...................... ..από 73.750 29.950
Πουκάμισο καρό Edwin, Unisex.......... από 14.200 6.500
Σετ πουκάμισο με γραβάτα................ .από 1.1.'3ϋ0 3.950
Σετ πουκάμισο κλασικό με γραβάτα.... .από 16.500 5.775
Πυζάμα κλασική ριγέ και εμπριμέ........ .από 14.500 6.950
Πουκάμισο τζην................................ .από 1-1.500 3.990
Πουκάμισο εισαγωγής ΜΙΝΙΟΝ.......... ..από .5.950 2.100
Πουλόβερ μονόχρωμο και ζακάρ........ ..από 16.500 7.500
Γραβάτα μεταξωτή, Ιταλίας............... .από 10950 3.850

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ - 2ος & 3ος ΟΡΟΦΟΣ

Μπουφάν TRESSPASS...................... .από 60.000 21.000
Μπουφάν σε διάφορα χρώματα......... ..από 65,00ό 22.750
Ημίπαλτο σε διάφορα χρώματα.......... .από 56.100 29.950
Καμπαρντίνα σε πολλά χρώματα......... .από 52,900 24.000
Φούστα σε πολλούς χρωματισμούς.... ,.από 14.000 4.900
Παντελόνι σε πολλά χρώματα............. από 1.7,000 5.950
Πουκάμισο εμπριμέ........................... . από 14-000 4.900
Πυζάμες σε διάφορα χρώματα........... .από 1,4.900 5.960
Φούτερ Unisex σε πολλά χρώματα...... .από 7.300 2.920
Σουτιέν Fiamma................................ .από 3.800 1.520

ΠΑΙΔΙΚΑ - 4ος ΟΡΟΦΟΣ
Φορμάκι Bebe................................... από 6.950 4.500
Φορμάκι Ββί^................................... .από 4.500 2.750
Φόρεήα Bebe.................................... από 18.500 9.250
Πυζάμες........................................... . από 7.200 4.750

ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΙΣΟΓΕΙΟ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ - 6ος ΟΡΟΦΟΣ

Καλσόν Slim....................................... από
Γάντια πλεκτά.................................... από
Μαντήλια Ιταλίας................................ από
Ομπρέλες σπαστές.............................από
Τσάντα.............................................. από 12.500
Βραχιόλια........................................... από .5.250
Κολιέ..................................................από 10.000
Τσαντάκιώμου.................................... από 1Ο.000
•  01 ΠΡΟΙΦΟΡΕ! ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΙΑΝΤΛΗΣΕΩΣ TOY STOCK

•  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 36 ΔΟΣΕΙΣ
•  ΙΣΧΥΟΥΝ 01 ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ

19-500
2.500 
3-800
5.500

9.750
1.000
1.520
2.200
5.000 
2.100
4.000 
5.500

Μπουφάν πουπουλένιο Diadora....... .... από 46.700 23.350
Τζάκετ Adidas.................................. ....από 31,950 14.950
Μπλούζα βαμβακερή Adidas............ ....από 9600 5.700
Παντελόνι βαμβακερό Adidas........... ....από 10.500 6.300
Ισοθερμική μπλούζα Columbia......... ....από 12.900 5.160
Σετ από πέδιλα σκι, δέστρες,
μπατόν και μπότες........................... ....από 1Q9.0OO 72.650
Σαλοπέτα σκι ελαστική
με ενίσχυση Ιταλίας......................... ....από 37.900 27.900
Μπάλα ποδοσφαίρου Select............. ....από 8-900 5.800

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ-ΥΠΟΓΕΙΟ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΩΡΟΥ 1

Χύτρα Lagostina No 24........................ από 16-180 12.200
Χύτρα ταχύτητας 10 It
Vitaquick Fissler............................... ....από 37.000 27.800
Απλώστρα πτυσσόμενη LEIFHEIT..... ...από 9.800 7.450
Χύτρα ταχύτητας 8 It
Blue DTeam Fisslet........................... ....από 48.150 36.500
Σετ Quattro Blue Dream Fissler......... ....από 81.000 61.500
Σετ Quattro Carina........................... ....από 9.1.000 64.700
Χύτρα ταχύτητας 6 It Coronal........... ....από 39.250 29.900
Πάπλωμα μονό, βαμβακερό ύφασμα.. ....από 16.500 10.900
Πάπλωμα υπέρδιπλο
βαμβακερό ύφασμα......................... ....από 20500 13.500
Πάπλωμα μονό πολυέστερ Γαλλίας........από 17.800 11.600
Πάπλωμα υπέρδιπλο
πολυέστερ Γαλλίας.......................... ....από 23.800 15.500
Παπλωματοθήκη μονή..................... ....από 12.600 7.600
ΠαπλωματοΟήκη υπέρδιπλη.................από 1.4.600 8.900
Σετ σεντόνια μονά βαμβακερά.
ύφασμα Αμερικής............................ ....από 12,900 7.900
Σετ σεντόνια υπέρδιπλο
βαμβακερά....................................... ...από 19.900 12.600Γ II π
Πετσέτα προσώπου μονόχρωμη....... ....από .2.400 1.750
Λουτροπετσέτα ζακάρ εισαγωγής.... ....απο 8.500 5.600
Καρέκλα σπαστή οξιά, Ιταλίας.......... ... από 6000 4.800
Καρέκλα γραφείου περιστρεφόμενη
με ρυθμιζόμενο ύψος....................... ....απο 25.500 16.900

•  Μ Ε  Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Κ Α Ρ Τ Ε Σ  (ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ)

6 Α Τ Ο Κ Ε Ζ  ΔΟΣΕΙΣ | 4  Α Τ Ο Κ Ε Σ  Δ Ο Σ Ε Ι Σ  1
ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 60.001 ΚΑΙ ΑΝΩ | ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 25.000 ΕΩΣ 60.000 |

DINERS, ΙΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ, ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ/VISA, ERGOCARD/VISA ATE/VISA, ATTKA/VISA, 
FIVE STAR/VISA, ABN/AMBRO/VISA, ΕΟΝΟΚΑΡΤΔ, MASTERCARD KTHMAHKH/MASTERCARD, 
ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ/MASTERCARD, eu ro ca rd  
ΜΙΝΙΟΝ CARD ΑΠΟ 20.000 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Ε1ΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙ1Η ΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΚΛΟ, 01 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, 01 ΣΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 50%

U u u m » * Μ

^ Β/Μ ΙΝ ΙΟ Ν
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 13. 104 32 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 5238901-9. FAX; 5231207 
ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 3ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΥ. 415 00 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ-ΛΑΡΙΣΑ
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΟΥΚΑΚΗ

■  mm ικ ο ς ι  τ ε ς ς ε ρ ις
R  ώρες μετά την εκ-

■  μ Β  δήλωσή του πρα-
I  ξικοπήματος των 

■ — - *  Συνταγματαρχών, 
το βράδυ της 22ας Απριλί
ου 1967, καμιά εικοσαριά ά-, 
τομα μαζεύτηκαν με κάθε 
προφύλαξη σ’ ένα διαμέρι
σμα στην οδό Δεινοκρά
τους, στη Δεξαμενή.
Σάκης Καράγιωργας, Βασίλης Φι
λίας, Γ εράσιμος Νοταράς, Μάνος 
Δελούκας, Χρηστός Ροκόφυλλος 
καν αρκετοί άλλοι, επώνυμοι και 
ανώνυμοι σήμερα, μαζεύτηκαν 
στο διαμέρισμα που νοίκιαζε τότε 
η οικογένεια του Κώστα Σημίτη.
Η συνάντηση, παρά τους κινδύ
νους που συνεπαγόταν η παρου
σία 20 ανθρώπων, ήταν μακράς 
διάρκειας. Στο τέλος της είχε γεν
νηθεί η αντιστασιακή οργάνωση 
«Δημοκρατική Αμυνα».
Μια οργάνωση, μέσα από την ο
ποία ο σημερινός Πρωθυ- ___
πουργός έδρασε «λόγω και , ...
έργω» κατά της χούντας 
των Απριλιανών τα δύο 
πρώτα χρόνια της «ζωής» 
της.
Η οργάνωση, αφού βαπτί- 
σθηκε και καθορίστηκε ο 
τρόπος δράσης της, χωρί
στηκε σε ομάδες. Στην ο
μάδα Σημίτη εντάχθηκαν ο 
Σάκης Καράγιωργας, ο Νί
κος Μαλαγαρδής, ο Χρή- _  j  
στος Ροκόφυλλος και ο Η  
Νίκος Οικονομίδης.

ποιι έβαζε 
tic βέρβεςM F  A IIA P F A  Φωτογραφία με ιδιόγραφη ■TIC Η ΙΙΙΙΓ Ε ΙΙ αφιέρωση του Ανδρεα Πα- 

πανδρέου: «Στον Κώστα Σημίτη, συνεργάτη και 
αγωνιστή, με θερμούς αγωνιστικούς χαιρετι
σμούς. Ανδρέας Παπανδρέου, Ιούνης 1977».

ME T il A A ftlk lll Στην τέταρτη δεκαε- IVIE ΙΠ  U H lV U n τία του γάμου τους 
βρίσκονται ο Κώστας Σημίτης και η Δάφνη 
Αρκαδίου. Γνωρίστηκαν στην Αγγλία και ο Πρω
θυπουργός γοητεύτηκε και από το δυναμικό 
χαρακτήρα της μετέπειτα συζύγου του.
γο Βέλτσο, Αγγελο Δε- ξόδους του, μαζί πάντα με 
Μ’ αυτούς συχνότερα τη σύζυγό του, με την οποία 
ιδήποτε άλλο εμφανί- έχουν μπει στην τέταρτη δε- 
ώστας Σημίτης στις ε- καετία γάμου.

U n ilT llfn  ΓΑΕ ΙΙΤ Ι Νέος υπουργός Γεωργίας στην πρώτη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, πριν ακόμη εκλεγεί βουλευτής, ο Κώστας Ση 
Κ ι Π IIIVU I HER 11 σε επίσκεψή του στην Κρήτη, το 1982. Σε παραδοσιακό κρητικό τραπέζι στην πλατεία κάποιου χωριού, 
μερινός Πρωθυπουργός ανάμεσα στη σύζυγό του Δάφνη και τον τότε νομάρχη Ηράκλειου και σήμερα συνεργάτη του Κ Γεωργιάδη.

5ιο. «Ημουν στον Καναδά τότε Ακολούθησε ο γάμος τους και το Κώστα Σημίτη πραγματοποιή- στην Καλλίπολη Πειραιά φέρει
α όταν άκουσα τον Κώστα Ση- 1964 απέκτησαν την πρώτη τους ®ηκε στο Αμβούργο. Μ εκείνη σήμερα το όνομά του.
ιίτη να μου μιλά από τη Γέρμα- κόρη, Φιόνα, που έχει σπουδά- τι1 σ υ ν ά ν τ η σ η  ο Κώστας Σημι- j j  μηχέρα του Πρωθυπουργού,
άα, έχοντας διαφύγει τη σύλλη- σει Ιστορία της Τέχνης στο Πα- τιΚ εντάχθηκε στο ΠΑΚ, για να φανή Σημίτη, είχε επίσης πλού-
/η, δεν το πίστευα», θυμάται ο ρίσι. Ενα χρό νο αργότερα, το άπει στη συνεχεία στο Εθνικό σια αντιστασιακή δράση, μέσα α-
;αθηγητής Βυζαντινολογίας ζεύγος Σημίτη αποκτούσε τη Συμβούλιο της αντιστασιακής πό τΐς γυναίκες του ΕΑΜ.
ιτο Πανεπιστήμιο Αθηνών σή- δεύτεου κόου. Μαοιλένα. που οργάνωσης. Στον Πειραιά, όπου και εκλέγε-

ΰ ΙΑ απο τις 
εντυπωσιακό
τερες ενέργει- 

_ 1  ές της ήταν και 
η τοποθέτηση βόμβας σ’ έ
να από τα ελάχιστα θέατρα 
της Αθήνας, που ο θίασός 
του προπαγάνδιζε υπέρ 
της δικτατορίας. Την απο
στολή ανέλαβε μόνος του ο 
σημερινός Πρωθυπουργός 
της Ελλάδας.
Ο Κώστας Σημίτης ήταν ο 
άνθρωπος που τοποθέτησε 
με επιτυχία τον εκρηκτικό 
μηχανισμό στο θέατρο 
«Παλλάς». Η έκρηξη εκεί
νη προστέθηκε στην αλυ
σίδα των δυναμικών ενερ
γειών κατά της χούντας, 
που η ομάδα Σημίτη, στο 
πλαίσιο της «Δημοκρατι
κής Αμυνας», έφερνε εις 
πέρας.
Η Ασφάλεια τότε, εκτός α
πό τις δυναμικές ενέργειες, 
είχε να αντιμετωπίσει άλ
λον έναν πονοκέφαλο. 
Την πληθώρα προκηρύξε
ων της Δημοκρατικής 
Αμυνας, που γέμιζαν τους 
δρόμους της Αθήνας. Η 
σύλληψη του τρόπου 
σκορπίσματος των προκη
ρύξεων από την ομάδα του 
Κώστα Σημίτη ήταν εντυ
πωσιακή και την πατρότη- 
τά της διεκδικεί ο Χρήστος 
Ροκόφυλλος, που δοκίμα
σε τη μέθοδό του σ’ ένα ε
ξοχικό σπίτι στο Κιάτο.
Οι προκηρύξεις τοποθε
τούνταν κάτω από άσχετα 
αυτοκίνητα ανύποπτων 
πολιτών. Μόλις τα αυτοκί
νητα ανέπτυσσαν μια σχε
τικά μεγάλη ταχύτητα, οι 
προκηρύξεις ξέφευγαν και 
σκορπίζονταν στους δρό
μους.
Η δράση, όμως, της ομάδας 
Σημίτη διεκόπη βίαια το

ΜΕ ΜΙΤΕΡΑΝ

ΤΕΠΤΕΜ ΒΡΙΙΥ '7 4  Δύο εβδομάδες μετά την 3η Σεπτέμβρη 1974, στο Κινγκς Παλάς επίσημο- 
ΑΕΙ 11 Ε ΙΐΙΟ ΓΠ Α # 4  ποιείται η ένταξη της Δημοκρατικής Αμυνας στο ΠΑΣΟΚ (το ειδύλλιο κράτη
σε λίγο). Από αριστερά: Βασίλης Φιλίας, Ακης Τσοχατζόπουλος, Γιωργος Κατσιφάρας (όρθιος), ο Ανδρε- 
ας Παπανδρέου ανακοινώνει την συνεργασία και δίπλα του οι Σάκης Καράγιωργας, Κώστας Σημίτης, Χρή
στος Ροκόφυλλος, Βάσω Παπανδρέου, Στέλιος Νέστωρ, Θανάσης Τσούρας και Νίκος Κωνσταντόπουλος. I I I  ΑΡΑΛΛΗΛΑ, με την 

I I I  πείρα του στις δυναμι- 
w  ■  Η κές ενέργειες, ο Κώ- 
■  I I  στας Σημίτης μπήκε 
στην τριμελή «ειδική επιτροπή», 
υπεύθυνη για τις βίαιες δραστη
ριότητες του ΠΑΚ, μαζί με τον 
Γιώργο Κίσσονα και τον Αντώ- 
νη Τρίτση. Για τη δράση του 
στην «επιτροπή» αυτή, ο Πρωθυ
πουργός χρειαζόταν ψευδώνυ
μο. Ετσι, μετά τον Μάρκο Βε- 
ντούρα, ο Κώστας Σημίτης ά- 
κουγε στο όνομα «Αάσκαρης». 
Τα ψευδώνυμα, η αντίσταση, η 
δράση, για τον Κώστα Σημίτη ή
ταν θέμα και «οικογενειακών κα
ταβολών». Ο πατέρας του, Γεώρ
γιος Σημίτης, που πέθανε τό 
1976, υπήρξε κορυφαίο στέ
λεχος της Εθνικής Αντίστασης. 
Ηταν,στην κυβέρνηση του Βου
νού, γενικός διοικητής του 
ΕΛΑΣ Στερεάς Ελλάδας και δι
οικητής της ΠΕΕΑ Ρούμελης. 
Καθηγητής της ΑΣΟΕΕ, υπήρξε 
παράλληλα πρόεδρος του Δικη
γορικού Συλλόγου Πειραιά, την 
περίοδο 1935-41 κι ένας δρόμος

Τ Ο  ΖΑ Π ΙΝ ΓΚ  
Σ Α Σ  Α Κ Ο Υ ΕΙ..

Υποσχεθήκαμε το σερβίτσιο των ονείρων και το 
έχετε! Η ζήτηση ξεπέρασε, ακόμη μια φορά κάθε 

προηγούμενο, γεγονός που δε θέλουμε να έχει καμιά 
επίπτωση στην ποιότητα της προσφοράς του 

ΖΑΠΙΝΓΚ. Οταν το θέμα είναι εκατομμύρια κομμάτια 
πορσελάνης που εισάγονται άκόμη και τα πιο υψηλά 

ποιοτικά κριτήρια δεν αρκούν.
Για να μην παραλάβετε ούτε ένα κομμάτι 

χαμηλότερης ποιότητας ή «ταλαιπωρημένο», η 
διανομή στην ΑΘΗΝΑ διακόπτεται από την 
Παρασκευή (19/1) και συνεχίζεται στις 12 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Στην υπόλοιπη Ελλάδα συνεχίζεται 
κανονικά.

W P M M M R R  Μ * Ρ Μ  

iviBi ■ M i v i v i i i v i n i n___________________ _  ανάδειξη του νέου\
Πρωθυπουργού έπαιξαν και οι άνθρωποι που 
παρέμειναν πιστοί συνεργάτες στο ΠΑΣΟΚ και 
την κυβέρνηση, του Γιώργου Γέννηματά.

χιώτη κατά την είσοδό του ■  |  Β  ΠΟ τη Γερμανία, το 
στην απελευθερωμένη α- Μ  ■  ■  1961, ο Κώστας Ση- 
πό τον ΕΛΑΣ, Λαμία. ■  ■  μίτης βρέθηκε μέχρι

----------------------------  "  Μ  ■■ το 1963 στο Λονδίνο,
τον έφτιαξε, έτσι ώστε να για σπουδές στο
μοιάζει στον Ιταλό συμ- London School of Economics, 
φοιτητή του, Μάρκο Βε- Το Λονδίνο, όμως, εκείνη την 
ντούρα. Σε λίγο θα έφευγε περίοδο στάθηκε για τον Κώστα 
για τη Γερμανία. I Σημίτη σταθμός και στην προ-
Οι σύντροφοί του, της α· σωπική του ζωή. Η Δάφνη 
ντιστασιακής ομάδας του Αρκαδίου σπούδαζε στην 
μάθαιναν ότι ο Κώσται Αγγλία Κοινωνική Ανθρωπο- 
Σημίτης διαφεύγει τη σύλ λόγια. Η ελευθερία σκέψης με 
ληψη, βλέποντας τη φωτο την οποία αντιμετώπιζε τη ζωή, 
γραφία του, ως καταζητού- όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός 
μενού, στα αστυνομικό έχει πει, ο δυναμικός χαρακτή- 
τμήματα όπου εκρατού- ρας της, γοήτευσαν τον Κώστα 
ντο. Η σύζυγός του, το ί Σημίτη.

της Αμαλίας Φλέμινγκ.
Εγώ σε κάποιο φίλο, αλλά 
σε δύο ημέρες με έπιασαν 
μαζί με τη γυναίκα μου».

λος θυμάται: «Με ειδοποί
ησε ο Σημίτης για το τι είχε 
γίνει. Δώσαμε ραντεβού 
στα Δικαστήρια, στο 
Αρσάκειο, σε μια αίθουσά 
τους για κάλυψη. Είχαν ή
δη πάει στο σπίτι του και έ
πιασαν τη γυναίκα του, τη 
Δάφνη. Την κράτησαν για 
τρεις μήνες στην απομόνω
ση.
Ο ι δυο μας περιπλανηθή
καμε στην Αθήνα. Ο Κώ
στας κρύφτηκε στο σπίτι

καλοκαίρι του 1969.0  Γε
ώργιος Αλέξανδρος Μα- 
γκάκης έδωσε στο σημερι
νό Πρωθυπουργό μια τσά
ντα με εκρηκτικά. Ο Κώ
στας Σημίτης τα παρέδωσε 
στον Σάκη Καράγιωργα. 
Την επομένη μία από τις 
βόμβες εξερράγη στα χέρια 
του τελευταίου, με αποτέ
λεσμα να τραυματιστεί σο
βαρά στο χέρι και να αρχί
σουν οι συλλήψεις.
Ο Κ. Χρήστος Ροκόφυλ-

W O Κώστας Ση
μίτης κρυβόταν 
περίπου δύο 
μήνες στην 

Αθήνα, μέχρι την ημέρα 
που η Αμαλία Φλέμινγκ 
του άβαψε τα μαλλιά και

ά ο Κώστας 
τουΝέστο-

ρατου

KOI... ΚΙ ΟΜ ΩΖ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΡΥΒΕΙΝΗΦΑΛΙΟΙ

ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΚΑΛΟΠ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΙΕΛ. 22

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ
Μ ΠΟΡΕΙ για πολλούς το όνομα Σημίτης να σημαίνει τον εκ 
συγχρονιστή, αλλά για το συγγραφέα Κωνσταντίνο Τρυφερού- 
λη σημαίνει κάτι άλλο.
Στο βιβλίο του με θέμα την ετυμολογική ακτινογραφία των ο

νομάτων, αναφέρει: Το Σημίτης προέρχεται από το τούρκικο  
σ ιμ ίτ -π ο υ  σημαίνει κουλούρι, σιμίτι. Επομένως Σημίτης είναι 
ο κουλουράς, ο κουλουρτζής.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΝ ΖΗΜΙΤ

ΥΠΕΡ
14%

&  ,  ■ ' ΐ

1

Ο Εκσυγχρονιστής -
φίλο ευρωπαϊστής ..20%

φ  Σοβαρός -  όχι στενά
κομματικός

ΘΗ νέα πνοή στο
γερασμένο ΠΑΣΟΚ .16%

Μεταρρυθμιστής ... 12%

Α  Δ εν είναι άνθρωπος 
ν  της αυλής ..............10%

φ Τ ε χ ν ο κ ρ ό π *  aaaaaaaaaa  10%

| φ  Μορφωμένος -  ικανός6%

(λ  Συμπαθητική 
J  προσωπικότητα ........4%

Αντιλαϊκιστής............ 6%

Υ π εύθυνος............... 2%

1

'¥ 1

Ο ΐ ν ϊ :

I

Ο Δεν έχει ηγετική
φυσιογνωμία .........18%
Συντηρητικός........ 16%

Α ^ ε ν  ε ίνα ι
™  «μπαλκονάτος» .......4%  i

0  Κεντροδεξιός aaaaaaaa 16%

Α  Θα μας «τρελάνει» 
ν  στη λιτότητα .......... 12%

ΘΟ Λ ό /ος του δε 
διαφέρει από 
του Εβερτ

©Τεχνοκράτης-
στενόμυαλος ...........6%

φ  Δ εν έχ ε ι πυγμή........ 4%

(JV Ντύνεται
Sr κακόγουστα ........... 4%

Φιλογερμανός......... 2%

Της Β. ΜΠΕΝΕΚΟΥ

«-0 Πρωθυπουργός είναι Πειραιώτης. Είναι 
και γαύρος;
-Αν κυβερνήσει τη χώρα γαύρος... πάμε κατά 

διαό\ου!
-Είναι συμπαθητικός και νέος.
-Τα ρούχα του μυρίζουν ναφθαλίνη.
-Συντηρητικούρα  

αλλά θα φέρει στο 
ΠΑΣΟΚ ζωντάνια».
Μια παρέα φοιτη

τών, συζητάει στο 
προαύλιο του Πα- 
ντείου Πανεπιστημί
ου, μια μέρα μετά την 
εκλογή του Κώστα 
Σημίτη στο αξίωμα 
του Πρωθυπουργού 
της χώρας.
Πλησιάζουμε και α

νοίγουμε το μαγνη
τόφωνο.
Η κουβέντα ανάβει 

και τα παιδιά μιλάνε 
ελεύθερα για τον διά
δοχο του Ανδρέα Πα- 
πανδρέου που
ταυτόχρονα είναι και 
ένας δικός τους άν
θρωπος, αφού ο Κώ
στας Σημίτης από το 
1976 είναι καθηγη
τής Εμπορικού Δ ι
καίου στο Πάντειο.

Πενήντα φοιτητές 
και φοιτήτριες που 
βρέθηκαν στο «πηγα

δάκι» μας, σκιαγρά
φησαν για το «Εθνος 
της Κυριακής» την 
πολιτική προσωπι
κότητα του Πρω
θυπουργού μέσα από 
τα νεανικά τους μά
τια.
Ποια τα υπέρ και τα 

κατά της παρουσίας 
του στην ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ;

Σ υμπ άθειες
Τι σημαίνει για τους 

20χρονους το όνομα 
Σημίτης;

Το «γκάλοπ» έγινε 
σε φοιτητές των τμη
μάτων Κοινωνιολο- 
γίας, Δημόσιας Διοί
κησης και Αστι- 
κής-Π εριφερειακής 
Ανάπτυξης. Από τα 
50 παιδιά, τα 19 ήταν 
κορίτσια και τα 31α-

! Η Λίτσα Σερεμετάκη, η Ρούλα Τσιριγωτάκη, η Φιλιώ Τοτού, ο Βαγγέλης 
I Φαρμακόρης, ο Λεύτερης Φούκας, ο Γιώργος Χαλκιάς και ο Κυριάκος I  
I Χαμουζάς είναι 7 από τα 50 παιδιά που πήραν μέρος στο «γκάλοπ». m

Εχει μπροστά του ένα λευκό χαρτί.
βολής του τρόπου λειτουργίας τουΤι αντιπροσωπεύει όμως για το πολι

τικό σύστημα αλλά και για τη νεολαία 
η εκλογή του Κώστα Σημίτη;
Στο ερώτημα αυτό απαντάει ο κ. 

Ελευθέριος Κουσούλης, Πολιτικός 
Επιστήμων-Επικοινωνιολόγος.
Η εκλογή του Κώστα Σημίτη στην 

πρωθυπουργία, αντανακλά τη βου- 
ληση για ευρύτερες μεταβολές βά
θους και ποιότητας στο δημόσιο βίο 
και αποτελεί την απαρχή μιας μα- 
κράς διαδικασίας προοδευτικής με
ταβολής του σημερινού πολιτικού 
σκηνικού. Ταυτόχρονα συνιστά το 
πρώτο βήμα μιας ουσιαστικής μετσ-

Ο νέος Πρωθυπουργός βρίσκεται 
σήμερα μπροστά σε μια λευκή σελί
δα. Αφήνοντας χρονικά πίσω του, ό
σους αντιπροσωπεύουν το παλαιό 

“  κρείλει ταυτόχρονα να 
ι το ήθος τους και να αρνη- 
άδειγμά τους. Να αναμε- 

ι σκληρό στίβο της πολιτι- 
οπρέπεια και με αυτοσεβα- 

α τέτοιο παράδειγμα 
, . ί να αιφνιδιάσει το σημερινό
πολιτικό και κομματικό σύστημα της 
αδράνειας και του μαρασμού. Ο Ε. Κουσούλης.

γορια.
Τις περισσότερες 

συμπάθειες τις είχε 
ανάμεσα στα αγόρια, 
ενώ όπως φάνηκε η 
γοητεία του, ελάχι
στα επηρέασε τις 
φοιτήτριες.

Η γενική εντύπωση 
που άφηναν όμως τα 
παιδιά ήταν καλή για 
τον Κώστα Σημίτη, 
που κατάφερε και κα
ταφέρνει να πείθει 
νέους ανθρώπους, 
διαφορετικών πολι
τικών πεποιθήσεων, 
ότι μπορεί να φέρει

το καινούριο.
Το 20% έβαλε στα 

υπέρ το φιλοευρω
παϊσμό και το εκ
συγχρονιστικό του 
προφίλ, το 14% θεω
ρεί προσόν τη σοβα
ρότητα που εκπέμπει, 
το 10% θεωρεί θετικό 
το ότι δεν είναι «άν
θρωπος της αυλής» 
και το 16% πιστεύει 
πως θα φέρει νέα 
πνοή στο ΠΑΣΟΚ 
του Ανδρέα Παπαν- 
δρέου.

Αντιθέτως στα αρ
νητικά του στοιχεία,

το 18% θεωρεί πως 
δεν έχει χαρακτηρι
στικά ηγέτη, το 16% 
ότι βγαίνει πολύ 
συντηρητικός προς 
τα έξω, καθώς και με 
κεντροδεξιό πρόσω
πο και το 8% θεωρεί 
ότι τώρα το ΠΑΣΟΚ 
και η δεξιά ελάχιστα 
θα διαφέρουν.

Το ότι ο Κώστας 
Σημίτης είναι τεχνο- 
κράτης 6% το θεω
ρούν αρνητικό 
στοιχείο και 10% θε
τικό.
Για τους πρώτους, ο

τεχνοκρατης είναι 
συνώνυμο του στε
νόμυαλου.

Ισ ορροπ ίες
«Είναι αντιλαϊκι- 

στής και θα φέρει τα 
πάνω κάτω στο 
ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι 
φαίνεται θα εφαρμό
σει σκληρή οικονο
μική πολιτική», λέει 
ο Νίκος Κατσακιώ- 
ρης τεταρτοετής 
στην Κοινωνιολο- 
γία.«Δείχνει άτομο 
συγκροτημένο, σο

βαρό και ικανό να 
κρατήσει τις ισορρο
πίες. Από εκεί και πέ
ρα το μέλλον θα δεί
ξει», μας λέει ο Βαγ
γέλης Χατζηβασιλέ- 
λη ς,δευτεροετής στο 
τμήμα Αστικής και 
Περιφερειακής Ανά
πτυξης.
«Η αλήθεια είναι 

πως δεν παρουσιάζε
ται επιβλητικός και 
δεν έχει ηγετική προ
σωπικότητα.
Είναι πιο κοντά στη 

δεξιά από την οποία 
και θα πάρει ψηφο
φόρους.
Στα υπέρ του βάζω 

το ότι δεν ανήκει 
στην κλίκα του Πα- 
πανδρέου», συμπλη
ρώνει η Ματίνα 
Ανδρέου από το τρί
το έτος της Δημόσιας 
Διοίκησης.
«Η εκλογή του είναι 

η πιο έξυπνη κίνηση 
των ΠΑΣΟΚων τα 
τελευταία δέκα χρό
νια», λέει ο Μάνος 
Σταματίου που 
σπουδάζει Κοινω- 
νιολογία.

•Tic m m . να το νέο Πρωθυπουργό XEIL 24-25



Σ ε λ ί δ α  24 ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 27 Ιανουάριου Τ996

ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΤΗΧ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ!»
ΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΩΝ ο υπουργός και 

I συνταγματολόγος Ευ. Βενιζέλος, με 
κείνα τα ομιχλώδη περί πλειοψηφίας 
151 βουλευτών στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για εκλογή πρω

θυπουργού, μας οδήγησε πολύ πίσω στην 
Ιστορία.
Πράγμα λίαν ωφέλιμο για το παρόν, καθώς τα μονο

πάτια του παρελθόντος οδηγούν στους δρόμους του 
μέλλοντος, αλλά και στην επικείμενη αναθεώρηση 
του Συντάγματος.
Πίσω, λοιπόν, στην «αρχή της δεδηλωμένης» και το 

χαρισματικό πολιτικό Χαρίλαο Τρικούπη.
Επίκαιρο, εξάλλου, το θέμα πέραν της τρέχουσας ε- 

πικαιρότητας. Επειδή, επιπλέον, συμπληρώνεται κι 
ένας ακριβώς αιώνας από τον άδοξη παραίτηση και 
τον εξίσου άδοξο θάνατο του πατέρα της «δεδηλωμέ- 
νης».Ολα άρχισαν με το 
περίφημο άρθρο «Τις 
πταίει;» στα μέσα του 
1874.
Είχαν προηγηθεί εκλο

γές «απιθάνου φαυλότη- 
τος» και κρατικής τρομο
κρατίας.
Τις κέρδισε, τρόπος του 

λέγειν, ο Δ. Βούλγαρης 
ως πιο μυημένος στο 
κομματικό σπόρ της νο
θείας.
Ο X. Τρικούπης, δύο φο

ρές βουλευτής ως τότε 
και μία υπουργός Εξωτε
ρικών (το 1866 υπό 
κυβέρνηση Α.
Κουμουνδούρου) απέ
φυγε να θέσει υποψηφιό
τητα στο Μεσολόγγι, την 
εκλογική του περιφέ
ρεια. Υποστήριξε, μάλι
στα, ανοιχτά τον εκλε
κτό του κόμματος που; 
υφάρπασε την πλειοψη- 
φία.

Γ ράφει ο-----------
ΤΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΙΜΑΡΛΟΣ

l i e  πταίει
για το νέο 

Πρωθυπουργό
i i  % ,

Οχι ότι προσχώρησε πο
τέ σ’ αυτό. Αλλά μέσα α
πό άλλους πολύπλοκους 
για την εποχή πολιτι
κούς υπολογισμούς και 
απρόβλεπτες κινήσεις, 
περίμενε το «τέλος ε
ποχής» για να παίξει το 
ρόλο του...
Δεν πήρε, άλλωστε, 

τυχαία τους τίτλος του 
«πρώτου Ευρωπαίου πο
λιτικού» και του «Εγγλέ
ζου πολιτικού».
Η απρόβλεπτη κίνησή 

του έπεσε σαν βόμβα την 
παραμονή συνόδου της 
νέας Βουλής.
Στις 29 Ιουνίου στην ε

φημερίδα «Καιροί» δημο
σιεύει το ιστορικό άρθρο 
του. Ο τίτλος του θα πα
ραμείνει ως σήμερα πα- 
ροιμιώδης.
Εκεί, ανάμεσα στ’ άλλα, 

διαβάζουμε:
«Βούλγαρης, Αεληγιώρ- 

γης και Ζαΐμης υπήρξαν 
όργανα μιας και της 
αυτής πολιτικής, εκτελε
στοί ενός και του αυτού 
σχεδίου. Ουδείς αυτών ε- 
κλήθη εις την εξουσίαν  
καθ’ υπόδειξιν των αντι
προσώπων του Εθνους... 
Η  Ε λλάς κυβερνάται ως 
απόλυτος μοναρχία. Τις 
πταίει; Ο λαός δεν πταίει. 
Εις τον λαόν ουδέν άλλο  
απομένει ή να επαναστα- 
τήση».
Ο κύβος ερρίφθη από το 

γνησιότερο εκφραστή 
της κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας.
Και το περίφημο άρθρο 

κατέληγε δίνοντας απά

ΙΟ Χαρίλαος Τρικούπης στο βήμα της Βουλής του 1887. Ο Μεσολογγίτης πολιτικός θα εκλεγεί επτά φορές Πρω
θυπουργός ως το 1895. Θα επιβάλει την αρχή τής δεδηλωμένης. Και πρώτο «θύμα» της θα είναι ο ίδιος. Τότε υπήρχαν 

και φουστανελοφόροι στη Βουλή, όπως στη φωτογραφία ο Αναγνώστης Στριφτόμπουλος...
ντηση στο ερώτημα που 
έθετε στον τίτλο του: 
«Ινα επέλθη θεραπεία, 

πρέπει να γίνη  ειλικρι- 
νώς αποδεκτή η θεμε
λιώδης αρχή της κοινο
βουλευτικής διακυβερ- 
νήσεως, ότι τα 
υπουργεία  (έτσι ονομά
ζονταν τότε οι κυβερνή
σεις) λαμβάνονται εκ 
της πλειοψηφίας της 
Βουλής...»
Χωρίς προσχήματα, ο 

Μ εσολογγίτης χτυπού
σε το βασικό σύμπτωμα 
της πολιτικής καχεξίας. 
Δεν έφτανε ως τη ρίζα 

του κακού που ήταν η ξε
νόφερτη βασιλεία των 
Γλίξμπουργκ.
Το μέγεθος της αυθαιρε

σίας της τελευταίας την 
εποχή δίνει ένας μόνο α
ριθμός. Από το 
1863-1875 είκοσι δύο 
(22) κυβερνήσεις είχαν 
διαδεχτεί η μία την άλ
λη. Ανάλογα με το πώς 
κοιμόταν και ξύπναγε ο 
Γεώργιος Α'.
Εδώ μέσα σ’ αυτήν τη 

διαβόητη «αρνητική δε
καετία», όπως ονομά

στηκε, φύτρωσε και η 
«συνταγματική αντίλη
ψη» περί... κηπουρών. Ο 
βασιλιάς μπορούσε να 
δοκιμάσει στη θέση του 
πρωθυπουργού ακόμη 
και τον κηπουρό του!
Και το φυτό αυτό το 

βρήκε, μεταφορικά, η 
Ελλάδα μπροστά της όχι 
μόνο μία φορά ώς την ε- 
κρίζωση της βασιλείας.
Οι «Καιροί» κατάσχο

νται και ασκείται αμέ
σως αυτεπάγγελτη δίω
ξη με το σκεπτικό ότι το 
ανυπόγραφο άρθρο 
στρέφεται εναντίον του 
βασιλικού θεσμού.
Ο Τρικούπης, με επι

στολή του στον εισαγγε
λέα, αναλαμβάνει τις 
ευθύνες του. «Εγώ», γρά
φει, «είμαι ο συντάκτης  
του άρθρου και, μ ά λ ι
στα, το δημοσίευσα από- 
ντος του εκδότη Π. Κα- 
νελλίδη». Ετσι για να 
τον απαλλάξει από περι
πέτειες.
Ανακρίνεται επί τρίωρο 

και προφυλακίζεται. Θα 
παραμείνει έγκλειστος 
για 3-4 μέρες και μετά α

πό δύο εβδομάδες θα α
παλλαγεί παραδόξως με 
βούλευμα.
Ο «απόλυτος μο

νάρχης», καθώς σωρια
ζόταν το σύστημα της 
κομματικής φαυλοκρα- 
τίας που διαχειριζόταν, 
θα επιχειρήσει σε λίγο 
να τον ενσωματώσει στο 
παιχνίδι της συνταγμα
τικής βασιλείας.

ΕΣΑ στη φυλα
κή ο Τρικούπης 
θα συγγράψει 
ένα ακόμη πα
ραγνωρισμένο 

άρθρο που θυμίζει έντο
να τον Α. Παπανδρέου 
λίγο πριν, λίγο μετά τη 
Μεταπολίτευση.
Σ’ αυτό καταγγέλλει 

την κυβέρνηση, θεωρεί 
το κράτος ακυβέρνητο 
και αδιοίκητο.
Στην πολιτική διαφθο

ρά προσθέτει την κοινω
νική εξαχρείωση.
Βλέπει επίσης ότι ήρθε η 

ώρα της θεραπείας γιατί 
το κακό έχει ξεπεράσει

κάθε όριο...
Και ω του θαύματος! 

Στις 27 Απριλίου του 
1875 ο κήρυκας της δε
δηλωμένης προχωρά στη 
δεύτερη απρόβλεπτη κί
νηση. Δέχεται από το βα
σιλιά την εντολή σχημα
τισμού κυβέρνησης.
Δεν είναι ούτε απλός 

βουλευτής! Ούτε διαθέ
τει την υποστήριξη κά
ποιας ομάδας
βουλευτών, ώστε να 
διεκδικήσει τον τίτλο 
αρχηγού κοινο
βουλευτικής μειοψη
φίας!
Και σαν να μην έφτα

ναν αυτά, από τους πέ
ντε υπουργούς που διο
ρίζει, μόνο ο ένας είναι 
κοινοβουλευτικός... 
Είχε, όμως, βάλει το νε

ρό στο αυλάκι. Μετά 
τρεις μήνες θα διενεργή
σει εκλογές τίμιες, σε 
σχέση τουλάχιστον με 
τις προηγούμενες. Θα 
ηττηθεί κατά κράτος, α
φού θα κερδίσει λιγότε- 
ρες από 20 έδρες (σε σύ
νολο 190).
Η Βουλή εκείνη, κατά


