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Θόδωρος
Πάγκαλος:

(στο «Ε11ε»)
«Η γενιά  του 

Πολυτεχνείου μάς έκανε 
πολύ κακό. (...) Οι 
περισσότεροι 
εκμεταλλεύτηκαν την 
ανάμειξή τους».

Θόδωρος
Πάγκαλος:

(η δημοσιογράφος τού 
ζητά  συγγνώμη, 
που δεν τον αποκαλεί 
«κύριε υπουργέ» 
«Καλύτερα!
Έ τσ ι διατηρώ  την 
προσω πικότητά μου! 
Εξάλλου, ο 
τίτλος του υπουργού 
έχει καταντήσει 
σαν τον φορέα του 
AIDS.
Π αύεις να  τον φέρεις, 
μόνον όταν πεθάνεις».

οι OMAAef- npenai
ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΟΥΝ !  

AWHKtW £Το ΠΑΡβΛθΟΜ!

Τι Λ6Τ6 KVPie 
Τι Λ β τ & !

Ενωτικό 
το πρώτο βήμα
ΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΔΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Θόδωρος
Πάγκαλος:

«Τα όνειρά μου δεν 
έχουν σχέση με την 
πολιτική».

Θόδωρος
Πάγκαλος:

(γ ια  τον πολιτικό χώρο 
που βρίσκεται)
«Εγώ να φύγω;
Α υτοί να φύγουν, όχι 
εγώ. Και θα φύγουν, να 
το δείτε».

ΤΑ ΝΕΑ
ΕΤΟΣ 506___________ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 15442
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Τεσσαράκοντες υπουργοί και ο Κώστας Σημίτης απαρτίζουν απο χθες το 
βράδυ τη νέα κυβέρνηση της χώρας, και από σήμερα το μεσημέρι 
αναλαμβάνουν επισήμως καθήκοντα.

Του
Γιώργου Χρ. Παπαχρήστου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δημοκρατίας τούς α
ναμένει στις 12 ακριβώς, με τα σκούρα 
κοστούμια τους, για την καθιερωμένη 

ορκωμοσία.
Η ίδια η κυβέρνηση πάντως, σε αριθμούς δίνει 

μια πολύ αισιόδοξη εικόνα: έφυγαν 28 υπουργοί 
και υφυπουργοί, εισήλθαν 17, εκ των οποίων οι δέ
κα μπαίνουν σε κυβέρνηση για  πρώτη φορά, 12 
άλλαξαν πόστο, κάποιοι πή ραν προαγ ωγή, κάποι
οι υποβαθμίστηκαν, ενώ μόνον ένδεκα παρέμει
ναν στις θέσεις τους. Γενική ανακαίνιση δηλαδή, 
σε σχέση με την τελευταία κυβέρνηση Παπανδρέ- 
ου. (

Όσοι ανέγνωσαν τα βιογραφικά των νέων, 
διαπιστώνουν πλήρη κυριαρχία της γενιάς των 
«σαραντάρηδων». Αλλά και εκείνοι που «ανέγνω
σαν» πίσω από τα ονόματα την πολιτική ταυτότη - 
τα των μελών της νέας κυβέρνησης, υποστηρίζουν 
ότι έχει χαρακτήρα ενωτικό, δείγμα ότι ο Κώστας 
Σημίτης τα κατάφερε στο πρώτο -  και δυσκολότε
ρο ίσως -  βήμα. Στην κυβέρνηση συνυπάρχουν ό
λες οι τάσεις -  οι εκσυγχρονιστές φυσικά έχουν έ
ναν λόγο παραπάνω -  κι αν απουσιάζουν οι «προ
εδρικοί» και οι «κεντρογενείς», ε, συμβαίνουν κά
τι τέτοια και στους... καλύτερους των ανασχη ματι- 
σμών.

Οι διεκδικητές της πρωθυπουργίας, ο Άκης 
Τσοχατζόπουλος και ο Γεράσιμος Αρσένης, δια
τήρησαν όχι μόνον τις θέσεις τους, αλλά και τα πε

ρισσότερα ερείσματά τους στην κυβέρνηση. Ωστό
σο το χρώμα αυτής της κυβέρνησης το δίνουν τα 
δύο μεγάλα χαρτιά του Κώστα Σημίτη, ο Θεόδω
ρος Πάγκαλος και η Βάσω Παπανδρέου, οι πρώην 
εταίροι του στην ομάδα των «τεσσάρων». Ο πρώ
τος ανέλαβε ήδη το υπουργείο των Εξωτερικών -  
και παρέλαβε αμέσως πακέτο το... Σκοπιανό. Η 
δεύτερη, έλαβε το υπερυπουργείο Ανάπτυξης, 
που δημιουργείται τώρα και περιλαμβάνει τα υ
πουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας, 
Εμπορίου και Τουρισμού.

Σημαντική θεωρείται η τοποθέτηση του Ευάγ
γελου Βενιζέλου στο υπουργείο Δικαιοσύνης (ο 
κατάλληλος άνθρωπος κ.λπ.), ενώ η κυβέρνηση 
διαθέτει και Ευάγγελο Γιαννόπουλο, ο οποίος τι
μής ένεκεν πραγματοποίησε χθες βράδυ ένα -  τε
λευταίο ίσως; -  γύρο στα κανάλια. Τα οποία κανά
λια θα σπεύσουν όλα, μηδενός εξαιρουμένου, σή
μερα στην οδό Πειραιώς, όπου ο Ευάγγελος Γιαν- 
νόπουλος θα παραλάβει το υπουργείο Εργασίας 
από τον Στέφανο Τζουμάκα. Τα χάνουν κάτι τέ
τοια;

Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλά παράπονα δεν 
ακούσθηκαν, κάποιοι ψίθυροι ίσως. Η κυβέρνηση 
είναι φανερό ότι γεννάει ελπίδες, συνέχεια των ελ
πίδων που δημιούργησε η ανάδειξη του Κώστα 
Σημίτη στην πρωθυπουργία. Ελπίδες στους πολί
τες, και προβληματισμό στα κόμματα της αντιπο
λίτευσης, που γενικώς ψάχνονται. Η Νέα Δημο
κρατία συγκαλεί σήμερα σε συνεδρίαση το Πολι
τικό της Συμβούλιο, και η Πολιτική Ανοιξη αύριο 
την Εκτελεστική της Γραμματεία. Για την εξέταση 
της κατάστασης, φυσικά... (Σελ. 7 έως 12).

Η κυβέρνηοη
ΗΤΑΝ αναπόδραστο η 

κυβέρνηση που ορκίζεται 
σήμερα...

ΚΑΙ την προσωπική 
σφραγίδα του νέου 
Πρωθυπουργού να 
φέρει...

ΑΛΛΑ και τα ποικίλα 
ρεύματα και τις διάφορες 
τάσεις που συνυπάρχουν 
και συναπαρτίζουν το 
ΠΑΣΟΚ, να εκφράζει.

ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ κάτω από τις 
οποίες αναδείχθηκε ο νέος 
Πρωθυπουργός...

ΕΞΗΓΟΥΝ γιατί η ανανέωση της 
κυβέρνησης σε πρόσωπα δεν 
υπήρξε μεγαλύτερη...

ΕΝΩ οι πραγματικότητες της 
κοινοβουλευτικής ζωής 
εξηγούν...

ΓΙΑΤΙ τα μέλη της κυβέρνησης 
περιορίστηκαν μόνο κατά ένδεκα.

ΚΑΙ αν κάποιες επιλογές μπορεί 
ορισμένους -  φυσικά... -  να 
ξενίζουν...

ΥΠΑΡΧΟΥΝ αποχωρήσεις-και 
βεβαιότατα όχι όλες! -  που 
ευρύτατα επιδοκιμάζονται.

ΚΑΙ αν οι έντονες διεργασίες του 
τελευταίου διημέρου απετέλεσαν 
για τον νέο Πρωθυπουργό μια 
δοκιμασία...

ΤΟ τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η 
δοκιμασία ξεπεράστηκε δίχως 
καθυστερήσεις και τραυματικές 
συγκρούσεις.

ΣΤΗΝ πράξη το δικαίωμα του νέου 
Πρωθυπουργού να επιλέξει τους 
υπουργούς που κατά την κρίση 
του θα αποδώσουν, επεκράτησε...

ΧΩΡΙΣ να επέλθουν δραματικές 
αλλαγές σε εκείνα τα υπουργεία, 
όπως για παράδειγμα τα 
οικονομικά...

ΟΠΟΥ η πολιτική που 
ακολουθήθηκε είχε, κατά γενική 
αναγνώριση, αποδώσει θετικά 
αποτελέσματα.

ΚΑΙ με τους αντιπάλους του νέου 
Πρωθυπουργού στον αγώνα για 
τη διαδοχή στις θέσεις που 
κατείχαν ήδη...

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ μια συνολική 
έκφραση του ΠΑΣΟΚ.

ΟΑΑ τα δεδομένα αυτά 
δημιουργούν ελπίδες για τη 
σταθερότητα του νέου 
σχήματος... ^

ΚΑΙ τη δυνατότητά του να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες 
της μεγάλης πλειοψηφίαςτων 
πολιτών.
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Οι καβγάδες

ΤΗΝ ώρα που θα
κυκλοφορούν «ΤΑ ΝΕΑ» 
θα ορκίζεται η νέα 

κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η 
πρώτη κυβέρνηση του Π Α ΣΟ Κ  
χω ρίς τον Α νδρέα Π απανδρέου! 
Π ρόεδρός της ο κ. Κ. Σημίτης.
Που εξελέγη από την 
Κοινοβουλευτική Ο μάδα του 

κόμματος, ύστερα 
από  διαφανείς, 
ξεκάθαρες, 
αδιάβλητες 
διαδικασίες. 
Κ αταλαβαίνω τις 
πικρίες. Σε κάθε 
«μάχη» υπάρχουν 
νικητές και 
ηττημένοι. Ν ικητής 
ανεδείχθη ο κ. 
Σημίτης. Ο κ. 
Τσοχατζόπουλος 
ηττήθηκε. Και 

ηττήθηκαν, επίσης, από  τον 
πρώτο γύρο, ο κ. Αρσένης και ο κ. 
Χαραλαμπόπουλος. Στελέχη 
σπουδαία, όλοι. Με αγώνες, με 
ιστορία, με συμμετοχή στο 
κτίσιμο του Κινήματος, στην 
εξάπλωσή του, στη νικηφόρα 
πορεία  του. ■
Καταλαβαίνω τις πικρίες.
Αλλά δεν καταλαβαίνω  τα 
«συντροφικά μαχαιρώματα», τα 
«μούτρα», τους δηλητηριώ δεις 
υπαινιγμούς, τα χτυπήματα 
«κάτω από τη ζώνη», τους 
ψ ιθύρους γ ια  Μ ακιαβέληδες και 
αγκιτάτορες, που πέτυχαν, στην 
τελευταία στροφή, να 
ανατρέψουν το αποτέλεσμα. Όλα  
αυτά πρέπει να κοπούν αμέσως. 
Με το μαχαίρι. Γιατί το Π ΑΣΟΚ 
πρέπει να συνεχίσει την πορεία 
του ενωμένο και δυνατό, όπως 
απαιτούν οι καιροί.
Υ πάρχουν προβλή ματα, κύριοι 
του ΠΑΣΟΚ, τεράστια. Και αυτά 
τα προβλή ματα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν σήμερα κιόλας! 
Η  ασθένεια του κ. Π απανδρέου 
τα  ’ρίξε πίσω. Δύο μήνες πέρασαν 
χω ρίς ιδιαίτερη κινητικότητα. 
Και ήταν φυσικό. Ε ίνα ι 
αναγκαίο , επομένως, να 
ανακτηθεί το χαμένο έδαφος. Με 
π ιο  γοργούς ρυθμούς δουλειάς. 
Με μεγαλύτερη προσπάθεια. Και 
με συσπείρωση όλων των 
δυνάμεων.
Το κλίμα αυτή την ώρα είναι 
πολύ καλό.
Ο κ. Σημίτης, τόσο στο εσωτερικό 
όσο και στο εξωτερικό, 
αντιμετωπίζεται με συμπάθεια. 
Και εμπιστοσύνη. Α υτό το κλίμα 
πρέπει να το εκμεταλλευθεί η νέα 
κυβέρνηση. Ν α σπεύσει να 
σπείρει στο εύφορο έδαφος. 
Σ ίγουρα θα  θερίσει καρπούς. 
Σύντομα. Κ αρπούς που θα  της 
επιτρέψουν να  επιχειρήσει αύριο 
το μεγάλο άλμα.
Προϋπόθεση, όμως, 
επαναλαμβάνω, γ ια  να  βαδίσει 
σταθερά προς τα  μπρος η νέα 
κυβέρνηση είναι να  σταματήσουν 
πάραυτα  οι «οικογενειακοί 
καβγάδες».
Ο κόσμος που ψ ηφ ίζει Π ΑΣΟΚ, 
και από το ΠΑΣΟΚ περιμένει να 
δει μια άσπρη μέρα, δεν ανέχεται 
αυτούς τους καβγάδες. Τους 
καταδικάζει. Και αξιώνει 
συστράτευοη. Και πρωτοβουλίες. 
Και τόλμη.

Η περίπτωση 
Γ ιαννόπουλου

ΑΓΧΩΘΗΚΕ χθες το μέση μέρι ο κ. Β. Γιαννόποΰλος -  η ώρα περ
νούσε και ο Π ρωθυπουργός δεν τον είχε ζητήσει ακόμα...

ΤΙ να κάνει; Τι να κάνει; Σή κωσε το τη λέφωνο -  και πή ρε κάποια  α 
πό τα κορυφαία στελέχη της νέας κυβέρνησης, ε, όχι και στην 
καλύτερη των διαθέσεων, γ ια  να  μην το πούμε γιαννοπουλι- 
κά...

ΣΕ λίγο, το περίφη μο τηλεφώνη μα γινόταν -  αλλά η ιδέα του κ. Ση - 
μίτη να τον ορκίσει υπουργό γ ια  τα  λαϊκά προβλή ματα, δεν ά
ρεσε καθόλου στον κ. Γιαννόπουλο -  ο οποίος δεν μάσησε τα 
λόγια του...

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ νέος γύρος συζητήσεων -  και η λύση. Ό λα  -  και 
όλοι -  είχαν η ρεμή σει...

Και στο
τέλος υπουργός...

ΛΟΙΠΟΝ, στις προθέσεις της κυβέρνησης του κ. Σημίτη ήταν και 
είναι να καταργήσει το υπουργείο Τύπου -  αφού θέλουμε μι
κρό σχήμα, να μια ευκαιρία να γλιτώσουμε από δύο στην κυ
βέρνηση, έλεγαν στο επιτελείο του...

Όμως, στην επίσημη λίστα γ ια  την ορκωμοσία, το γράφει καθαρά: 
Δημήτρης Ρέππας, υπουργός Τύπου...

ΤΙ συνέβη; Απλώς, ο Πρωθυπουργός δεν έχει καταλήξει σε σχέση 
με την κυβερνητική ιδιότητα που θα πρέπει να έχει ο κυβερ
νητικός εκπρόσωπος -  μιας και στην ουσία, αυτός είναι ο ρό
λος γ ια  τον οποίο επέλεξε τον κ. Ρέππα...

(ΑΛΛΩΣΤΕ, οι «4» είχαν διαφωνήσει με την ιδέα της δημιουργίας 
υπουργείου Τύπου)...

ίίΜ ΙλΤΜ Α
Ο Ρ ϋ δ Μ ο ίΙΑ ΙΛ .Ε ·

οΛοΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑ!!/.
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Μ οΛ Ιΐ Α Γ Ε Λ Α ΙΑ '. ΔΕΗ VUAS. ΙΕ « Α ΐ  fc im e.
ίΤοΗ ie?A<?EM tAiaas/..

Του Δημήτρη Χαντζόπουλου

ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ το π ιο  ενδιαφ έρον 
στην αποψ ινή  ομ ιλία  του κ. Ν. 
Κ ω νσταντόπουλου, στο «Α κρο
πόλ»; Μ α, το  ότι ε ίνα ι σ φόδρα π ι
θανό  να  την  ακούσει -  με τ ’ αυτιά  
του -  ο κ. Μ. Α νδρουλάκης...

ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΑΟ ΠΡΟΕΚΥΨΕ το 
κυβερνητικό  σχήμα -  κα ι το  ερώ
τημα  είναι: Κ λίνει π ιο  πολύ προς 
το μικρό ή π ρος το μεγάλο;

ΚΑΑΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ να  κό
ψ ουν έναν -  να  βγουν 39, να  α ρχ ί
ζει από  3 το  νούμερο;
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Μ Α, ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ κα ι στις τ ι
μές στα σούπερ μάρκετ; Β άζουν 29 
και 90, δεν βά ζουν 30...

ΕΠΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΙΑΟΙτου κ. Ση μίτη 
στην κυβέρνηση, λένε τώ ρα  κυβερ
νητικο ί κύκλοι -  κα ι τότε, γ ια τ ί 
δεν προέκυψ ε οκταμελής η κυβέρ
νηση;

ΑΕΩ ΓΙΑ ΟΚΤΑΜΕΑΗ κυβέρνηση, 
μ ιας και ο κ. Δ ασκαλάκης δεν έ
βγα ινε με τίποτα ...

ΚΑΑΑ, ΑΥΤΟΣ ο «σημιτικός» κ. Λ. 
Π α πα δή μ α ς το σκέφθηκε καλά 
π ρ ιν  πά ει στο υπουργε ίο  του κ. 
Τ σοχατζόπουλου; Α φού ο τελευ
τα ίο ς ε ίνα ι με τον Ά κ η ...

ΟΥΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ούτε α ποτυχία : Ε κ
συγχρονισμός...

Τα δύσκολα 
τηλεφωνήματα
Ε, ΟΣΟ ΝΑ ’ΝΑΙ, θα πρέπει να είχε μια κά
ποια δυσκολία ο κ. Κ. Σημίτης, όταν του έδι
ναν χθες το απόγευμα στο τηλέφωνο τον κ. Γ. 
Δασκαλάκη, για να του ανακοινώσει την το
ποθέτησή του στη θέση του υφυπουργού Με
ταφορών...
Βλέπετε, και ο ένας και ο άλλος γνώριζαν, ότι 
ο μόνος λόγος παραμονής στην κυβέρνηση 
του κ. Δασκαλάκη, ήταν η επιθυμία του κ. Α. 
Τσοχατζόπουλου -  και ο Πρωθυπουργός δεν 
παρέλειψε να το αναφέρει...
Στη συνέχεια όμως, το κλίμα έγινε πολύ πιο 
ζεστό -  και ο κ. Κ. Ση μίτη ς ζήτη σε «να θάψου
με τώρα τις διαφορές»...

Τα πιο δύσκολα 
τηλεφωνήματα
ΒΕΒΑΙΑ, ΟΤΑΝ ένας πρωθυπουργός πρέπει 
να πάρει στο τηλέφωνο κάποια κυβερνητικά 
στελέχη και να τους ανακοινώσει ότι δεν είναι 
πλέον στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται για  μια 
εύκολη υπόθεση...
Χθές, ωστόσο, ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα 
πράγ ματα για τον κ. Ση μίτη -  όταν είχε να τη - 
λεφωνήσει σε κάποιους από τους απερχόμε
νους υπουργούς, που δεν θεωρούνται δα και 
αποτυχημένοι. Να, όπως στις περιπτώσεις 
των κ.κ. Θ. Μικρούτσικου και Δ. Κρεμαστι- 
νού -  όπου όμως υπήρχε αιτιολογία: εξωκοι
νοβουλευτικοί, τέλος...

0  τελευταίος άτυχος
ΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑ... ΕΝΑ, ήταν μέλος της κυβέρ
νησης ο κ. Δ. Γεωργακόπουλος -  ως ένας από 
τους «Αρσενικούς» του σχήματος. Όμως, 
στο... ακριβώς, τη θέση του πήρε -  επίσης ως 
«Αρσενικός», ο κ. Ν. Φαρμάκης...

Του Κώστα Μητρόπουλου
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Αισθητή βελτίωση
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Πολύ καλύτερα ήταν χθες ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος 
περπάτησε το πρωί για μια ώρα περίπου και κάθησε στην καρέκλα 
του γραφείου στο δωμάτιο της κυρίας Λιάνη.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

Μαίρη Κατσανοπούλου

ΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ήταν η διάθεση του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος 
προχθές ήταν ιδιαίτερα κακόκεφος, 

αρνούμενος να φάει και να μιλήσει. Ο πυρε
τός του κ. Α. Παπανδρέου, ο οποίος είχε 
φθάσει τη νύκτα της Παρασκευής προς το 
Σάββατο στους 38 βαθμούς, μειώθηκε σε φυ
σιολογικά επίπεδα από το μεσημέρι του 
Σαββάτου. Τα λευκά αιμοσφαίρια, που είχαν 
αυξηθεί το Σάββατο, παρουσίασαν χθες 
πτώση, ενώ αυξημένα βρέθηκαν τα λεμφο
κύτταρα (στοιχείο άμυνας του οργανισμού). 
Η αντιβιοτική αγωγή, πάντως, συνεχίζεται.

Η αξονική τομογραφία, που έγινε το

Σάββατο το απόγευμα, έδειξε ότι δεν έχει ξα- 
ναδημιουργηθεί υγρό στον αριστερό πνεύ
μονα και ότι η μέθοδος της πλευροδεσίας 
(έγχυσης σκληρυντικής ουσίας στον πνεύμο
να) μάλλον πέτυχε. Τα ευρήματα 
της τομογραφίας επιβεβαίωσαν 
τα συμπεράσματα των ιατρών α
πό τις ακτινογραφίες και την κλι
νική εξέταση'των πνευμόνων.

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ
Θεράποντες ιατροί ανέφεραν 

ότι πιθανώς να προχωρήσουν σή
μερα σε βρογχοσκόπηση (η οποία ανεβλήθη 
επανειλημμένα, λόψω της παρουσίας πυρε
τού), εφόσον το επιτρέφει η κατάσταση της 
υγείας του κ. Α. Παπανδρέου. Με τη βρογ

χοσκόπηση, θα προσπαθήσουν να εξετά
σουν την κατάσταση του δεξιού πνεύμονος 
του κ. Α. Παπανδρέου (όπου υπάρχει αιμα
τηρό υγρό) και θα λάβουν και πάλι δείγμα 
για  κυτταρολογική εξέταση. Ο Αμερικανός 
πνευμονολόγος κ. Ρ. Λάιτ πρόκειται να απο
χωρήσει έως το τέλος της εβδομάδας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπεβλήθη χθες 
σε αιμοκάθαρση. Θεράποντες ια
τροί συζητούσαν για  τον τρόπο 
με τον οποίο θα εγκατασταθεί 
μηχάνημα τεχνητού νεφρού στην 
κατοικία του στην Εκάλη. Π ιθα
νή έξοδος του κ. Α. Παπανδρέου 
από το νοσοκομείο και επιστρο
φή του στην Εκάλη είναι -  σύμ
φωνα με τους θεράποντες ια

τρούς -  δυνατόν να γίνει σε δύο περίπου ε
βδομάδες, εφόσον βελτιωθεί η αναπνευστι
κή λειτουργία του και σταθεροποιηθεί η κα
τάσταση της υγείας του. Εξακολουθεί, πα

ράλληλα, να συζητείται το ενδεχόμενο μετα
φοράς του κ. Α. Παπανδρέου στις ΗΠΑ (πι
θανώς στην Ουάσινγκτον), εφόσον το επι
τρέψει η πορεία της υγείας του.

Θεράποντες ιατροί επεσήμαιναν ότι η 
τραχειοστομία δεν είναι δυνατόν προς το 
παρόν να κλείσει. Η αναπνοή του κ. Α. Πα
πανδρέου εξακολουθεί να υποστηρίζεται τη 
νύκτα από αναπνευστήρα.

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Το χθεσινό ιατρικό ανακοινωθέν ανέφε

ρε τα εξής: «Η κατάσταση της υγείας του 
προέδρου είναι σταθερή. Η παρατηρηθείσα 
κατά τις τελευταίες δύο ημέρες μετά την 
πλευροδεσία πυρετική κίνηση υποχώρησε. 
Η  αναπνευστική λειτουργία υποβοηθείται 
περιοδικά από τον αναπνευστήρα και η νε
φρική από τον τεχνητό νεφρό. Συνεχίζεται 
το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και κινη
σιοθεραπείας».

Σήμερα η
βρογχοσκόπηση, αν 

το επιτρέψει η 
κατάσταση της 

υγείας του

Από την TV παρακολούθησε την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

Κώστας Ντελέζος

ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της νέας κυβέρνησης 
σε ζωντανή σύνδεση με το πρες ρουμ, απ’ 
όπου διάβαζε τα ονόματα των υπουργών ο κ. 
Τ. Χυτήρης, παρακολούθησε από το δωμάτιο 
της συζύγου του ο κ. Α. Παπανδρέου, ενώ 
είπε ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον κ. Κ. 
Σημίτη.
Ή ταν η πρώτη φορά στους δύο μήνες της 
νοσηλείας του που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
παρακολούθησε τηλεόραση. Κοντά του 
εκείνη την ώρα -  εκτός από τη σύζυγό του -

ήταν ο Χρήστος Παπουτσής, ο Άκης 
Τσοχατζόπουλος, ο γενικός διευθυντής του 
ΟΤΕ Πέτρος Λάμπρου, η πρώην γραμματέας 
του Αγγέλα Κοκκόλα, ο παλιός φίλος και 
συνεργάτης του Μιχάλης Ζιάγκας και ο 
επικεφαλής του τομέα κινητοποιήσεων του 
ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παναγιωτακόπουλος. 
Ό πως λένε όσοι ήταν παρόντες, απέφυγε να 
προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο. Μιλούσε μόνο 
για  τους ανασχηματισμούς που είχε κάνει ο 
ίδιος και η Αγγέλα Κοκκόλα του θύμισε ότι 
έχει ανασχηματίσει τις κυβερνήσεις του 
συνολικά 18 φορές. Ο κ. Α. Παπανδρέου 
γέλασε, ενώ -  καθώς ο κ. Τ. Χυτήρης έλεγε τα

ονόματα των μελών της κυβέρνησης -  άκουγε 
τις διευκρινίσεις των συνεργατών του για  τις 
ομάδες στις οποίες μετέχουν κυρίως ορισμένοι 
υφυπουργοί.
Πάντως, οι συνεργάτες του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ στους διαδρόμους του νοσοκομείου 
δεν έκρυβαν την ενόχλησή τους για  το 
γεγονός ότι δεν μετέχουν στην νέα κυβέρνηση 
οι λεγόμενοι προεδρικοί.
Χθες, όπως και το Σάββατο, σε αντίθεση με τις 
δύο προηγούμενες η μέρες, επισκέφθη καν το 
Ωνάσειο ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Το Σάββατο πήγαν οι κ.κ. Α. Κακλαμάνης, Α. 
Λιβάνης και Ε. Γιαννόπουλος και χθες οι κ.κ.

Α. Τσοχατζόπουλος, Χρ. Παπουτσής, Γ. 
Λιάνη ς και Γ. Ανωμερίτης.
Οι χθεσινοί επισκέπτες του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους 
για  την βελτίωση που εμφάνιζε χθες η υγεία 
του κ. Α. Παπανδρέου.
Ο κ. Γ. Λιάνης όταν ρωτήθηκε, είπε ότι «ο κ. 
Α. Παπανδρέου είχε καλή διάθεση, έκανε 
περίπατο και συνομίλησε με τους φίλους και 
συνεργάτες του», ενώ ο κ. Χρ. Παπουτσής 
τόνισε ότι «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
παρακολούθησε την ανακοίνωση της νέας 
κυβέρνησης με πολύ ενδιαφέρον και χωρίς να 
κάνει κανένα σχόλιο».

ΤΑ ΝΕΑ
Μ ικρές

Α γγελίες
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Χρεώνεται η πιστωτική σας κάρτα
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Π ολίτικη

Ο Ανδρέας 
δεν αντιγράφεται

ΣΤΕ, λοιπόν, αντίο! Η  ώρα που 
§  9  άλλοι ευχόντουσαν και άλλοι

w  ύ  φοβόντουσαν όχι μόνο ήρθε αλλά 
και πέρασε.
'Ε νας μεγάλος έφυγε από  τη σκηνή, αλλά 
τα  φώτα, που πολλοί νόμιζαν ότι θα 
σβήσουν, λάμπουν ακόμη.
Α λήθεια τι σκληρή που είνα ι μερικές 
φορές η πραγματικότητα, πόσο σωστή 
είναι η ζωή...
Ό χι, δεν είναι ρέκβιεμ τούτες οι γραμμές. 
Ούτε τον χαρακτήρα του αποχαιρετισμού 
διεκδικούν.
Στους μεγάλους δεν τα ιρ ιάζουν τέτοια. 
Δ ιαφορετικά δεν θα  ήταν μεγάλοι.
Μ α ούτε και μοναξιά θέλουν να 
εκφράσουν.
Αλλωστε ένας άλλος, μεγάλος και εκείνος, 
το είπε πριν από εκατό τόσα χρόνια:
«Η Ελλάδα πέπρω ται να  ζήσει και θα 
ζήσει».
Μόνο που να, είναι δύσκολο να

καταπνίγει ένα 
αίσθη μα πω ς π ια  δεν 

Η χωρά εχει υ π ά ρ χ ε ι-κ α ι  ας είναι
υποφέρει πολύ ακόμη ανάμεσά μας -

από τα ένα σύμβολο, ένα
κακέκτυπα ση μείο αναφοράς, μια

πηγή  έμπνευσης, ένας 
ηγέτης που μ ετά

λάθη και τις αδυναμίες του, αποτελούσε 
πηγή έμπνευσης, ελπίδας, ονείρων... 
Τουλάχιστον γ ια  όσους μπορούσαν ακόμη 
να ελπίζουν και να  ονειρεύονται.
Και τώρα η ευχή είναι μόνο μία: Μ ακάρι 
να μη φανεί το κενό που άφησε. Μ ακάρι 
να μην αρχίσουν οι συγκρίσεις γ ια  το  τι 
είχαμε, τι έχουμε και τ ι χάσαμε. Μ ακάρι να  
μην έλθουμε στη δύσκολη θέση να  τον 
αναπολούμε και να  τον νοσταλγούμε. 
Λ ιγάκι δύσκολο θα πείτε, αλλά έτσι πρέπει 
να γίνει.
Τα πα ιδ ιά  του, γιατί και οι 167 της 
περασμένης Π έμπτης είναι όλοι π α ιδ ιά  
του, απέδειξαν ότι κάτι έμαθαν α π ’ αυτόν, 
κάτι διδάχθηκαν και πολλά 
υποσχέθηκαν με τον τρόπο που επέλεξαν 
τον διάδοχό του.
Μόνο που -  φαντάζομαι -  κανένας τους, 
και κυρίως ο νέος ηγέτης, δεν θα 
αποτολμήσει να παρουσιαστεί, να δράσει 
και να εργαστεί με τον τρόπο, τις 
μεθόδους, την πρακτική και τη 
συμπεριφορά εκείνου. Γιατί τότε...
Εκείνος δεν αντιγράφεται.
Και είναι σίγουρο ότι όποιος 
επιχειρήσει αντιγραφή, το μόνο που θα 
πετύχει θα είναι η δημ ιουργία  ενός... 
κακέκτυπου.
Και αυτή η χώ ρα έχει υποφέρει αρκετά 
από  τα  κακέκτυπα.
Τα πάσης φύσεως κακέκτυπα...

Το στοίχημα Σημίτη
Η  εποχή Σημίτη άρχισε με ευχάριστες εκπλήξεις. 
Ευχάριστη έκπληξη ήταν ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που 
πολλοί υποψιάζονταν ότι είχαν υποστεί κάτι σαν πολιτική 
λοβοτομή τόσα χρόνια υπό την σκιά του Ανδρέα 
Παπανδρέου, όχι μόνον πέρασαν με άριστα το πρώτο 
αληθινό τεστ δημοκρατικών διαδικασιών της ζωής τους, 
αλλά και έφεραν εις πέρας σχεδόν αναίμακτα την, 
αναγκαία για τη χειραφέτησή τους, πατροκτονία.

Ε ΥΧΑΡΙΣΤΗ έκπληξη ήταν το χ ι
ούμορ με το οποίο ο Γεράσιμος 
Αρσένης υποδέχθηκε την ήττα 

του. Δεν ήταν απλώς ένα ανέκδοτο, ήταν 
μια σπάνια στιγμή ενός ασυνήθιστου κοι
νοβουλευτικού πολιτισμού, που είθε να 
ξαναδούμε.

Ευχάριστη έκπληξη ήταν κι αυτή η 
διαδικασία «θρίλερ», δ ιά  της οποίας οι 
ευγενείςή ευτελείς, κατά περίπτωση, σκο
πιμότητες και προσδοκίες των 
μελών ενός ετερόκλητου εκλε- 
κτορικού σώματος συνέπεσαν, 
εν τέλει, με την επιλογή που είχε 
ήδη, σαφέστατα, κάνει η κοινω
νία.
. Δεν ήταν επιλογή υπόψη φί- 

/ο υ .  Ή ταν επιλογή ρήξης με το 
I παρελθόν. Ή  μιας «νέας μεταπο

λίτευσης» -  όπως την είχε βαφτί
σει από ετών ένας πρω ταγω νι
στής των ημερών, ο Κώστας Λα- 
λιώτης.

Το θέμα τώρα είναι να  μην ακυρωθεί 
στην πράξη μια επιλογή που εδώ και χρό
νια  κατοικούσε ως αίτημα πλειοψηφικό, 
πλην ορφανό και ανέστιο, τους πίνακες 
των δημοσκοπήσεων και που, επιτέλους, 
η κάλπη της περασμένης Πέμπτης επεκύ- 
ρωσε.

Στο πρόσωπο του νέου Π ρωθυπουρ
γού συγκεντρώνονται ιδιότητες που επ ι
τρέπουν κάποια  αισιοδοξία.

Ό σα συνήθως του αποδίδουν ως μειο
νεκτήματα οι εκπρόσωποι της παλαιός 
σχολής -  εκείνοι που θεωρούν απαραίτη
τα συστατικά ενός ηγετικού προφίλ τον

Του
Παύλου
Τσίμα

/τσ αμ πουκά , την αυταρχικότητα, μιαν α υ
λή συνωμοτών και σμπίρων, την προσαρ
μοστικότητα στις συγκυρίες, μ’ έναν ελα
φρύ από αρχές και ιδέες ταξιδιω τικό σά
κο -  μπορεί ν ’ αποδειχθούν προσόντα στη 
νέα εποχή.

Η  κοινωνία των πολιτών (ή των τηλε
θεατών, γ ια  τους απαισιόδοξους) μοιάζει 
να  μη ζητά  π ια  ούτε μεγαλοπρεπείς αυτο- 
κράτορες ούτε συναρπαστικούς παραμυ

θάδες στο τιμόνι της 
πολιτείας.

Π ιστός στο χαμη
λό προφίλ που του κα
ταλογίζουν, ο κ. Σημί
της μπορεί να αποάει- 
χθεί επ ικοινω νιακά \ 
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ό τ ε —-I 
ρος.

Αλλά το στοίχημα 
υπερβαίνει το πρόσω
πο και τα χαρίσματά

----------- του. Κι είναι ένα στοί
χη μα πολλαπλό. Ν α εξελιχθεί η εποχή Ση 
μίτη σε εποχή «νέας μεταπολίτευσης»: να 
ανασύρει την πολιτική από τα τάρταρα 
του ευτελισμού και της αναξιοπιστίας, ό 
που την έχουν ρίξει η αναπαραγω γή της 
φθοράς και της διαφθοράς, της ακ ινη
σίας και της φιλαυτίας.

Να δώσει περιεχόμενο στον -  πολυ- 
χρησιμοποιημένο τελευταία, ακριβώς ε
πειδή είναι αόριστος -  όρο «Κεντροαρι
στερά», αλλά και να  διευρύνει τ α κοινω- 
νικά και πολιτικά του σύνορα.

Να δώσει δείγμα γραφ ής εκσυγχρο
νισμού. Κ αι, παράλληλα, να πλεύσει με

Επελέγη 
επειδή είχε 

την
εμπιστοσύνη

της
κοινωνίας 

όχι του
«μηχανισμού»

επ ιτυχία  ανάμεσα στη Σκύλλα της εσω
τερικής υπονόμευσης και τη Χάρυβδη 
των δεινών κυβερνητικών εκκρεμοτή
των.

Στη φοβερή αυτή περιπέτεια που ξεκι
νά, ο κ. Σημίτης έχει ένα μόνο όπλο: να ε
πιβεβαιώσει τους λόγους της εκλογής 
του.

Επελέγη επειδή είχε δώσει την εντύ
πωση ότι συμβολίζει τη ρήξη με το παρελ
θόν. Καλύτερα να αποτύχει αποτολμώ- 
ντας την, παρά να εκφυλιστεί αποφεύγο- 
ντάςτην.

Επελέγη επειδή είχε την εμπιστοσύνη 
της κ ο ινω ν ία ς-ό χ ι του «μηχανισμού». Α
λίμονο του αν στο όνομα του συμβιβα
σμού και της συνύπαρξης με τον «μηχανι
σμό» διακινδυνεύσει την εμπιστοσύνη 
της κοινωνίας. ·

Επελέγη επειδή έπεισε ότι αντιπρο
σωπεύει ένα πρότυπο πολιτι
κής που υπηρετεί κάποια  ιδέα, 
ένα εφικτό, έστω και πεζό, όρα
μα.

Και δεν θα του συγχωρεθεί η 
συνήθης γ ια  άλλους υποταγή 
της ιδέας στη διαχείριση.

Επελέγη, τέλος, επειδή δημι
ούργησε την πεποίθηση ότι εί
ναι ο πλέον αξιόμαχος αντίπα
λος της ανερχόμενης Νέας Δη
μοκρατίας.

Και πρέπει να προφυλαχθεί 
από εκείνους που θα τον ήθελαν έναν 
Ράλλη της δεκαετίας του ’90, αναλώσιμο 
διαχειριστή μιας επερχόμενης εκλογικής 
ήττας.

Το στοίχημα είναι δεινό. Κι είναι π ι
θανό η εποχή Σημίτη, που ξεκίνησε ελπι
δοφόρα, να κλείσει τον κύκλο της στο 
προσεχές κομματικό συνέδριο.

Μα είναι, πιστεύω, καλύτερα, ακόμη 
κι αν δεν μπορέσει να γίνει η αυγή μιας α
ληθινά νέας εποχής, να μείνει ως ένα έν
δοξο αλλά ματαιωμένο φωτεινό διάλειμ
μα, παρά ως μια ακόμη προδομένη ελπί
δα.
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ΕΚΙΝΗΜΑ
ΝΕΑΣ

ΕΠΟΧΗΣ
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σύνθεση ενότητας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

Λουκάς Δημάκας

Ενωτικό είναι το 
ξεκίνημα της νέας 
κυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ, καθώς ο 
Πρωθυπουργός κ. Κ. 
Σημίτης πέτυχε να 
κρατήσει τις 
ισορροπίες μεταξύ των 
διαφορετικών τάσεων 
του κόμματος, έπειτα 
από ένα
Σαββατοκύριακο 
εντατικών 
διαβουλεύσεων και 
διαπραγματεύσεων.

Γκρίνια από  
Κακλαμάνη και

κύκλους
προσκείμενους σε 

Αρσένη,
Χαραλαμπόπουλο

Ο ΣΤΟΧΟΣ του ολιγομελούς 
σχήματος επετεύχθη μερι
κώς, καθώς η νέα κυβέρνη

ση αποτελείται από 40 μέλη (41 μαζί 
με τον Πρωθυπουργό) -  έναντι 52 με
λών της προηγούμενης, αλλά και 30 
μελών, που ήταν ο καταρχήν στόχος 
των συνεργατών του κ. Ση μιτη.

Εκτός από τους λεγάμενους 
«προεδρικούς» και τους «κεντρογε- 
νείς» (που εξέφρασαν και την έντονη 
δυσφορία τους για  τον αποκλεισμό), 
οι άλλες κυρίαρχες τάσεις του κυβερ- 

■ ^β ν ώ ν το ς  κόμματος εκπροσω
πούνται -  κατά το μάλλον ή ήτ- 
τον -  στο νέο κυβερνητικό σχή
μα.

Η έμφαση, βεβαίως, είναι 
στην τάση των «εκσυγχρονι
στών», όπου κυριαρχούν 7 βου
λευτές τη ς στενή ς επιρροή ς του 
Πρωθυπουργού, γεγονός που 
προκάλεσεαργάτοβράδυ αρνη
τικό σχολιασμό κύκλων προ

σκείμενων στον κ. Γ. Αρσένη, αλλά 
και τον κ. Γ. Χαραλαμπόπουλο. Κρι
τική έκανε με επιστολή του στον κ. 
Σημίτη και ο κ. Α. Κακλαμάνη ς.

ΜΟΝΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Το υπό τον κ. Κ. Σημίτη κυβερ

νητικό σχήμα είναι μικρότερο σε μέ
σο όρο ηλικίας των μελών του, ενώ - 
με την εξαίρεση του κ. Γ. Ρωμαίου -  
χρησιμοποιήθηκαν μονάχα βουλευ
τές.

Μετέχουν ωστόσο μόνο δύο γυ
ναίκες -  παρά το αίτημα του Τομέα 
Γυναικών του ΠΑΣΟΚ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δη
μιουργία νέου υπερυπουργείου Α
νάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει 
τα υπουργεία Βιομηχανίας, Έ ρευ
νας, Τεχνολογίας, Εμπορίου και 
Τουρισμού -  και του οποίου 
προΐσταταιη κ. Βάσω Παπανδρέου.

Άλλο χαρακτηριστικό της κυ
βέρνησης, είναι η κατάργηση όλων 
των θέσεων αναπληρωτού υπουρ
γού -  με την εξαίρεση του κ. Γ. Ρω
μαίου στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ανεξαρτήτως τάσεως, δέκα ε
πώνυμα κορυφαία στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκαν σε «μεγά
λα» και καίρια υπουργεία.

Ανάμεσά τους οι συνυποψήφιοι 
του κ. Σημίτη για την πρωθυπουρ
γία, κ.κ. Τσοχατζόπουλος και Αρ
σένη ς, αλλά και δύο από τα στελέχη 
της ομάδας των «4», που στήριξαν 
τον κ. Σημίτη όλο το τελευταίο διά
στημα-η κ. Βάσω Παπανδρέου και 
ο κ. Θ. Πάγκαλος.

* ° * « * ο &

ΤΑ ΝΕΑ '. -..V

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΕΣ» και «ΛΟΧΑΓΟΙ»
1. Δ. Ρέππας
2. Λ. Παπαδήμας
3. Αλ. Μπαλτάς
4. Γ. Πασχαλίδης
5. Γ. Δρυς
6. Θ. Κοτσώνης
7. Φρ. Παπαδέλλης
8. Ελ. Παπαζώη
9. Μ. Χρυσοχοΐδης

10. X. Καστανίδης
11. ©.Πάγκαλος
12. Βάσω Παπανδρέου
13. Χρ. Πάχτας
14. Απ. Φωτιάδης ^

« = ΐ ϊ ΐ ? ΐ
■  ■

Πάντως, ο έτερος εκ των συνυ
ποψήφιων για  την πρωθυπουργία, 
ο κ. Γ. Χαραλαμπόπουλος, δεν αξιο- 
ποιήθηκε.

Στα κορυφαία στελέχη που μετέ
χουν του νέου σχή ματος περιλαμβά
νονται ακόμη οι κ.κ. Κ. Λαλιώτης, 
Α. Πεπονής, Ευαγ. Βενιζέλος, Στ. 
Τζουμάκας, Ευαγ. Γιαννόπουλος -  
όλοι τους με σημαντική εμπειρία σε 
κυβερνητικά «πόστα».

ΟΙ «ΕΠΙΡΡΟΕΣ» '
Ευπρόσωπη παρουσία στη νέα 

κυβέρνηση διαθέτουν οι άνθρωποι 
της επιρροής του κ. Τσοχατζόπου- 
λου και του κ. Αρσένη -  χωρίς, ω
στόσο, όπως έλεγαν συνεργάτες 
του κ. Σημίτη, να πρόκειται περί 
«τριχοτομήσεως», όπως «ορισμέ
νοι ήθελαν, βάσει του αποτελέσμα
τος του πρώτου γύρου ψηφοφο
ρίας στην Κοινοβουλευτική Ομά
δα».

Συγκεκριμένα, της επιρροής 
του πρώτου τη τάξει υπ. Εσωτερι
κών - Δημόσιας Διοίκησης και Α
ποκέντρωσης, θεωρούνται οι κ.κ. 
Α. Κοτσακάς (υπουργός Α ιγαίου), 
Γ. Δασκαλάκης (υφυπουργός Με
ταφορών), Γ. Μωραΐτης (υφυπουρ
γός Εσωτερικών και Δημόσιας Δι
οίκησης) και Γ. Ανωμερίτης (υ- 
φυπ. Οικονομικών).

Της επιρροής του κ. Αρσένη θε
ωρούνται οι κ.κ. Ν. Φαρμάκης (υ- 
φυπ. Εργασίας και Κοινωνικών Α 
σφαλίσεων) και Μ. Μπεντενιώτης

(υφυπ. Εθνικής Οικονομίας).
Στο... κεφάλαιο των τάσεων, 

πρέπει να επισημανθεί η παρουσία 
πέντε βουλευτών που ανήκουν 
στην πάλαι ποτέ ομάδα των «Γεν- 
νηματικών» -  πρόκειται γ ια  τους 
κ.κ. Κ. Γείτονα, Κ. Σφυρίου, Στ., 
Μπένο, Εμμ. Λουκάκη και Λ. Κα- 
νελλόπουλο.

Στην τάση των 40άρηδων «χρε
ώνονται» οι κ.κ. Κ. Λαλιώτης, Στ. 
Τζουμάκας, Α. Φούρας και η κ. Ελ. 
Παπαζώη.

Στον χώρο των «εκσυγχρονι
στών» περιλαμβάνονται και δύο 
εκπρόσωποι της κίνησης των «7» 
(«λοχαγοί») -  οι κ.κ. X. Κατσανί- 
δης και Δ. Ρέππας.

Τέλος, στις επιρροές του κ. Απ. 
Κακλαμάνη περιλαμβάνεται ο κ. 
Φ. Ιωαννίδης, υφυπ. στο νέο υ
πουργείο Ανάπτυξης.

Τέλος, στην επιρροή του κ. Γ. 
Παπανδρέου ανήκει ο π. Φ. Πε- 
τσάλνικος, που ανέλαβε το υπ. Μα

κεδονίας- Θράκης.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Κύκλοι του υπουργού Εθνικής 

Άμυνας π. Γερ. Αρσένη χαρακτήρι
ζαν χθες το βράδυ το νέο σχήμα ως 
καθαρά «κυβέρνηση Σημίτη», η ο
ποία, όπως έλεγαν, βρίσκεται σε α- 
ναντιστοιχία με το κλίμα που επι
κρατεί στους βουλευτές. Η κυβέρ
νηση, έλεγαν, θα κριθεί από την α- 
ποτελεσματικότητά της και την ικα
νότητα του κ. Σημίτη να συντονίσει 
το έργο της. Ανέφεραν ακόμη ότι, 
πλην ελάχιστων, όλα τα νέα πρόσω
πα είναι της στενής επιρροής του κ. 
Σημίτη και ότι η κυβέρνηση είναι 
«προσανατοτολισμένη» στο συνέ
δριο του κόμματος. Ακόμα, εξέφρα
ζαν την έκπληξή τους για  την μη υ
πουργοποίηση πετυχημένων και ι
κανών στελεχών όπως οι κ.κ. Στ. 
Παπαθεμελής, Δ. Γεωργακόπου- 
λος. Δ. Μπέης. Δ. Σαρρής κ.ά.

Κυβερνητική
Επιτροπή
ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Κυβερνητικής 
Επιτροπής προχωρά ο κ. 
Κ. Σημίτης τις επόμενες 
ημέρες.
Στην Κυβερνητική 
Επιτροπή θα 
συμμετέχουν οι κ.κ.
Άκης Τσοχατζόπουλος, 
Γερ. Αρσένης, Θ. 
Πάγκαλος, Κ. Λαλιώτης, 
Γ. Παπαντωνίου, Αλ. 
Παπαδόπουλος και η κ. 
Βάσω Παπανδρέου. 
Ίσως προστεθούν και 
ένας ή δύο ακόμα 
υπουργοί.

ΑΕΡΜ
Μ Ο Ν Ο  Γ Ι Α  
ΕΜΠΟΡΟΥΣ

Διάρκεια Έκθεσης 
26 έως 29/1/1996
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Δύο μέρες «έπαιζε» η τελική σύνθεση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

Λουκάς Δημάκας 
Στέφανος Τζανάκης

Σαράντα οχτώ ώρες διαπρα
γματεύσεων και συμβιβασμών 
γέννησαν τη νέα κυβερνητική 
4θάδα, που ορκίζεται σήμερα 
το μεσημέρι στο Προεδρικό 
Μέγαρο. Μάλιστα, δεν ήταν 
λίγες οι φορές που απειλήθηκε 
ρήξη με τους κ.κ. Α. Τσοχα- 
τζόπουλο και Γερ. Αρσένη, οι 
οποίοι δεν δίστασαν να απει
λήσουν ότι δεν επρόκειτο να 
μετάσχουν στο νέο κυβερνη
τικό σχήμα, αν δεν ικανοποιού
νταν κάποιοι όροι τους.

Ε ΙΝΑΙ χαρακτηριστικό ότι οι κ.κ. Γερ. 
Αρσένη ς και Α. Τσοχατζόπουλος εξέ- 
φρασαν απερίφραστα τις επιφυλάξεις 
τους για τη χρησιμοποίηση Πάγκαλου στο υ

πουργείο Εξωτερικών -  «δεν εκφράζει την πο
λιτική ΠΑΣΟΚ στο Σκοπιανό», υποστήριξαν. 
Μάλιστα, ο υπουργός Άμυνας συναντήθηκε το 
Σάββατο με τον κ. Παπούλια και στη συνέχεια 
πρότεινε στον κ. Ση μίτη να χρη σιμοποιή σει για 
μερικούς μήνες τον απερχόμενο υπουργό, με το 
επιχείρημα ότι «υπάρχουν ανοικτά θέματα». Ο 
Πρωθυπουργός αναγκάστη κε να απαντή σει ό
τι θα είναι ο ίδιος που θα έχει στο εξής την ευ
θύνη για τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής.

ΠΑΡ’ ΟΛΙΓΟΝ ΡΗΞΗ
Η μεγαλύτερη ένταση υπήρξε, όταν προ

χθές το απόγευμα ο κ. Σημίτης ζήτησε από τον 
κ. Α. Τσοχατζόπουλο να «σπάσει» το υπερυ- 
πουργείο του σε δύο υπουργεία (Προεδρίας 
και Εσωτερικών) και να διατηρήσει μόνον το 
(παλιό) υπουργείο Προεδρίας, παραμένοντας 
πρώτος τη τάξει υπουργός, αλλά με απώλεια 
του ιδιαίτερα κρίσιμου, εν όψει και του συνε
δρίου του ΠΑΣΟΚ, (πρώην) υπουργείου Εσω
τερικών.

Ο κ. Τσοχατζόπουλος αντέδρασε αμέσως 
και είπε στον κ. Ση μίτη ότι σε καμία περίπτωση 
δεν επρόκειτο να δεχτεί τη συμμετοχή του στην 
κυβέρνηση, υπό τέτοιους όρους. Μάλιστα, ε
κείνη την ώρα παρέδωσε στον Πρωθυπουργό 
μία λίστα με 9 ονόματα βουλευτών από τους 
πολιτικούς του φίλους, ζητώντας να μπουν 
στην κυβέρνηση. Αυτό τουλάχιστον αναφέρε
ται από την πλευρά του Πρωθυπουργού, ενώ 
από την πλευρά τού κ. Τσοχατζόπουλου λεγό
ταν ότι ήταν ο ίδιος ο κ. Σημίτης που ζήτησε 
προτάσεις από τον κ. Τσοχατζόπουλο.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Τσοχατζόπουλος 
παρέδωσε στον Πρωθυπουργό έναν κατάλογο, 
στον οποίο υπήρχαν τα ονόματα των κ.κ. Γ. Κα- 
τσιμπάρδη, Γ. Μωραΐτη, Γ. Χαραλάμπους, Λ. 
Λωτίδη, Γ. Τσακλίδη, Γρ. Νιώτη, Γ. Ανωμερί- 
τη, ζητώντας είτε να εισέλθουν, είτε να παρα
μείνουν στην κυβέρνηση...

Επίσης, ζήτησε να διατηρηθεί στη θέση 
του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, ο κ. 
Γ. Δασκαλάκη ς, που είναι ένας από τους στενό
τερους εσωκομματικούς του συνεργάτες, ενώ 
δεν τέθηκε θέμα για τον κ. Αντ. Κοτσακά, που 
θεωρείται επιτυχημένος στη θέση του υπουρ
γού Αιγαίου.

Στη συνάντηση του Σαββάτου, δεν ελήφθη 
καμία οριστική απόφαση -  και χθες, ο κ. Σημί
της πρότεινε στον κ. Α. Τσοχατζόπουλο να α
ναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών, αντί του κ. 
Θ. Πάγκαλου (για την επιλογή του ως υπουρ
γού Εξωτερικών είχε άλλωστε εκφράσει επιφυ
λάξεις την προηγούμενη ημέρα ο κ. Τσοχατζό
πουλος). Όμως, ο κ. Τσοχατζόπουλος αρνήθη- 
κε οποιαδήποτε συζήτηση για άλλο υπουρ

γείο, πληντου σημερινού Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης. «Μην ταλαιπωρείσαι, επι
μένω», του απάντησε. Τότε, ο κ. Ση μίτης τού εί
πε ότι θα μπορούσε να διατηρήσει το υπουρ
γείο του, αλλά χωρίς τον «δικό του» αναπλη
ρωτή υπουργό.

Ο κ. Τσοχατζόπουλος ζήτησε τότε δέσμευση 
από τον κ. Σημίτη για χρησιμοποίηση του κ. Δα
σκαλάκη σε άλλη θέση -  λέγοντας μάλιστα, ότι 
θα έδινε την οριστική του απάντη ση για τη δική 
του συμμετοχή στηνκυβέρνηση,έπειτα από επι
κοινωνία που θα είχε με τον κ. Λασκαλάκη.

Πάντως, ο π. Α. Τσοχατζόπουλος πίεσε ως 
τηντελευταία στιγμή για υπουργοποίηση κομ
ματικών του φίλων -  ενώ πέτυχε και την τοπο
θέτηση του κ. Γ. Μωραΐτη στο δικό του υπουρ
γείο.

Η «εσωκομματική εκπροσώπηση» στο συ
γκεκριμένο υπουργείο απασχόλησε και τον κ. 
Γερ. Αρσένη, που -  εν όψει συνεδρίου του 
ΠΑΣΟΚ- ζήτησε την αναλογική εκπροσώπη
ση των «τάσεων» στους υφυπουργούς, προτεί- 
νοντας από την πλευρά του τον κ. Δ. Μπέη.

Όταν αυτό δεν έγινε δεκτό, χθες το πρωί, ο 
κ. Αρσένης έστειλε και σημείωμα για τον κ. 
Μπέη, αναφέροντας εκτός των άλλων ότι είναι 
εκλεγμένος γραμματέας του προεδρείου της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Ο κ. Αρσένης έδωσε επίσης, στη συνάντη
ση που είχε το Σάββατο με τον π. Ση μίτη, κατά
λογο με τα ονόματα των κ.κ. Ανωμερίτη, Γεωρ- 
γακόπουλου, Φαρμάκη και Μπενετάτου -ονό
ματα που είτε τοποθετήθηκαν, είτε «έπαιξαν» 
ως την τελευταία στιγμή για θέσεις υπουργών 
ή υφυπουργών.

Πάντως, η παραμονή του κ. Αρσένη στο υ
πουργείο Άμυνας δεν συζητήθηκε σχεδόν κα
θόλου -  απλώς, ο κ. Σημίτης τον παρακάλεσε 
να ορίσει ο ίδιος, ποιος από τους δύο υφυπουρ
γούς τού υπουργείου Άμυνας θα αποχωρούσε, 
στο πλαίσιο της προσπάθειας για μείωση του 
αριθμού των υπουργών...

Ο κ. Αρσένη ς το δέχτη κε -  και αφού μετέβη 
στο Πεντάγωνο, κάλεσε τους κ.κ. Μ. Μπεντε- 
νιώτη και Ν. Κουρή. Τους είπε ότι επέλεξε την 
παραμονή του κ. Κουρή, αφού είχε προηγου-

ηπ ή / 5. / γ τ ι /Τιλεειοξενος Ινπος
ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ του Κώστα 
Ση μίτη, κατά τις εκτιμήσεις Ευρωπαίων 
αναλυτών, θα είναι «η προώθηση 
ιδιωτικοποιήσεων, η αναπτυξιακή 
πολιτική και η σύγκλιση της ελληνικής 
οικονομίας προς το επίπεδο των εταίρων 
της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». 
Αυτό ση μειώνει το πρακτορείο Ρώυτερ, 
κατά το οποίο «ο οικονομολόγος αυτός με 
τους μειλίχιους τρόπους αναμένεται ότι θα 
τονώσει την οικονομία, διατηρώντας και 
την ενότητα του κυβερνώντος κόμματος». 
Κατά το ίδιο πρακτορείο, ο Κ. Σημίτης «θα 
ακολουθήσει πραγματιστική πολιτική σε 
ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ελλάδας με τους 
γείτονέςτης».
Η «Μοντ», που αφιέρωσε τετράστηλο 
άρθρο στην κυβερνητική αλλαγή, γράφει 
ότι ο Κ. Σημίτης ανήκει στην κατηγορία 
των «εκσυγχρονιστών - ευρωπαϊστών».
Τον περιγράφει ως το άκρο αντίθετο του 
προκατόχου του, Α. Παπανδρέου, από 
άποψη ύφους και τόνου.
«Μικρόσωμος, στεγνός, μ’ ένα χαμόγελο 
συχνά ειρωνικό, ο νέος Πρωθυπουργός

είναι καθηγητής της Νομικής και της 
Οικονομίας και εξακολουθεί να έχει και 
την ανάλογη όψη. Ανθρωπος αρχών, 
πεισματάρης, ψυχρός και μεθοδικός, ο 
Σημίτης είναι το αντίθετο του πληθωρικού 
τύπου του Έλληνα, και όμως ενσαρκώνει 
ελπίδες ιδιαίτερα της νεανικής Ελλάδας, 
της φιλόπονης και στραμμένης προς την 
Ευρώπη».

ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
Ο ευρωπαϊκός Τύπος εξακολουθεί να 
ασχολείται και με τον Ανδρέα Παπανδρέου 
καθώς και με τη σύζυγό του. Αν η 
τελευταία είχε πολιτικές φιλοδοξίες, 
γράφει ο Μάικλ Βέιλ στη «Σάντεϊ 
Τέλεγκραφ», φαίνεται ότι τώρα μάλλον τις 
εγκαταλείπει. Ίσως το μέλλον της κ. 
Παπανδρέου να είναι συγγραφικό, 
υποστηρίζει ο ανταποκριτής. Κατά τις 
πληροφορίες του, «συγκεντρώνει όλα τα 
δη μοσιεύματα που έχουν εμφανιστεί κατά 
καιρούς γι’ αυτήν στον ελληνικό Τύπο, και 
θα τα χρησιμοποιήσει για τη συγγραφή 
ενός βιβλίου με την ιστορία της».

μένως εξασφαλίσει την παραμονή τού κ. Μπε- 
τενιώτη «σε καλή θέση» -  όπως και συνέβη...
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είχε το Σάββατο το μέση μέρι ο κ. Κ. Ση μίτη ς, στο 
γραφείο του Πρωθυπουργού, στη Βουλή. Ε
κτός από τις χωριστές συναντή σεις με τον Πρω
θυπουργό, οι κ.κ. Παρ. Αυγερινός, Θ. Πάγκα
λος και Βάσω Παπανδρέου βρέθηκαν για λίγη 
ώρα με τον κ. Κ. Σημίτη και, αφού αναπόλησαν 
τις πρώτες ημέρες της (διαλυμένης και επισή- 
μως, πλέον) κίνησής τους, συζήτησαν τις γενι
κές κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής.

Ο κ. Σημίτης είχε στην αρχή μία συζήτηση 
με τον κ. Αυγερινό -  από τον οποίο και ζήτησε 
να μάθει αν θα ενδιαφερόταν να μετάσχει στην 
κυβέρνηση, σε έναν ρόλο «παρά τω Πρωθυ- 
πουργώ». Όμως, ο κ. Αυγερινός απάντησε ότι 
έχει σοβαρές ευθύνες στην Ευρωβουλή και πα
ρακάλεσε τον κ. Ση μίτη να μην επιμείνει..

Σε εκείνη τη συνάντηση, ο κ. Σημίτης ζήτη
σε τη γνώμη του κ. Αυγερινού για μία σειρά 
προσώπων που σκόπευε να χρησιμοποιήσει 
στην κυβέρνηση. Το ίδιο επαναλήφθηκε και 
στη συνάντησή του με τον κ. Θ. Πάγκαλο -  κα
τά τη διάρκεια της οποίας συμφώνησαν αμέ
σως την επιστροφή του στο υπουργείο Εξωτε
ρικών.

Αρχικά, ο κ. Σημίτης πρότεινε στην κυρία 
Βάσω Παπανδρέου να αναλάβει -  αναβαθμι
σμένο -  το υπουργείο Εργασίας, με στόχο την 
ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της κυ
βέρνησης. Ωστόσο, η κ. Παπανδρέου εξεδήλω- 
σε την επιθυμία για το υπουργείο Βιομηχανίας
-  και ο κ. Ση μίτης, σε νεότερη επικοινωνία, της 
ζήτησε να αναλάβει και το υπουργείο Τουρι
σμού, με την επωνυμία «υπουργείο Ανάπτυ
ξης», πράγμα που συμφωνήθηκε αμέσως.

Η κυρία Παπανδρέου πρότεινε την παρα
μονή το'Υ -  επιτυχημένου -  υφυπουργού Ε
μπορίου κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, ενώ πρότεινε στον 
πρωθυπουργό μία σειρά ονομάτων για τη θέση 
του υφυπουργού Βιομηχανίας, με κατάληξη 
στο πρόσωπο του κ. Φ . Ιωαννίδη.

Σχετικά σύντομη -  κράτησε μόλις μισή ώρα
-  ήταν Η συνάντηση του κ. Κ. Ααλιώτη με τον 
πρωθυπουργό, αφού είχαν ήδη συμφωνήσει 
την παραμονή του στο ΥΠΕΧΩΔΕ, με υφυ
πουργούς της επιλογής του. Ο κ. Λαλιώτης, ό
πως και ο κ. Σκανδαλίδης έκαναν λόγο στον κ. 
Σημίτη για υπουργοποίηση Γιαννόπουλου, ε
νώ «φωτογράφισαν» την προτίμησή τους για 
μία σειρά στελεχών, που ανήκουν στην κίνηση 
των «30».

Αριθμητικά, μια μέοη λύση 
στις κυβερνήσεις μετά το 74
ΜΙΑ ΜΕΣΗ λύση, αριθμητικά, 
αποτελεί το νέο κυβερνητικό 
σχήμα, το οποίο αποτελούν, μα
ζί με τον νέο Πρωθυπουργό, 41 
πρόσωπα.

Βεβαίως, η κυβέρνηση αυτή 
είναι κατά 11 πρόσωπα μικρότε
ρη απ’ ό,τι η τελευταία κυβέρ
νηση του ΠΑΣΟΚ, που προέκυ- 
ψε από τον ανασχηματισμό της 
14ης Σεπτεμβρίου του ’95. Είναι 
όμως και αισθητά μεγαλύτερη 
από μια σειρά από άλλες κυβερ
νήσεις που σχηματίστηκαν στη 
Μεταπολίτευση.

Μικρότερη κυβέρνηση μετά 
το ’74 -  αλλά και πολύ βραχύ
βια, με 50 μόλις ημέρες ζωής -  
ήταν αυτή που σχημάτισε ο Αν- 
δρέας Παπανδρέου στις 5 Ιου
νίου του ’85, μετά τις εκλογές. 
Στις 26 Ιουλίου, όμως, ο τότε 
Πρωθυπουργός διεύρυνε το κυ
βερνητικό σχήμα, το οποίο και 
έφθασε τα 44 μέλη, συμπεριλαμ
βανομένου και του ίδιου.

Μικρότερες, σε σχέση με άλ
λα κυβερνητικά σχήματα, ήταν 
οι πρώτες κυβερνήσεις του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή, με
τά το ’74 (32 μέλη στην κυβέρ
νηση της Μεταπολίτευσης και 
36 μέλη στην κυβέρνηση που 
προέκυψε μετά τις εκλογές της 
17ης Νοεμβρίου του ’74).

Μικρές, αριθμητικά, ήταν ε
ξάλλου και οι κυβερνήσεις που 
σχημάτισαν ο Τζαννής Τζαννε- 
τάκης στις 2 Ιουλίου του ’89 (23 
μέλη) και ο Ξενοφών Ζολώτας 
στις 23 Νοεμβρίου του ’89 (28 
μέλη).

Για την κυβέρνηση του κ. 
Κώστα Σημίτη είχαν ακουστεί

Οι 7 μεγαλύτερες

Πρωθυπουργός Ημερομηνία
ορκωμοσίας

Αριθμός
μελών

Κ. Καραμανλής 28 Νοεμβρίου 77 43

Γ. Ράλλης 10Μαι'ου'80 43
Α. Παπανδρέου 21 Σεπτεμβρίου ‘84 45

Α. Παπανδρέου 26 Ιουλίου “85 44
Α. Παπανδρέου 18 Νοεμβρίου '88 58

Α. Παπανδρέου 13 Οκτωβρίου ‘93 47
Α. Παπανδρέου 14 Σεπτεμβρίου 95 — 52

Οι 5 μικρότερες

Πρωθυπουργός Ημερομηνία
ορκωμοσίας

Αριθμός
μελών

Κ.Καραμανλής 24-26 Ιουλίου 74 32
Κ. Καραμανλής 21 Νοεμβρίου 74 38
Α. Παπανδρέου 5 Ιουνίου ‘85 19
Τζ,Τζαννετάκης 2 Ιουλίου ‘89 23 £ |
Ξ.Ζολώτας 23 Νοεμβρίου ‘89 28

διάφορες απόψεις για  τη συ
γκρότησή της. Στην αρχή, ω
στόσο, των συζητήσεων για το 
σχηματισμό της, ορισμένα στε
λέχη του κ. Ση μίτη έκαναν λόγο 
-  την Παρασκευή -  για ολιγο
μελές σχήμα. Και είναι αλήθεια 
ότι το πρωί του Σαββάτου, η εκ
κίνηση έγινε με 31 πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένου του νέ
ου Πρωθυπουργού. Ύστερα, ό
μως, από διαβουλεύσεις ο αριθ
μός μεγάλωσε κατά 10.

Η κυβέρνηση Σημίτη έχει, 
πάντως, δύο μέλη περισσότερα

από τις πρώτες κυβερνήσεις 
που σχημάτισαν ο Ανδρέας Πα
πανδρέου στις 21 Οκτωβρίου 
του ’81 και ο Κωνσταντίνος Μη- 
τσοτάκης στις 11 Απριλίου του 
’90.

Και οι δύο όμως κυβερνή
σεις -  των κ.κ. Α. Παπανδρέου 
και Κ. Μητσοτάκη -  δεν έμει
ναν σ’ αυτούς τους αριθμούς. 
Κυρίως ο Ανδρέας Παπανδρέ
ου ανασχημάτισε πολλές φορές 
την κυβέρνησή του και διεύρυ
νε αριθμητικά το κυβερνητικό 
σχήμα του.

Κακλαμάνης: Να διαλυθούν οι ομάδες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

Γιάννης Ε. Διακογιάννης

ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΟΥΝ όλες οι ομάδες στο ΠΑΣΟΚ, 
με πρώτη την ομάδα του Πρωθυπουργού, ζήτησε 
χθες ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλα- 
μάνης, με επιστολή που έστειλε στον κ. Κώστα 
Σημίτη.

Από την πλευρά τού πρωθυπουργικού περι
βάλλοντος δεν υπήρξε κανένα σχόλιο για την 
πρωτοβουλία του κ. Κακλαμάνη. Συνεργάτες του 
Πρωθυπουργού, ωστόσο, σημείωναν ότι ο κ. Ση
μίτης δεν ήταν ποτέ υπέρ της λογικής των ομά
δων, αλλά υπέρ της ύπαρξης ρευμάτων σκέψης.

Στην επιστολή του ο κ. Κακλαμάνης τονίζει 
πως οι ομάδες είναι το μεγαλύτερο πρόβλη μα στο 
ΠΑΣΟΚ και πως πρέπει να διαλυθούν. Ζητάει 
μάλιστα από τον κ. Ση μίτη να δώσει αυτός πρώτος 
το παράδειγμα διαλύοντας «τη δική του ομάδα».

Ο πρόεδρος της Βουλής κάνει πάντως λόγο 
στην επιστολή για ελάχιστους βουλευτές που 
δρουν σε ομάδες στο ΠΑΣΟΚ -  δυναμικές μειο- 
ψηφίες τις χαρακτηρίζει -  σα να ’ναι μέλη παρα
εκκλησιαστικών οργανώσεων.

Ανάλογες δηλώσεις είχε κάνει ο κ. Κακλα
μάνης, προχθές στο Ωνάσειο, χωρίς και πάλι 
να σημειωθεί καμία αντίδραση από το πρωθυ- 
πουργικό γραφείο, κι αυτό γιατί ο νέος Πρω
θυπουργός δεν θέλει, όπως σημείωνε συνεργά
της του, να δώσει συνέχεια σε τέτοια θέματα.

Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε τηλεφωνι- 
κώς με τον κ. Κακλαμάνη και του ανακοίνωσε το 
κυβερνητικό σχήμα, πριν το δώσει στη δημοσιό
τητα.

Ο κ. Κακλαμάνης είπε τότε στον κ. Σημίτη 
πως έβαλε όλη την ομάδα του στην κυβέρνηση 
προσθέτοντας ότι αυτό δεν θα τον βοηθήσει.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε από την πλευρά 
του ότι η κυβέρνηση συμπεριλαμβάνει πολλά νέα 
πρόσωπα, αλλά και όλα τα κορυφαία στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντάς την ικανή και αποτε
λεσματική.

Ο κ. Κακλαμάνη ς τού είπε στη συνέχεια ότι θα 
τον στηρίξει ως πρόεδρος του Σώματος στο έργο 
του, για  το καλό του ΠΑΣΟΚ και του τόπου, και 
ο Πρωθυπουργός έκλεισε την τηλεφωνική συνο
μιλία λέγοντας ότι προσβλέπει στη συνεργασία ό
λων και πρωτίστως με τον πρόεδρο της Βουλής.

Η νέα κυβέρνηση

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΠΉΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Υπουργός: ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Υφυπουργός: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Υφυπουργός: ΛΑΜΠΡΟΣ Π ΑΠ ΑΔΗ ΜΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Υπουργός: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ
Υφυπουργός: ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Υπουργός: ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Αναπληρωτής υπουργός: ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπουργός: ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Υφυπουργός: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ
Υφυπουργός: ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπουργός: ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Υφυπουργός: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΥΣ
Υφυπουργός: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Υπουργός: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
Υφυπουργός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ *
Υφυπουργός: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Υπουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Υφυπουργός: ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Υφυπουργός: ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Υπουργός: ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΠΟΝΗΣ
Υφυπουργός: ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ
Υφυπουργός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

Υπουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ $
Υπουργός: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Υφυπουργός: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Υπουργός: ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ
Υφυπουργός: ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Υπουργός: ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Υπουργός: ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
Υπουργός: ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Υπουργός: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Υπουργός: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΑΚΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υπουργός: ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ
Υφυπουργός: ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ
Υφυπουργός: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Υπουργός: ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Υφυπουργός: ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Υπουργός: ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Υφυπούργός: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Υπουργός: ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Υφυπουργός: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
Υπουργός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

Τα υπουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας, Εμπορίου και Τουρισμού θα αποτελέσουν ένα 
ενιαίο υπουργείο, το υπουργείο Ανάπτυξης
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ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΕΝΩ ΑΛΛΟΙ 8 ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 4 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟ '93

Υπουργοί πάνε κι έρχονται
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

Γιάννης Πολίτης

Η τέταρτη κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ, από τον Οκτώβριο 
του 1993 που επανήλθε στην 
εξουσία, ορκίζεται σήμερα 
ενώπιον του Προέδρου της 
Δημοκρατίας.

- r r  ΟΙΝΟ Χ Α ΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ όλων 
των κυβερνή σεων είναι η συμμετο- 

-Α  V  χή όλων σχεδόν των κορυφαίων 
στελεχών του Κινήματος, με εξαίρεση τον 
κ. Γ. Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος δεν μετεί
χε σε καμιά από τις κυβερνήσεις της δεύτε
ρης περιόδου του ΠΑΣΟΚ. Μόνο δύο πρό
σωπα παρέμειναν στα ίδ ια  υπουργεία  και 
στις τέσσερις κυβερνήσεις: ο κ. Γεράσιμος 
Αρσένης στο υπουργείο Ε θνικής Αμύνης 
και ο κ. Κ. Λαλιώτης στο υπουργείο Π ερι
βάλλοντος και Δημοσίων Έ ργω ν. Ενώ εί
ναι πάντα μέλη της κυβέρνησης και έχουν 
μετακινηθεί σε διάφορα υπουργεία  οι κ.κ. 
Ε. Βενιζέλος, Γ. Π απανδρέου, Γ. Π απα- 
ντωνίου, Α. Π απαδόπουλος, Α. Πεπονή ς -  
με εξαίρεση μια μικρή περίοδο που είχε 
παραιτηθεί - ,  Γιώργος Ρωμαίος, Ν. Κου- 
ρής και Μ. Μ πεντενιώτης.

Στις τρεις προηγούμενες κυβερνήσεις 
είχαν παραμείνει επίσης αμετακίνητοι. Οι 
κ,κ. Κάρολος Π απούλιας, Γ. Κατσιφάρας, 
Γ. Λ ιάνης και Μ. Σκουλάκης, οι οποίοι δεν 
μετέχουν στην κυβέρνηση του κ. Κ. Σημί
τη.

Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που 

ορκίστηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1993 α 
πό τον πρώην πρω θυπουργό κ. Α. Π απαν
δρέου, είχε 39 υπουργούς, αναπληρωτές υ 
πουργούς και υφυπουργούς. Μ ετείχαν ό
λα τα ιστορικά στελέχη του Κ ινήματος τα 
οποία  ανέλαβαν μεγάλα υπουργεία  με 
πρώτο τον Γιώργο Γεννηματά, που ορί
στηκε υπουργός Ε θνικής Οικονομίας. Ο κ. 
Α. Τσοχατζόπουλος το υπουργείο Εσωτε
ρικών, ο κ. Γερ. Αρσένης το υπουργείο Ε 
θνικής Αμύνης, η Μελίνα Μερκούρη το υ
πουργείο Πολιτισμού, ο κ. Κ. Σημίτης το υ
πουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου και 
το υπουργείο Π ροεδρίας ο κ. Α. Πεπονή ς.

Η  έκπληξη στην πρώτη κυβέρνηση της 
νέας περιόδου του κ. Α. Π απανδρέου είναι 
ότι ορίστηκαν υπουργοί και μάλιστα σε 
θέσεις κλειδιά, εξωκοινοβουλευτικά πρό
σωπα που έως τότε δεν μετείχαν σ’ αυτό 
που ονομάζεται οργανωμένο ΠΑΣΟΚ. Ή 
ταν ο κ. Γιώργος Κουβελάκης, που ανέλα
βε το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κ. Δ. Κρε- 
μαστινός το υπουργείο Υ γείας και ο πανε
πιστημιακός κ. Δ. Φ ατούρος το υπουργείο 
Παιδείας.

Σ ’ αυτή την κυβέρνηση βρέθηκε πολλές 
φορές στο κέντρο της επικαιρότητας -  άλ
λοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά -  ο ανα
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών κ. Θ. 
Πάγκαλος. Α πό την μια πλευρά απέσπασε 
κολακευτικά σχόλια γ ια  την επιτυχημένη 
ελληνική προεδρία και από την άλλη δέ
χθηκε δριμύτατες επικρίσεις γ ια  τις δηλώ
σεις του στο θέμα των Σκοπιών και κυρίως 
γ ια  τη δήλωσή του, με την οποία  χαρακτή
ρισε την Γερμανία «γίγαντα με μυαλό μι
κρού παιδιού».

Θ.Πάγκαλος
(un. Εξωτερικών)

Βάσω Παπανδρέου Ευάγ. Γιαννόπουλος Δ,Ρέττπας* Λ. Κανελλόπουλος *
(υπ. Ανάπτυξης) (υπ. Εργασίας) (υπ. Τύπου και ΜΜΕ) (υφ. Εργασίας)

Γεώργιος Μωραΐτης
(υφ. Εσωτερικών)

Λάμπρος Παπαδήμας *
(υφ. Εσωτερικών)

Χρηστός Πάχτας
(υφ. Εθν. Οικονομίας)

Γεώργιος Δρυς *
(υφ. Οικονομικών)

ΑλέξανδροςΜπαλτάς
(υφ. Γεωργίας)

Απόστολος Φωτιάδης *
(υφ. Γεωργίας)

Φραγκλίνος Παπαδέλλης*
(υφ. Υγείας)

Θεόδωρος Κοτσώνης *
(υφ. Υγείας)

Γεώργιος Πασχαλίδης *
(υφ. Παιδείας)

Ανδρέας Φούρας *
(υφ. Αθλητισμού)

Εμμανουήλ Λουκάκης *
(υφ. ΠΕΧΩΔΕ)

Φοίβος Ιωαννίδης
(υφ. Βιομηχανίας)

Ευάγγελος Βενιζέλος
(υπ. Δικαιοσύνης)

Χαράλαμπος Καστανίδης
(υπ. Μεταφορών)

Στέφανος Τζουμάκας
(υπ. Γ εωργίας)

Αναστάσιος Πεπονής
(υπ. Υγείας)

Σταύρος Μπένος
(υπ. Πολιτισμού)

Γεώργιος Ανωμερίτης
(υφ. Οικονομικών)

Κων/νος Γείτονας
(υπ. Δημ. Τάξης)

Εμμανουήλ Μπεντενιώτης
(υφ. Εθν. Οικονομίας)

Φίλιππος Πετσάλνικος (υπ. 
Μακεδονίας - Θράκης)

Έ να  μήνα αργότερα, προστέθηκαν 
στην κυβέρνηση ένας ακόμη υπουργός, ο 
κ. Δ. Λίβανός, που ανέλαβε το υπουργείο 
Τουρισμού, και οι κ.κ. Ε. Μ πεντενιώτης 
και Μ. Αρσένη, υφυπουργοί Εθνικής Α 
μυνας και Προεδρίας, ενώ μετά τον θάνα
το της Μελίνας Μερκούρη και του Γιώρ-

Νικόλαος Φαρμάκης
(υφ. Εργασίας)

Κοσμάς Σφυρίου
(υπ. Εμπ. Ναυτιλίας)

Γιώργος Δασκαλάκης
(υφ. Μεταφορών)

γου Γεννηματά ανέλαβαν τα καθήκοντά 
τους οι έως τότε υπουργοί αναπληρωτές 
στα ίδ ια  υπουργεία  κ.κ. Θάνος Μικρού- 
τσικος και Γιάννος Π απαντωνίου.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο πρώτος ανασχηματισμός έγινε από

τον κ. Α. Παπανδρέου στις 8 Ιουλίου 1994, 
αμέσως μετά την συνοδό κορυφής στην 
Κέρκυρα. Η  δεύτερη κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίστηκε από τις πολλές 
παραιτήσεις υπουργών, ενώ ο κ. Α. Π α
πανδρέου πρότεινε και στον κ. Δ. Τσοβόλα 
να αναλάβει το υπουργείο Εργασίας, αλλά

Ακης Τσο
χατζό
πουλος
(υπ. Εσω
τερικών, 
Δημ. Διοί
κησης και 
Αποκέ
ντρωσης)

Γεράσιμος 
Αρσένης
(υπ. Εθν. 
Άμυνας)

Κώστας
Λαλιώτης
(υπ.
ΠΕΧΩΔΕ)

Γ. Παπαντωνίου (υπ. 
Εθν. Οικονομίας)

Αλ.Παπαδόπουλος
(υπ. Οικονομικών)

Γ. Παπανδρέου
(υπ. Παιδείας)

Αντώνης Κοτσακάς
(υπ. Αιγαίου)

Γ. Ρωμαίος (αν. 
υπ. Εξωτερικών)

Νίκος Κουρής
(υφ. Εθν. Άμυνας)

Ελισάβετ Παπαζώη
(υφ. ΠΕΧΩΔΕ)

Μ. Χρυσοχοΐδης
(υφ. Εμπορίου).

δεν εδέχθη γ ια τί διαφωνούσε με την οικονομι
κή πολιτική της κυβέρνησης.

Δεν μετείχε σ’ αυτήν ο π. Α. Τσοχατζόπου
λος, γ ια τί εν τω μεταξύ είχε εκλεγεί γραμματέ
ας του κόμματος και το υπουργείο Εσωτερι
κών ανέλαβε ο έως τότε υπουργός Α ιγαίου.

Απομακρύνθηκε ο κ. Ε. Γιαννόπουλος από

το υπουργείο Εργασίας, το οποίο ανέλαβε ο κ. 
Γ. Σκουλαρίκης, λόγω της γνωστής δημόσιας 
αντιπαράθεσής του με τον υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Στ. Παπαθεμελή γ ια  το ωράριο των 
νυχτερινών κέντρων.

Ο π. Θ Π άγκαλος μετακινήθηκε από την 
θέση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερι
κών, στο υπουργείο Μεταφορών. Παρέμεινε 
όμως μόνο γ ια  δύο μήνες, γιατί στις 15 Σεπτεμ
βρίου παραιτή θη κε γ ιατί ήταν υποψή φιος γ ια 
τον Δή μο Αθηναίων.

Τρεις μήνες αργότερα προκάλεσε ανατα
ραχή στην κυβέρνηση, την Κοινοβουλευτική 
Ο μάδα και το κόμμα η παραίτηση του υπουρ
γού Π ροεδρίας κ. Α. Πεπονή με αφορμή δη μο- 
σιεύματα που ανέφεραν ότι παραβιάζεται ο 
περίφημος νόμος περί προσλήψεων, που έφε
ρε την προσωπική του σφραγίδα. Την θέση 
του κατέλαβε ο κ. Γιάννης Ποττάκης. Μια 
δεύτερη παραίτηση, ενάμιση μήνα αργότερα, 
προκάλεσε νέα προβλήματα. Ο κ. Γιώργος 
Κουβελάκης εγκατέλειψε το υπουργείο Δ ι
καιοσύνης κατηγορώντας κυκλώματα στις 
φύλακες Κορυδαλλού και την θέση κατέλαβε 
οκ . Αν. Πεπονής.

Οι παραιτήσεις όμως των υπουργώ ν στη 
δεύτερη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν σταμά
τησαν εδώ. Στις 4 Α πριλίου του 1995 παραιτή
θηκε από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης ο κ. 
Στ. Παπαθεμελής επειδή δεν είχε την κάλυψη 
του πρωθυπουργού γ ια  τη ν επίθεση των ΜΑΤ 
εναντίον των αγροτών.

Η τέταρτη παραίτηση υπεβλήθη στις 23 Ι
ουνίου από τον υπουργό Τουρισμού κ. Δ. Λί
βανό μετά τον θόρυβο που ξέσπασε γ ια  αδια 
φανείς διαδικασίες στην χορήγηση των αδει
ών των καζίνων. Την θέση του κατέλαβε ο μέ
χρι τότε υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ν. Σηφου- 
νάκης.

Η  πέμπτη παραίτηση ήρθε από τον κ. Κ. 
Σημίτη, την επομένη της συνέντευξης του 
πρωθυπουργού στην διεθνή έκθεση Θεσσαλο
νίκης που τον άφησε ακάλυπτο στους χειρι
σμούς του γ ια  την πώληση των Ναυπηγείων.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝ ΑΣΧΗΜΑ ΤΙΣΜΟΣ
Ο δεύτερος και τελευταίος ανασχηματι

σμός από τον κ. Α. Π απανδρέου έγινε στις 14 
Σεπτεμβρίου του 1995. Ή τα ν  ένας ανασχημα
τισμός που είχε προαναγγελθεί και πολλοί τον 
περίμεναν αρκετούς μήνες νωρίτερα. Κάθε 
φορά που υπέβαλε την παράίτησή του ένας υ 
πουργός, οι πληροφορίες έφεραν τον πρω θυ
πουργό να προχωράει σε ανασχηματισμό. Σ ’ 
αυτή την κυβέρνηση ο πρω θυπουργός είχε 
προτείνει και στην κ. Β. Π απανδρέου να μετέ
χει, αλλά δεν συμφώνη σαν στην τη λεφωνική ε
πικοινω νία που είχαν.

Η  τελευταία κυβέρνηση του κ. Α. Π απαν
δρέου ήταν και η π ιο  πολυάριθμη. Ε ίχε 51 υ
πουργούς και υφυπουργούς και το κύριο χα 
ρακτηριστικό της ήταν η δη μιουργία δύο υπε- 
ριπουργείων: το υπουργείο Εσωτερικών, Δη
μόσιας Διοίκησης και Α ποκέντρωσης που α
νέλαβε ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος, ο οποίος επέ
στρεψε στην κυβέρνηση εγκαταλείποντας τη 
θέση του γραμματέα του κόμματος. Και το υ
πουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Α σφάλι
σών που ανέλαβε ο κ. Στ. Τζουμάκας, ο οποίος 
δεν μετείχε στις δύο προηγούμενες κυβερνή
σεις του ΠΑΣΟΚ.

Επίσης, ο μέχρι τότε υφυπουργός παρά τω 
Π ρωθυπουργώ  κ. Α. Λ ιβάνης αναβαθμίστηκε 
και ορίστηκε υπουργός Ε πικράτειας, ενώ ο κ. 
Ε. Βενιζέλος μετακινήθηκε από το υπουργείο 
Τύπου στο υπουργείο Μεταφορών.

Κάρολος Παπούλιας
(υπ. Εξωτερικών)

Ιωάννης Ποττάκης
(υπ. Δικαιοσύνης)

Δ. Κρεμαστινός
(υπ. Υγείας)

Τηλέμαχος Χυτήρης
(υπ. Τύπου)

Γεώργιος Κατσιφάρας
(υπ. Εμπ. Ναυτιλίας)

Ιωσήφ Βαλυράκης
(υπ. Δημ. Τάξης)

Κ. Τριαρίδης (υπ. Αθ. Μικρούτσικος Νικόλαος Σηφουνάκης
Μακεδονίας - Θράκης) (υπ. Πολιτισμού) (υπ. Τουρισμού)

Θεόδωρος Στάθης
(υπ. Γεωργίας)

Νικόλαος Ακριτίδης
(υπ. Εμπορίου)

Αντώνιος Λιβάνης
(υπ. Επικράτειας)

Κ. Κουλούρης (αν. 
υπουργός Μεταφορών)

Δ. Γεωργακόπουλος
(υφ. Οικονομικών)

Γεώργιος Λιάνης
(υφ. Πολιτισμού)

Χρ. Κοκκινοβασίλης
(υφ. Μεταφορών)

Δ. Σαρρής
(υφ. Μεταφορών)

Νικόλαος Αθανασάκης
(υφ. Τύπου)

Μαρία Αρσένη
(υφ. Παιδείας)

Κων/νος Βρεττός
(υφ. Βιομηχανίας)

Ιωάννης Τσακλίδης
(υφ. ΠΕΧΩΔΕ)

Αλ. Ακριβάκης
(υφ. Γεωργίας)

Αλ.Δαμιανίδης
(υφ. Γ εωργίας)

Εμμανουήλ Σκουλάκης
(υφ. Υγείας)

Γρ.Νιώτης (υφ. 
Εξωτερικών)

I. Ανθόπουλος
(υφ. Εθν. Οικ.)

Ν. Κυριαζίδης
(υφ. Οικονομ.)

Γ. Αδαμόπουλος
(υφ. Εργασίας)
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Μαζί με το κόμμα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

Λουκάς Δημάκας

Το πρώτο δείγμα  
της πορείας των 

σχέσεων θα φανεί 
ίσως εντός της 

εβδομάδας

Ένα πλέγμα κινήσεων, με τις οποίες θα επιδιώξει να δείξει ότι 
υπολογίζει στο κόμμα και ότι θα δουλέψει μαζί με τα κομματικά 
όργανα, μελετά ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης, τον οποίο πάντως 
είναι αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν με πολιτικές θέσεις επί 
παντός επιστητού οι άλλοι «πόλοι» και ιδιαίτερα οι κ.κ. 
Τσοχατζόπουλος και Αρσένης.

μιλητές του το Σαββατοκύριακο κατάλα
βαν πως ο νέος Πρωθυπουργός θα επιδιώ
ξει να έχει καθημερινή επαφή με τον γραμ
ματέα του κόμματος κ. Σκανδαλίδη -  έστω 
και από τηλεφώνου. Στις προθέσεις του εί
ναι επίσης κάθε μήνα να συνεδριάζει με την 
Πολιτική Γραμματεία του Εκτελεστικού 
Γραφείου. Αλλά και με το Εκτελεστικό Γρα
φείο, όταν χρειάζεται, ο κ. Σημίτης είναι α
ποφασισμένος να συζητεί τακτικά.

Στο κόμμα και την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα αναμένεται να δραστηριοποιηθούν 
εντονότερα μία σειρά στελεχών που πρό- 
σκεινται φιλικά προς τον κ. Σημίτη. Όμως 
έμφαση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και 
στο κόμμα θα δώσουν πλέον και οι κ.κ. Τσο
χατζόπουλος και Αρσένης, ενώ και οι λεγό
μενοι κεντρογενείς θα σηκώνουν, με την 
πρώτη ευκαιρία, τους τόνους.
•  Ο πρώην αντιπρόεδρος κ. Γιάννης Χαρα- 
λαμπόπουλος είναι ενοχλημένος από τον α
ποκλεισμό των κεντρογενών, αλλά και επει
δή ο κ. Κ. Σημίτης δεν τον κάλεσε να συζη
τήσουν και περιορίστηκε σ’ ένα απλό τηλε
φώνημα, αργά χθες. «Οψόμεθα» έλεγε χθες 
το βράδυ στέλεχος της ομάδας των λεγάμε
νων κεντρογενών, ενώ ο κ. Χαραλαμπόπου- 
λος απέφυγε να κάνει δη μόσιο σχόλιο.

Από το περιβάλλον του αναφερόταν ότι

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ που θα κάνει η κάθε 
πλευρά εντάσσονται σε μια συνο
λικότερη στρατηγική που ξεπερνά 
τα όρια του Συνεδρίου, το οποίο πρέπει να 

θεωρείται σίγουρο ότι θα γίνει τον Ιούνιο.
Για τις σχέσεις κυβέρνησης - κόμματος 

έγινε μια πρώτη συζήτηση μεταξύ του κ. Κ. 
Σημίτη και του γραμματέα της Κεντρικής 
Επιτροπής κ. Κ. Σκανδαλίδη στη συνάντη
σή τους το Σάββατο.

Όμως τα γενικά θέματα έπεσαν στο τρα
πέζι στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού 
Γραφείου την περασμένη Πέμπτη, παρου
σία του κ. Κ. Σημίτη. Ο νέος Πρωθυπουρ- 
ΗΗΗΗΒ γός άκουσε σε πολλούς και διάφο

ρους τόνους ότι κυβέρνηση χωρίς 
κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει. Για 
να απαντήσει από την πλευρά του 
ότι και κόμμα χωρίς κυβέρνηση 
που να υλοποιεί τις θέσεις και τα 
προγράμματά του δεν μπορεί να 
υπάρξει.

Πάντως, το πρώτο δείγμα τού 
πώς θα πάνε οι σχέσεις κυβέρνησης - κόμ
ματος, ίσως φανεί καθαρά εντός της εβδο- 
μάδος με αφορμή τις προγραμματικές δη
λώσεις που θα παρουσιάσει στη Βουλή ο κ. 
Ση μίτη ς. Το θέμα ουσιαστικά ετέθη και από 
τους δύο αποτυχόντες συνυποψήφιους του 
κ. Σημίτη, στις συναντήσεις που είχαν το 
Σάββατο. Μάλιστα, ο κ. Αρσένης είναι απο
φασισμένος να ζητήσει συζήτηση επί των 
προγραμματικών δηλώσεων και στο Εκτε
λεστικό Γραφείο και την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα. Από τον χώρο των εκσυγχρονιστών 
διατυπωνόταν ότι οι εισηγήσεις που θα κά
νουν οι υπουργοί θα αποτελόσουν και τη 
βάση των προγραμματικών δηλώσεων.

Ο κ. Σημίτης είναι αποφασισμένος να 
λειτουργήσει σε στενή συνεργασία με το 
κόμμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνο-

το αποτέλεσμα δικαίωσε την υποψηφιότη
τά του, καθώς τώρα υπάρχει μία «δυνάμει 
τριχοτόμηση» που επιβεβαιώθηκε και από 
τη δυστοκία στον σχηματισμό της νέας κυ- 
βέρνη ση ς. Όσον αφορά τον τρόπο ψη φοφο- 
ρίας, από τον χώρο των κεντρογενών τονι
ζόταν ότι αν είχε ακολουθηθεί το σύστημα 
των διαδοχικών γύρων, το αποτέλεσμα θα 
ήταν ριζικά διαφορετικό, ενώ αλλιώς θα εμ
φανιζόταν και η δύναμη των κεντρογενών.

Στελέχη της Χαρ. Τρικούπη εκτιμούν ό
τι οι τόνοι θα ανεβαίνουν συχνά - πυκνά 
πλέον στο κόμμα και την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα «με πολιτικούς όμως όρους πλέον». 
Οι κόντρες του παρελθόντος, το θρίλερ του 
β’ γύρου στην Κ.Ο., η προοπτική του Συνε
δρίου και οι ενδεχόμενες αλλαγές στα καθο- 
δηγητικά όργανα, ίσως αποτελόσουν ένα ε
κρηκτικό μείγμα. Δεν είναι τυχαία η προ
τροπή που έκανε προς διάφορα στελέχη του 
κλίματος Σημίτη κορυφαίος υπουργός και 
μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου, όταν τα 
είδε να συγκεντρώνονται στη Χαρ. Τρικού- 
πη, τη ν η μέρα τη ς επίσκεψη ς του κ. Ση μίτη: 
«Κρατηθείτε μερικές ημέρες μακριά να ι
σορροπήσουν τα πράγματα!».

Εξίσου χαρακτηριστική είναι και η 
προσέλευση μεγάλου αριθμού (40-42) βου
λευτών και υπουργών σε φιλική συγκέ
ντρωση που έγινε σε κέντρο το βράδυ της 
περασμένης Παρασκευής, προςτιμήντου κ. 
Γερ. Αρσένη. Την ίδια ώρα που αρκετοί άλ
λοι βουλευτές προσκείμενοι στον κ. Α. Τσο- 
χατζόπουλο αντάλλασσαν απόψεις γ ια  το 
«δέον γενέσθαι» και ορισμένοι κεντρογε
νείς βρέθηκαν μαζί σε εκδήλωση για  την ί
δρυση τηςΕΔΗΝ...

ΑντιδράσειςτηςΝΑ «Άνοιξης»
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ τρόπο 
αντέδρασανη Ν.Δ. και η Πο
λιτική Άνοιξή στην ανακοί
νωση της νέας κυβέρνησης.

Η αξιωματική αντιπολί
τευση έκανε λόγο «για κα
ταδίκη της εξωτερικής πο
λιτικής του κ. Α. Παπαν- 
δρέου, ύστερα από δύο χρό
νια συνυπευθυνότητας και

ένοχης σιωπής όλων των 
στελεχών του κόμματος». 
Και πρόσθεσε ότι «επιβρα
βεύεται η πολιτική της α
νεργίας, του λουκέτου, της 
εγκατάλειψης του αγρότη, 
της καθυστέρησης των με
γάλων έργων και της διάλυ
σης της Παιδείας».

Η Πολιτική Άνοιξη επι

κέντρωσε την κριτική της 
στα εσωκομματικά του 
ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι ο α
νασχηματισμός κινήθηκε 
στη λογική από τη μια των 
κομματικών ισορροπιών 
και από την άλλη της εκκα
θάρισης λογαριασμών προς 
τους προσκείμενους στον 
Ανδρέα Παπανδρέου.

Η ομορφιά 
της δημοκρατίας
Του Τιπούκειτου

ΤΡΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ανέκοψαν 
την είσοδο του Γεράσιμου Αρσένη 
στον δεύτερο γύρο διεκδίκησης 
της πρωθυπουργίας. Δεν τους 
γνωρίζει. Δεν τους γνωρίζουμε. 
Μπορεί να μην είναι σπουδαίου 
Αποδείχθηκαν όμως αναγκαίου 
Και τελικώς σημαντικοί 
Τρεις βουλευτές επέτρεψαν στον 
Κώστα Σημίτη τη χρήση της 
σφραγίδας της πλειοψηφίας. Και 
με αυτή, την επιτυχή διεκδίκηση 
του αξιώματος του 
πρωθυπουργού. Προφανώς, δεν 
τους γνωρίζευ Ούτε κι εμείς. Η 
τυπική ανωνυμία τους, όμως, δεν 

τους στερεί μερίδιο από το ιστορικό 
ενδιαφέρον. Είναι και αυτοί προσωπικώς 
χρήσιμου
Οι πιο πάνω αριθμοί δεν περικλείουν 
κανένα μυστήριο. Οι μονάδες που 
απεφάσισαν, με τέτοιο πολύτιμο τρόπο, θα 
μπορούσαν να είχαν περιοριστεί και σε μία. 
Μία και ένας ήσαν αρκετοί για να 
κρατήσουν στην εξουσία και τον Κώστα 
Μητσοτάκη. Τρία ολόκληρα χρόνια!
Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ολα τα πιο 
πάνω εκφράζουν ή κινούνται στον 
θεμελιώδη δημοκρατικό κανόνα της 
πλειοψηφίας. Ή  με άξονα αυτόν. Κι αυτό 
αποδεικνύει την ομορφιά της δημοκρατίας. 
Τα πρόσωπα και οι κινήσεις δεν έχουν ποτέ 
χαρακτήρα μοιραίο. Τα πρόσωπα δεν 
καθαιρούνταυ Ούτε απορρίπτονταυ Ηθικά 
ή αξιολογικά. Εναλλάσσονται με την 
προσδοκία της επιτυχίας. Αποσύρρονται 
με την ελπίδα της επανόδου. Τα πρόσωπα 
κινούνται διαρκώς.
Και μαζί μ’ αυτό και οι ιδέες. Που 
παίρνουν από τη διαδοχή των προσώπων 
τις εμπειρίες τους. Κι ό,τι οικοδομείται 
πάνω σ’ αυτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΣΠΟΤ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
(ANIKEI - ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

ΒΙΝΤΕΟ-ΜΟΝΤΑΖ

DIM!

Ίδια στάση από ΚΚΕ, «αναμονή» από ΣΥΝ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

Ειρήνη Δ. Καρανασοπούλου

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ του Χαρίλαου Φλωράκη 
για το Βιετνάμ συμβολίζει ίσως και τη στά
ση του ΚΚΕ απέναντι στη νέα κυβέρνηση -  
«μια από τα ίδια» τη χαρακτηρίζουν συνο
πτικά τα στελέχη του Περισσού. Ωστόσο, το 
τοπίο γίνεται πολύ πιο ομιχλώδες στην «άλ
λη όχθη» της αριστερός, τον ΣΥΝ..

Από την επόμενη Κυριακή, 28 Ιανουάρι
ου, το ΚΚΕ εισέρχεται και επισήμως στην τε
λική ευθεία για το συνέδριό του, που θα γίνει 
τον Μάιο. Κατ’ αρχήν θα δη μοσιευθεί το κεί
μενο του σχεδίου προγράμματος, ενώ μια ε
βδομάδα αργότερα θα δημοσιευθούν τα σχέ
δια των θέσεων και του καταστατικού του 
κόμματος. Τη ν ίδια στιγμή στις οργανώσεις έ
χει ήδη ξεκινήσει η προσυνεδριακή δουλειά.

Η αντιπολιτευτική τακτική του Περισ
σού θα παραμείνει αναλλοίωτη -  αναμένε
ται, ωστόσο, να εμφανισθεί και με υψηλότε

ρους τόνους, καθώς τα στελέχη του ΚΚΕ θέ
λουν να καταδείξουν πως ακόμη και όταν δί
δεται η δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ να κάνει 
κάποιες αλλαγές, αυτές γίνονται επί το συ- 
ντηρητικότερον. Επιπλέον σκοπεύουν να υ
πογραμμίζουν σε κάθε ευκαιρία την «ευρω- 
λατρεία» του Κώστα Σημίτη και των στενών 
του συνεργατών, τους οποίου δεν διστάζουν 
να χαρακτηρίζουν «ανθρώπους του Διευθυ
ντηρίου των Βρυξελλών».

Αντιθέτως, στην Κουμουνδούρου οι ε
ντάσεις έχουν αρχίσει να «βγαίνουν στον α
έρα». Το εναρκτήριο λάκτισμα έδωσε ο Πα
ναγιώτης Λαφαζάνης και το «αριστερό 
ρεύμα», που έσπευσαν να κάνουν λόγο για 
μια «σοσιαλδεξιά στην εξουσία» και μια 
«πραγματική δεξιά αμήχανη και ανασφαλή 
στην αντιπολίτευση». Άλλα στελέχη του 
ΣΥΝ, ωστόσο, εμφανίζονται να τηρούν 
«στάση αναμονής», ενώ ο πρόεδρος του 
κόμματος κ. Ν. Κωνσταντόπουλος επανα
λαμβάνει διαρκώς πως η νέα κυβέρνηση θα 
δοκιμασθεί στην πράξη.

Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη πε
ρισσότερο λόγω του επικείμενου συνεδρίου 
του ΣΥΝ, που έχει προγραμματισθεί για το 
Μάρτιο. Ήδη κάποια στελέχη στην Κου
μουνδούρου λένε πως το συνέδριο θα πρέπει 
να αναβληθεί, αφού τα δεδομένα είναι δια
φορετικά και πρέπει να αποτιμηθούν εκ νέ
ου. Για το θέμα αναμένεται να συζητήσει η 
Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματος 
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει στον 
ΣΥΝ και οι διάφορες πληροφορίες περί επι
κείμενη ς συνεργασίας επώνυμων στελεχών με 
την κυβέρνηση του Κ. Σημίτη -  μολονότι οι 
περισσότεροι γνωρίζουν πως ο διάλογος με
ταξύ εκσυγχρονιστών του ΠΑΣΟΚ και αν
θρώπων τη ς ανανεωτική ς αριστερός ούτε και
νούργια υπόθεση είναι ούτε, πολύ περισσότε
ρο, στοχεύει σε κάποια κυβερνητική συνεργα
σία. Γνωρίζουν όμως ακόμη, πως αργάή γρή
γορα θα τεθεί επί τάπητος από κάποια πλευ
ρά του ΣΥΝ το ζήτημα του επαναπροσδιορι
σμού των σχέσεων με το κυβερνών κόμμα...
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Α ΓΝΩΣΤΑ περιστατικά 
και παρασκήνια από τη 
ζωή του εξομολογείται ο 
Ανδρέας Παπανδρέου, σε 
μία αδημοσίευτη συνέντευξη που 

έδωσε τον Ιανουάριο του 1990. Η 
συνέντευξη αυτή που δόθηκε όταν το 
ΠΑΣΟΚ συμμετείχε στη βραχύβια 
κυβέρνηση Ζολώτα και ήσαν ακόμη 
σε εκκρεμότητα οι δίκες για το 
σκάνδαλο Κοσκωτά και τις 
τηλεφωνικές υποκλοπές, έρχεται να 
παρουσιάσει μια άγνωστη περίοδο 
της ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου, 
αυτήν από το 1939 έως το 1953.

Δηλαδή την περίοδο κατά την οποία 
από νεαρός μαθητής στην Ελλάδα, 
που βλέπει με συμπάθεια τον 
τροτσκισμό, βρίσκεται να κάνει 
σπουδαία πανεπιστημιακή καριέρα 
στην Αμερική.
Από το κείμενο που ακολουθεί, 
προβάλλει ο καθηγητής 
Παπανδρέου, αλλά και ο πολιτικός 
Παπανδρέου, που έχει 
ξεκαθαρισμένες απόψεις για τον 
σταλινισμό, τον Μαρξ, τον Τρότσκι, 
τον μακαρθισμό και το αμερικανικό 
μοντέλο ανάπτυξης.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το

απόσπασμα της συνέντευξης που 
αφορά την οικονομική ανάπτυξη της 
Ελλάδας: στο πρώτο του ταξίδι στην 
Ελλάδα, το 1953, ύστερα από 
απουσία 14 χρόνων διαπιστώνει τα 
προβλήματα της ελληνικής 
οικονομίας και ονομάζει τις τότε 
βιομηχανίες προβληματικές.
Στη συνέντευξη ο ιδρυτής και 
ηγέτης του ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει 
ορισμένα άγνωστα και πολύ 
ενδιαφέροντα περιστατικά από τη 
ζωή του, όπως το ότι ως νεαρός 
τροτσκιστής ήταν εκδότης 
περιοδικού με τον τίτλο «Ξεκίνημα»

(με τον ίδιο τίτλο κυκλοφόρησαν οι 
τροτσκιστές του ΠΑΣΟΚ 
δικό τους έντυπο, πολλά χρόνια 
αργότερα, προκαλώντας την οργή 
του...) ή ότι στο Χάρβαρντ έπλενε 
τζάμια για να ζήσει ή ακόμη το ότι 
ήταν οικονομικός διαχειριστής μιας 
ναυτικής βάσης των ΗΠΑ στον 
πόλεμο.
Η συνέντευξη δόθηκε στον κ. Γιάννη 
Ρουμπάτη, ευρωβουλευτή σήμερα 
του ΠΑΣΟΚ, για λογαριασμό των 
εκδόσεων «Οδυσσέας», που 
ετοίμαζαν βιβλίο για τη ζωή του κ. 
Α. Παπανδρέου.

ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ ’90

Ο άγνωστος Ανδρέας
0  αφορισμός 
για τον καπιταλισμό

Η γνωριμία με τον μαρξισμό
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (!) θεωρούσε ο Γε- βάσει Μαρξ, με την προοπτική ότι αρ- 
ώργιος Παπανδρέου να περάσει ο γιος γότερα θα τον ξεπερνούσε. 
του από τον μαρξισμό. ΓΤ αυτό του συ- ΕΡ.: Πού μάθατε για μαρξισμό;
νέστηνε να δια- ΑΠ.: Ό ταν ήμουν στα 13 προς τα

14, είχα αρχίσει να διαβάζω κάτι για 
σοσιαλισμό, ξεχνώ τους συγγρα

φείς, 19ος αιώνας κάπου. Έ βρι
σκα τα βιβλία στη βιβλιοθήκη 

του Κολλεγίου Αθηνών. Ή 
ταν μία παρά πολύ καλή βι

βλιοθήκη, για μαθητές. Ε ί
χα αρχίσει να διαβάζω σο
σιαλιστικά κείμενα, αλλά ό
χι μαρξισμό: προμαρξιστές, 
όπως τον Σαιν Σιμόν. Τον 
πατέρα μου τον έβλεπα τό
τε, τα Σαββατοκύριακα, ή

ταν χωρισμένος με τη μητέρα 
μου κι εγώ ζούσα μαζί της 
στο Ψυχικό, ενώ εκείνος στο 
Καστρί. Πήγαινα, λοιπόν, 
Σάββατο και Κυριακή στο 

Καστρί και πρέπει να πω 
ότι ο πατέ

ρας μου, παρά τις ασχολίες του, μου α
φιέρωνε χρόνο.

ΕΡ.: Τότε ήταν υπουργός;
ΑΠ.: Ή ταν υπουργός Παιδείας μέ

χρι το ’32 - ’33 που έπεσε ο Βενιζέλος 
και ήρθε ο Τσαλδάρης, το Λαϊκό Κόμ
μα. Έτσι ανέβαινα εγώ στο Καστρί και 
μιλούσαμε. Ήθελε πάντοτε να είμαι 
παρών στις συζητήσεις του με άλλους, 
χωρίς να λαμβάνω το λόγο, για  να απο
κτήσω κάποια πείρα. Σε κάποια στιγ
μή αποφάσισε να μου κάνει δώρο ό
λους τους κλασικούς συγγραφείς, λο
γοτεχνία, τα μεγάλα ονόματα, θέατρο, 
κουλτούρα. Μου πήρε στα αγγλικά, 
που ήταν μια γλώσσα που είχα αρχίσει 
να γνωρίζω, μου γέμισε τη βιβλιοθήκη 
με τα μεγάλα έργα, Σαίξπηρ για  παρά
δειγμα. Τα κείμενα ήταν κυρίως στα 
αγγλικά, υπήρχαν ασφαλώς και ελλη
νικά κείμενα, αλλά ορισμένες μόνο σει
ρές. Μου είπε, επίσης, μια καλή ώρα ό
τι «κοίταξε, αργά ή γρήγορα, εσύ θα 
έρθεις σε επαφή με τον μαρξισμό, τον 
Μαρξ. Θα ήθελα να αρχίσουμε από 

τώρα την κουβέντα, ώστε να ξεπε- 
ράσεις αυτό το στάδιο που εί

ναι αναπόφευκτο».

ΓΥΡΙΣΤΕ 
ΣΕΛ ΙΔΑ  m

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ Παπανδρέου 
μεταφέρει μια ζοφερή εικόνα 
της Ελλάδας του Μεσοπολέ
μου, που μόλις έχει βγει από 
την μικρασιατική τραγωδία. 
Το απόσπασμα της συγκεκρι- 
μένηςαφήγησήςτου έχει αυτα

πόδεικτη αξία, γιατί μέσα από 
αυτό προβάλλει η άποψή του 
για  τον καπιταλισμό:

«Η απόσταση πλούσιου και 
φτωχού στην Ελλάδα ήταν τε
ράστια την εποχή που μεγάλω
να: ορατή, γιατί η φτώχεια ή
ταν πολύ ορατή. Η ζητιανιά, η 
έλλειψη στέγης,η έλλειψη τρο
φής, η έλλειψη ενδυμασίας, η 
έλλειψη περίθαλψης, αυτά ή 
ταν πάρα πολύ έντονα. Ίσως οι 
πλούσιοι τότε δεν ήταν τόσο 
πλούσιοι όσο είναι οι πλούσιοι 
σήμερα. Η απόσταση όμως ή 
ταν πολύ μεγάλη. Θα ’λεγε κα
νείς τόσο μεγάλη, όσο και το αν 
πας σήμερα σε μια λεωφόρο 
του Νέου Δελχί και δεις από α
ριστερά τις επαύλεις και από 
δεξιά τις παράγκες. Και κάπως 
μέσα μου είχα ταυτίσει τον κα
πιταλισμό με αυτές τις ακραίες 
μορφές ανισότητας και έ
να επίπεδο βιοτι
κό κατά μέ
σον όρο 
πολύ χα
μηλό».
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Γιατί
0  πατέρας 
μονή θείε 
να διαβά 
Μαρξισμό

έγινα

Με τον Γέρο. Φωτογραφία του 1923 με τον 4χρονο Ανδρέα 
στην αγκαλιά του πατέρα του

ΕΡ.: Γ ιατί τον ανησυχού
σε αυτό; Ως αρρώστια το α
ντιμετώπιζε; (γέλια)

ΑΠ.: Το αντιμετώπιζε ως 
κάτι που είναι υποχρεωτικό 
να το περάσεις, αλλά το ο
ποίο πρέπει τελικά να απο
βάλεις. Βέβαια, ήταν γνώ 
στης κι ο ίδιος, ήταν σοσιαλ
δημοκράτης της εποχής ε
κείνης και πιστεύω ότι αν 
διαβάσει κανείς τα  φοιτητι
κά του κείμενα γ ια  την Ελ
λάδα και τον σοσιαλισμό, 
θα δει ότι πράγματι αντικα
τοπτρίζουν τις δικές μας ση
μερινές θέσεις. Οπότε, μου 
έδωσε τον πρώτο τόμο του 
«Κεφαλαίου» (...).

Ο πατέρας μου είχε ένα 
φίλο, ένα ση μαντικό άνθρω
πο, τον Γιάννη Σκουριώτη. 
Δούλευε στον δημόσιο το
μέα, γενικός διευθυντής φυ
λακών νομίζω, αλλά ήταν 
μαρξιστής και μεταφραστής 
του Μαρξ, ωραία φυσιο
γνωμία. Έ μενε στο Νέο Ψ υ
χικό. Π ήγαινα , λοιπόν, σ’ ε
κείνον, γ ια  να κουβεντιά
σουμε κι εκείνος μου έδινε 
τα επιχειρήματα που θα α 
ντέτασσα στον πατέρα μου 
το Σαββατοκύριακο. Π ή
γαινα, λοιπόν, «μπαλάκι» 
μεταξύ των δύο και ο πατέ
ρας μού έλεγε, πρέπει να 
διαβάσεις και την αυστρια
κή θεωρία, έτσι λεγόταν τό
τε, που είναι η θεωρία τη ς α 
γοράς, όπου η τιμή εξαρτά- 
ται από την προσφορά και 
τη ζήτηση: η νεοκλασική 
θεωρία. Επειδή μερικά με
γάλα ονόματα ήταν αυ
στριακά, ίσως βέβαια εγώ 
να  τη λέω τώρα αυστριακή, 
ίσως τότε να μην ονομαζό
ταν αυστριακή (...).

Η αντίπαλη τότε θεωρία 
ήταν η θεωρία της οριακής 
ωφελιμότητας, τι καθορίζει 
την τιμή, την αξία. Και ήταν 
του πατέρα μου η θέση, σε α
ντιδιαστολή με αυτή του 
Σκουριώτη, του Μ αρξ δη 
λαδή. Με τον Σκουριώτη 
συζητούσαμε ώρες ολόκλη
ρες, εγώ δ ιάβαζα τον πρώτο

τόμο του «Κεφαλαίου», δεν 
τον είχα τελειώσει βέβαια.

ΕΡ.: Η  θεωρία της αξίας 
και υπεραξίας σάς έλεγε κά
τι;

ΑΠ.: Πολλά. Η  θεωρία 
της υπεραξίας μιλούσε γ ια  
την εκμετάλλευση των ερ
γαζομένων από τους εργο
δότες, τους ιδιοκτήτες. Έ 
τσι, πολύ απλά. Και σήμερα 
βέβαια, υπάρχει η έννοια 
του κοινωνικού πλεονάσμα
τος. Μ πορεί να διαφωνεί 
κανείς σε ό,τι αφορά το από 
πού προέρχεται αυτό, αλλά 
εν πάση περιπτώσει υπάρ
χει. Εγώ , πάντως, προσκολ- 
λήθηκα στις μαρξιστικές 
σκέψεις και τοποθετήσεις 
και βέβαια διάβασα τον 
πρώτο τόμο. Αυτά εν Ελλά- 
δι.

Σταθερά κατά του σταλι
νισμού αποδεικνύεται ο Αν- 
δρέας Π απανδρέου. Έ χει 
αρνητική άποψη, ήδη από 
το τέλος της δεκαετίας του 
’30.

ΕΡ.: Στο τέλος της δεκαε
τίας του ’30, εσείς τι ιδέα εί
χατε για τον σταλινισμό;

ΑΠ.: Θ α ’λεγα ότι ήταν 
έντονα αρνητική. Στη ζωή 
του Π ανεπιστημίου είχα 
την πεποίθηση ότι δεν ήταν 
σύμφωνο αυτό που συνέβαι
νε με το όραμα του Μαρξ. Ο 
Μ αρξ είναι ως προς τη σο
σιαλιστική κοινωνία ορα- 
ματιστής και η επιστημονι

κή δουλειά του αφορά την 
ανάλυση του καπιταλισμού, 
τους νόμους κίνησης του 
καπιταλισμού και την προο
πτική του. Έ χω  διαβάσει ό
λο τον Μαρξ, και σε πολλά 
κείμενά του (στο «Κεφάλαι
ο» είναι πολύ λίγα τα σχετι
κά κομμάτια) βρίσκει κα
νείς τις σκέψεις του γ ια  την 
κοινωνία της μονάδας, τη 
σοσιαλιστική και την κομ
μουνιστική (...).

Για μένα ο σταλινισμός 
από  τότε ήταν αποκρουστι- 
κός, αποκρουστικός ως βά
ση κάποιω ν αρχών της σο
σιαλιστικής κοινωνίας. Βε
βαίως δεν είχα σαφή αντί
ληψη γ ια  το τι θα ήταν η 
κοινωνία ή πώς θα λειτουρ
γούσε. Για μένα η άμεση π α 
ρουσία των εργαζομένων, 
θα έλεγ, των πολιτών εργα
ζομένων, η παρουσία τους 
και η δική τους η καθοδή
γηση, ήταν μια δημοκρατι
κή διάσταση που δεν πολυέ- 
μπαινε στις σκέψεις μου.

ΕΡ.: Τότε ο Πουλιόπου- 
λος ή ο Σκουριώτης συζη
τούσαν μαζί σας για όσα γ ί
νονταν στη Σοβιετική Ένω
ση;

ΑΠ.: Κάθε φορά.
ΕΡ.: Δηλαδή, καταδίκα

ζαν αυτά τα πράγματα;
ΑΠ.: Βεβαίως. Ο Σκου

ριώτης ίσως λιγότερο, ο 
Πουλιόπουλος ήταν πολύ 
ξεκάθαρος.

1939-1953 ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΝ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ

τροτσκιστής στα χρόνια του
Από τον Μαρξισμό στον 
Τροτσκισμό ήταν μια ανάσα 
τότε. Φοιτητής στη Νομική 
Αθηνών, ο Ανδρέας 
Παπανδρέου διαβάζει τον 
«Αρχειομαρξισμό» του 
Πουλιόπουλου και διηγείται 
τη γνωριμία του με τον 
πατριάρχη των Ελλήνων 
τροτσκιστών:

ΞΕΡΑ ΟΤΙ πεινούσε, είχε με
γάλη δυσκολία οικονομική 
και έμενε στο κρεβάτι για  να 

μην καίει θερμίδες. Σε τέτοιο σημείο. Τον 
έβλεπα χωρίς να είμαι πλούσιος. Είχαμε 
τότε το εισόδημα της μητέρας μου, ήταν η 
δικηγορική σύνταξη του πατέρα μου και 
δεν ήταν κακή για  την εποχή εκείνη. Τον

έβλεπα λοιπόν και τρώγαμε μαζί μεσημέ
ρι, πηγαίναμε σε καμιά ταβέρνα και τρώ
γαμε και μιλούσαμε οι δυο μας. Ή ταν pro
tege, φίλος του μεγάλου χειρουργού, του 
Νικολάου Σβορώνου, ο οποίος τον βοη
θούσε και τον έκρυβε. Ήταν μεγάλη μορ
φή ο Νικόλαος Σβορώνος και ήταν και κη
δεμόνας μου σε μία φάση, όταν ο πατέρας 
μου ήταν εξόριστος και εγώ ακόμη ανήλι
κος».

ΕΡ.: Συζητούσατε και με τονΣδορώνο;
ΑΠ.: Βεβαίως, ήταν σαφώς στα αρι

στερά του Γεωργίου Παπανδρέου και ή 
ταν κι εκείνος στη φιλική συνωμοσία να με 
κάνουν μαρξιστή. Ή ταν πολύ μελετημέ
νος άνθρωπος ο Σβορώνος. Κάτι άλλο που 
έχει ενδιαφέρον, είναι το όταν πήγα στην 
Αμερική για να σπουδάσω. Για να είμαστε 
ακριβείς δεν πήγα για  να σπουδάσω, α
πλώς έφυγα από την Ελλάδα. Είναι αυτό 
ένα κομμάτι της ζωής μου, αφού με πιάσα-

Οι σπονδές στο Χάρδαρντ
ΒΡΕΘΗΚΕ στην Αμερική, αλλά 
η εικόνα τον αποκάρδιωσε. Νομι
κά δεν μπορούσε να σπουδάσει, 
κι ήταν έτοιμος να επιστρέφει 
στην Ελλάδα. Ένας Έλληνας οι
κονομολόγος, ονόματι Λοβέρδος, 
του συνέστησε να πάει στο Χάρ- 
βαρντ να σπουδάσει οικονομικά. 
Διηγείται, ο ίδιος:

«Και πήγα στο Χάρβαρντ, ό
που έτυχα μιας απίστευτης υπο
δοχής,λόγωτου ότιήμουν Έλλη
νας. Διότι ο πρύτανης της Οικο
νομικής Σχολής είχε διαβάσει το 
“The Bank of England” (“Η Τρά
πεζα της Αγγλίας”) του Ανδρεά- 
δη, το οποίο εθεωρείτο κλασικό 
έργο. Λοιπόν, εσύ, μου λέει, και 
με δύο χρόνια πανεπιστημιακές 
σπουδές στην Ελλάδα, μπορείς 
να κάνεις αμέσως μεταπτυχιακές 
σπουδές στα οικονομικά.

(...) Πήγα μέσα και άρχισα να 
παρακολουθώ με μεγάλη δυσκο
λία. Ορολογίες καινούργιες και 
θεσμοί πρωτόγνωροι. Η τράπεζα 
reserve bank λεγόταν ferm στη 
συζήτηση. Αντε εγώ να βρω στο 
λεξικό τη λέξη ferm. Εν πάση πε- 
ριπτώσει, έπρεπε να δώσω ένα 
χαρτί, να τελειώσω το Master. Και 
δεν μπορούσα να χειριστώ τα θέ
ματα, τα οποία χειρίζονταν οι συ
νάδελφοί μου. Ήταν αδύνατο. 
Ήταν το πρώτο μου εξάμηνο στο 
Χάρβαρντ. Δεν έκανα οικονομι
κή θεωρία τότε...».

ΕΡ.: Κάνατε άλλα μαθήματα;
ΑΠ.: Βέβαια, έκανα 4 μαθή

ματα. Αλλά σκέφθηκα τι μπορού
σα να προσφέρω εγώ. Και απο
φάσισα ότι το μόνο που ήξερα ή
ταν ο Μαρξ και ότι έπρεπε να 
στηριχτώ εκεί. Σκέφθηκα να εκ
συγχρονίσω κατά κάποιον τρό
πο, εκσυγχρονίσω με την έννοια 
των νέων συνθηκών που επικρα
τούσαν, τη σκέψη για το δυτικο
ευρωπαϊκό και αμερικανικό τρα
πεζικό σύστημα, το καπιταλιστι
κά αναπτυγμένο νομισματικό σύ
στημα. Σκέφθηκα ότι μπορούσα

να προσφέρω κάτι εκσυγχρονίζο
ντας τη θεωρία του Μαρξ για το 
χρήμα. Βάλθηκα λοιπόν και έ
γραψα ένα paper, και δεν ήξερα 
τι είναι το paper, ότι μπορούσε να 
είναι και 15 σελίδες. Και έγραψα 
200 για κάτι το οποίο το ονόμασα 
commodity theory humanity, δη
λαδή η εμπορευματική θεωρία 
του χρή ματος, που είναι η θεωρία 
του Μαρξ,η συστηματική αντιμε
τώπιση του νομισματικού συστή
ματος. Και εγώ τη ν έκανα έτσι, ώ
στε να πηγαίνει με τους θεσμούς, 
την έντυσα με τους θεσμούς τους 
αμερικανικούς. Το έδωσα στον 
Άλβιν Χάνσεν, τον καθηγητή 
που διέδωσε τον Κεϋνσιανισμό 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλη 
μορφή, που έπαιξε ρόλο και στην 
οικονομική και τη δημοσιονομι
κή πολιτική της χώρας. Η θεωρία 
της πλήρους απασχόλησης. Και 
μια καλή ώρα ήρθε ο 
βαθμός μου. Κι ήταν 
Β. Του λέω, «κύριε 
καθηγητά, μου δώσα
τε Β. Δεν αμφισβητώ 
ότι έχετε δίκιο, αλλά 
πώς το κρίνατε, γιατί 
με Β;». Μου λέει: «Εί
ναι διακόσιες σελίδες και είναι 
για κάποιο θέμα και με ορολογία 
που δεν έχω ποτέ αντιμετωπίσει. 
Δεν το διάβασα» (...).

ΕΡ.: Εκεί στα σεμινάρια υπο
φέρατε;

ΑΠ.: Υπέφερα πολύ τον πρώ
το χρόνο, αλλά απ’ το δεύτερο 
χρόνο κι ύστερα αποφάσισα ότι 
τα παιχνίδια δεν ήταν παιχνίδια, 
ήταν αδυναμία, διότι ήδη τα μα
θηματικά χρησιμοποιούνταν σε 
μεγάλη κλίμακα. Σήμερα αν δεν 
είσαι μαθη ματικός δεν προλαβαί
νεις το ντοκτορά σου στα οικονο
μικά. Είναι λάθος κατά τη γνώμη 
μου. Αυτό που μας χρειάζεται, εί
ναι Πολιτική Οικονομία και όχι 
αναπτυγμένη οικονομική θεω
ρία. Χρειάζεται και αυτό γ ια τους 
θεολόγους, αλλά εν πάση περι-

πτώσει εγώ προσπάθησα να μά
θω μαθηματικά μόνος μου, πα
ράλληλα με τις οικονομικές σπου
δές: πέρασα μόνος μου διαφορικό 
λογισμό, ολοκληρωτικό λογισμό, 
σύμφωνη άλγεβρα, και όλα αυτά 
έπρεπε να τα κάνω ενόσω παράλ
ληλα διάβαζα τους σημαντικούς 
οικονομολόγους της εποχής, και 
προετοιμαζόμουν, και είχα πρό
γραμμα εργασίας 8 το πρωί με 10 
το βράδυ. Δεν υπήρχε κινηματο
γράφος, δεν υπήρχε ούτε Σαββα
τοκύριακο, δεν υπήρχε τίποτα α
πολύτως. Και το φαγητό μας, το 
δικό μου και της τότε γυναίκας 
μου, ήταν ακριβώς 15 σεντς τη ν η
μέρα. Τότε, βέβαια, με 15 σεντς 
κάτι αγόραζες.

ΕΡ.: Στη σχολή είχατε αρι
στεύσει;

ΑΠ.: Στο τέλος του πρώτου 
χρόνου, παρ’ όλη τη μεγάλη μου 

αδυναμία, κατόρθω
σα να πάρω βαθμούς 
ανεκτούς, της τάξεως 
του ΒΒ place. Καλούς 
βαθμούς, αλλά όχι ά- 
ριστους. Μου έδωσαν 
μια θέση σε ένα κολέ
γιο, στο Boston Col

lege, το οποίο ήταν καθολικό. 
Προτιμούσαν έναν Έλληνα ορ
θόδοξο από έναν προτεστάντη, 
και γ ι’αυτό την πήρα τη θέση.

ΕΡ.: Εκεί διδάσκατε Οικονο
μία;

ΑΠ.: Εκεί δίδασκα εισαγωγή 
στην Οικονομία. Είχα πολύ χα
μηλό μισθό, ίσα - ίσα έβγαζα τα 
προς το ζην. Και στο τέλος του 
χρόνου αυτού, δεν με ήθελαν πλέ
ον, διότι το στυλ το δικό μου δεν 
ήταν στο πλαίσιο της βαθιάς θρη
σκευτικής αντίληψης, η οποία έ
πρεπε να περνάει στα παιδιά. 
Βρήκαν καθολικό δάσκαλο και 
τον προτίμησαν. Και είχα αρχίσει 
πλέον να παίρνω δουλειές στο 
Χάρβαρντ, εργασίες όπως πλύσι
μο τζαμιών σε κτίρια και άλλα 
σχετικά.

Έ πλενα τζάμια για  
να  ζή σ ω κ α ινα  

τελειώσω τις 
σπονδές μου

νε, με βασάνισαν κ.λπ. Θεώρησα τον εαυτό 
μου αχρηστευμένο, ήμουν πια ονοματισμέ
νος και σταμπαρισμένος στην δικτατορία 
του Μεταξά και ή θελα να φύγω από την Ελ
λάδα και να πάω στη Γαλλία να σπουδάσω. 
Δεν είχα τα οικονομικά μέσα, αλλά δεν έχα
να τις ελπίδες μου. Και, ενώ το 
πάλευα στο νου μου, ένας φίλος 
μου και συμμαθητής μου, ο Γε
ώργιος Μαλάμος, πολύ πλού
σιος, μου είπε.ότι πήγαινε στην 
Αμερική για  την έκθεση που υ
πήρχε τότε στη Νέα Υόρκη και 
με ρώτησε αν θα ’θελα να πάω 
μαζί του. Γιατί Γαλλία και όχι 
Αμερική;

Η ένταξη του Ανδρέα Παπανδρέου στο 
τροτσκιστικό ρεύμα έγινε μέσα από το αντι- 
δικτατορικό ρεύμα της εποχής. Η δικτατο
ρία Μεταξά ελέγχει τα πάντα και ο νεαρός 
Παπανδρέου, ανήσυχο μυαλό, είναι ενα

ντίον της από μαθητής γυμνασίου ακόμη. 
Αφηγείται σχετικά:

«Είχαμε τον Μεταξά και βασικός και 
κύριος στόχος, κινητήριος δύναμη, ήταν η 
ανατροπή της δικτατορίας. Θα μου πεις α
πό ποιους; Από αυτούς τους λίγους που ή

μασταν. Πρέπει να πω ότι όλα τα 
χρόνια τα εφηβικά μου, 16,17,18, 
19, όλα αυτά τα χρόνια, είχα δώ
σει σε διάφορους τομείς διάφο
ρες μάχες, και όταν ή μουν ακόμη 
στο γυμνάσιο, είχα δώσει μάχες ε
ναντίον της επανόδου της μοναρ
χίας, της βασιλείας στην Ελλάδα 
και είχα συγκρουσθεί με τις αρ
χές του Κολλεγίου, διότι είχα 

βγάλει το “Ξεκίνημα” , που θεωρήθηκε επι
κίνδυνο περιοδικό και προκάλεσε μάλιστα 
θέμα αποπομπής δικής μου και των συνερ
γατών μου. Σε εκείνο το “Ξεκίνημα” ήταν 
παιδιά που ίσως θα ξέρετε, αλλά τα οποία

Η γνωριμία μου με 
τον πατριάρχη των 

Ελλήνων 
τροτσκιστών, 

Παντελή 
Πουλιόπουλο

δεν ακολούθησαν κατ’ ανάγκην πολιτική 
καριέρα.

Ή ταν ο Λευτέρης Αδάμ, ο Γιώργος ο 
Σκιαδαρέσης που ζει και είναι ενεργός μά
λιστα, ήταν ακόμη ένας πάρα πολύ γνωστός 
επιστήμονας - ερευνητής, ο γιατρός ανατο
μικής παθολογίας Πάρης Κωνσταντινίδης, 
που διδάσκει ακόμη στις Ηνωμένες Πολι
τείες, έκανε και στον Καναδά μία περίοδο. 
Το “Ξεκίνημα” ήταν ένα σκληρό περιοδι
κό, για  ριζική αλλαγή, και κρίθηκε επι
κίνδυνο. Θα ’μαστέ 14-15 ετών και η 
“Εστία” δημοσίευσε δύο άρθρα ενα
ντίον μου, κύρια άρθρα. Ο τίτλος του 
ενός ήταν “Το θερμόμετρο και ο πυ
ρετός”. Ό , τι πρέπει γ ια  να με διώ
ξουν όχι από το Κολλέγιο Αθηνών, 
αλλά και από κάθε σχολειό στην Ελ
λάδα, για  να καταδικαστώ στην α
γραμματοσύνη. Γιατί ήμουν απίθα
να επικίνδυνος».

Η περίοδος τον μακαρθισμού
Ο Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ Πόλεμος έχει ξε
σπάσει και ο Ανδρέας Π απανδρέου, που 
μόλις έχει πάρει την αμερικανική υπηκο
ότητα, κατατάσσεται στο αμερικανικό 
Ναυτικό.

Το τέλος του πολέμου τον βρίσκει να 
υπηρετεί σε μια βάση υποβρυχίων στον 
Α γιο Φραγκίσκο, στην Καλιφόρνια. Ε 
κεί έχει και την πρώτη, δυσάρεστη εμπει
ρία, γ ια  το κύμα αντικομμουνισμού που 
θα κατακλύσει τα επόμενα χρόνια  τις Η- 
ΠΑ:

«Ή μουν στο αμερικανικό Ναυτικό, 
δυόμισι, κοντά τρ ία  χρόνια, κατά την πε
ρίοδο του πολέμου. Ή μουν σε διάφορα 
σημεία, αλλά κατέληξα στην Καλιφόρ- 
νια, σε μια βάση επισκευών πλοίων και υ 
ποβρυχίων, ένα νησάκι κοντά στον Ά γιο  
Φραγκίσκο. Και λόγω της εκπαίδευσής 
μου, (είχα ήδη το διδακτορικό μου και δ ί
δασκα Στατιστική), είχα την ευθύνη στη 
βάση αυτή να προγραμματίζω  την υπο
δοχή πλοίων που είχαν χτυπηθεί στον Ε ι
ρηνικό και χρειάζονταν επιδιορθώσεις. 
Ή μουν, δηλαδή, ο υπεύθυνος γ ια  το χρο
νοδιάγραμμα απασχόλησης της βάσης. 
Και έτσι ο Ν ίμιτς μπορούσε να  διαλέγει 
μεταξύ της near island και μιας άλλης 
tresor island γ ια  να στέλνει τα χτυπη μένα 
του πλοία προς επισκευή. Εκεί βέβαια 
δούλευα σε άμεση επαφή με τον επικεφα- 
λή ςτη ςβ ά σ η ς,γ ια τίη  δουλειά αυτή ήταν 
επιτελική δουλειά. Και θυμούμαι τη μέ
ρα που τέλειωσε ο πόλεμος με την Ιαπω 
νία. Ό ταν άρχισαν οι σειρήνες, ήταν νω
ρίς το απόγευμα. Μ πήκε στο γραφείο 
μου ο επικεφαλής της βάσης, και μου λέ
ει: «Ο πόλεμος τελείωσε κι είσαι ελεύθε
ρος Σαββατοκύριακο μέχρι τη Δευτέρα». 
Λέω, «δόξα τω Θεώ, τελειώσαμε». «Ναι», 
μου λέει, «αλλά επίτρεψέ μου να κάνω έ
να σχόλιο. Τώρα πρέπει να χτυπήσουμε 
τη Σοβιετική Ένωση». Αυτό δεν το ξέχα- 
σα ποτέ.

Ό ταν αργότερα έγινε καθηγητής στη 
Μινεσότα, όπου εκλεγόταν ο Μ ακάρθι, ο 
υπέρμαχος του αντικομμουνισμού, ο Α ν

δρέας Π απανδρέου αποκαλύπτει ότι ε
κεί, και μέσα από μια επιτροπή γ ια  την ε
κλογή του δημοκρατικού υποψήφιου 
Στήβενσον, «αφήνει το κέλυφος του ακα
δημαϊκού καθηγητή και μπαίνει στην 
πολιτική δράση».

«Στην Πολιτεία της Μ ινεσότα γνω ρ ί
ζω τον Χάμφρεϋ από πολύ καιρό. Ο Χάμ- 
φρεϋ ξεκίνησε ως υφηγητής στις Π ολιτι
κές Επιστήμες, έγινε δήμαρχος της Μινε- 
άπολης, και ύστερα γερουσιαστής».

ΕΡ.: Στο ίδιο πανεπιστήμιο που ήσα
σταν εσείς;

ΑΠ.: Στο ίδιο  πανεπιστήμιο που ή 
μουν κι εγώ. Τον είχα γνωρίσει. Για να 
καταλάβετε τι πάθος είχε τότε ο Μακάρ- 
θι, ο Χάμφρεϋ ήταν λίμπεραλ, προοδευ
τικός άνθρωπος βασικά, άλλο αν πήρε 
την στάμπα του Βιετνάμ, γ ια τί ακολού
θησε πιστά τον Τζόνσον ως αντιπρόε
δρος και έτσι έχασε τη δική 
του ευκαιρία να γίνει πρόε
δρος. Αλλά εμείς ως πρυτανι- 
κή επιτροπή, είχαμε κάποια, 
πολιτική δύναμη, την οποία  
μπορούσαμε να ασκήσουμε υ
πέρ του Α  ή του Β στις εκλογές 
και έτσι είχαμε τους υποψ ηφ ί
ους να μας επισκέπτονται στα γραφ εία  
μας, στα σπίτια  μας και να μας εξηγούν 
το πρόγραμμά τους και να ζητούν την συ
μπαράστασή μας. Έ τσ ι ήρθε και ο Χάμ
φρεϋ.

ΕΡ.: Εσείς ήσασταν πρόεδρος της επι- 
τροπήςγια την εκλογή του Στήβενσον;

ΑΠ.: Α, βεβαίως, βεβαίως. Κάναμε 
μάχη αντιμακαρθική, με μεγάλο ρίσκο, 
γ ια τί οι περισσότεροι ήμασταν κα θη γη 
τές πανεπιστημίων και με την έννοια αυ
τή ευάλωτοι, αφού υπήρχε η παράδοση 
να  χτυπιούνται οι καθηγητές. Ε ίχαμε τον 
αδελφό του Οπενχάιμερ, εξεδιώχθη, ή 
ταν ή φυσικός ή χη μικός, και κατέλη ξε να 
γίνει αγρότης. Για να καταλάβετε τις συ
νέπειες του Μ ακαρθισμού. Μ ετετράπη 
σε αγρότη.

ΕΡ.: Είναι τη στιγμή που συλλαμβά-

Μ εσημάδεψε το 
κύμα

αντικομμουνισμού, 
πουκατέκλυσετις  

Ην. Πολιτείες

νεται ο αδελφός του στις ανατολι
κές Πολιτείες και ο ίδιος αναγκά
ζεται να παραιτηθεί από το πανε
πιστήμιο;

ΑΠ.: Τον διώχνουν από το 
δικό μου πανεπιστήμιο, γιατί 
πήρε το fiften memont.

Στη συνέχεια, ο Α νδρέας Π α 
πανδρέου δ ιηγείτα ι ότι θα ξα- 
ναβρεί, το 1964, τον Στήβενσον 
ως μέλος της αμερικανικής αντι
προσωπείας που είχε αναλάβει 
να πείσει τον Γεώργιο Π απαν
δρέου να  κάνει διάλογο με τον I- 
νονού γ ια  το Κ υπριακό. Α φηγεί- 
ται σχετικά:

«Στην αντιπροσω πεία ήταν ο 
Τζω ρτζ Μ πόουλ, ο Χάιμαν και ο 
Στήβενσον. Ό τα ν  μπήκε μέσα ο 
^ Σ τ ή β ε ν σ ο ν  και χα ιρετη

θήκαμε, έκανε μια χε ι
ρονομία, νομίζω πάρα 
πολύ ευγενική. Ε ίπε ότι 
εγώ δεν πρόκειται να 
συμμετάσχω στη συζήτη
ση, γ ια τ ί δεν θέλω να α 
ντιδικήσω με το φίλο μου 

τον Ανδρέα. Και κάθησε εκεί, και 
δεν είπε ούτε μία λέξη.

ΕΡ.: Λεν το γράφατε αυτό.
ΑΠ.: Ό χι, είναι όμως αληθές. Ή 

ταν φοβερά ευγενικός άνθρωπος και 
πνευματικός. Ο ι λόγοι του ήταν κατα
πληκτικοί λόγοι την περίοδο εκείνη. 
Ή ταν μια εξαίρεση την εποχή εκείνη 
Φωτεινός άνθρωπος.

ΑΥΡΙΟ

Πώς είδε στο πρώτο του ταξίδι 
την οικονομική και 

πολιτική κατάσταση 
της Ελλάδος το 1953
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Παίρνω δύναμη από το «Μπράβο »

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

Χρηστός Ιερείδης

Αντέχει, κατά 
δήλωσή της, 
τις

τηλεμετρήσεις «όσο 
και το αλκοόλ», ενώ 
με τα ζώα τη 
διακρίνουν 
«σχέσεις στοργής». 
Αποδίδει τα 
ποσοστά 
τηλεθέασης αυτή 
την περίοδο στην... 
κακοκαιρία, και 
αναμένει πτώση με 
την... καλοκαιρία.
Η Ροΰλα 
Κορόμηλά, 
μετριοφρόνως, 
εκτιμά ότι «η 
κάμψη των σόου 
οφείλεται στη 
λάμψη του 
“Μπράβο”».

Περιμέναμε να δούμε τι 
τομές και τι

συμβιβασμούς θα κάνει ο 
κ. Σημίτης, ώστε να 

πάρουμε μιαν πρώτη 
γεύση της «νέας εποχής»

Ε, επήλθε ένας 
συμβιβασμός στις τομές 

και τα συνδυάσαμε!

Και μην ακούω κακίες ότι 
πρόκειται για  μια 

ομοσπονδιακή
κυβέρνηση διότι ούτε οι 

Σέρβοι της Βοσνίας έχουν 
πεισθεί ακόμα, οι δε 

θύλακοι Μπίχατς και 
Τούζλα έχουν ζωηρές 

επιφυλάξεις...

ΕΡ.: Η σχέση σας με τα ζώα;
ΑΠ·: Σχέσεις στοργή ς.
ΕΡ.: Πώς ερμηνεύετε τη μηνυτήρια αναφορά του 
δημάρχου Καλυβιών Αττικής, Πέτρου Φιλίππου; 
ΑΠ.: Ας μην παρεμβαίνουμε στο έργο της 
Δικαιοσύνης.
ΕΡ.: Σόου κι όσο αντέξει;
ΑΠ.: Ό χι μόνο σόου.
ΕΡ.: Κι όποιος αντέξει;
ΑΠ.: «No Merci»
ΕΡ.: Εσείς αντέχετε;
ΑΠ.: Και πέντε 
και δέκα και 
δεκαπέντε.
Ε Ρ .:Τ ι δεν 
αντέχετε;
ΑΠ.: Τα 
προκαταρκτικά.
ΕΡ.: Αντέχετε τις 
τηλεμετρήσεις;
ΑΠ.: Ό σο και το 
αλκοόλ.
ΕΡ.: Ε ίναι 
ενδεικτικές;
Α Π .:Γ ια μένα 
είναι
διασκεδαστικές, 
αλλά έχουν την 
σημασία τους γ ια  
την επόμενη 
συμφωνία.
ΕΡ.: Με το χαρτί της AGB ανά χείρας;
ΑΠ.: Μονολογώντας «τελευταίο τυχερό, ποιος θα 
το πάρει;».
ΕΡ.: Πώς ερμηνεύετε την άνοδο των ποσοστών 
τηλεθέασης;
ΑΠ.: Με την κακοκαιρία.
ΕΡ.: Και την πτώση τους;
ΑΠ.: Με την καλοκαιρία.

ΕΡ.: Η  κάμψη των σόου πού οφείλεται;
ΑΠ.: Στη λάμψη του «Μπράβο».
ΕΡ.: Ε ίναι στραβός ο γιαλός ή στραβά αρμενίζετε; 
ΑΠ.: «Ό ποιο δρόμο και να πάρεις θα σε εύρει ο 
Βαρδάρης».
ΕΡ.: Κορεσμός του τηλεοπτικού αέρα;
ΑΠ.: Εν αναμονή του χάρτη των συχνοτήτων.
ΕΡ.: Κόπωση των συντελεστών;
ΑΠ.: Είναι θέμα ψυχής.
ΕΡ.: Κόπωση των τηλεθεατών;
ΑΠ.: Non, mi risulta (Δεν μου προκύπτει).

Ρ Ο  f t

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ: Οδός ονείρων, 
αριθμ...

ΕΠΙΘΥΜΕΙ: Να μάθει ξένες γλώσ
σες (εκτός από ιταλικά).

ΘΥΜΩΝΕΙ: Ό ταν φυσάει ο άνεμος.
Άνευ λόγου και αιτίας. 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ:

ΕΡ.: Τι σας κουράζει στο «Μπράβο»;
ΑΠ.: Κάθε τέλος του.
ΕΡ.: Πώς ανακτάτε δυνάμεις;
ΑΠ.: Με το επόμενο «Μπράβο».
ΕΡ.: Τι άλλο μπορεί να θέλει ο τηλεθεατής; 
ΑΠ.: Μπορείτε να τον ρωτήσετε.
ΕΡ.: Το μυστικό βρίσκεται στην ανανέωση;

ΑΠ.: Το μυστικό είναι πάντα μυστικό.
ΕΡ.: Πώς ανακτάτε το χαμένο έδαφος;
ΑΠ.: Με ένα καινούργιο χτένισμα.
ΕΡ.: Τι νέα θα δούμε από το «Μπράβο»;
ΑΠ.: Αποκλειστική συνέντευξη με τον δήμαρχο 
Καλυβιών Αττικής.
ΕΡ.: Και από σας;
ΑΠ.: Το «Ρ ουλομανία».
ΕΡ.: Τι εστί «Ρουλομανία»; Ό χι υπεκφυγές 
παρακαλώ!
ΑΠ.: Μ ια ιδέα για  το μέλλον.

ΕΡ.: Πότε θα βγει 
στον αέρα;
ΑΠ.: Κάθε 
πράγμα στον 
καιρό του...
ΕΡ.: Οι 
τηλεθεατές 
«διψούν» για  
Ρούλα;
ΑΠ.: Μόνον οι 
τηλεθεατές!
ΕΡ.: Έ να  ακόμη 
μαγκαζίνο;
ΑΠ.: Έ ντυπο ή 
ραδιόφωνο!
ΕΡ.: Ποιοι 
εξαιρούνται από 
τη λίστα
προσκεκλημένων 
στο «Μπράβο»; 

ΑΠ.: Οι προσκεκλημένοι στο «Ρουλομανία».
ΕΡ.: Θα κάνετε τελικά δίσκο;
ΑΠ.: Σίγουρα... CD-ROM.
ΕΡ.: Με τι τίτλο;
ΑΠ.: «Ή ρθε η ώρα να μ’ ακούσετε!».
ΕΡ.: Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα;
ΑΠ.: Ο πρώτος γάμος, ναι. «Tomorrow never 
Knows».

Το σκηνικό της.
ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΤΗΝ «ΑΓΓΙΞΕ»:
«Γενική θεωρία του τόπου και του 
χρήματος» J. Keynrs.
ΘΑΥΜΑΖΕΙ: Τα ονόματα της μεγά
λης οθόνης.
Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ: Ο κόσμος της,
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ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ περίπου χρόνια 
πιο πριν από σήμερα, τέτοιες 
μέρες γινόταν ένα άλλο 
ξεκαθάρισμα λογαριασμών (και 
συνεπώς σχηματισμός νέας 
κυβέρνησης) στο Ιερόν Παλάχιον, 
επί βασιλείας του (διατακτικού) 
Μιχαήλ του Γ  (842-867 μ.Χ.).

Ο Βάρδας λοιπόν, σύμβουλος του 
βασιλέως, πλην όμως 
βασιλικότερος, παραμέρισε τον 
έτερον Καππαδόκη, σύμβουλο 
δηλαδή του Μιχαήλ, τον 
θεόκτιστο, ο οποίος για  να 
γλιτώσει τη ζωή του, έσπευδε 
κρυπτόμενος από δωμάτιο σε

δωμάτιο, από κουρτίνα σε 
παραπέτασμα κι από καταπακτή 
σε ντουλάπα...

Στον χρόνο, όπου κάπως έτσι 
εκέρδιζε κρυπτόμενος, ο 
διωκόμενος Θεόκτιστος, κι ενώ οι 

Σκύθες χωροφύλακες και 
πλήθος εξκουβίτορες είχαν 
χυθεί στο κατόπιν του, 
κάποιοι φίλοι τού φυγάδα 
και κυρίως η βασίλισσα - 
μητέρα του Μιχαήλ, 
θεοδώρα, προσπαθούσαν να 
πλησιάσουν τον 
Αυτοκράτορα και να του 
ζητήσουν να φεισθεί της ζωής 
του Θεόκτιστου...

Γύρισε τότε ένας απ’ τους 
ανθρώπους του Βάρδα, 
απόστρατος στρατηγός

(αποστράτηγος) του γένους των 
Μελησσινών κι είπε στη Θεοδώρα: 
«Παλινδρομείν οίκαδε, γύρνα στα 
δώματά σου, Κυρά! Η ημέρα αυτή 
ανήκει σ’εκείνους που κραδαίνουν 
σπαθιά!» (Γεννέσιος «Περί 
Βασιλειών»)

Το ερώτημα λοιπόν είναι, σε ποιους 
ανήκει η «επόμενη ημέρα»...

Η οποία «επόμενη ημέρα» έχει γίνει 
ένα είδος «Αγίου Δισκοπότηρου» με 
την έννοια της διαρκούς 
αναζήτησής της-εκτός κι αν οκ. 
Γιαννόπουλος, λόγου χάριν, έγινε εν 
μια νυκτί εκσυγχρονιστής...

οπότε ο κ. Σημίτης μπορεί να ’ναι 
και λαϊκιστής.

Σ Τ Α Θ Η Σ  Σ. 
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