
^ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ια να μη
μένετε 
θεατές

ατα γεγονότα

ΤΡΙΤΗ 23 Ιανουάριου 1996 Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ ΙΝ Η  Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η  Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α ΕΤΟΣ 210 ·  Αρ. φύλλου 6.166 ·  ΔΡΑΧΜΕΣ 200

ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΝΩΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ "Ε"

ΔΙΚΗ ΣΑΖ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΟΜ Ο ΤΗ Ν  ΕΒΔΟΜ ΑΔΑ
Ανανεωμένη και ενημερωμένη με όλες τις τελευ
ταίες εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία, την 
επιστήμη, την τεχνολογία, τα νέα κράτη και τον

8 πολιτισμό. Πώς θα την αποκτήσετε, στη σελίδα 17
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ΣΗΜΙΤΗΣ: Τακτικά υπουργικά ουμβούλια, κυβερνητική επιτροπή, παρουσία στη Βουλή

Εμφαση σε ήθος - ύφος 
«Υπόδειγμα συμπεριφοράς 
να είναι η ηγεσία»

Αλλαγή ρυθμών στην κυβέρνηση, 
σε αντίθεση με τα όσα συνέβαι- 
ναν ώς τώρα, επιθυμεί να  επι

βάλει ο νέος πρωθυπουργός Κ. Σημί
της. Τακτικά τα υπουργικά συμβούλια 
και οι συνεδριάσεις της κυβερνητικής 
επιτροπής και έντονη παρουσία στη 
Βουλή. Ταυτόχρονα έδωσε το στίγμα 
της ποιότητας της κυβέρνησης: Υφος και 
ήθος, αξιοκρατία και αποτελεσματι- 
κάτητα. Είπε στους υπουργούς, χθες, ο 
κ. Σημίτης: Η  ηγεσία πρέπει να  είναι 
υπόδειγμα συμπεριφοράς.

Σ Ε  Μ -  Σ Ε Α Ι Δ Ε Σ

Παράδοση με χιούμορ
Γΐαννόπουθος - Τζουμάκας:
Νερό κι αλάτι ό,τι είπαμε

Πάγκαλος - παπούϋιας: Δεν
διαφωνούσαμε παρά μόνον δημοσίως!

Χυτήρης - Ρέππας: Περί 
εκπμησης... μυστακίων

Β εν ιζέϋ ο ς : Παραλαβή με... 
Επιτάφιο Θρήνο

ΟΛΑ ΣΤΙΣ ΕΕΛ. 3-9,11,12-16,18

Με ενωτικές κορόνες και... αιχμούϋες
Ακης-
Αρσένης:
Για
συνέχεια 
έργου 
μίλησε ο 
πρώτος, 
χωρίς 
ανέκδοτο 
και κάπως 
ξινός αυτή 
τη φορά ο 
δεύτερος

Υπερυπουργός 
και ο Λαλιώτης

f
 μετακίνηση

Γείτονα, ο κ.

πήρε και τον 
τομέα των 
δημοσίων 
έργων

Βάσω-
Σημίτης.
Της
π έταξαν το 
καρφί για 
πολλά 
καρπούζια. 
Ναι,
απάντησε,
αλλά
δεν θα τα

τα  φώτα χαμηηώνουν 
στο «Ωνάσειο»...

Σταδιακά, αλλά και ραγδαία, τα φώτα της δημοσιότητας 
χαμήλωσαν στο «Ωνάσειο». Πάει εκείνο το ατελείωτο «μπες- 
βγες», οι «ζωντανές συνδέσεις». Το σκηνικό στην Εντατική 
έχασε την έντασή του, ενώ ο Ανδρέας Παπανδρέου δίνει πάντα 
■ πιο μόνος - τη μάχη του. Γράφει ο Χρ. Μιχαηλίδης ε ε α .  16

Δ οκιμάζετα ι 
το  στοίχημα ^  
τη ς  μεθαδόνης

«Ασπιρίνη, αλλά όταν έχεις πονοκέφαλο την 
παίρνεις», λέει ένας από τους 300 τόυ 
πιλοτικού προγράμματος z e a . 2 2 , 4 3
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Κώστας Σημίτης
μετά την 

ορκωμοσία της 
νέας 

κυβέρνησης: 
«Πρέπει να 

σκύψουμε πιο 
κοντά στον 

πολίτη».

Θεέ μου, 
πόσο χαμηλά... 
τον πέσαμε!

Θόδωρος Πάγκαλος
για τη Δήμητρα 

Παπανδρέου και τις 
εναντίον της 

επιθέσεις των MME 
(«Εθνος»): 

«...νομίζω ότι κάπου 
πρέπει να την 

αφτίσουν να 
εκτελέσει τα 

συζυγικά της 
καθήκοντα».

Μακριά 
από κάμερες!..

Κάρολος Παπούλιας
παραδίδοντας το 

ΥΠΕΞ στον Θ. 
Πάγκαλο: 

«Ενας αμπελουργός 
έρχεται κι ένας 

τσέλιγκας φεύγει».

^ * Τ ο  δράμα 
ενός βουκόλου...

Διονύσης Τσακνής
τραγουδοποιός, για 

κάποιους «εκ των 
υστέρων» κόλακες 

(«Νέα»): 
«Γνώριζα κάποιον 

που “ψήφιζε” πάντα 
τη Δευτέρα, μετά την 

έκδοση των 
αποτελεσμάτων. Την 
εξορία, πάντως, δεν 

τη γλίτωσε». ...αλλά
μετά τον 
ψήφιζαν!

mmmmmmmmmmmmmmmmwmm

Στα θρανία για τον  τόπο μας

Στον Αϊ-Γιωργη τον 
Διασορειτη. Απο τα 

«άγνωστα» ναξιώτικα 
σημεία, στην 

Κοινότητα Χαλκείου, 
απ’ όπου η θεα 

εκτείνεται 
μαγευτική. Εκεί και η 

γνώση για το 
περιβάλλον και τον 

άνθρωπο, χάρη στις 
προσπάθειες των 
επιστημόνων που 

υπηρετούν στο 
Οικολογικό Σχολείο 

Νάξου

Μαθήματα ολοκληρωμένης περιβαλλοντι
κής εκπαίδευσης, μέσα από την ευρωπαϊκή 
συνεργασία, παραδίδει εδώ και ένα χρόνο 
το Οικολογικό Σχολείο της Νάξου. Στο δι
δακτικό προσωπικό του συγκαταλέγονται 
μεταξύ των άλλων Ελληνες και Γερμανοί 
επιστήμονες που κατάφεραν να ενώσουν 
συλλογικούς φορείς, ευαισθητοποιημένους 
πολίτες και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης από τις Κυκλάδες, τη Γερμανία και την 
Ισπανία, προετοιμάζοντας κοινά επιμορφω
τικά προγράμματα.

Διόλου ευκαταφρόνητος ο αμητός: Συνέ
δρια, ημερίδες, σεμινάρια, πρακτικές ασκή
σεις, ερευνητικές εργασίες και μελέτες γύρω 
από τα φυσικά τοπία του νησιού.

«Η ίδρυση του Σχολείου ήρθε ως συνέχεια 
του Κέντρου Οικολογικών Ερευνών Νάξου, 
που δραστηριοποιείται στο νησί ως αστική, 
μη κερδοσκοπική εταιρεία από το 1989. Ωρί
μασε σε όλους εμάς η σκέψη να κάνουμε κά

τι, ώστε να ενημερωθεί το ανθρώπινο περι
βάλλον του νησιού και των Κυκλάδων για θέ
ματα που μας αφορούν άμεσα. Από τα ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζου
με, διαπιστώνουμε πόσο μεγάλη είναι η 
ανταπόκριση του κοινού», μας λέει η υπεύ
θυνη του ΟΣΝ κ. Χριστίνα Ευθυμιάτου.

Μη φανταστείτε τίποτε εντυπωσιακά κτί
ρια. Σ ’ ένα ζεστό χώρο στην Κοινότητα Χαλ
κείου, στη διασταύρωση του δρόμου προς 
Φιλώτη και Μονή στεγάζεται το Σχολείο 
(τηλ.: 028525727), που φιλοδοξεί να λειτουρ
γήσει εκτός των άλλων και ως Σημείο Τουρι
στικών Πληροφοριών για την περιοχή της 
Τραγαίας και την ορεινή Νάξο. Με έμφαση 
στον ήπιο και εκπαιδευτικό τουρισμό, όπου 
ο μαθητής θα γνωρίζει την πατρώα γη του.

«Υπάρχουν ένα σωρό αξιοθέατα στο νησί 
μας, στην Αργοκοιλιώτισσα Κορώνου, στην 
Κοιλάδα των Μελάνων, στο Σκαδό, στη Μέ
ση, στην Απείρανθο, που για τους Ναξιώτες

δυστυχώς είναι άγνωστα. Μέσα από προ
γραμματισμένες περιηγήσεις και σεμινάρια, 
τους μαθαίνουμε για το φυσικό περιβάλλον 
και την πολιτιστική μας κληρονομιά», συνε
χίζει η κ. Ευθυμιάτου.

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 
διεθνούς συνεδρίου για τις «Γεωγραφικές 
πληροφορίες και την περιβαλλοντική διαχεί
ριση», που έγινε το καλοκαίρι στη Νάξο, το 
Σχολείο ξεκίνησε ήδη τα χειμερινά εκπαι
δευτικά προγράμματα. Ανοιξε για τα σχο
λεία του νησιού προκειμένου να παρουσιά
σει ειδικά θέματα γύρω από το νερό και τα 
απορρίμματα, όλες τις μέρες της εβδομάδας.

Κομίζεις γλαύκα εις... Νάξο, όταν υποστη
ρίζεις πως η ξεχασμένη ορεινή περιοχή του 
νησιού είναι φιλόξενη και ανοικτόκαρδη. 
Για σκεφτείτε το!!! Ουζοποσία στην Κόρωνο 
και ξενάγηση στον Απόλλωνα...

ΓΙΩ ΡΓΟ Σ ΚΙΟΥΣΗΖ

Οικομουσείο στην Ανδρο

ΤΡΙΤΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ανατολή'· 7.37 Λύση: 17-36

Ιελήνη 3 ήμερων

Σε οικομουσείο, έναν 
υπαίθριο φυσικό χώρο 
προσιτό στον επισκέπτη, 
φιλοδοξούν να μετατρέ
πουν την ιδιαιτέρου φυσι
κού κάλλους περιοχή της 
Ανδρου Διποτάματα το 
ΥΠΕΧΩΔΕ, η Καΐρειος 
Βιβλιοθήκη και οι τοπικοί 
φορείς.

«Πρόκειται για έναν 
εξαιρετικής ομορφιάς βιό
τοπο, μια κοιλάδα στο δρό
μο από τη Χώρα προς το 
Κόρθι, με 23 παλιούς υδρό
μυλους. Εχει καταπληκτι
κή χλωρίδα και πανίδα, 
κάτι που προσδίδει ξεχω
ριστή γοητεία. Σκοπός μας

είναι κάθε μύλος να γίνει 
μια αυτόνομη μουσειακή 
μονάδα, σχετική με την 
Ιστορία της Ανδρου, επι- 
σκέψιμη για σχολεία, ανοι
χτή στον οικοτουρισμό. 
Αλλος να έχει υλικό για 
τους μύκητες, άλλος για τα 
πουλιά, άλλος για τα ορυ
κτά», εξηγεί ο αρχιτέκτο
νας Στέφανος Νομικός.

Ηδη, σ’ αυτή τη φάση, 
έχουν ξεκινήσει οι διαδι
κασίες καθαρισμού και 
ζωντανέματος των μονοπα- 
τιών για να κατεβούν τα 
τοπογραφικά συνεργεία, 
να γίνουν οι αποτυπώσεις 
και να προχωρήσουν οι ερ

γασίες για την προμελέτη, 
ώστε το έργο να ενταχθεί 
σε κοινοτικό πρόγραμμα.

«Η υδροκίνηση και οι 
νερόμυλοι στην Ανδρο 
-συμπληρώνει ο κ. Νομι
κός- είναι ένα ζωντανό κε
φάλαιο. Τα Διποτάματα 
μπορούν να αποτελέσουν 
το πρώτο φυσικό υπαίθριο 
μουσείο, σαν αυτά που 
υπάρχουν στο εξωτερικό, 
όπως στο όρος Τρόοδος 
στην Κύπρο. Με ένα τέτοιο 
πρόγραμμα, το νησί μπορεί 
να αναδείξει και να διασώ
σει τη σπάνια χλωρίδα και 
πανίδα που διαθέτει».

Γ.Α.Κ.

«Νέα εποχή»
Οσο και να πεις, κάθε επαγγελία περί 

«νέας εποχής» αναθερμαίνει ελπίδες, 
ακόμη και κατεψυγμένες. Εστω και αν η 
νέα εποχή αποτελεί ευθεία - ή καμπύλη - 
προέκταση της παλαιός, κανένας δεν 
αντέχει - και είναι ανθρώπινο - να κλείσει 
το παράθυρο και να βουλώσει τ’ αυτιά σε 
καλλίφωνους διαλαλητές που υπόσχονται 

νέες ελπίδες. Γιατί ζούμε, στο 
κάτω κάτω, οι άνθρωποι; Για 
τον καλό λόγο* ακόμη κι αν 
τον έχουμε ξανακούσει αμέ
τρητες φορές στο παρελθόν- 
ακόμη κι αν δεν έχει αξία άλ
λη από αυτή της παρηγοριάς' 
ο καλός λόγος είναι πάντα 
επιθυμητός και καλοδεχούμε
νος, ωσάν να μην έχει προη- 
γηθεί τίποτα - ακόμη και από 
τους ίδιους αυτούς οι οποίοι 
σήμερα υπόσχονται - που να 
τον ακυρώνει.

Κατά βάθος, οι άνθρωποι 
σ’ αυτό τον τόπο είμαστε μα
κρόθυμοι και γενναιόψυχοι, 
και ξέρουμε να συγχωρούμε· 
προπαντός, ξέρουμε να κρί
νουμε το καθαρό από το 

σκάρτο, άμα δεν μας «ρίχνουν» σε τεχνη
τά διλήμματα, νευρώσεις και πολώσεις. 
Κυρίως, όμως, θυμόμαστε- και τις υπο
σχέσεις που δόθηκαν και τηρήθηκαν, και 
αυτές που δόθηκαν και (νομίζουν πως) 
«τις πήρε το ποτάμι». Και κάνουν λάθος 
(σκόπιμο, γιατί γνωρίζουν) όσοι περνούν 
τη συγχώρεση για συμφωνία και την υπ< 
μονή για ανοχή και αδιαφορία.

Καλοδεχούμενες, λοιπόν, οι νέες υπ 
σχέσεις περί (ακόμη μίας) νέας εποχή< 
προπαντός αφού προέρχονται και απ< 
κατά το πλείστον, νέας ηλικίας άτομτ 
και διατυπώθηκαν (σε πρώτη πρωθι 
πουργική ομιλία) με συγκρατημένου 
ελάσσονες τόνους. Ομως, θα προτιμοι 
σα, ως πρώτο δείγμα «γραφής», αραιότ 
ρη «κυκλοφορία» στις τηλεοράσεις πρ< 
οιμιακά, και κυρίως εμφανίσεις απολ< 
γιστικές. Οψόμεθα...

Π ΕΤΡ Ο Σ Μ ΑΝΤΑΙΟ

Στην Κοζάνη 
αντιστέκονται

Είναι γεγονός πω ς εκεί 
στην Κοζάνη επιμένουν. 
Δημιουργικά, μάλιστα. 
Ακόμη μια απόδειξη, στις 
προσπάθειες ανασύνταξης 
δυνάμεων αλλά και 
προσφοράς, το καλό 
μηνιαίο περιοδικό τους 
«γογονός», που αισίως 
έφτασε στο 4ο τεύχος του. 
Με έμφαση στα ανθρώπινα 
θέματα (Το πορτρέτο ενός 
λαχειοπώλη, Πόσο 
αμείβεται η ανθρωπιά, 
Τζόγος και παρατζόγος..., 
Ενα παιδί κοιμάται μέσα 
μας, Βιβλιολογίες, 
Μουσική, Κόμικ) αλλά και 
συνέντευξη με το γεν. 
γραμματέα Περιφέρειας 
Δυτ. Μακεδονίας Θανάση 
Σιάτρα. Σελ. 40, δρχ. 500. 
Τηλ./φαξ: 0461-35408. 
Καλή συνέχεια και 
δύναμη...

ΟριΗία
«Επιστροφή στην Ιθάκη - Η 
νήσος Κεφαλληνία πατρίδα 
του Οδυσσέα» είναι το θέμα 
σημερινής (ώρα 7 μ.μ.) 
εισήγησης του κ.
Νικολάου Λιβαδά, στην 
αίθουσα Κ. Παλαμά του 
«Παρνασσού», πλ. Αγ.
Γεωργίου Καρύτση 8. Θα 
επακολουθήσει συζήτηση.
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Εκεί θα 
κριθεί

ο υπουργικό 
συμβούλιο 

θα συνέρχεται ανά 
τακτά χρονικά 
διαστήματα», είπε χθες 
ο νέος Πρωθυπουργός, 
προκαλώντας μια 
μικρή έκπληξη σε 
όλους όσοι είχαν 
συνηθίσει τις σπάνιες 
συνεδριάσεις του 
προηγούμενου υπό τον 
Ανδρέα Παπανδρέου. 
«Μετά από μια πρώτη 
περίοδο που 
χρειάζεται να βρούμε 
τους ρυθμούς μας, 

όπου το υπουργικό συμβούλιο 
θα συνέρχεται ανά 
δεκαπενθήμερο, θα υπάρχουν 
τακτικές εβδομαδιαίες 
συνεδριάσεις, κάθε 
Παρασκευή», διευκρίνισε στη 
συνέχεια ο νέος 
Πρωθυπουργός, εντείνοντας 
την αρχική έκπληξη. «Μετά τις 
προγραμματικές δηλώσεις θα 
συνέλθει και η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα», 
επέμενε ο Πρωθυπουργός.
Και ήταν φυσικό οι σκέψεις 
μας να τρέξουν στις έως τώρα 
σπάνιες συνεδριάσεις υπό τον 
Ανδρέα Παπανδρέου. «Θα 
επιδιώξουμε να λειτουργήσουν 
και τα άλλα κυβερνητικά 
όργανα. Είναι πολυπληθή», 
ανέφερε στη συνέχεια ο κ. 
Σημίτης, και η αλήθεια είναι 
πως έδωσε μια σαφή εικόνα 
εργασιοθεραπείας που 
σκοπεύει να ακολουθήσει ο 
ίδιος και η κυβέρνησή του.

ο γεγονός αυτό 
καθεαυτό, λογικά ίσως 

να μη σημαίνει πολλά. 
Αλλωστε, το ζητούμενο από 
την προηγούμενη κυβέρνηση 
δεν ήταν τόσο οι αργοί ρυθμοί 
συνεδρίασης υπουργικού 
συμβουλίου και 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 
Ηταν η πολιτική της όπως 
αυτή εφαρμοζόταν τα δύο 
τελευταία χρόνια, ήταν η 
επιλογή των ανθρώπων που 
ασκούσαν την πολιτική, ήταν 
ο χαρακτήρας της πολιτικής 
αυτής, ήταν τα ίχνη 
σοσιαλισμού που ο κόσμος 
αναζητούσε αλλά δεν έβρισκε, 
ήταν εν τέλει η ανάδειξη μη 
θεσμικών προσώπων σε 
σημαντικούς φορείς εξουσίας. 
Εκεί, λοιπόν, θα δοκιμαστεί 
και θα κριθεί ο Κ. Σημίτης 
και οι συν αυτώ. Στο έργο που 
θα παρουσιάσει, στην 
εφαρμογή του προγράμματος 
που υποσχέθηκε το κόμμα 
του, στη φιλολαϊκή 
προσέγγιση που οφείλει.

ΓΙΑΝ ΝΗΣ Π Α Ν ΤΕ Λ Α Κ Η Σ

Κατ’ ευθείαν ϊ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3-711-18
στις ηγεσίες ^
Διαδοχικές συναντήσεις με την ηγεσία του δικαστικού και δικηγορικού 
σώματος πραγματοποιεί σήμερα ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Ευάγγ. Η

ΑΡΘΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ
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Βενιζέλος. Αναμένεται να επισκεφθεί τους προέδρους του Αρείου 
Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας Βασ. Κόκκινο και Βασ. 
Μποτόπουλο αντίστοιχα, καθώς και τον πρόεδρο του Δικηγορικού
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Συλλόγου Αθηνών Τ. Παππά. 0  κ. Παππάς, ο οποίος επρόκειτο να 
ενημερώσει τον υπουργό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
δικηγορικό σώμα, εκτιμά -όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση -

X ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ N I - i l lt/ %/ '-J w
ως ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία και ευελπιστεί ότι θα υπάρξει 
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης. ¡3 ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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ΟΔΗΓΙΕΣ στους υπουργούς για εργατικότητα, αξιοκρατία και νέο
ήθος και ύφος

Εντονους ρυθμούς στη 
λειτουργία της  
κυβέρνησης θα  

επιδιώξει να δώσει ο 
πρωθυπουργός Κ.
Σημίτης, ο οποίος 
προσδιόρισε χθες  το  
πλαίσιο μέσα στο οποίο 
πρέπει να κινούνται οι 
υπουργοί και έκανε μια 
πρώτη γενική ιεράρχηση 
των στόχων και των 
προτεραιοτήτων.

Σημίιικ: Η  κινηθείτε 
«ε τρεις αρχές

Ο Πρωθυπουργός δεσμεύ
τηκε ότι:
•  Θα συνεδριάζει κάθε βδο
μάδα (Παρασκευή) το υπουρ
γικό συμβούλιο. Στην αρχή 
(«μέχρι να  βρούμε τους ρυθ
μούς μας», όπως είπε) η συνε
δρίαση θα γίνεται κάθε 15 μέ
ρες. Νέα συνεδρίαση θα γίνει 
την προσεχή Δευτέρα, για  να 
συζητηθούν οι προγραμματι
κές δηλώσεις της κυβέρνησης, 
που θα διαβαστούν την ίδια 
μέρα το απόγευμα στη Βουλή.
•  Θα συνεδριάζει σε τακτά 
διαστήματα η Κυβερνητική 
Επιτροπή, ένα μικρότερο όρ
γανο, με συμμετοχή των βασι
κότερων υπουργών, το οποίο 
θα αντιμετωπίζει επείγοντα 
θέματα.
•  Θα έχει ο ίδιος τακτική πα
ρουσία στη Βουλή και συχνές 
επαφές με τους βουλευτές. 
Πρώτη συνεδρίαση της Κοινο
βουλευτικής Ομάδας του 
ΠΑΣΟΚ αναμένεται να γίνει 
στις 6 Φεβρουάριου, γ ια  να 
συζητηθεί ο τρόπος συμμετο
χής των βουλευτών στη δια
μόρφωση και εφαρμογή της 
πολιτικής.

Είναι προφανές ότι ο κ. Ση
μίτης θέλει να  κάνει πράξη 
όσα ο ίδιος διεκήρυσσε, όταν 
βρισκόταν στην «εσωκομματι
κή αντιπολίτευση», τότε δηλα
δή που ασκούσε κριτική, επει
δή δεν συνεδρίαζαν τα κυβερ
νητικά όργανα και οι βουλευ
τές δεν είχαν την ευκαιρία να 
πουν τη γνώμη τους.

Αντιστοιχία 
Πάγων και έργων

Μιλώντας στη χθεσινή συ
νεδρίαση του υπουργικού συμ
βουλίου, είπε ότι η νέα κυβέρ
νηση θα κινηθεί με βάση τρεις 
αρχές:
1. Αποτελεαματικότητα και συ
νέπεια. «Δεν πρέπει να υπάρχει 
αναντιστοιχία λόγων και έρ
γων», είπε χαρακτηριστικά.
2. Αξιοκρατία.
3. Νέο ήθος και ύφος. «Η κοι
νωνία απαιτεί η ηγεσία της να 
είναι υπόδειγμα συμπεριφο
ράς», εξήγησε.

«Η κυβέρνηση θα είναι κυ
βέρνηση δουλειάς, ευαισθη
σίας, αξιοκρατίας, ήθους, τόλ
μης και αποτελεσματικότητας. 
Η  νέα πορεία μας θα είναι πο
ρεία ενότητας, ανανέωσης και 
νίκης στις επόμενες εκλογές», 
κατέληξε.

Κοινωνικό κράτος
Ο Πρωθυπουργός θεωρεί 

ότι οι προτεραιότητες της νέας 
κυβέρνησης θα είναι:
— Ενίσχυση του κοινωνικού 
κράτους. Ο κ. Σημίτης πιστεύ
ει ότι σε περιόδους οικονομι
κής κρίσης, όπως η σημερινή, 
η κοινωνική πολιτική ενός 
προοδευτικού κόμματος είναι 
συμβατή με τα (αναγκαία) 
προγράμματα σταθεροποίη
σης. Και αυτό μπορεί να φανεί 
με τη λήψη μέτρων για συγκε
κριμένες ομάδες του πληθυ
σμού. Συνεργάτες του υπενθύ
μιζαν ότι πριν από μερικούς 
μήνες είχε μιλήσει για  επανε
ξέταση του κράτους παροχών 
και είχε επισημάνει τομείς 
στους οποίους μπορεί να γίνει 
μείωση δαπανών. Δύο από 
τους τομείς αυτούς είναι ο των 
Ενόπλων Δυνάμεων (όπου 
μπορεί να μειωθούν οι λει
τουργικές δαπάνες, χωρίς να 
μειωθεί η αμυντική ικανότητα 
της χώρας) και ο χώρος του 
φαρμάκου, όπου γίνονται 
σπατάλες δισεκατομμυρίων, 
όπως γράφει και στο τελευ
ταίο βιβλίο του ο κ. Σημίτης.

Η ανάπτυξη
— Προώθηση της ανάπτυξης,
η οποία θα ακολουθήσει τα 
πολύχρονα προγράμματα στα
θεροποίησης.
— Εκσυγχρονισμός του νέου 
θεσμού της Νομαρχιακής Αυ
τοδιοίκησης.
— Εξασφάλιση νέων υποδο
μών στην κοινωνική πρόνοια, 
τις τηλεπικοινωνίες και την 
έρευνα.
— Επανατοποθέτηση του ρό
λου της Ελλάδας στην Ευρώ
πη, τα Βαλκάνια και τη Μεσό
γειο.

Οι στενοί άνθρωποι του προέδρου
Οι πιο προσφιλείς άνθρωποι του Κ. Σημίτη ήταν κοντά 
του χθες οτην ορκωμοσία του ως Πρωθυπουργού της 
χώρας. Εκεί ήταν η σύζυγός του Δάφνη (στη φωτογρα
φία μαζί, λίγο μετά την ορκωμοσία) και η μία από τις 
δύο κόρες του, η Μαριλένα. Η άλλη κόρη του Φιόνα 
σπουδάζει καλές τέχνες στο Λονδίνο. Εκεί ήταν και ο 
αδελφός του Σπάρος (διακρίνεται στη φωτογραφία) 
που ήρθε από τη Γερμανία, όπου είναι εγκατεστημένος, 
προφανώς για να παραστεί σ’ αυτή την τόσο σημαντική

Περισσότερο συγκεκριμέ- 
νος αναμένεται να γίνει ο 
Πρωθυπουργός την προσεχή 
Δευτέρα στη Βουλή, κατά την 
παρουσίαση των προγραμμα
τικών δηλώσεων της κυβέρνη
σής του.

Χθες ο κ. Σημίτης ευχαρί
στησε τους βουλευτές Χρ. Ρο- 
κόφυλλο και Ευάγγ. Μαλέσιο, 
οι οποίοι -όπως είπε- ζήτησαν 
μόνοι τους να μη συμμετά- 
σχουν στην κυβέρνηση, για να 
τον διευκολύνουν στη συγκρό
τησή της.

Το μεσημέρι ο Πρωθυπουρ
γός θα δεχθεί τον πρεσβευτή 
της Γαλλίας, ο οποίος θα του 
δώσει μήνυμα του προέδρου 
Σιράκ. Και στις 7.30 το βράδυ 
θα μεταβεί στο πολιτικό γρα
φείο του στον Πειραιά, την 
ιδιαίτερη εκλογική του περι
φέρεια.

στιγμή του αδελφού του. 0  κ. Σπ. Σημίτης είναι καθη
γητής της Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρ
της και μόνιμος επισκέπτης καθηγητής στο περίφημο 
αμερικανικό πανεπιστήμιο Yale, θεωρείται σημαντικός 
παράγων της χώρας, αφού στο παρελθόν είχε συνερ
γαστεί με την κυβέρνηση της Εσσης ως 
μισάριου για θέματα προστασίας του απι 
πληροφοριών.
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Με τρίτο μάτι
«Θα ξανάρθουμε»

Από αλλού περιμέναμε εμείς οι δημοσιογράφοι τα 
«καρφιά» και από αλλού μας ήρθαν. Η αναβάθμιση του 
αναπληρωτή υπουργού ΠΕΧΩΔΕ σε υπουργό 
Δημόσιας Τάξης δεν φαίνεται να χαροποίησε τον 
Κώστα Γείτονα. «Συνηθίζουμε να λέμε ότι πρέπει να 
είμαστε έτοιμοι εμείς οι υπουργοί να φύγουμε ανά 
πάσα στιγμή από το πόστο μας. Ε, εγώ δεν είμαι...». Σε 
άλλο σημείο της ομιλίας του εξέφρασε την πικρία του 
για την απομάκρυνση του υφυπουργού Γιάννη 
Τσακλίδη και δεν δίστασε να κάνει μια πρόβλεψη και 
για τους δυο τους: «Θα ξανάρθουμε... Εχουμε φύγει και 
άλλες φορές». Θέλετε και άλλα;

Χ .ΤΖ .

Αναβαθμίσεις
Η μερική αλλαγή φρουράς στο υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ 
αποκάλυψε κάποια στοιχεία που αφορούν τη νέα 
κυβέρνηση, τα οποία είχαν περάσει απαρατήρητα. Ο 
Κώστας Λαλιώτης θα είναι στο εξής υπερυπουργός, 
αφού στις αρμοδιότητές του περνάνε ουσιαστικά όλα τα 
θέματα των μεγάλων έργων. Στο προηγούμενο σχήμα 
ήταν συνυπεύθυνος με τον Κώστα Γείτονα. 
Αναβαθμισμένος λέγεται πω ς θα είναι και ο ρόλος της 
Ελισάβετ Παπαζώη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο 
νέο καταμερισμό θα έχει αρμοδιότητες σε κάποιους 
τομείς του πολεοδομικού σχεδιασμού. Αλλά και ο νέος 
υφυπουργός Μανώλης Λουκάκης θα έχει 
περισσότερα καθήκοντα σε σχέση με τον προκάτοχό 
του, τον Γιάννη Τσακλίδη. Υπομονή λίγες ημέρες και 
τότε θα δούμε τι σχεδιάζει -για το υπουργείο του αυτή 
τη φορά- ο Κώστας Λαλιώτης.

Χ .ΤΖ .

Τα πνεύματά τους
Δυσκολεύτηκε πολύ ο Κ. Σημίτης στην απόφαση να 
μην συμπεριλάβει τον Τηλ. Χυτήρη στο πρώτο του 
κυβερνητικό σχήμα. Ηθελε, όμως, να δώσει ένα 
μήνυμα, μας έλεγε χθες στέλεχος του 
πρωθυπουργικού γραφείου. Για να επιβεβαιώσει δε του 
λόγου του το αληθές ανέφερε ότι, όταν ο Κ. Σημίτης 
τηλεφώνησε στον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο γιά 
νάτου ανακοινώσει την τελική του απόφαση, του είπε: 
Με σένα και με τη Μαρία (εννοούσε τη σύζυγο του 
Μαρία Φαραντούρη), αισθάνομαι ότι με συνδέει μια 
πνευματική σχέση. Κι αυτό μην το ξεχνάς. Με βάση 
αυτό, δύσκολα θα πίστευε κάποιος ότι οι δυο άνδρες 
δεν θα συναντηθούν και στο μέλλον -με πρωθυπουργό 
τον Κ. Σημίτη- γύρω από το μεγάλο τραπέζι του 
υπουργικού συμβουλίου.

Ν Τ.Ν Τ.

Κ εφ άϋιαμέσ α
Οσο χαλάρωσαν, χαλάρωσαν... Από σήμερα αρχίζει η 
σκληρή δουλειά, μια και ο Κ. Σημίτης δεν πρόκειται να 
τους αφήσει σε ησυχία, έλεγε χθες στο Κοινοβούλιο 
βουλευτής του κλίματος Σημίτη, ο οποίος δεν 
υπουργοποιήθηκε. Ο κ. Σημίτης ανήκει στην κατηγορία 
των ατόμων που δουλεύουν πολύ, σημείωνε ο εν λόγω 
βουλευτής. Κι αυτό σημαίνει ότι αναβολές οε 
αποφάσεις δεν χωράνε. Ο έλεγχος θα είναι 
καθημερινός. Τι πιο φυσιολογικό, θα διερωτηθεί ο 
καθένας. Κι όμως, κι όμως...

Ν Τ.Ν Τ.

*  Ο Κώστας Σημίτης είναι καλός στρατηγός. Ως 
τώρα τον γνωρίσαμε ως καλό τακτικιστή.
Περιμένετε λίγο και θα δείτε. Η εκτίμηση ανήκει 
στον καθηγητή και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κώστα 
Σοφούλη, που γνωρίζει πολλά χρόνια τον 
Πρωθυπουργό.

Ν Τ.Ν Τ.

Anao όνομα!
«Κωστής» αναφερόταν στις ανακοινώσεις του κόμματός 
του, «Κωστή» τον αποκαλούσαν οι συνάδελφοί του, 
«Κωστή» τον έγραφαν και οι εφημερίδες τον κ. 
Στεφανόπουλο από τότε που μπήκε στην πολιτική. 
Αίφνης, όταν εξελέγη στο αξίωμα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, έχασε στις επίσημες ανακοινώσεις το 
όνομα που επί 60 χρόνια έφερε και αποκαλείται στο 
εξής... Κωνσταντίνος. Η ιστορία επαναλαμβάνεται τώρα 
με τον Κώστα Σημίτη, για τον οποίο μάθαμε 
αιφνιδίως ότι στο εξής αποκαλείται και αυτός 
Κωνσταντίνος. Γιατί άραγε να πιστεύουν οι περί τους 
προέδρους ότι η προσφυγή στις μεγαλοπρεπείς 
εκδοχές των ονομάτων τους κάνουν τα πρόσωπα αυτά 
πιο σπουδαία; ι-ρ ρ

Το ΝΕΟ κυβερνητικό σχήμα «πέρασε» με  ελάχιστες εκδηλώσεις δυσαρέσκειας ,-Τ- ΙαλληΙ
ΕΠΟΧΗ
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ArateoetK  uo νο με υπαινιγμό·*
Ποικίλες ήταν οι 

αντιδράσεις 
υπουργών και άλλων, 

μη υπουργοποιηθέντων, 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ για 
τη σύνθεση της νέας  
κυβέρνησης. Οι αρνητικές 
αντιδράσεις ήταν, πάντως, 
λίγες και οι ενοχλημένοι 
μίληοαν με υπαινιγμούς.

Ενοχλημένος από τη μη χρη
σιμοποίηση του είναι ο Γιάννης 
Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος 
διευκρίνισε ότι ο κ. Σημίτης δεν 
ζήτησε τη γνώμη του για τη συ
γκρότηση του κυβερνητικού 
σχήματος, απλώς του τηλεφώ
νησε αφού είχε ανακοινωθεί η 
σύνθεσή του.

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός 
είχε εκφράσει τις ευχαριστίες 
του στον κ. Χαραλαμπόπουλο, 
με τον οποίο -όπως είπε- είχε 
μια μακρά συνομιλία «για το 
σχηματισμό της κυβέρνησης και 
την κυβερνητική πολιτική», χω
ρίς να διευκρινίσει πότε έγινε 
αυτό και αν του ζήτησε να μπει 
στην κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας 
Γερ. Αρσένης ρωτήθηκε αν έγι
ναν αποκλεισμοί στο σχηματι
σμό της νέας κυβέρνησης και 
απέφυγε ν ’ απαντήσει «όχι», 
μολονότι τρεις στενοί συνεργά
τες του μετέχουν στην κυβέρνη
ση. «Η ευθύνη για το σχηματι
σμό της κυβέρνησης είναι του κ. 
Σημίτη. Και η κυβέρνηση θα 
κριθεί από την αποτελεσματι- 
κότητά της. Διαφορετικά πρό
σωπα θα έφτιαχναν διαφορετι
κή κυβέρνηση. Αυτή είναι η κυ
βέρνηση Σημίτη», πρόσθεσε ο 
κ. Αρσένης.

«Καηά πήγαμε»
Αντίθετα, ο υπουργός Εθνι

κής Οικονομίας Γιάννος Παπα- 
ντωνίου είπε ότι δεν έγινε κα
νένας αποκλεισμός. «Είναι μια 
ισχυρή κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Ο υφυπουργός Μεταφορών 
Γ. Δασκαλάκης, στενός συνερ
γάτης του Ακη Τσοχατζόπου- 
λου, -που ρωτήθηκε επίσης αν 
έγιναν αποκλεισμοί απάντησε: 
«Καλά πήγαμε».

Δυσαρεστημένος είναι ο βου
λευτής Λ. Βερυβάκης. «Κεντοα- 
ριστερά χωρίς κεντροαριστε
ρούς δεν μπορεί να γίνει», είπε 
χαρακτηριστικά. «Η Κεντροα
ριστερά ήταν φιλολαϊκή και φι- 
λοκοινωνική. Ηταν επίσης

Βάσω, Ρέππας, Καστανίδης σ’ ένα από 
τα πηγαδάκια συμφιλίωσης που 

επικράτησαν χθες πριν και μετά την 
ορκωμοσία. Οι γενιές των 40 και 50 εκ 
των πραγμάτων έχουν πλήθος κοινών 

σημείων. Δεξιά, αντίπαλοι μεν αλλά 
και συνεργάτες οι δύο ηττημένοι, μα 

και υψηλά ιστάμενοι στη νέα 
κυβέρνηση. Το κορδωμένο ύψος Ακη· 

Αρσένη το μαρτυρά

εθνοκεντρική», πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος της Βουλής Απ. 

Κακλαμάνης διέψευσε ότι 
υπάρχουν βουλευτές που «πρό- 
σκεινται» σ’ αυτόν, με αιρορμή 
επισημάνσεις των μέσων ενημέ
ρωσης ότι σ’ αυτή την κατηγο
ρία ανήκει ο υφυπουργός Βιο
μηχανίας Φοίβος Ιωαννίδης. Σε 
δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης 
αναφέρει ότι είπε στον Πρωθυ
πουργό πως η σύνθεση της νέας 
κυβέρνησης πρέπει να απεικο
νίζει τη διάλυση όλων των προ
σωπικών ομάδων εντός της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δη
λαδή των δυναμικών μειοψη
φούν 25-30 συνολικούς βουλευ
τών, που για διαφόρους λόγους 
ακολούθησαν ώς τώρα... «λά
θος δρόμο»!

Ο πρόεδρος της Βουλής διευ
κρινίζει ότι δεν πρστεινε κανέ
να πρόσωπο στον Πρωθυπουρ
γό για υπουργοποίηση και τονί
ζει ότι όλοι οι βουλευτές «οφεί
λουν να στηρίξουν το νέο πρω
θυπουργό και την κυβέρνηση

στο εξαιρετικά δύσκολο έργο 
του».

Ο πρώην υπουργός Στέλιος 
Παπαθεμελής είπε σε ομιλία 
του ότι στα Σκόπια πρέπει να 
δοθεί ένα όνομα χωρίς τη λέξη 
Μακεδονία και τα παράγωγά 
της. «Καμιά υποχώρηση στο θέ
μα αυτό δεν είναι νοητή», τόνι
σε. Η ομιλία έγινε την Κυριακή

πριν από τη συγκρότηση της νέ
ας κυβέρνησης, την οποία ο κ. 
Παπαθεμελής είπε ότι θα στη
ρίξει. «Η κυβέρνηση που θα συ
γκροτηθεί πρέπει να τολμήσει 
τη διαμόρφωση μιας υψηλής 
εθνικής στρατηγικής, εκπονώ
ντας ένα μακρόχρονο σχεδία
σμά με σταθερούς στόχους και 
ιεραρχήσεις», είπε.

Επιστολή Λιβάνη στον Πρωθυπουργό
Επιβεβαιώθηκε χθες και επισήμως ότι ο 

Αντώνης Λιβάνης, ο επί 32 χρόνια στενός 
συνεργάτης του Α. Παπανδρέου, αρνήθηκε 
να συμμετάσχει στη νέα κυβέρνηση.

Και εξηγεί το γιατί με την ακόλουθη επι
στολή του προς τον Πρωθυπουργό:

«Αγαπητέ Κώστα,
Σε συγχαίρω για την εκλογή σου από την 

Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος, ως 
νέου Πρωθυπουργού της χώρας.

Γνωρίζεις ότι στάθηκα δίπλα οτονΑνδρέα 
Παπανδρέου από την πρώτη ημέρα της ει
σόδου του στην ενεργό πολιτική της χώρας. 
Και συνέδεσα την πολιτική μου δράση και^

την προσωπική μου συμπεριφορά μαζί του 
και με τις μεγάλες επιλογές του.

Μετά την ιστορική δήλωσή του για την 
έναρξη διαδικασιών για την εκλογή νέου 
Πρωθυπουργού, θεωρώ ότι ολοκληρώθηκε 
και ο ρόλος μου στην κυβέρνηση. Αυτή την 
επιλογή μου και τη θέση την είχα εκφράσει 
προς όλους μετά την απόφαση του Ανδρέα 
Παπανδρέου για την ανάδειξη νέου Πρωθυ
πουργού. Θα παρακαλούσα να κατανοήσεις 
ότι η απόφασή μου αυτή με καλύπτει ιστορι
κά, πολιτικός ηθικά και συναισθηματικά.

Σε διαβεβαιώνω πάντως ότι από τη θέση 
του βουλευτού του ΠΑΣΟΚ του μέλους του 
Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής

Επιτροπής του Κυήματος, θα συνεχίσω τους 
κοινούς αγώνες για την ενότητα της δημο
κρατικής προοδευτικής παράταξης που εκ
φράζεται από το ΠΑΣΟΚ που ίδρυσε και 
οδήγησε σε μεγαλειώδη πορεία οΑνόρέας Γ. 
Παπανδρέου.

Θα συνεχίσω επίσης με όλες μου τις δυνά
μεις την προσπάθειά μου για την ευδοκίμη
ση του κυβερνητικού έργου, στο πλαίσιο της 
λαϊκής εντολής της 10ης Οκτωβρίου 1993. Η  
συνεργασία μας και η φιλία μας, που ξεκί
νησε στα τέλη του 1964, σε διαβεβαιώνει ότι 
θα είμαι πάντα παρών σε ό,τι με χρειαστείς, 
εσύ και η κυβέρνησή μας».

Συμφιλίωση 
υπουργών 
στα πηγαδάκια 
της ορκωμοσίας

0  λαλίστατος υπουργός Εργασίας Γιαννόπουλος με τον μέχρι προ ημερών αντίπαλό του Τζουμάκα και 
τον πυροσβέστη (άλλοι τον θέλουν εμπρηστή) Λαλιώτη προ της ορκωμοσίας. Στο βάθος, ο 

προβληματισμένος αλλά ευχαριστημένος Παπαδόπουλος

Των ΝΙΚΟΥ ΚΙΑΟΥ 
ΑΛΙΚΗΣ ΜΑΤΣΗ

Κατά τα καθιερωμένα, 
απλά « η  χωρίς κάτι το 
ιδιαίτερο, έγινε χθες 

το μεσημέρι η ορκωμοσία 
της νέας κυβέρνησης. 
Προηγουμένως, με διαφορά 
πέντε λεπτών, ορκίσθηκε ο 
πρωθυπουργός Κ. Σημίτης.
Κι αυτό ήταν το καινούργιο 
στοιχείο.

Ηταν βέβαια ο πολλοστός 
πρωθυπουργός, τον οποίο όρκι
σε ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. 
Εχουν προηγηθεί οκτώ πρωθυ
πουργοί, ορκωμοσίες όμως πε
ρισσότερες. Ηταν ο πρώτος 
πρωθυπουργός που όρκιζε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. 
Στεφανόπσυλος.

Τα πηγαδάκια μεταξύ υπουρ
γών και υιρυπουργών έδωσαν 
και πήραν, κυρίως πριν από την 
ορκωμοσία του Κ. Σημίτη, ενώ 
περίμεναν στη μεγάλη αίθουσα 
του προεδρικού μεγάρου. Αλλη- 
λοσυγχαίρονταν, άλλοι χαρού
μενοι, άλλοι σκεφτικοί.
—Η ζωή συνεχίζεται, είπε χαμο
γελαστός ο Ακης Τσοχατζόπου- 
λος, απαντώντας σε χαιρετισμό 
δημοσιογράφου, ενώ ο Γερ. 
Αρσένης έδειχνε μάλλον συνο
φρυωμένος πιο πέρα.

Πρώτοι έφθασαν οι Γ. Πα- 
σχαλίδης, Μαν. Λουκάκης και 
Κ. Λαλιώτης.

Στις 12 ακριβώς ορκίσθηκε ο 
Κ. Σημίτης και υπέγραψε με δι
κό του στιλό στο βιβλίο. Μακριά 
στην αίθουσα της ορκωμοσίας 
παρακολουθούσαν η σύζυγός 
του Δάφνη, η μία κόρη του Μα- 
ριλένα (η άλλη απουσιάζει στο 
Λονδίνο) και ο αδελφός του 
Σπύρος, καθηγητής στο Πανεπι
στήμιο της Φρανκφούρτης και 
ανώτατο στέλεχο της γερμανι
κής διοίκησης.

ηΕιρήνη υμίν»...
Πέντε λεπτά αργότερα ορκί- 

σθηκαν οι 40 υπουργοί και υφυ
πουργοί. Πρώτος έφθασε ο 
Ευάγγ. Γιαννόπουλος. Τελευ
ταίος ο X. Καστανίδης, ενώ ο 
Ευάγγ. Βενιζέλος έψελνε συνο
δεύοντας το ιερό τελετουργικό.

Μετά την ορκωμοσία ένας- 
ένας χαιρετούσαν τον Πρόεδρο 
και τον Πρωθυπουργό, υπέγρα
φαν στο βιβλίο και μετά έπαιρ
ναν το αναψυκτικό τους (όσοι 
ήθελαν).

Νέα πηγαδάκια. Οπως και 
προηγουμένως, βρέθηκαν πάλι 
μαζί ο Ευάγγ. Γιαννόπουλος και 
ο Στ. Τζουμάκας, που δήλωσαν 
πως τα βρήκαν από το πρωί, ενώ 
ο Κ. Λαλιώτης συνιστούσε «ει
ρήνη υμίν». Θ. Πάγκαλος και Γ. 
Ρωμαίος συζητούσαν για την 
πολλή δουλειά εν όψει της δια
κυβερνητικής. (Λίγο αργότερα ο

Γ. Ρωμαίος, υπολογίζοντας τις 
διαστάσεις, έλεγε πως με τον Θ. 
Πάγκαλο είναι δυόμισι άνθρω
ποι...).

Φωτογραφίες συνεχείς, τηλε
οπτική κάλυψη απ’ όλα τα κανά
λια, φασαρία και μετά ησυχία. 
Πότε πάλι θα ξαναζήσει τόση 
κίνηση το προεδρικό μέγαρο!

Λίγοι οπαδοί
Από τις 11.15 περίπου το πρωί 

η ροή των αυτοκινήτων είχε κο
πεί στην οδό Ηρώδου του Αττι
κού. Η ορκωμοσία της νέας κυ
βέρνησης του Κ. Σημίτη, που 
επρόκειτο να γίνει στις 12, οδή
γησε την Τροχαία σ’ αυτή την 
απόφαση.

Η βροχή που έπεφτε, άλλοτε 
πιο δυνατά κι άλλοτε πιο σιγά, 
δεν εμπόδισε ωστόσο κάποιους 
από τους υπουργούς να έρθουν 
με τα πόδια και χωρίς ομπρέλες 
από τη γωνία της Ηρώδου του 
Αττικού ώς το προεδρικό μέγα
ρο πεζή. Οπως δεν εμπόδισε και 
τους λιγοστούς -  50 περίπου -  
οπαδούς του ΠΑΣΟΚ να στα
θούν εκεί επί μιάμισι ώρα για να 
υποδεχθούν και να χειροκροτή
σουν τον Πρωθυπουργό και τα 
40 μέλη του νέου υπουργικού 
συμβουλίου.

Στις 11.33 το πρωί έφπασε ο 
υφυπουργός Παιδείας Γ. Πα- 
σχαλίδης και δευτερόλεπτα αρ
γότερα ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ 
Κ. Λαλιώτης. Και ακολούθησαν 
οι κ. Κανελλόπουλος, Γείτονας, 
Γιαννόπουλος, Κοτσώνης, Πά
γκαλος, Παπαδέλλης, Παπαδή- 
μας, Ανωμερίτης, Μπαλτάς, 
Φούρας και Τζουμάκας. Η Βά
σω Παπανδρέου έφτασε στο 
προεδρικό μέγαρο στις 11.50 
π.μ. και χειροκροτήθηκε περισ
σότερο θερμά από τους υπόλοι
πους. Χαμογελαστή, δεν έκανε 
καμία δήλωση, όπως άλλωστε 
και όλα τα υπόλοιπα μέλη του 
υπουργικού συμβουλίου.

Ο Σημίτης
Ο κ. Σημίτης έφυγε από το 

πρωθυπουργικό γραφείο στη 
Βουλή στις 11.53 π.μ. και τρία 
λεπτά αργότερα στις 11.56 
έμπαινε με τη λευκή του ΒΜ\ν 
στο προεδρικό μέγαρο, συνο- 
δευόμενος από δύο ακόμη αυτο
κίνητα. Το χαμόγελο δεν έιρυγε 
από το πρόσωπό του και σήκω
σε το χέρι του να χαιρετήσει 
τους συγκεντρωμένους που τον 
χειροκρότησαν.

Η ορκωμοσία δεν κράτησε 
πολλή ώρα. Και ο πρώτος που 
αναχώρησε ήταν ο Αρχιεπίσκο
πος Σεραφείμ. Το παράθυρο 
του αυτοκινήτου ήταν κλειστό, 
έτσι δεν είχαμε την ευκαιρία να 
τον ρωτήσουμε αν θυμάται πό
σες κυβερνήσεις έχει ορκίσει.

Από τους υπουργούς, πρώτοι 
έφυγαν, χειροκροτούμενοι και

αυτοί, οι κ. Τσοχατζόπουλος και 
Αρσένης. Τους ακολούθησε πε
ζή μια «παρέα» που επιβιβάστη
κε στα αυτοκίνητά της επί της 
Ηρώδου του Αττικού. Ηταν οι 
υπουργοί Υγείας Αν. Πεπονής, 
Οικονομικών Αλ. Παπαδόπου
λος και οι υφυπουργοί Μεταφο
ρών Γ. Δασκαλάκης και Εμπορί
ου Μ. Χρυσοχοΐδης.

Η Βάσω Παπανδρέου βγήκε 
μαζί με τον υφυπουργό Εργα
σίας Λάμπρο Κανελλόπουλο, 
ενώ ο υπουργός Παιδείας Γ. 
Παπανδρέου συνοδευόταν από 
τον στενό συνεργάτη του πρω
θυπουργού Ν. Θέμελη.

Ο Κ. Σημίτης αναχώρησε στις 
12.38 μ.μ. Στο προτελευταίο αυ
τοκίνητο που βγήκε από το προ
εδρικό μέγαρο βρισκόταν η σύ
ζυγός του Δάφνη, μαζί με την

κόρη τους Μαριλένα και τον 
αδελφό του κ. Σημίτη, Σπύρο, 
που προφανώς ήρθε ειδικά γι’ 
αυτό τον λόγο από τη Γερμανία, 
όπου είναι εγκαταστημένος.

Και τελευταίος αναχώρησε 
εκείνος που πρώτος είχε έρθει. 
Ο υφυπουργός Παιδείας Γ. Πα- 
σχαλίδης.

Το πρώτο υπουργικό
Στη 1 μ.μ. συνεδρίασε το 

υπουργικό συμβούλιο. Χωρίς 
τηλεοπτική κάλυψη η πρώτη πα
νηγυρική συνεδρίαση. Είκοσι 
λεπτά κράτησε η συνεδρίαση. 
Ισως η τελευταία με τον Σωτήρη 
Λύτρα γραμματέα του υπουργι
κού συμβουλίου. Παραιτείται, 
μάθαμε.

Στη 1.30 μ.μ. το υπουργικό 
συμβούλιο έβγαλε τη φωτογρα

φία του στη μεγάλη σκάλα που 
οδηγεί από τα προπύλαια στον 
πρώτο όροφο του μεγάρου της 
Βουλής.

Κι αμέσως μετά ο πρωθυ
πουργός Κ. Σημίτης, με τον νέο 
κυβερνητικό εκπρόσωπο Δ. Ρέπ- 
πα, έκανε τις δηλώσεις του στην 
παλιά αίθουσα 223 του Συμβου
λίου της Επικράτειας, στον δεύ
τερο όροφο του μεγάρου.

Λεπτομέρεια: Καθυστέρησε 
να αρχίσει και περίμενε έως 
ότου ειδοποιηθεί η ΕΤ-1, που 
κάλυπτε το θέμα, να σταματήσει 
τα κινούμενα σχέδια που έδει
χνε...

Δεν δέχθηκε ερωτήσεις ο Κ. 
Σημίτης. Δεσμεύθηκε όμως ότι 
θα δώσει γενική συνέντευξη Τύ
που κι όχι ξεχωριστή σε ένα μέ
σο, εφημερίδα ή τηλεόραση.

ΕΛΑΤΕ ΞΕΚ Ο ΥΡΑ ΣΤΟ Ι.
Τεράστια ποικιλία επίπλων γραφείου σε έναν 
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ΚΚΕ:
ΚΑΜΙΑ
ΑΛΛΑΓΗ

ΚΑΜΙΑ αλλαγή στην 
πολιτική του ΠΑΣΟΚ με 
την ανάδειξη του Κ. 
Σημίτη στο αξίωμα του 
πρωθυπουργού δεν 
περιμένει το ΚΚΕ. Ο 
Μάκης Κοψίδης, 
υπεύθυνος του γραφείου 
Τύπου του κόμματος, 
δήλωσε χθες: «Οποιοι 
ελπίζουν ότι θα ’ρθουν 
“καλύτερες μέρες” με τη 
νέα κυβέρνηση του Κ. 
Σημίτη πολύ γρήγορα θα 
προσγειωθούν στη 
συντηρητική 
πραγματικότητα, στην 
αντιλαϊκή πολιτική που 
θα συνεχιστεί με 
αμείωτη ένταση και με 
αυτή την κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ».

Εξασφάλισε την εισαγωγή σοιι στο

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Κάνε τώρα μια διεθνή δυ
ναμική καρτέρα. Προετοιμά
σου σωστά, για το Ιόνιο Πα
νεπιστήμιο στα προπαρα
σκευαστικά τμήματα της 
CARIERRA και εξασφάλισε τη 
σίγουρη εισαγωγή σου.

Τα προπαρασκευαστικά τμή
ματα Διερμηνέων - Μετα
φραστών της CARIERRA είναι 
8μηνης διάρκειας και διδά
σκονται: Αγγλική - Γαλλική 
- Γερμανική Μετάφραση, 
Νέα Ελληνικά και Έκθεση.
------------ Γπτππ------------

Λειτουργούν 3ετή τμήματα 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 
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ΠΕΡΙ
ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
Πώς το είπε ο, 
επανυπουργοποιηθείς 
άλλωστε στην απο- 
ανδρεοποιημένη 
κυβέρνηση Σημίτη, Χάρης 
Καστανίδης, κατά την 
παρουσίαση του βιβλίου 
τού Λεωνίδα Κύρκου στη 
Θεσσαλονίκη: «Ζητώ 
συγγνώμη Λεωνίδα, παρ’ 
όλο που δεν ευθύνομαι

προσωπικά για 
εκείνον το 
χαρακτηρισμό 
το 1988 ως 
“ελίτα των 
σαλονιών”».
Η καλύτερη 
συγγνώμη με 
καθυστέρηση 
οχτώ χρόνων.

__ Επίκαιρη
ωστόσο, με 

Ζ  αναδρομική
ισχύ.
Υπονοούσε 

^  μυχιαίτατα
κεκρυμμένο:

^  «Τότε δεν
τολμούσαμε να 

Μ  διαμαρτυ-
μ ΐ ρηθούμε ή δεν

μας πέρασε 
ΙΑΙ από το νου,

αλλά κάπου στα 
Α  τρίσβαθα μας

ενοχλούσε το 
πνεύμα του». Α, 

2  Πταν λι’γο
ανοίκειο, λίγο

Β αποκρουστικό 
εκείνο το 
πνεύμα. Αλλά 

τότε καλπάζαμε επί της 
εξουσίας, ο αρχηγός ήταν 
πάνω στο βωμό του 
Αλάθητου. Δεν μας έπεφτε 
και λόγος και άρα όλα 
γίνονταν «χωρίς την 
προσωπική μου ευθύνη». 
Και ήρθε τώρα η ώρα της 
ευθύνης - τώρα που 
κατέπεσε αδύναμος και 
«αποσχηματισμένος» στο 
«Ωνάσειο». Τώρα που 
μπορούμε πια να 
σηκώσουμε το ανάστημά 
μας, να κάνουμε ακόμα και 
κυβέρνηση χωρίς τους 
«δικούς του ανθρώπους». 
Είναι κι αυτό ως ν’ 
απευθύνουμε πλαγίως και 
υποδορίως συγγνώμη - 
άλλωστε αλλάξαν και οι 
καιροί, δεν είναι πια των 
«ηχηρών συνθημάτων». 
Αλλαξε η Βάσω, επίσης και 
η Ελισάβετ - αυτή 
αστραπιαίως. Δεν θα 
ξαναπεί «η σύζυγος του 
Πρωθυπουργού είναι 
θεσμός». Τώρα δεν έχουμε 
στην κυβέρνηση ούτε έναν 
«προεδρικό», η Δήμητρα 
δίνει συνεντεύξεις σε 
περιθωριακά περιοδικά. Σε 
λίγο δεν θ’ αποτελεί ούτε 
«ένα προϊόν που πουλάει». 
Ετσι αντέξαμε ταπεινώσεις 
και ταπεινώσεις. 
Αγωνιζόμενοι για 
ταπεινούς και 
καταφρονεμένους. Ετσι 
ήρθε η ώρα και φθάσαμε σ’ 
έναν «τεχνοκράτη 
ευρωλάγνο», που δηλώνει 
συνέχεια «κεντροαριστερά» 
- όπως θέλαν οι καιροί.
Θ’ αρχίσουμε τον 
εκσυγχρονισμό από τον 
κρατικό μηχανισμό, θέλει 
καιρό. Τον κομματικό 
μηχανισμό μπορεί να τον 
αφήσουμε στην προϊούσα 
απίσχνανσή του, μένει έτσι 
κι αλλιώς πίσω από το 
βηματισμό της εποχής. Θα 
είναι ως ν’ απευθύνουμε 
ανομολόγητα και 
αναδρομικά συγγνώμη.

Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ ΚΑ ίΣΗ Σ
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ στην Ευρώπη για την ελληνική εξω τερική πολιτική με  Σημίτη - Πάγκαλο

Β λέ»·ν Avon ΟΜ t9 νίκα βέικηα

0  Πάγκαλος πρωταγωνιστεί στο πηγαδάκι με Σημίτη και Στεφανόπουλο, υπό τα βλέμματα 
Γιαννόπουλου-Λαλιώτη, αλλά πρωταγωνιστεί και στις σελίδες του ξένου Τύπου

ΠΑΡΙΣΙ

Η εφημερίδα «Μοντ» 
αναφέρεται στον 
σχηματισμό της νέας  

κυβέρνησης, σε 
ανταπόκριση από την 
Αθήνα, με τον τίτλο «οι 
εκσυγχρονιστές μπαίνουν 
εν δυνάμει στη νέα 
ελληνική κυβέρνηση.

Αλλά ο Κ. Σημίτης φρόντισε 
να μη δυσαρεστησει τις ηγετι
κές προσωπικότητες του 
ΠΑΣΟΚ». Η εφημερίδα ανα
φέρει ότι «η νέα κυβέρνηση χα
ρακτηρίζεται από την είσοδο 
εκσυγχρονιστών αλλά και τη 
διατήρηση πρώην υπουργών 
του Α. Παπανδρέου, απεικονί
ζοντας έτσι το πνεύμα αλλαγής 
και συνέχειας.

Ηγέτης της ελληνικής διπλω
ματίας είναι ο πληθωρικός Θ. 
Πάγκαλος, γνωστός για την 
τραχεία του ειλικρίνεια. Θα 
έχει καθήκον να διευθετήσει τη 
μακεδονική υπόθεση στα Ηνω
μένα Εθνη. Ο Κ. Πάγκαλος 
υπήρξε ο πρώτος που αποτόλ
μησε στις τάξεις των σοσιαλι
στών να κάνει δηλώσεις για 
άνοιγμα.

Η κυρία Παπανδρέου ανα
λαμβάνει ένα υπερυπουργείο 
και από τη θέση αυτή πρόκειται 
να δείξει τη θέληση του κ. Σημί
τη να πραγματοποιήσει καινο
τομίες στον κοινωνικό τομέα».

Οι οικονομικές εφημερίδες 
«Τρίμπιν» και «Εκο», όπως και 
η «Φιγκαρό», παρουσιάζουν τη 
σύνθεση της νέας κυβέρνησης 
σε σύντομα τηλεγραφήματα, με 
την αναφορά ότι οι νέοι υπουρ
γοί παίρνουν θέση στο ανανεω
μένο επιτελείο του Κ. Σημίτη, 
στο οποίο όμως βρίσκουν και 
πάλι θέση οι βετεράνοι του 
ΠΑΣΟΚ.

ΗΡΑ Φ ΕΛΟ ΥΚ Α ΤΖΗ

Ο αγγΗικός Τύπος
Ο βρετανικός Τύπος αναλύει 

τη σύνθεση της νέας κυβέρνη
σης και εκτιμά ότι αντικατρο- 
πτίζει την επιθυμία για αναμόρ
φωση και εκσυγχρονισμό της

οικονομίας και ενισχύει την 
ομάδα των ευρωπαϊστών. Προ
βλέπει ακόμα ότι θα ενισχυ- 
θούν οι σχέσεις της Ελλάδας με 
την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η εφημερίδα «Φαϊνάνσιαλ 
Τάιμς» υπογραμμίζει ότι δύο 
σημαντικές προσωπικότητες 
του ΠΑΣΟΚ και δεδηλωμένοι 
ευρωπαϊστές, ο κ. Πάγκαλος 
και η κυρία Βάσω Παπανδρέ
ου, ανέλαβαν σημαντικά πόστα 
στη νέα κυβέρνηση.

Αναφέρεται ιδιαίτερα στην 
επιστροφή του κ. Θόδωρου Πά
γκαλου στο υπουργείο Εξωτε
ρικών, υπενθυμίζοντας ότι στην 
προηγούμενη θητεία του στο 
ίδιο υπουργείο είχε χειριστεί με 
επιτυχία τις ευρωπαϊκές υποθέ
σεις. «Το πρώτο σοβαρό θέμα 
που έχει να αντιμετωπίσει ο κ. 
Πάγκαλος, ο οποίος έχει αναμ
φισβήτητα βαθειές γνώσεις στα 
ευρωπαϊκά θέματα, θα είναι 
της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας, 
δεδομένου ότι οι σχετικές δια
πραγματεύσεις έχουν προγραμ
ματιστεί να αρχίσουν στη Νέα 
Υόρκη τον επόμενο μήνα και ο

νέος υπουργός Εξωτερικών της 
Ελλάδος, προσθέτει η εφημερί
δα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι 
ευνοεί ένα συμβιβασμό».

Εκτιμά ακόμα ότι η σύνθεση 
της ελληνικής κυβέρνησης εκ
φράζει και την προσπάθεια του 
νέου πρωθυπουργού να διατη
ρήσει την πολιτική ισορροπία 
μεταξύ των εκσυγχρονιστών 
και των οπαδών του λαϊκισμού 
μέσα στο ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, η ίδια εφημερίδα τονί
ζει ότι ο κ. Σημίτης έχει στη διά
θεσή του λίγους μήνες να ισχυ
ροποιήσει τη θέση του πριν από 
το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που 
θα ψηφίσει για ένα νέο πρόε
δρο.

Η Αγκυρα
Την επιθυμία της Αγκυρας 

για βελτίωση των σχέσεων με 
την Ελλάδα εξέφρασε ο εκπρό
σωπος του τουρκικού υπουργεί
ου εξωτερικών, σχολιάζοντας 
την ανάληψη των καθηκόντων 
της κυβέρνησης Σημίτη. «Απο
τελεί ειλικρινή επιθυμία και ελ
πίδα μας να οδηγηθούν οι ελλη
νοτουρκικές σχέσεις προς το

καλύτερο, κατά τη θητεία της 
νέας κυβέρνησης», δήλωσε ο 
Ομέρ Ακμπέλ. Νωρίτερα ο 
Τούρκος υπουργός εξωτερικών 
Ντενίζ Μπάίκάλ είχε ζητήσει 
ένα «νέο ξεκίνημα» στις ελλη
νοτουρκικές σχέσεις.

Τον νέο Ελληνα πρωθυπουρ
γό συνεχάρη και ο πρωθυπουρ
γός της Γιουγκοσλαβίας Ράντο- 
γιε Κόντιτς. Σε συγχαρητήριο 
τηλεγράφημα εξέφρασε την πε
ποίθηση ότι η εκλογή του Κώ
στα Σημίτη στη θέση του πρω
θυπουργού θα συμβάλει στην 
παραπέρα ανάπτυξη των παρα
δοσιακά φιλικών σχέσεων και 
θα εμβαθύνει την ολόπλευρη 
συνεργασία Γιουγκοσλαβίας - 
Ελλάδας.

Θετικές είναι οι πρώτες αντι
δράσεις, για τη σύνθεση της νέ
ας κυβέρνησης, του γιουγκο
σλαβικού Τύπου, ενώ η εφημε
ρίδα «Πολίτικα» με προβολή 
στην πρώτη σελίδα, αναφέρει 
ότι περιμένει τον Σημίτη πολλή 
δουλειά.

Η εφημερίδα εκτιμά ότι υπε- 
ρίσχυσαν οι μεταρρυθμιστικές 
δυνάμεις, αλλά παράλληλα ο

Σημίτης κράτησε τις ισορροπίες 
μέσα στο κόμμα και τοποθέτη
σε υπουργούς που εκφράζουν 
όλες τις τάσεις.

Η «Νάσα Μπάρμπα» προ
βάλλει επίσης στην πρώτη σελί
δα την είδηση για τη νέα σύνθε
ση της κυβέρνησης με τον τίτλο 
«Ο Θόδωρος Πάγκαλος είναι ο 
νέος υπουργός Εξωτερικών». 
Επίσης γίνεται αναφορά στα 
νέα πρόσωπα που συμμετέχουν 
στο υπουργικό συμβούλιο, με 
ιδιαίτερη επισήμανση στην κυ
ρία Βάσω Παπανδρέου.

Δεν σχοηιάζει 
ηάγκαηο

Θετικά υποδέχθηκε τη νέα 
ελληνική κυβέρνηση η γερμανι
κή πολιτική ηγεσία, η οποία 
απέφυγε να σχολιάσει την 
υπουργοποίηση του Θεόδωρου 
Πάγκαλου και ανέφερε ότι το 
νέο σχήμα αποτελεί ένδειξη 
ενός σταθερού ευρωπαϊκού 
προσανατολισμού.

«Υπάρχει η αίσθηση μίας νέ
ας αρχής», δήλωσε διπλωματι
κή πηγή, η οποία χαρακτήρισε 
«ευχάριστη έκπληξη» τόσο τις 
ευρείες αλλαγές στο κυβερνητι
κό σχήμα, όσο και την παραμο
νή των βασικών στελεχών του 
οικονομικού επιτελείου, καθώς 
και του αναπληρωτή υπουργού 
Εξωτερικών για ευρωπαϊκά θέ
ματα Γ. Ρωμαίου.

Η επιστροφή του Θεόδωρου 
Πάγκαλου στο υπουργείο Εξω
τερικών ως επικεφαλής πλέον 
της ελληνικής διπλωματίας 
απασχόλησε τα γερμανικά μέ
σα ενημέρωσης. Σε σχετικά ρε
πορτάζ γίνεται αναφορά στις 
επικριτικές δηλώσεις Πάγκα
λου τον Νοέμβριο του 1993 για 
τον ρόλο της Γερμανίας στη 
βαλκανική κρίση.

Πάντως, ο κυβερνητικός εκ
πρόσωπος Πέτερ Χάουσμαν, 
απαντώντας σε σχετική ερώτη
ση, δήλωσε ότι «δεν επιθυμεί 
να σχολιάσει μεμονωμένα μέλη 
της νέας ελληνικής κυβέρνη
σης» και ότι «η γερμανική κυ
βέρνηση προσβλέπει σε μία κα
λή συνεργασία».

Ευφορία στο Σίτι του Λονδίνου για τον Σημίτη
ΛΟ Ν ΔΙΝ Ο

Του ΜΠΑΜΠΗ Μ ΕΤΑΞΑ
Η ΕΚΛΟΓΗ του Κώστα Σημί

τη στην πρωθυπουργία αποτελεί 
το καλύτερο από τα δυνατά σε
νάρια (best case scenario) από 
τη σκοπιά των αγορών. Αυτό 
αναφέρει μια πρώτη, εμπιστευ- 
τική, εκτίμηση της μεγάλης Τρά
πεζας επενδύσεων του Σίτι του 
Λονδίνου Salomon Brothers για 
τις αλλαγές στην ελληνική πολι
τική ηγεσία. Συντάκτης της σχε
τικής έκθεσης πιστεύεται ότι εί
ναι η κυρία Μιράντα Ξαφά, 
πρώην εξ απορρήτων σύμβου
λος για οικονομικά θέματα του 
κ. Μητσοτάκη, η οποία εδώ και 
μερικά χρόνια εργάζεται στη 
Salomon Brothers.

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση 
αναφέρει ότι ο νέος Πρωθυ
πουργός έχει καλό παρελθόν 
στο υπουργείο Εθνικής Οικονο
μίας στη δεκαετία του ’80. Οι δε

βασικές επιλογές του στο νέο 
κυβερνητικό σχήμα υπόσχονται 
συνέχεια, μετριοπάθεια και φι- 
λοευρωπάίκούς προσανατολι
σμούς.

Ο κ. Σημίτης, λέει η Salomon 
Brothers, θα στοχεύσει στον εκ- 
συγχρονισμό της οικονομίας, 
αλλά αντιμετωπίζει δυσκολότα
το έργο σε ό,τι αφορά την επα- 
ναδρομολόγηση του προγράμ
ματος ιδιωτικοποιήσεων και την 
επίτευξη των στόχων του προ
γράμματος σύγκλισης.

Εχοντας κληρονομήσει ένα 
χαλαρό προϋπολογισμό για το 
1996 θα πρέπει να κινηθεί γρή
γορα για να παγώσει ορισμένες 
δαπάνες και να βάλει μπρος τις 
δομικές αλλαγές που παραμέ
νουν το κλειδί για τη βελτίωση 
των δημόσιων οικονομικών. 
Ομως, τονίζει η έκθεση, πολιτι
κοί παράγοντες είναι πιθανό να 
οδηγήσουν σε καθυστέρηση.

Με λίγο καιρό ώς τις επόμε-

νες εκλογές του Οκτωβρίου 
1997 και με επικείμενο το συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ τον Ιούνιο ο κ. 
Σημίτης μάλλον θα αποφύγει να 
λάβει νέες σημαντικές πρωτο
βουλίες μέχρι τον Ιούνιο. Αν 
εκλεγεί αρχηγός του κόμματος 
και συγχρόνως το ΠΑΣΟΚ ανε
βεί στις δημοσκοπήσεις, δεν 
αποκλείεται να πάει σε πρόω
ρες εκλογές το φθινόπωρο ώστε 
να έχει μετά περισσότερο χρόνο 
για να εφαρμόσει μια σκληρή 
οικονομική πολιτική.

Ο νέος Πρωθυπουργός έχει 
φοιτήσει και στη Σχολή Οικονο
μικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου του Λονδί
νου, το γνωστό Ε8Ε. Ο κ. Σημί
της πήρε στο Ιϋ Ε  το πτυχίο Μά- 
στερ στα οικονομικά. Ο κ. Σημί
της έχει κρατήσει τις σχέσεις 
του με το παλιό του πανεπιστή
μιο και πριν από ενάμιση χρόνο 
ήταν ένας από τους σταρ προ
σκεκλημένους του μεγάλου συ-

νεδρίου για τον εκσυγχρονισμό 
στην Ελλάδα.

Μιλώντας στο BBC ο καθηγη
τής των διεθνών σχέσεων στη 
σχολή Φρεντ Χάλιντεϊ είπε ότι 
το LSE είναι ασφαλώς όλο χαρά 
που ο κ. Σημίτης εξελέγη πρω
θυπουργός, του ευχήθηκε κάθε 
επιτυχία και εξέφρασε την πε
ποίθηση ότι θα τα πάει καλά. 
«Το LSE παλαιότερα» είπε ο κ. 
Χάλιντεϊ, «είχε τη φήμη του κέ
ντρου όπου ανθούσαν αριστε
ρές, ριζοσπαστικές ιδέες.

Ο κ. Σημίτης εντάσσεται σε 
μια μακρά παράδοση αποφοί
των της σχολής που τώρα κατέ
χουν δημόσια αξιώματα σε πολ
λές χώρες και οι οποίοι είναι 
άνθρωποι με υπεύθυνη κοινωνι
κή συνείδηση, αλλά συγχρόνως 
και καλοί μάνατζερ, άνθρωποι 
που ξέρουν να διαχειρίζονται 
προσεκτικά το χρήμα».

Ο καθηγητής Χάλιντεϊ ανα
φέρθηκε στη συνέχεια και στα

τρία σημαντικότερα θέματα που 
θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο 
νέος Πρωθυπουργός: τη Διακυ
βερνητική, τη διεύρυνση της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης και την πα
ρουσία των ειρηνευτικών δυνά
μεων του ΝΑΤΟ στη Βοσνία.

Ο κ. Χαλιντέί τόνισε ότι η 
Ελλάδα -  αλλά και η Τουρκία -  
διαδραμάτισαν εποικοδομητικό 
ρόλο στις προσπάθειες να μην 
εξαπλωθεί η γιουγκοσλαβική 
σύρραξη· οι κυβερνήσεις τους, 
παρά τις θέσεις που έπαιρναν 
δημοσίως, αντέστησαν στις απο
σταθεροποιητικές πιέσεις που 
ασκούσαν οι ίδιες οι κοινωνίες 
τους και η Τουρκία πίεσε τη 
Βοσνία προς το συμβιβασμό, η 
δε Ελλάδα τη Σερβία.

Ο κ. Χάλιντεϊ πιστεύει ότι υπό 
την ηγεσία του κ. Σημίτη η Ελλά
δα θα συνεχίσει να παίζει αυτό 
το σταθεροποιητικό ρόλο στα 
Βαλκάνια.

ΤΟΠΡΟΦ,Λ THS KVBEPWH5H5 
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Αισιοδοξούν τα Σκόπια 
για Σημίτπ-Πάγκαλο
ΣΚΟΠΙΑ

Του ΤΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ικανοποί

ηση εκφράζεται στα Σκόπια για 
τη νέα ελληνική κυβέρνηση που 
ανέλαβε τα καθήκοντα της χθες, 
και ιδιαίτερα τόσο για τον πρω
θυπουργό Κώστα Σημίτη όσο και 
για τον υπουργό Εξωτερικών Θε
όδωρο Πάγκαλο.

Σε σχόλιο του ραδιόφωνου των 
Σκοπιών που μεταδόθηκε χθες το 
απόγευμα, τονίζεται γενικά για 
την υπόλοιπη κυβέρνηση ότι η 
σύνθεσή της αποτελεί μια προ
σπάθεια να κρατηθούν κάποιες 
ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ αλλά 
και ότι στην πλειοψηφία της δεί
χνει τάση αλλαγής πορείας από 
την πολιτική Παπανδρέου.

Ιδιαίτερα για το νέο πρωθυ
πουργό Κώστα Σημίτη για τον 
οποίο όλα τα μέσα ενημέρωσης 
των Σκοπιών υπογραμμίζουν τον 
ευρωπαϊκό του προσανατολισμό, 
το σχόλιο αναφέρει ότι είναι 
υπέρ των συμβιβαστικών λύσεων 
με τις γειτονικές χώρες και της 
δημιουργίας κλίματος συνεργα-

σίας στα Βαλκάνια.
Το ίδιο άλλωστε αναφέρει και 

για τον υπουργό Εξωτερικών Θε
όδωρο Πάγκαλο για τον οποίο 
μάλιστα υπενθυμίζει ότι στο πα
ρελθόν είχε δείξει επικριτική 
στάση έναντι της πολιτικής του 
Ανδρέα Παπανδρέου για το θέμα 
των Σκοπιών.

Το άρθρο καταλήγει πάντως 
με μια πικρή επισήμανση, ότι 
«δεν πρέπει να ξεχνούμε όμως 
ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι 
ακόμη ζωντανός»!
ΕΔπίβες για Rúan
Θ ΕΣΣΑ ΛΟ Ν ΙΚ Η
Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑΠΗ

Ο σημαντικότερος, ίσως, θεω
ρητικός της ύπαρξης «μακεδονι
κού έθνους» και ο μόνος που θα 
μπορούσε να αμφισβητήσει τη 
μονοκρατορία του Γκλιγκόροφ, ο 
Βασίλ Τουπουρκόφκι, έφθασε 
την Κυριακή ξαφνικά στη Θεσ
σαλονίκη και κατέλυσε στο ξενο
δοχείο... «Μακεδονία».

Κανείς και πολύ λιγότερο ο 
ίδιος δεν θέλησε ή (από ελληνι
κής πλευράς) δεν ήταν χθες σε

θέση να δώσει -τουλάχιστον στη 
Θεσσαλονίκη- οποιαδήποτε εξή
γηση για την απρόσμενη άφιξη 
του Τουπουρκόφσκι στη Θεσσα
λονίκη -ακριβώς την παραμονή 
της ορκωμοσίας στην Αθήνα της 
νέας υπό τον Κώστα Σημίτη ελλη
νικής κυβέρνησης. Σε συνάντηση 
που είχε με Ελληνες δημοσιογρά
φους, φάνηκε αισιόδοξος για τα 
ελληνοσκοπιανά, αλλ’ έχουν ιδι
αίτερο ενδιαφέρον τα όσα είπε 
για πρόσωπα και πράγματα της 
ελληνικής πολιτικής:

— Χαρακτήρισε τον απελθό- 
ντα υπουργό Εξωτερικών Κάρο
λο Παπούλια ως «πολύ καλό του 
φίλο» σπεύδοντας να προσθέσει 
(για να μη δημιουργηθούν εντυ
πώσεις...) ότι «ήταν πολύ υπεύθυ
νος και έξυπνος, εξυπηρετώντας 
την ελληνική κυβέρνηση».

— Είπε ότι ο Θεόδωρος Πά
γκαλος χαρακτηρίζεται ως «ευ
ρωπαϊστής στον τρόπο σκέψης» 
και ότι στη χώρα του (FYROM) 
«πιστεύουν ότι είναι ρεαλιστής 
πολιτικός».

«Ελπίζω», πρόσθεσε, «ότι αυτή 
η γνώση και ο σεβασμός για τον 
υπουργό των Εξωτερικών σας θα 
τον βοηθήσει να έχει μια διαφω- 
τιστική τοποθέτηση στη συμφω
νία (Ελλάδας - FYROM)».

— Εξέφρασε την πεποίθηση 
ότι οι συνομιλίες (για το όνομα) 
θα επιταχύνουν τη λύση και εκτό
ξευσε μια συγκαλυμμένη επίκρι
ση για το εμπάργκο: «Δεν γνωρί
ζω αν θα βρεθεί λύση τον επόμε
νο μήνα, είμαι όμως σίγουρος ότι 
κανείς πια δεν θα φανεί ανεύθυ
νος ώστε να έχουμε πισωγυρί- 
σματα».

—Είχε καλά λόγια για τη νέα 
κυβέρνηση: «Είναι μια νέα ευ
καιρία. Δεν λέω ότι η προηγούμε
νη δεν έκανε ό,τι μπορούσε καλύ
τερο. Νομίζω, όμως, ότι κάθε αλ
λαγή θα μπορούσε να είναι μια 
ευκαιρία για θετικότερες εξελί
ξεις. Ελπίζω ότι η νέα κυβέρνηση 
θα λύσει τα προβλήματα της 
Ελλάδας, θα καταφέρει να λύσει 
προς θετική κατεύθυνση τα προ
βλήματα με τη χώρα μου».

Καλή υποδοχή στη Λευκωσία
Λ Ε Υ Κ Ω Σ ΙΑ

Του ανταποκριτή μας 
ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ κυβέρνηση εξέφρασε την ικανο
ποίησή της για την παραμονή του Γεράσιμου Αρσέ- 
νη στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας και τον διορισμό 
των κ. Θεόδωρου Πάγκαλου και Γεωργίου Ρωμαί
ου ως υπουργού και αναπληρωτή υπουργού Εξωτε
ρικών, αντίστοιχα. Ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε και 
τις ευχαριστίες της προς τον απελθόντα υπουργό 
Εξωτερικών, Κάρολο Παπούλια, για τη συνεργα
σία, συμπαράσταση και βοήθεια του. Ικανοποίηση 
εκφράζεται και για την παραμονή του κ. Κουρή στη 
θέση του.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
Γιαννάκης Κασουλίδης, κληθείς να σχολιάσει τη 
σύνθεση της υπό τον κ. Σημίτη ελληνικής κυβέρνη
σης, δήλωσε: Η κυπριακή κυβέρνηση προσδοκά 
και είναι βέβαιη ότι θα έχει μια εγκάρδια και στε
νότατη συνεργασία με την κυβέρνηση του πρωθυ
πουργού Κώστα Σημίτη και εκφράζει την ικανοποί
ησή της, γιατί στα δύο σημαντικά υπουργεία, που 
έχουν σχέση με την Κύπρο, το υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας και το υπουργείο Εξωτερικών, έχουν ανα
τεθεί σε άτομα τα οποία είναι βαθείς γνώστες του 
κυπριακού προβλήματος. Δηλαδή τον κ. Γεράσιμο 
Αρσένη και τον κ. Θεόδωρο Πάγκαλο.

Το ίδιο, πρόσθεσε, ισχύει και για τον κ. Ρωμαίο 
και για τον κ. Κουρή.
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-«Ε»: Εκλογή Σημίτη στην πρωθυπουργία. Νέα 
εποχή στην πολιτική, νέο ύφος και ήθος στην 
άσκηση της εξουσίας;
— Π. Τατούλης: Πιστεύω ότι πράγματι η επιλογή αυτή, 
σε σχέση με όλες τις άλλες επιλογές στο ΠΑΣΟΚ, με 
σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες, ευτάκτως και 
ευπρεπώς, εγκαινιάζει μια νέα περίοδο που εγώ την 
ονομάζω «νέα εποχή». Για μένα νέα εποχή σημαίνει ένα 
καινούργιο πολιτικό πλαίσιο, όπου όλες οι πολιτικές 
δυνάμεις θα λειτουργούν με κύριο στόχο τον 
εκσυγχρονισμό, τόσο των κομμάτων όσο και της 
κοινωνίας.
-  Η εκλογή του κ. Σημίτη στην πρωθυπουργία, θα 
έλεγα ότι προκάλεσε μια ταραχή στους κόλπους της 
Ν.Δ. Εσείς τι λέτε;

«Να βρούμε τις  
προτάσεις που 
μας διαφοροποιούν 
από το ΠΑΣΟΚ»

— Η εκλογή του κ. 
Σημίτη σαφώς και 
δεν μπορεί να 
προκαλεί ταραχή. 
Απλώς επιβάλλεται 
στη Ν.Δ. να 
επαναπρο- 
σανατολίσει την 
αντιπολιτευτική και 
την πολιτική τακτική 
της στα καινούργια 
δεδομένα. Αλλωστε 
ας μην ξεχνάμε, 
ιδιαίτερα αυτοί που 
έδειξαν να 
τρομάζουν, ότι η 
Ν.Δ., τουλάχιστον 
θεωρητικά και 
λεκτικά, έσυρε το 
ΠΑΣΟΚ προς αυτή 
την κατεύθυνση. Η 
Ν.Δ., ως

εκφράζουσα και εκπροσωπούσα το συντηρητικό πολιτικό 
χώρο, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, γιατί η δική της 
πολιτική πρόταση αποτελεί έκφραση ενός γνήσιου και 
ουσιαστικού εκσυγχρονισμού. Αρκεί να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
Π Ε ΤΡ Ο  ΤΑ ΤΟ Υ Λ Η ,
ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

- Ο  εκπρόσωπος της Ν.Δ. Β. Μαγγίνας δήλωσε 
σήμερα (χθες) ότι η νέα κυβέρνηση είναι συνέχεια 
της προηγούμενης, η οποία απέτυχε οικτρά. Ετσι 
είναι;
-Θ εω ρώ  ότι το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε είναι 
ότι υπάρχει μια αλλαγή στη γενικότερη πολιτική πορεία. Κι 
αυτό θα πρέπει με σαφήνεια και σοβαρότητα να 
αποκρυπτογραφήσει η Ν.Δ. Θα πρέπει, λοιπόν, όλοι μαζί 
να εξασφαλίσουμε το καινούργιο πολιτικό πλαίσιο, που θα 
διασφαλίζει την αξιοπιστία των πολιτικών κομμάτων και 
των πολιτικών στην ελληνική κοινωνία και αμέσως μετά θα 
πρέπει να εξειδικεύσουμε τις δικές μας πολιτικές 
προτάσεις, που σαφώς μας διαφοροποιούν από το 
ΠΑΣΟΚ, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την 
εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού.
-  Για την αντιπολιτευτική τακτική της Ν.Δ., στις νέες 
συνθήκες που διαμορφώνονται, τι θα θέλατε να 
πείτε;
-Τ ο  πρώτο που έχει να κάνει η Ν.Δ. και ιδιαίτερα ο κ. 
Εβερτ, είναι μια προσπάθεια ανασύνταξης και 
επιστράτευσης όλων των πολιτικών δυνάμεων που 
καλύπτει ο πολιτικός μας χώρος, αναιρώντας την 
προηγούμενη επιζήμια τακτική, που σμίκρυνε τον πολιτικό 
μας χώρο, αυξάνοντας τα όρια της διεισδυτικότητάς μας. 
Εχει χρέος, λοιπόν, ο κ. Εβερτ να κάνει πράξη την 
επιθυμία για επάνοδο στη Ν.Δ. όλων των στελεχών, που 
για τον άλφα ή βήτα λόγο απομακρύνθηκαν από την 
παράταξη. Και δεύτερον, επιβάλλεται αμέσως η 
δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης, για να μπορέσει 
πραγματικά να ανππαρατεθεί επί της ουσίας στο νέο 
κυβερνητικό σχήμα.
-  Ποιους δηλαδή εννοείτε; Μήπως και τον κ. 
Σαμαρά;
—Σαφώς εννοώ τον κ. Ανδριανόπουλο και τον κ. 
Παπακωνσταντίνου. Οπως επίσης τα μεσαία ή 
χαμηλόβαθμα πολιτικά μας στελέχη, που έφυγαν από το 
κόμμα. Η Ν.Δ. έχει δυνατότητα και δυναμική να 
απευθυνθεί και να διεισδύσει τόσο στην Πολιτική Ανοιξη 
όσο και στο Συνασπισμό. Θεωρώ ότι είναι θετικό να 
δημιουργούνται συνθήκες άμιλλας των κομμάτων προς τα 
άνω. Αυτό άλλωστε αποτελεί την πιο ζωντανή ελπίδα του 
λαού και του έθνους μας...

Υστερόγραφο διαβόλου:
«Κάτι άλλαξε... Κάτι άλλαξε... Κάτι μπήκε σ τη  ζωή 
τους και τη  χάλασε...».
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ΑΠΟΨΕΙΣ
Η π ο λ ιτ ική  
κρ ό κληο η

ΤΟ 90% των αποφάσεων που αφορούν την οικονομική 
πολιτική κι ενδιαφε'ρουν τον κάθε πολίτη λαμβάνονται 
στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, χω ρίς επαρκή 
διαφάνεια  και σύμφωνα με τεχνοκρατικά δεδομένα. 
Επιβάλλονται στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε άλλο 
κράτος-μέλος, με συνταγματική ισχύ.

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ των κρατών-μελών κα ι ο ι πρω θυ
πουργοί τους περιορίζονται στην εφαρμογή των απο
φάσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης κα ι στη διαχείρ ιση 
των κονδυλίων της. Η  εισροή των κονδυλίω ν αυτών εί
ναι αναγκαία για  τις Ο ικονομίες τω ν κρατών-μελών, 
ιδίως των ασθενέστερων, όπω ς της Ελλάδας, κα ι τα  ο ι
κονομικά πλεονεκτήματα τόσο σημαντικά, ώστε κάθε 
πρωθυπουργός π ρέπει να  ανταποκρ ίνετα ι στις ευρω
παϊκές προδιαγραφές.

ΟΠΩ Σ γ ια  κάθε διαχειριστή, ο ι βασικές προδ ια γρα φ ές 
είναι τρεις: Εντιμότητα, αξιοπισ τία  κα ι διαχειριστική 
ικανότητα. Ο Κώστας Σημίτης ανταποκρ ίνετα ι στις 
προδιαγραφές. Η θος, ύφος, εργασία.

ΟΙ ΛΑΟΙ της Ευρώπης φ α ίνετα ι ότι έχουν α π οδεχθε ί τη 
λογική της Ενωσης. Εχουν παυσ ει ήδη να  δυσφορούν 
γ ια  το δημοκρατικό έλλειμμα. Α νανεώ νουν τη θητεία 
των κυβερνήσεων, αν δεν έχει εκδηλω θεί ανεντιμότητα 
ή αναξιοπιστία  ή ανικανότητα.

ΘΕΩΡΟΥΝ, στην περίπτωση αυτή, ότι ο ι κυβερνήσεις 
έχουν μάλιστα πλεονέκτημα έναντι της αντιπολίτευσης, 
λόγω της εμπειρ ίας και της συνέχειας στη διαχείριση. 
Γ ι’ αυτό εκδηλώ νεται πανευρω παϊκή  α δ ια φ ο ρ ία  -η 
οποία  επεκτείνετα ι θεαματικά  κα ι στην Ελλάδα- γ ια  
την πολιτική, τους παλιούς ιδεολογικούς δ ια χω ρ ι
σμούς, ακόμη και τις κοινω νικές κ ινητοποιήσεις, που 
τα εκλογικά σώματα θεω ρούν τελικά μάταιες κα ι μάλ
λον αντίθετες προς τις απαιτήσεις της καλής δ ια χε ίρ ι
σης. Πολλοί ψηφοφ όροι της Ν έας Δ ημοκρατίας στρέ
φονται ήδη προς το Π Α ΣΟ Κ  μετά την αλλαγή του 
Πρωθυπουργού.

ΟΜΩΣ η πρόκληση με την κυβέρνηση Σημίτη δεν  είνα ι 
μόνο να  ανταποκριθεί στις ευρω παϊκές προδιαγραφ ές. 
Ούτε η πρόκληση είναι, μόνο, να  χρησιμοποιήσει όλα 
τα περ ιθώ ρια  προς όφελος των ασθενεστέρω ν.

Η ΙΙΡΑΓΜΑΤΙΚΗ πρόκληση είνα ι να  χρησιμοποιήσει ο 
νέος Π ρωθυπουργός, ως εκπρόσω πος της Ελλάδας, το 
κύρος και την αξιοπιστία  του στην Ευρώπη με περ ισ 
σότερη δ ιαφ άνεια , με περισσότερη κοινω νική ευα ι
σθησία, γ ια  περισσότερη αντιπροσω πευτικότητα. Α υ
τός είναι σήμερα ο αγώ νας στην πολιτική, γ ια τ ί αυτό 
είναι το γήπεδο. Τον αγώ να  αυτόν, που κήρυξε ο 
Α νδρέας Π απανδρέου στις Κ άνες, π ρ έπ ε ι να  διεξαγά- 
γε ι ο Κώστας Σημίτης. Ο ι προγραμματικές δηλώσεις 
της νέας κυβέρνησης δεν π ρέπει ν α  τον ξεχάσουν.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

0ΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Ισορροπίες και προσβοκίες
Μ ε την πρώτη του κιόλας εμ πειρ ία  ο νέος πρω θυπουργός Κ. Σημί

της ένιω σε την ανάγκη να  εξομολογηθεί στον Π ρόεδρο  της Δ ημοκρα
τία ς Κ. Στεφανόπουλο πόσο δύσκολη δουλειά  ε ίνα ι ο ανασχηματι
σμός μιας κυβέρνησης, αφού π ρ έπ ε ι να  τηρηθούν πο ικ ίλες κα ι «λε
πτές ισορροπίες».

Αυτό φ α ίνετα ι δα  και από  την εικόνα  της νέα ς κυβέρνησης, η οποία
μάλλον θα κέρδιζε (θα  ήταν πιο 
ευπρόσω πη κα ι πειστική ότι ανή
κ ει στη «νέα  εποχή») με καμιά 
δεκαριά υφυπουργούς λιγότε- 
ρους.

Α λλά το θέμα  ε ίνα ι από  εδώ  
κα ι π έρ α  να  μη μείνει μόνιμη και 
κύρ ια  έγνο ια  του νέου  π ρω θυ
πουργού η διατήρηση αυτών των 
«λεπτών ισορροπιώ ν» -  από  φ ό 
βο μπας κα ι κάπο ιο  καπετανάτο  
σηκώ σει κ εφ άλ ι κ ι αρχίσουν ο ι 
εσω κυβερνητικές τρικλοποδιές.

Ο  νέος πρω θυπουργός δεν θα 
κ ρ ιθ ε ί σαν ο ικανός ισορροπι
στής, που δ ιασ φ αλίζει (βάζοντας 
συνεχώς νερό  στο κρα σ ί του), την 
οπω σδήποτε επισφαλή κομματι
κή ενότητα.

Θ α  κ ρ ιθ ε ί από  το αν κα ι κατά 
πόσον θα  α ντα ποκρ ιθεί στις 
προσδοκίες, που η εκλογή του δη
μιούργησε. Αν, δηλαδή, θα  είνα ι 
πράγματι πρω θυπουργός μιας κυ
βέρνησης «δουλειάς, ευαισθη
σίας, αξιοκρατίας, ήθους, τόλ
μης και αποτελεσματικότητας», 
όπως χθ ες υπεσχέθη.

Γ.Β.

Ε, ρε πρόεδροι...
-Θ α  χάσεις την υπουργική καρέκλα, 
τώρα που θα πας για πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ, «τσιγκλήσαμε» τον Κώστα 
Λαλιώτη, την ώρα που τηλεοπτικές και 
φωτογραφικές κάμερες αποθανάτιζαν 
την πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού 
συμβουλίου της κυβέρνησης Σημίτη. Και 
αντί για δυσαρέσκεια ή έστω 
διαμαρτυρία, εισπράξαμε ένα μεγάλο 
γέλιο, μαζί με μια υπεκφυγή:
-Α υτά  τα λές εσύ...
-Α φ ού εσύ τ’ αφήνεις ευθέως να 
εννοηθούν, τι να κάνουμε εμείς;
-  Εγώ απλώς είπα ότι είναι ένα καλό 
ερώτημα (αν θα διεκδικήσει την 
προεδρία του ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο), 
στο οποίο πρέπει να δώσω απάντηση. 
Δηλαδή, «βαράτε με κι ας κλαίω». Αλλά 
μήπως βιάζεται πολύ ο Λαλιώτης; 
Προηγούνται οι «εξηντάρηδες» Σημίτης 
και Τσοχατζόπουλος.
Ασε δε που μπορεί «να πάρει ανάποδες» 
κι ο μικρότερος του Ευάγγελος 
Βενιζέλος και να έχουμε πλήθος 
υποψήφιων προέδρων...

Γ.ΚΑΡ.

«Βαλτοί» είναι α υτο ί οι αναλυτές που  
^  επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά ότι ο κ.

9  Σημίτης εκτός από  καθηγητής είναι και 
συγγραφέας βιβλίων; Θέλουν δηλαδή αώνει 
και καλά να υποχρεώσουν τον Μ. Εβερτ να 
γράφει και αυτός καμιά πραγματεία  για να... 
τρέχουμε και να μη  φτάνουμε;

Παν.Τσ.

Ερωτήσεις;
Αν το δις εξαμαρτείν είναι κακό, 

τότε τι είναι το τρις; Ούτε και χθες 
δέχτηκε ο νέος πρωθυπουργός Κώ
στας Σημίτης ν’ απαντήσει σε δημο
σιογραφικές ερωτήσεις, ύστερα από 
την εκτεταμένη δήλωση που έκανε 
μετά την πρώτη συνεδρίαση του 
υπουργικού συμβουλίου.

Η δικαιολογία, ότι πρέπει πρώτα 
να αναγνωσθούν οι προγραμματικές 
δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, δεν 
είναι πειστική. Λίγο-πολύ το πλαίσιο

Παράπονα
«προεδρικών»
«Πνέουν μένεα» ορισμένοι 
«προεδρικοί», τόσο εναντίον τον 
Κ. Σημίτη όσο και εναντίον 
άλλων ηγετικών στελεχών τον 
ΠΑΣΟΚ (π.χ. Κ. Λαλιώτης) για 
την απομάκρυνσή τους από την 
κυβέρνηση.
Δεν μιλάνε δημόσια, αλλά 
αφήνουν διάφορες αιχμές, όπως 
έκανε χθες κατά την παράδοση 
τον υπουργείου ο Κίμων 
Κονλουρης. Το παράπονο που 
εκφράζουν ορισμένοι από αυτούς 
συνοψίζεται στην παρατήρηση: 
«Αποκαλούν “προεδρικούς” και 
όσους είμαστε 30 χρόνια δίπλα 
στον Παπανδρέου και όσους 
έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια 
συνδαιτυμόνες της Δήμητρας. 
Μπαίνουμε, λοιπόν, όλοι στο 
ίδιο τσουβάλι;»
Η  πολιτική είναι θέμα 
συσχετισμών. Ετσι οι σημερινοί 
παραπονούμενοι μπορεί να 
ελπίζουν ότι «πάλι με χρόνια με 
καιρούς...».

Γ.ΚΑΡ

είναι γνωστό. Τα ερωτήματα της κοι
νής γνώμης υπάρχουν από τώρα και 
ο Πρωθυπουργός υποχρεούται ν’ 
απαντά σε, έστω λίγα, ερωτήματα 
των δημοσιογράφων. Δεν έχει δα 
αγοραφοβία.

Αλλωστε, η εικόνα του Πρωθυ
πουργού να εκφωνεί ένα λόγο μπρο
στά στις τηλεοπτικές κάμερες δεν εί
ναι καθόλου... εκσυγχρονιστική. Και 
πρέπει τάχιστα ν ’ αλλάξει.

Γ. ΚΑΡ.

Μ ε γ ό Β η  α π ά θ ε ι α
Ηταν ειλικρινής ο απερχόμενος 

υφυπουργός Τύπου Ν. Αθανασάκης 
κατά την τελετή παράδοσης του 
υπουργείου χθες από τον επίσης 
απερχόμενο υπουργό Τηλ. Χυτήρη 
στο νέο, Δ. Ρέππα.
— Είναι αλήθεια ότι δεν παραδίδει 
κανείς ένα υπουργείο με χαρά, μην 
ακούτε τι λέμε, είπε, εκφράζοντας 
προφανώς όλους τους απερχόμε
νους υπουργούς, αναπληρωτές και 
υφυπουργούς, τους πρώην, τους νυν 
και τους μελλοντικούς.
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Οχι υπερβοηές κ. υπουργέ
Είπε ο νέος υπουργός Τύπον Δημ. Ρέππας στους 
δημοσιογράφους κατά την ανάληψη των 
καθηκόντων τον:
«Πιστεύω ότι ο καθένας μας έχει τη δική του 
αλήθεια. Η  αλήθεια είναι μεροληπτική, γιατί 
είναι υποκειμενική. Αυτό δεν είναι ενοχλητικό. 
Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε. Πρέπει, 
όμως, να οργανώσουμε το πλαίσιο της 
συνεργασίας μας, ώστε να συνεννοούμεθα και 
να συνεργαζόμαστε. Και πιστεύω ότι αυτό θα το 
πετνχονμε, αν με την υποκειμενική του αλήθεια 

ο καθένας παραμένει αυτόνομος και αδέσμευτος. Α ν δηλαδή ο 
υποκειμενισμός μας είναι ακηδεμόνευτος».
Και, βεβαίως, ο δημοσιογράφος από τη φύση της δουλειάς του 
οφείλει να είναι «αυτόνομος», «αδέσμευτος», «ακηδεμόνευτος» - 
και αμερόληπτος, θα προσθέσουμε εμείς.
Αλλά ο υπουργός Τύπου, αν επιδιώκει συστηματικά κάτι ως 
κυβερνητικός εκπρόσωπος και με τον πολυπρόσωπο μηχανισμό 
που διαθέτει, είναι, πρωτίστως, να εξωραΐζει την εικόνα της 
κυβέρνησης - άρα σκοπιμότητες υπηρετεί και μόνον αυτόνομος και 
ακηδεμόνευτος δεν είναι.
Ας περιορίσει, συνεπώς, τις διαβεβαιώσεις ή και τις φιλοδοξίες του 
ο κ. Ρέππας. Θα καινοτομήσει και θα επιτύχει και μόνον αν 
καταφέρει να μεταφέρει (και να μην αποκρύπτει) ακριβείς 
πληροφορίες - αν, δηλαδή, επιδίδεται ευσυνειδήτως και επαρκώς 
στην υπεύθυνη πληροφόρηση των πολιτών και όχι στην 
παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα.

Γ.Β.

Πρόσθεσε βέβαια ότι γίνεται αυτό 
επειδή δεν έχει προλάβει να τελειώ
σει αυτά που σχεδίασε κ.λπ.

Αλλά είπε, όντως, τη μεγάλη αλή
θεια. Τώρα, όμως, φεύγοντας...

ΝΙ.Κ.

Ουκ εν τω ποΠΠώ...
Ετοιμόλογος, χιουμορίστας, αλλά 

και... πολυλογάς αποδείχτηκε ο νέος 
υπουργός Τύπου και κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Δ. Ρέππας κατά τη χθε
σινή πρώτη παρουσία του στην αί
θουσα Τύπου. Ισως παρασύρθηκε 
από τα προηγηθέντα λογύδρια των 
αποχωρησάντων Τηλέμαχου Χυτή
ρη και Νίκου Αθανασάκη.

Βεβαίως, η ικανότητα του λέγειν 
θεωρείται βασικό προσόν του εκ
προσώπου κάθε κυβέρνησης. Ετσι κι 
αλλιώς, πάντως, αποκλείεται ο κ. 
Ρέππας να ξεπεράσει σε πολυλογία 
τον Κ. Λαλιώτη (παλιά, το 1985) και 
τον Ευάγγ. Βενιζέλο (πρόσφατα).

Αν τους ξεπεράσει, τότε αλίμονο 
στον Μπίθα που θα κάνει τις απομα- 
γνητοφωνήσεις και σε μας που θα τις 
διαβάζουμε.

Γ. ΚΑΡ.

Το Κερατσίνι
Ιδού το πρώτο πρόβλημα για τη 

νέα υπερ-υπουργό Βάσω Παπαν
δρέου: Το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο 
Κερατσίνι.

Χθες το πρωί τηλεφώνησε στον 
δήμαρχο Γ. Χάσκα και του ζήτησε 
μία μικρή πίστωση χρόνου, προκει- 
μένου να ενημερωθεί και να ασχο
ληθεί με το πρόβλημα.

Θα τη δώσουν; Γιατί όχι; Ετσι κι 
αλλιώς τόσο χρόνια αναπνέουν δη
λητήριο. Δεν θα χαθεί ο κόσμος για 
λίγες ακόμη μέρες. Η  οριστική λύση 
είναι αυτό που έχει σημασία.

Γ. ΚΑΡ.

Εως και 49...
Μας πληροφορούσαν χθες από το 

γραφείο του επίτιμου προέδρου της 
Ν.Δ. Κων. Μητσοτάκη ότι ο ίδιος εί
χε ορκίσει και ολιγομελέστερα του 
σημερινού υπουργικά σχήματα. 
Εφερνε δε ως παράδειγμα τις κυ
βερνήσεις του 1990 με 38 πρόσωπα 
και του 1992 με 35.

Δεν μας πληροφόρησαν βεβαίως 
για τον αριθμό με τον οποίο κατέλη
γαν οι κυβερνήσεις αυτές.

Εως και 49 με το συμπάθιο...
Π. Ζ.

Η ανατροπή
Θυμάστε τη θεαματική πιρουέτα 

της Βάσως Παπανδρέου στην όχι

προ πολλού χρόνου συνεδρίαση της 
Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ και την επίδοση 
του «σημειώματος της οργής» στον 
Ανδρέα Παπανδρέου;

Ο οποίος φέρεται να ρώτησε ενο
χλημένος χαμηλόφωνα: «Μα τι θέλει 
αυτή;».

Τώρα ίσως μπορεί να δώσει την 
απάντηση: Αυτός στο «Ωνάσειο» 
ανήμπορος και ημι-αποκαθηλωμέ- 
νος κι εκείνη μ’ ένα υπουργείο-μα- 
μούθ στα χέρια της.

Α . Κ.

Τ α υ τ ό τ η ς
ενδυμάτων

Στις αποχρώσεις της γραβάτας 
διέφεραν μόνον ενδυματολογικά, ο 
πρωθυπουργός Κ. Σημίτης με τον 
νέο υπουργό Τύπου και κυβερνητικό 
εκπρόσωπο Δ. Ρέππα.

Η αναπόφευκτη παρατήρηση των 
μπλε κοστουμιών και των γαλάζιων 
υποκαμίσων έγινε στην αίθουσα του 
Συμβουλίου της Επικράτειας, στις 
δηλώσεις που ακολούθησαν το 
υπουργικό συμβούλιο.

Η  γραβάτα του κ. Σημίτη, της φω
τιάς, πιο σκούρα εκείνη του κ. Ρέπ
πα.

Τουλάχιστον οι ενδυματολογικές 
τους προτιμήσεις παραμένουν στα
θερές.

Α.Ε.Μ .

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΧΕΣ. 
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Ε Ν Ο Σ  Α Τ Ο Μ Ο Υ /
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Του
ΒΙΚΤΩΡΑ
ΝΕΤΑ

Η 1  εκίνησε χθες η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
ΒΒΙ με πολλές ευχές, με ανανεωμένο πρόσωπο 
■ ■ - σ τ ο  μέτρο του δυνατού, της διατήρησης 
των ισορροπιών και του συσχετισμού των δυνά
μεων μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι η πρώτη κυβέρ
νηση του ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέ
ου και πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, 
αλλά με δέκα νέα στελέχη, που για  πρώτη φορά 
αναλαμβάνουν κυβερνητικές ευθύνες, όχι μόνο 
για να  δοκιμαστούν, αλλά και για  να διαμορφώ
σουν μαζί με τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη 
την εικόνα αλλαγής της νοοτροπίας, του ύφους 
και του ήθους της εξουσίας, που θέλουν και τα 
υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης, αφού όλοι ανα

γνώριζαν ότι ήταν κακή η εικόνα τα τελευ
ταία χρόνια. Και πρέπει να αλλάξει η ει
κόνα και για το καλό του τόπου και για την 
προοπτική της δημοκρατικής προοδευτι
κής παράταξης.

Ε ίναι ένα νέο ξεκίνημα, με ουσιώδεις 
διαφορές από την πρώτη άνοδο του 
ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Το 1996 δεν είναι 
1981. Τότε το ΠΑΣΟΚ είχε το δυναμισμό 
λαϊκού κινήματος και χωρίς παρελθόν 
στην άσκηση της εξουσίας. Ο μόνος με κυ
βερνητική πείρα ήταν ο Ανδρέας Παπαν
δρέου. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ είχε παρελθόν,

δρέου στη Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ τον Ιούλιο 
του 1995. Είπε τότε: «Μάθαμε να κυβερνούμε, 
αλλά υποστήκαμε και τη φθορά της εξουσίας. 
Μ άθαμε να  διαχειριζόμαστε το κράτος, αλλά 
και, εν μέρει, ενσωματωθήκαμε στη λογική του». 
Αυτά είναι δύο αρνητικά στοιχεία, που κληρονό
μησε η σημερινή κυβέρνηση και πρέπει να 
απαλλαγεί από το βάρος τους. Το γνωρίζει ο 
Κώστας Σημίτης, γ ι’ αυτό και χθες υπογράμμισε 
με προσεκτική διατύπωση: «Το ήθος και το.ύφος 
της εξουσίας είναι για  μια κυβέρνηση στοιχεία 
αναπόσπαστα της ταυτότητάς της. Ξεκινάμε μια 
νέα περίοδο, που πρέπει να σφραγίσουμε με 
ήθος και ύφος που ανταποκρίνονται στις σημε
ρινές αντιλήψεις της κοινωνίας. Η  κοινωνία 
απαιτεί η ηγεσία της να είναι υπόδειγμα συμπε
ριφοράς. Και πρέπει να  προσφέρουμε αυτό το 
υπόδειγμα». Και κατέληξε: «Η κυβέρνηση θα εί
ναι κυβέρνηση δουλειάς, ευαισθησίας, αξιοκρα
τίας, ήθους, τόλμης και αποτελεσματικότητας».

Bi

EUdévn ΙΟΙ ΠΑΣΟΚ
n επιτυχία
tou Kúota znpitn

από το οποίο μπορεί να αξιολογήσει κανείς πολ
λά θετικά, αλλά και πολλά αρνητικά στοιχεία. 
Και γ ι’ αυτό χρειάζεται ξεκαθάρισμα ανάμεσα 
στο ενεργητικό και το παθητικό του. Αυτό, άλ
λωστε, εκφράζει και η θέση του νέου πρωθυ
πουργού Κώστα Σημίτη, που μίλησε αμέσως με
τά την εκλογή του για  «κυβέρνηση συνέχειας», 
αλλά και για ανανέωση. Ε ίναι ο δύσκολος συν
δυασμός, που απαιτεί προσεκτικά, αλλά και τολ
μηρά βήματα. Προσεκτικά, για  να διατηρηθεί η 
ενότητα, αλλά και τολμηρά, για να γίνει η ανα
νέωση. Είναι αναπόφευκτοι οι ελιγμοί για το συ
γκερασμό τάσεων και απόψεων, αλλά αναπό
φευκτες και οι ρήξεις με επιδιώξεις που μπορεί 
να υπονομεύσουν το έργο της κυβέρνησης. Στις 
ρήξεις και τους ελιγμούς ήταν μοναδικός ο 
Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά δεν πρέπει να ξε
χνάμε ότι λειτουργούσε με άλλα δεδομένα. Ηταν 
ο ιδρυτής και αδιαμφισβήτητος αρχηγός του 
ΠΑΣΟΚ, πρωθυπουργός προσωπικών εκλογι
κών θριάμβων και είχε πάντοτε τον πλήρη έλεγ
χο και της κυβέρνησης και όλων των κομματικών 
οργάνων. Με άλλα δεδομένα ξεκινάει ο Κώστας 
Σημίτης, γ ι’ αυτό και δεν πρέπει να γίνονται συ
γκρίσεις των κινήσεών του με τις κινήσεις που 
έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αναπόφευκτα 
θα είναι διαφορετικές, όχι μόνο λόγω περιστά
σεων και συγκυριών, αλλά και λόγω χαρακτήρα 
και νοοτροπίας. Αν ο Κώστας Σημίτης επιχει
ρούσε ρήξεις για  βαθύτερες τομές στη σύνθεση 
της κυβέρνησης, οπωσδήποτε θα αντιμετώπιζε 
αξεπέραστα προβλήματα.

Β
Ε σπ ευσαννα
παρεξηγήσουν οι πιο 
πολλοί τη ν  παρουσία του  
κ. Π επονή στο

«Ωνάσειο» κα ι να την  
ερμηνεύσουν ω ς τρ ικ  

δημοσ ίω ν σχέσεων, προσβολή στο 
νέο πρω θυπουργό και τινά  
κακόβουλα. Α ν  δ εν  πάει ο  
υπ ουργός Υγείας στο ίδρυμα, 
ποιος θα  πάει;

εβαίως, όλα αυτά δεν θα γίνουν μόνο με τα
κτικές συνεδριάσεις του υπουργικού συμ
βουλίου και των άλλων κυβερνητικών ορ

γάνων. Ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός πρέ
πει να βγει από το λήθαργο και την απραξία. Να 
αλλάξει η κατεστημένη νοοτροπία, να φυσήσει 

νέος άνεμος, να κινητοποιηθούν 
δημιουργικές δυνάμεις, αποστα- 
σιοποιημένες ή παραγκωνισμέ
νες σήμερα.

Για να γίνουν, όμως, όλα αυτά 
θα χρειαστεί στη βούληση του 
Πρωθυπουργού και της κυβέρ
νησης να ανταποκριθούν και η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα, ανα
λαμβάνοντας νέους ρόλους, αλ
λά και το αποδιοργανωμένο 
ΠΑΣΟΚ, που πρέπει να ανασυ
γκροτηθεί, όπως είχε επισημάνει 
και ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλ
λά δεν ξεκίνησε τις διαδικασίες 
για  να γίνει πράξη.

Αυτό θα πρέπει να  το επιχει
ρήσει ο Κώστας Σημίτης, όσο κι 
αν υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθεί 
απέναντι σε δύσκολες και απρό
βλεπτες καταστάσεις. Δύο επιλο

γές έχει ο νέος πρωθυπουργός:
•  Πρώτη: Να συμπορευτεί με το υπάρχον κομ
ματικό κατεστημένο, κάνοντας τους απαραίτη
τους ελιγμούς και συμβιβασμούς, για να πετύχει 
προοδευτικά αλλαγές ανασυγκρότησης, ώστε να 
προκύψει νέα εικόνα, ενδεχομένως από το συ
νέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου θα έχουμε μια νέα 
αναμέτρηση για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Εως 
τότε ο Κώστας Σημίτης πρέπει να κάνει πολλές 
και αποτελεσματικές κινήσεις ως πρωθυπουρ
γός, γ ια  να πετύχει να εκλεγεί και πρόεδρος του 
Κινήματος.
•  Δεύτερη: Αν ο Κώστας Σημίτης διαπιστώσει 
ότι δεν του «βγαίνει» η πρώτη κίνηση, τότε θα 
πρέπει να σκεφτεί την αναμέτρηση και τις ρή
ξεις που αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε εκλο
γές, όσο έχει ακόμη την καλή μαρτυρία και την 
εικόνα του ανανεωτή και εκσυγχρονιστή, πριν 
του τη χαλάσει η συμβίωση με τη φθορά του κα
κού παρελθόντος. Με εκλογές μπορεί να του λυ
θούν τα χέρια, καθώς θα είναι απευθείας από το 
εκλογικό σώμα εκλεγμένος πρωθυπουργός και 
θα έχει τη δυνατότητα να κάνει τις δικές του επι
λογές σε πρόσωπα και πολιτική.

Θ

Τ όλμησε, ωστόσο, ο Κώστας Σημίτης ένα 
πρώτο βήμα Ρε ττΙ μείωση του αριθμού των 
μελών της κυβέρνησης. Και στην πρώτη συ

νεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου έδειξε 
αποφασισμένος να δρομολογήσει άλλους ρυθ
μούς δουλειάς και συντονισμού, με τακτικότερες 
συνεδριάσεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει 
η πολυτέλεια των καθυστερήσεων και των ανα
βολών, γιατί «η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμέ
νει». Και πράγματι, δεν μπορεί άλλο να περιμέ
νει, για  να περάσει στον εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη.

Τι περιμένει, όμως, η κοινή γνώμη από τη νέα 
κυβέρνηση, την οποία είδε θετικά στην πλειονό
τητά της; Περιμένει, πρωτίστως, αλλαγή νοοτρο
πίας, αξιοπιστία, ειλικρίνεια και απστελεσματι- 
κότητα. Θα χρειαστεί εδώ να θυμηθούμε μερι
κές επισημάνσεις που έκανε ο Ανδρέας Παπαν-

. α  είναι πειρασμός για τον Κώστα Σημίτη η 
I δεύτερη λύση, που θα του εξασφαλίσει κυ- 
'ρ ια ρ χ ία  στο κόμμα και την κυβέρνηση. 

Πριν το τολμήσει όμως, πρέπει να μετρήσει κα
λά τις δυνάμεις του και τις δυνατότητές του. Και 
ακόμη θα πρέπει προηγουμένως να εξαντλήσει 
όλες τις προσπάθειες, να πείσει για  την ανανέω
ση και τον εκσυγχρονισμό του ΠΑΣΟΚ. Και 
μάλλον φαίνεται ώριμο το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον 
ο κόσμος του, να δεχθεί την ανανέωση και τον 
εκσυγχρονισμό. Δεν το θέλουν, ενδεχομένως, 
κάποιες φιλοδοξίες και επιδιώξεις.

Για να πετύχει, ωστόσο, ο Κώστας Σημίτης ως 
πρωθυπουργός, δεν πρέπει να είναι «υπό προ
θεσμίαν» ούτε αυτός ούτε η κυβέρνησή του. Και 
πρέπει να εκτιμηθεί σοβαρά και υπεύθυνα από 
το ΠΑΣΟΚ ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κυ
βέρνηση Κώστα Σημίτη, αλλά κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ με όλες τις τάσεις μέσα. Επομένως, η 
επιτυχία της ή η αποτυχία της θα καταλογιστεί 
στο ΠΑΣΟΚ συνολικά. Γ Γ αυτό και πρέπει, με 
την ανεπιφύλακτη υποστήριξη όλου του 
ΠΑΣΟΚ, να πετύχει, γιατί η «Ελλάδα δεν μπο
ρεί να περιμένει» ούτε και αντέχει ο τόπος πει
ραματισμούς και προσωπικούς ανταγωνισμούς.



ΠΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΙΑ...
Εντάξει, είπαμε καλός ο 
εκσυγχρονισμός, καλή η 
εργασιοθεραπεία, καλό 
ένα διαφορετικό ήθος και 
ύφος της κυβέρνησης, 
αλλά μην τα πάρουμε όλα 
καιτοις μετρητοίς... Γιατί 
τότε είμαστε 
υποχρεωμένοι να 
...κλείσουμε ως στήλη 
κριτικής και σχολιασμού... 
Είπαμε να βρουν 
δουλειά οι πολιτικοί ή 
για την ακρίβεια να 
ξαναανακαλύψουν τη 
δουλειά τους, αλλά μη 
βρεθούμε εμείς 
άνεργοι...

•  ·  ·  Θα μου πείτε, πολύ 
αισιόδοξος μας 
προέκυψες ξαφνικά. Είναι 
ποτέ δυνατόν εν Ελλάδι να 
γίνουν αμέσως πράξεις οι 
υποσχέσεις και οι 
εξαγγελίες; Δεν το ’χουμε 
δει ως τώρα και παρ' όλη 
την καλή διάθεση που 
έχουμε, φοβάμαι ότι δεν 
θα το δούμε και στο άμεσο 
μέλλον. Αλλωστε 
υπάρχουν τόσα αστέρια 
στο χώρο της πολιτικής 
που αναζητούν υπόσταση 
και προοπτική μέσα από 
βαρύγδουπες δηλώσεις, 
που δεν νομίζω ότι θα 
μας αφήοουν να 
πλήξουμε 
...εκσυγχρονιστικά.

•  ·  ·  Ηδη πριν καλά καλά 
ορκιστεί η νέα κυβέρνηση, 
πριν αρθρώσει τον 
παραμικρό πολιτικό λόγο, 
άρχισαν τις 
περατζάδες από τα 
κανάλια ψελλίζοντας 
κάτι περί αποκλεισμών, 
ανισορροπιών, 
ποσοστώσεων και πάει 
λέγοντας. Φανταστείτε 
τι έχει να γίνει σε λίγο 
καιρό από τους 
Βερυβάκηδες, 
Δροσογιάννηδες. 
Κουλούρηδες, καθώς θα 
υπάρχει και πραγματικό 
έδαφος κριτικής. Αφήστε 
βέβαια που αν πάνε και για 
συνέδριο τον Ιούνιο, θα 
καεί το... πελεκούδι σε 
δηλώσεις κι αντιδηλώσεις.

•  ·  ·  Για να μην πούμε 
βέβαια για κάτι 
υπόλοιπα... 
απλήρωτων 
λογαριασμών, που θ' 
αρχίσουν σε λίγο να 
έρχονται στην επιφάνεια. 
Πάρτε για παράδειγμα 
τους περιβόητους 
προεδρικούς που 
βρέθηκαν ξαφνικά στο πυρ 
το εξώτερον και 
φορτώθηκαν όλες τις 
αμαρτίες του κινήματος... 
Δεν μπορεί, κάποια στιγμή 
θα περάσουν στην 
αντεπίθεση με κάθε... 
ευγενή μέθοδο, όπως 
άλλωστε μας έχουν 
συνηθίσει. Ας 
ξεχαστούμε λοιπόν για 
λίγο στην... 
εκσυγχρονιστική 
ηρεμία περιμένοντας 
τα μποφόρ που έτσι κι 
αλλιώς θα ’ρθουν. 
ΣΗΦΗΣ ΠΟΛΥΜ ΙΛΗΣ
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Ε ν -Σ ταςεις

Φαντασία και πολιτική
Με όσα συνέβησαν τον τελευταίο 

καιρό, εντός και εκτός του «Ω- 
νασείου» και της κυβέρνησης, 

πού χρόνος (και χώρος) να ασχοληθεί 
κανείς με άλλα προβλήματα; Ετσι, στην 

αφάνεια πέρασαν θέ
ματα τα οποία, κάπο
τε, πολιτικοί και πα
ράγοντες των Μ.Μ.Ε. 
θεωρούσαν ιδιαίτερα 
«αβανταδόρικα» και, 
κατά συνέπεια, τα 
αντιμετώπιζαν - του
λάχιστον στα λόγια - 
ως πρώτη τους προτε
ραιότητα. Ενα παρά- 

Της ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ δείγμα; Τα ναρκωτι-
ΚΑΖΑΛΟΤΙ κά. Το αποτέλεσμα;

Φέτος, με την αρχή 
του νέου έτους, δεν 

πληροφορηθήκαμε καν τους «καθιερω
μένους» αριθμούς που αναφέρονται 
στους θανάτους ανάμεσα σε χρήστες 
ηρωίνης. Καμία αναφορά δεν έγινε, 
δηλαδή, στο γεγονός ότι το 1995 έχα
σαν - χάρη στην εθελοτυφλία ορισμέ
νων - άδικα τη ζωή τους 180 νεαρά 
πρόσωπα. (Το στοιχείο αυτό πληροφο
ρηθήκαμε από τον Κλεάνθη Γρίβα, 
έναν από τους λίγους που ακόμη νοιά
ζονται για τέτοιες «λεπτομέρειες»).

Βέβαια, αυτές τις ημέρες - μοναδική 
ακτίνα ηλίου στο βαθύ σκοτάδι - ξεκι
νούν και στην Ελλάδα, με καθυστέρη
ση τουλάχιστον είκοσι χρόνων, προ
γράμματα διάθεσης υποκατάστατων

(μεθαδόνης). Με αποκλειστικό όπλο τη 
«μαγική» αυτή συνταγή οι μαθητευόμε- 
νοι μάγοι του υπουργείου Υγείας σκο
πεύουν να αντιμετωπίσουν ένα πρό
βλημα που έχει αποκτήσει στη χώρα 
μας ανησυχητικές διαστάσεις. «Ουκ εν 
τω πολλώ τω ευ». Πάντα πιστοί στις αρ
χές των προγόνων οι σοφοί μας σωτή- 
ρες αποφάσισαν να απευθύνουν τα εν 
λόγω προγράμματα μόνο σε 300 άτομα 
(200 στην Αθήνα και 100 στη Θεσσαλο
νίκη) προσεκτικά επιλεγμένα ανάμεσα 
στους, τουλάχιστον, 150.000 χρήστες 
ηρωίνης οι οποίοι κάθε μέρα θέτουν σε 
κίνδυνο τη ζωή τους στις «πιάτσες» της 
χώρας. Η διαδικασία επιλογής (σύμ
φωνα με όσα δήλωσε πρόσφατα στο 
«ΒΗΜΑ» ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Σ. 
Μανίκας) έγινε μετά από λεπτομερείς 
ιατρικούς, εργαστηριακούς ελέγχους, 
προσωπικές συνεντεύξεις κ.λπ. Ο λό
γος των εξαντλητικών αυτών διαδικα
σιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι υπο
ψήφιοι; Λειτουργούν «αναμφισβήτη
τα» ως τέλειο άλλοθι της καθυστέρησης 
στην εφαρμογή των προγραμμάτων.

Από τη μεριά μας, πάντως, ευχόμα
στε καλή τύχη στους 300 που συμμετέ
χουν στο «πείραμα της μεθαδόνης» με 
την προσδοκία ότι στο μέλλον ο αριθ
μός όσων θα έχουν την ευκαιρία να ξε- 
φύγουν από τα χέρια των εμπόρων του 
θανάτου θα αυξηθεί. Καλή τύχη ευχό
μαστε, επίσης, στη νέα κυβέρνηση Ση
μίτη με την ελπίδα, ίσως την αυταπάτη, 
ότι, μεταξύ των άλλων, θα λάβει, επιτέ-

Τα προγράμματα 
μεθαδόνης μπορεί 
να ξεκινούν, αλλά 
το πρόβλημα 
των ναρκωτικών 
είναι τόοο μεγάλο 
που δεν αρκούν 
κάποια παυσίπονα

λους, στα σοβαρά ένα πρόβλημα το 
οποίο μέχρι σήμερα έχει αντιμετωπι
στεί με «προσεγμένη» αδιαφορία.

Βέβαια, ενώ ορισμένοι αδιαφο
ρούν, ευτυχώς, άλλοι νοιάζονται. 
Είναι η περίπτωση εκατοντάδων 

ευαισθητοποιημένων πολιτών σε όλο 
τον κόσμο που θέτουν τις γνώσεις τους 
και το ταλέντο τους στην υπηρεσία 
ενός αγώνα με παγκόσμιες διαστάσεις. 
Ανάμεσά τους ο συγγραφέας Gabriel 
Garcia Marquez, (Νομπέλ λογοτεχνίας 
1982) ο οποίος αποφάσισε να «ξαναλε- 
ρώσει» την πέννα του στη δημοσιογρα
φία, χάρι σε ένα συγκλονιστικό ρεπορ
τάζ. Πρόκειται για το νέο του βιβλίο 
«Noticia de un secuestro» (Είδηση μιας 
απαγωγής). Μια εκταταμένη έρευνα 
(συνολικά 600 σελίδες), η οποία απο
καλύπτει τα παρασκήνια των απαγω
γών που διαπράττσυν στην Κολομβία 
οι οπαδοί του Καρτέλ του Μεντεγίν. Ο 
G. Garcia Marquez δεν επέλεξε τυχαία 
το θέμα αυτό. Υποστηρικτής, εδώ και 
χρόνια, της αντιαπαγορευτικής πολιτι
κής, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση 
των ναρκωτικών, μας οδηγεί σε ένα 
εφιαλτικό ταξίδι στην Κολομβία. Παίρ
νουμε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, μια γεύση 
του πώς λειτουργούν κοινωνίες που κυ- 
βερνούνται από εμπόρους ναρκωτι
κών. Και αυτή είναι ακριβώς η περί-

οι Α ναγνώστες Γ ράφουν στην «Ε»»

Δημοσιογραφικά
ιΓΡ=Κ Σε θέματα που αφορούν την 
ν==ί/ ασφάλιση των δημοσιογράφων 
αναφέρεται, με αφορμή σχετικό σχόλιο 
του Γιώργου Βότση, ο κ. Αρης Φετζιάν, 
δημοσιογράφος - Αθήνα, που παρατη
ρεί:

«Πολύ σωστά ο Γιώργος Βότσης επε- 
σήμανε τις συστάσεις του προέδρου της 
Βουλής Απ. Κακλαμάνη προς τους δημο
σιογράφους σε θέματα που αναφέρονται 
κυρίως στο ασφαλιστικό (αγγελιόσημο 
κ.λπ.) κατά την τελετή κοπής της “πίτας” 
του ΕΔΟΕΑΠ. («Ελ.» 13/1/96).

Ο Γ.Β. καλεί με τη σειρά του τις διοι
κήσεις των ασφαλιστικών ταμείων να 
προσέξουν, να πάρουν τα μέτρα τους δη
λαδή, για να μην αιφνιδιαστούν, να μην 
ξεπεραστούν από τις όποιες εξελίξεις...

Αλλά, αν δεν απατώμαι, οι διοικήσεις 
των ασφαλιστικών ταμείων των δημοσιο
γράφων, μεταξύ των οποίων και ο 
ΕΔΟΕΑΠ, διορίζονται από τον εκάστο- 
τε αρμόδιο υπουργό Υγείας, με μοναδι
κό κριτήριο την κομματική τους προσή
λωση. Για να προληφθούν όμως χρεοκο
πίες, χρειάζεται managment, δηλαδή 
ικανότητες διαχείρισης, προγραμματι
σμού, πρόβλεψης και άλλα, τα οποία κα
τά κανόνα δεν διαθέτουν οι διορισμένοι 
πρόεδροι με το προσόν της κομματικής 
ιδιότητας...».

Ασθενείς ηγέτες
ιΤΡΑν Στο δημοσίευμα της «Ε» «Ασθε- 

νείς ηγέτες» (5.1.96) αναφέρεται 
ο κ. Τάσος Τσακουρίδης, Αμαράντου 45, 
Α. Ηλιούπολη, που παρατηρεί:

«Ο πρόεδρος Φρ. Ρούζβελτ είχε πεθά- 
νει στις 12.4.45, δηλαδή δύο μήνες και 
όχι έξι μετά τη συνάντηση της Γιάλτας 
(4-11.2.45). Ο Φρ. Ρούζβελτ δεν είχε τον 
στόχο ν’ αντιμετωπίσει στη Γιάλτα τον 
Στάλιν, αλλά πήγε στην Γιάλτα γιατί 
εκτιμούσε τον ηγέτη της Σοβ. Ενωσης 
για τις ικανότητές του, για το ρεαλισμό 
του και τη διορατικότητά του.

Οσοι υποστηρίζουν ότι αν στη Γιάλτα 
ήταν ο Τρούμαν, πιθανόν η ιστορία να 
είχε άλλη εξέλιξη, κάνουν λάθος, γιατί

Δεν υπάρχει απάντηση...
, Πλήρωσε χωρίς να οφείλει, και από το Σεπτέμβριο περιμένει απάντηση 
ο κ. Νίκος Μαρκάκης, Φορνέζη 11, Καλλιθέα, που σημειώνει:

«Στις 13-9-95 εκλήθηκα να πληρώσω από την Β ' Οικονομική Εφορία Καλλι
θέας ένα ποσόν που είχε χρεωθεί από το ΜΗΚΥΟ 14.400 δρχ., από τέλη κυ
κλοφορίας μοτοποδηλάτου που ουδέποτε μου ανήκε. Το ποσό το πλήρωσα, διό
τι χρειαζόμουν φορολογική ενημερότητα, και την ίδια μέρα, με αίτησή μου ζη
τούσα να μου επιστραφούν τα χρήματα μόλις βρεθεί το λάθος.

Από τότε, παρά τις επανειλημμένες επισκέψεις μου, η μόνιμη απάντηση του 
αρμόδιου υπάλληλου είναι δεν υπάρχει απάντηση ακόμα.

Επανέρχομαι λοιπόν, μέσω της εφημερίδας σας, με σκοπό να πληροφορη- 
θώ, επιτέλους, την τύχη του αιτήματος μου».

τα γεγονότα καταγράφονται με τα ιστο
ρικά δεδομένα και μόνο. Ο Τρούμαν πί
στευε ότι με τη ρίψη της ατομικής βόμ
βας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι κα
τά τη διάρκεια της συνάντησης του Πό- 
τσδαμ (Αυγ. 1945) θα εκφοβίσει τον 
Στάλιν. Αλλά ο Τρούμαν είχε πέσει έξω. 
Η ρίψη της ατομικής βόμβας στις 6.8.45 
στη Χιροσίμα ήταν η αρχή του ψυχρού 
πολέμου.

Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι ο άν
θρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστο
ρίας το 1917, ο Β.Ι. Λένιν, το 1922 είχε 
αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική, για
τί η υγεία του είχε κλονιστεί από τον 
τραυματισμό της απόπειρας δολοφονίας 
(1918) των “σοσιαλεπαναοτατών”. Ο 
Λένιν πέθανε τον Γενάρη 1924 σε ηλικία 
54 ετών».

Επικρίνει εκπομπή
, Την τηλεπαρουσιάστρια της εκ
πομπής «Το κεντρί» («Αντέννα») 

Νατάσα Ράγιου επικρίνει η κ. Μαρία 
Σακελλαρίου, γιατρός, Τραπεζούντος 
71, Καλαμαριά, που σημειώνει μεταξύ 
άλλων:

«Τόσο ο τρόπος που διεξάγει τη συζή
τηση, όσο και η θεματολογία της είναι 
άξια επαίνων. Τελευταία, ενημερώθηκα 
πλήρως για τα υπαρξιακά προβλήματα

των τραβεστί, συγκινήθηκα μέχρι δα
κρύων από τις διώξεις και τους προπη- 
λακισμούς που υφίστανται οι ομοφυλό
φιλοι από την πουριτανική κοινωνία μας, 
αλλά αναστατώθηκα από τη γενναία 
μαρτυρία της κ. Λιλιάνας, μέλους της 
“ομαδούλας” όπως την αποκάλεσε, των 
παιδεραστών. Εξίσου σημαντική ήταν 
και η παρουσία του κυρίου που στα νιά
τα του συμμετείχε σε κύκλωμα πορνο
γραφικών ταινιών με ανηλίκους.

Θα ήθελα, όμως, να σημειώσω μια σο
βαρή παράλειψη της έγκριτης κ. Ράγιου 
(αλήθεια μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν 
και ανέκδοτα για ξανθές δημοσιογρά
φους;): Γιατί δεν κάλεσε στην εκπομπή 
της τον γνωστό κ. Δουρή να καταθέσει κι 
αυτός την άποψή του και τις εμπειρίες 
του (από πρώτο χέρι) για το θέμα της εκ
μετάλλευσης ανηλίκων;»

Αποκατάσταση
. Ενα λάθος που έκανε η στήλη σε 
επιστολή του επισημαίνει ο κ. Τά

σος Ε. Λυμπόπουλος, Αλεξανδρούπολη, 
που παρατηρεί:

«Στην “Ε” της 10-1-1996 δημοσιεύσατε 
επιστολή μου, στην οποία μου δίδετε την 
ιδιότητα του γιατρού, αντί της ορθής του 
τ. δ/ντή του Γ εν. Κρ. Ν/μείου Αλεξ/πολης, 
με την οποία και υπογράφω την επιστολή 
μου.
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πτώση της Κολομβίας, της χώρας με το 
υψηλότερο ποσοστό εγκληματικότητας 
σε όλο τον κόσμο.

Εξήντα πέντε δολοφονίες ανά 
100.000 κατοίκους, ένα έγκλημα την 
ώρα. Το αποτέλεσμα; Η βία είναι η κύ
ρια αιτία θανάτου για τους Κολομβια- 
νούς. Τα θύματα είναι συχνά πολύ νεα
ρής ηλικίας, το 62,2% μάλιστα κάτω 
των 34 ετών.

Μέσα από τις ρεαλιστικές περιγρα
φές του G. Garcia Marquez ανακαλύ
πτουμε μια χώρα στο έλεος των «Νάρ- 
κος», μια κοινωνία που εμπιστεύεται 
περισσότερο τις υποσχέσεις των νονών 
του Μεντεγίν, παρά τις επίσημες αρ
χές. Επιστημονική φαντασία; Οχι βέ
βαια. Συμφωνώ, μάλιστα, με όσα ισχυ
ρίζεται ο Λατινοαμερικανός συγγρα
φέας, σε πρόσφατη συνέντευξή του (11 
Ιανουάριου 1996) στο ιταλικό περιοδι
κό «Panorama» το τελευταίο του βι
βλίο, παρά το γεγονός ότι αποτελεί πι
στή περιγραφή της πραγματικότητας, 
περιέχει περισσότερα φανταστικά 
στοιχεία από οποιοδήποτε προηγούμε
νο μυθιστόρημά του.

Μήπως, τελικά, λίγη φαντασία εί
ναι εκείνο το οποίο στερούνται 
οι δικοί μας γραφειοκράτες της 
εξουσίας; Μήπως, λίγη φαντασία χρει

άζεται - από τη στιγμή που η λογική δεν 
αρκεί - για να πεισθεί η πολιτεία και να 
αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της; Το 
παράδειγμα της Κολομβίας είναι μεν 
ακραίο αλλά υπαρκτό. Τα πανίσχυρα 
κυκλώματα που διακινούν τις ναρκωτι
κές ουσίες απλώνουν τα πλοκάμια τους 
και στη χώρα μας. Ετσι, το πρόβλημα 
των ναρκωτικών δεν μπορεί να θεωρη
θεί πλέον μόνον κοινωνικό, αλλά γίνε
ται και πολιτικό. Οφείλει γι’ αυτό το 
λόγο να αντιμετωπίζεται με την δέουσα 
σοβαρότητα.

Παρακαλώ θερμά για την αποκατά
σταση του λάθους».

Ζητούμε συγγνώμη.

ΕΑευθερία και αγορά
Θέματα ηθικής τάξεως θίγει ο κ.
Σπ. Γεωργίου, καθηγητής κοινω

νιολόγος, Δημ. Δέδε 61, Αχαρνές, που 
γράφει μεταξύ άλλων:

«Ελευθερία, δεν σημαίνει να μπορείς 
να κάνεις ό,τι θέλεις κι όπως θέλεις, αλ
λά να μπορείς ...να κάνεις. Σημαίνει δη
λαδή, να πράττεις αβίαστα, χωρίς όμως 
να προσβάλλεις τον συνάνθρωπό σου. 
Το “πώς” πράττεις λοιπόν είναι ζήτημα 
ηθικής τάξης (κι όχι απαραίτητα νομικής 
τάξης) και αφορά τα νοητά όρια που ορ
θώνονται μεταξύ των ανθρώπων για τη 
συνύπαρξή τους. Αυτά τα ηθικά-εξωνο- 
μικά-όρια είναι ισχυρά, εφόσον στηρίζο
νται σε ένα (ελάχιστο έστω) “κοινό τό
πο” αξιών και αντιλήψεων, στα άτομα- 
μέλη”.

Βέβαια, η απουσία τέτοιων “κοινών 
ηθικών αντιλήψεων” από το κοινωνικό 
σώμα, αφ’ ενός ενθαρρύνει το άτομο “να 
κάνει ό,τι θέλει και όπως θέλει” αφ’ ετέ
ρου ιδεολογικοποιεί την παρέμβαση “νο
μικών μηχανισμών”, εν ονόματι της κοι
νωνικής συνοχής!

Η κοινωνική αυτή αντίφαση μεγιστο
ποιείται στη σύγχρονη νεοελληνική 
πραγματικότητα, όχι επειδή απουσιά
ζουν οι κώδικες ηθικής, αλλά επειδή σή
μερα η ηθική προσδιορίζεται πια από 
τους ...νόμους της αγοράς, έτσι ώστε να 
φαίνεται λογική η “οποιαδήποτε πράξη”, 
αρκεί ...να πουλάει (όπως για παράδειγ
μα η - διανθισμένη με αστεϊσμούς - χυ- 
δαιογραφία στον Τύπο).

Κι αν βέβαια κάποιοι, εντελώς ξαφνι
κά, ενεργοποιούν τους “τυπικούς μηχανι
σμούς έννομης παρέμβασης και κατα
στολής” (τέτοιων πράξεων), προφανώς 
στοχεύουν λάθος! Από τη μια μεριά, διό
τι έτσι δεν επιτυγχάνουν αναβάθμιση της 
“έκπτωτης ηθικής” (που μάλλον απέχει 
από τις επιδιώξεις τους, ως φορέων κα
ταστολής), ενώ από την άλλη, δεν ζημιώ
νουν τον αποκλίνοντα (παρά αντίθετα 
τον ...διαφημίζουν)»
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Ηταν ΑΠΥΡΕΤΟΣ, ευδιάθετος και δεν διαπιστώθηκε βλάβη μέσα στους πνεύμονες του

Καλές οι εξε ια κ ις  ίου Ανέρέα
Δεν υπάρχουν ενδείξεις  

ενδοβρογχικής 
βλάβης, σύμφωνα με 

τις πρώτες εκτιμήσεις των 
θεραπόντων γιατρών, 
ύστερα από τη  
βρογχοσκόπηση που έγινε 
χθες στον Ανδρέα 
Παπανδρέου, ενώ τα τελικά  
αποτελέσματα της 
εξέτασης αναμένονται 
σήμερα.

Με την εξέταση, οι γιατροί 
απέκλεισαν το ενδεχόμενο της 
κακοήθειας, ενώ αφαίρεσαν τα 
πήγματα που είχαν συγκεντρω
θεί ώστε να ανακουφιστεί ο 
ασθενής και να διευκολυνθεί η 
αναπνοή. Πρόκειται για μια 
απλή διαδικασία, διάρκειας λί
γων λεπτών, ενώ δεν έγινε τοπι
κή αναισθησία λόγω του ότι η 
εισαγωγή του βρογχοσκοπίου 
έγινε από την τραχειοστομία.

Σήμερα αναμένονται τα ορι
στικά αποτελέσματα των εργα
στηριακών εξετάσεων, ενώ στη 
συνέχεια οι γιατροί θα αποφα
σίσουν για την αφαίρεση των 
400 περίπου κ.ε. πλευριτικού 
εξιδρωματικού υγρού, που εί
ναι συγκεντρωμένα σε κύστες 
στο δεξιό ημιθωράκιο.

Η αφαίρεση είναι πιθανό να 
γίνει με παροχέτευση του 
υγρού μέσω καθετήρα, ενώ στη 
συνέχεια μπορεί να προχωρή
σουν στη στεγανοποίηση και 
της αριστερής πλευράς, με τη 
μέθοδο της πλευροδεσίας, που 
εφαρμόστηκε με καλά αποτελέ
σματα στο αριστερό ημιθωρά- 
κιο.

Απύρετος
Η γενική κατάσταση του 

Ανδρέα Παπανδρέου ήταν χθες 
καλή, καθώς ήταν ιδιαίτερα ευ
διάθετος και απύρετος, ενώ η 
αρτηριακή πίεση ήταν 9,5. Ο 
πρόεδρος υποβλήθηκε στις κα
θιερωμένες ασκήσεις φυσιοθε
ραπείας και κινησιοθεραπείας, 
ενώ σύμφωνα με το ιατρικό 
δελτίο, υπήρχε περιοδική μηχα
νική υποστήριξη της αναπνευ
στικής και νεφρικής λειτουρ
γίας. Σύμφωνα με πληροφο
ρίες, επανεξετάστηκε το ενδε
χόμενο μεταφοράς του Α. Πα
πανδρέου στις ΗΠΑ, με πιθανή 
ημερομηνία τη 10η Φεβρουάρι
ου.

Εντύπωση προκάλεσε πά
ντως χθες η κίνηση του νέου 
υπουργού Υγείας Αναστάσιου 
Πεπονή, ο οποίος, μετά την πα
ράδοση του υπουργείου Βιομη
χανίας και ένω όλοι τον ανέμε
ναν στο υπουργείο Υγείας, πέ
ρασε πρώτα από το «Ωνάσειο» 
προκειμένου να επισκεφθεί τον

ΗΤΑΝΟ

Ασφαλώς και δεν διετέλεσε 
ούτε πρόεδρος ούτε γενικός 
διευθυντής της 
«Ολυμπιακής Αεροπορίας» 
ο νέος υφυπουργός 
Εργασίας και πρώην 
πρόεδρος της ΓΣΕΕ 
Λάμπρος Κανελλόπουλος, 
όπως εσφαλμένα γράφτηκε 
χθες. Περί του εξαδέλφου 
και συνονόματού του 
επρόκειτο και προέκυψε το 
λάθος. Συγγνώμη.

Ανδρέα Παπανδρέου. σε πολύ καλύτερη κατάσταση έγκρισή του για τα νέα του κα- Επίσης, όπως είπε, θελησε να απεριόριστης αναγνώρισης που
Οπως δήλωσε κατά την έξο- απ’ ό,τι περίμενε και ότι πήγε θήκοντα και την οποία ελπίζει του υποβάλει ξανά τη διαβεβαί- έχει από όλους, όσοι τον περι-

δό του, βρήκε τον Παπανδρέου να τον δει ώστε να ζητήσει την ότι έχει, όπως και άλλοτε. ωση τιμής, σεβασμού και της βάλλουν.
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RENAULT
FIS

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ

Εγώ;
Εγώ: αξιοπιστία

(το αυτοκίνητο που ξεχνάει το συνεργείο)

Εγω: εξοπλισμός
(κλιματισμός, υδραυλικό τιμόνι, ABS,

Airbag, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων...)

Εγω: άνεση
(η ανάρτηση που σιδερώνει τους 

ελληνικούς δρόμους-άνετοι χώροι)

Εγώ: επιδόσεις
(60 ίπποι DIN στα 1.200 κ.ε., 80 DIN στα 1.400)

Εγώ: φινετσα
(γαλλική κομψότητα μέσα και έξω)

Εγώ;
Clio!

-9 2 /·9 3 /'9 4 /'9 5

RENAULT
Αυτοκίνητα Ζωής

Τώρα 0% για  τους 12 πρώ τους μήνες (40% προκαταβολή)
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ υπουργείων: Με χαμόγελα και παραινέσεις, αλλά και «μουρμούρα» από ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ και ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Ενωακο πνειμα μ ι γκρινκς αιο (ους «ι·κρ·υς»
Μ Μ λίμα ομόνοιας και ενότητας ε- 
■ Ε  πικράτησε εν πολλοίς χθες 
1 % σ π ς  καθιερωμένες τελετές 
παράδοσης - παραλαβής των υ
πουργείων, που σ ’ αυτές τις περι
πτώσεις εκτιμώνται ως δείκτης των 
εκατέρωθεν διαθέσεων. Ωστόσο 
δεν έλειψαν τα υπονοούμενα, οι 
παραβολές, το σκωπτικό πνεύμα, 
ακόμη και οι -ψαλμωδίες», ενώ υ
πήρξαν εκπλήξεις και αιχμές κατά 
του νέου Πρωθυπουργού, κυρίως 
από «μικρούς» και όχι σε επίπεδο 
κορυφής.

Στο «υπερυπουργείο» Εσωτερι
κών - Δ. Διοίκησης - Αποκέντρω
σης σημειώθηκε αμηχανία και χα
μηλοί τόνοι. Ο υπουργός Α. Τσο- 
χατζάπουλος επισήμανε την ευ
θύνη της νέας κυβέρνησης να ολο
κληρώσει το έργο για το οποίο δε- 
σμεύθηκε στο λαό οΑ. Παπανδρέ- 
ου, προϊδεάζοντας για στάση ανα
μονής.

Οι κ. Παπουλιας και Πάγκα
λο ς εμφανίστηκαν στο υπουργείο 
Εξωτερικών για πρώτη φορά δη
μόσια αλληλέγγυοι και φίλοι, διέ- 
ψευσαν ότι είχαν πολιτικές διαφω
νίες, διευκρίνισαν πως «όταν συνέ- 
βαινε, τα έλεγαν με ειλικρίνεια».

Στο άλλο «υπερυπουργείο» Ανά
πτυξης, η κ. Β. Παπανδρέου μι
λώντας στο υπουργείο Βιομηχα
νίας, ζήτησε νέα συμφωνία των δυ
νάμεων της πολιτικής με τις δυνά
μεις της παραγωγής, όπως και των 
πολιτών και για αποτροπή εντυπώ
σεων από το ρόλο που της ανετέ- 
θη, διευκρίνισε ότι το υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας θα συνεχίσει 
το συντονιστικό του ρόλο στην ανα
πτυξιακή πολιτική.

Ο κ. Πεπονής εξέφραοε δυ
σαρέσκεια για την απομάκρυνση 
του μέχρι τώρα υφυπουργού Ντ. 
Βρεττού και την απέδωσε οε α- 
ναξιοκρστικά κριτήρια, ενώ ο νέος 
υφυπουργός Φ. Ιωαννίδης έκα
νε χιούμορ διερωτώμενος «αν πιο 
ευχαριστημένος είναι ο αποχωρών 
ή ο εισερχόμενος».

Σ το υπουργείο Εμπορίου η κ. 
Παπανδρέου απαντώντας

σε αιχμή του Ν. Ακριτίδη,
«για πολλά καρπούζια στη μασχά
λη της», είπε ότι δεν τα κρατάει μό
νη της και μίλησε για άλλο ήθος και 
ύφος της νέας κυβέρνησης, ώστε 
να κερδίσει την εμπιστοσύνη του 
λαού. Στο υπουργείο Τουρισμού, 
απάντησε στις αιχμές του Ν. Ση- 
ψουνάκη, με τη διαβεβαίωση ότι 
δεν σημαίνει υποβάθμιση η συγχώ
νευση του υπουργείου.

Η έκπληξη όμως ήλθε από το υ
πουργείο Εργασίας, όπου αντί νέ
ας μάχης Στ. Τζουμάκα-Ευάγγ. 
Γιαννόπουλου - δήλωσε «νερό κι 
αλάτι» - ο απερχόμενος υφυπουρ
γός Γ. Αδαμόπουλος (προσκεί
μενος στονΑ. Τσοχστζόπουλο) ευ
χήθηκε «την επόμενη φορά ο Πρω
θυπουργός να ασκήσει το αποκλει
στικό προνόμιό του και όχι να έχει 
στοιχεία ομηρίας του πολιτικού πα
ρασκηνίου».

Στο υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ προέ- 
κυψε νέος «υπερυπουργός», αφού 
ο Κ. Λαλιώτης θα ασκεί και τα 
καθήκοντα του πρώην αναπληρω
τή υπουργού Κ. Γείτονα. Τέλος, 
στο υπουργείο Μεταφορών είχαμε 
«Επιτάφιο Θρήνο» από τον Ευάγγ. 
Βενιζέλο, ο οποίος έψαλε το «αι 
γενεαί αι πάσαι» με την προσθήκη 
«είμαστε εδώ», για να καθησυχάσει 
τον Γ. Δαοκαλάκη.

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

και πρόσθεσε ότι «δεν έχω την 
πρόθεση να αναλάβω μόνη μου 
όλα τα βάρη του υπουργείου».

Η κ. Βάσω Παπανδρέου στην 
ομιλία της επεσημανε ότι
•  Η σημερινή κυβέρνηση πρέπει 
να κερδίσει την εμπιστοσύνη του 
ελληνικού λαού με άλλο ήθος 
και ύφος.
•  Η δημιουργία του υπουργείου 
Ανάπτυξης στοχεύει με έμφαση 
στην αναπτυξιακή διαδικασία, 
σε σημαντικούς τομείς της Οικο
νομίας.
•  Η μη ικανοποιητική δομή, η 
νοθεία, οι υπερβολικές τιμές και 
η αύξηση των δαπανών συντε
λούν στην υποβάθμιση της ποιό
τητας ζωής των Ελλήνων.
•  Τα δύο τελευταία χρόνια 
πραγματοποιήθηκε πολύ έργο 
αλλά δεν προεβλήθη ούτε αξιο
λογήθηκε σωστά. Υπήρξαν ό
μως και πτυχές της εξουσίας που 
δεν ήταν σωστές.
•  Το υπουργείο Εμπορίου θα 
παίξει ουσιαστικό ρόλο στην ε
νίσχυση της οικονομικής ανά
πτυξης και στην αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών.
•  Το υπουργείο Εμπορίου μπο
ρεί να συμβάλει στα θέματα α
νάπτυξης και στη μείωση των 
δαπανών.

Ο απερχόμενος υπουργός Ν. 
Ακριτίδης είπε ότι δεν υπάρχει 
κίνδυνος να υποβαθμιστεί ο κυ
βερνητικός τομέας για το εμπό-

I ε την καθησυχαστική δια- 
I βεβαίωση ότι «η συγχώ

νευση του υπουργείου Τουρι
σμού δεν σημαίνει σε καμία πε
ρίπτωση και υποβάθμισή του» 
παρέλαβε το - δεύτερο κατά 
σειρά- υπουργείο της, επί του 
τουρισμού, η Βάσω Παπανδρε- 
ου. Απάντησε, έτσι, άμεσα 
στους φόβους που είχε διατυ
πώσει λίγο πριν γραπτώς ο απο
χωρών συνάδελφός της Ν. Ση- 
φουνάκης αναφέροντας: «Διε
ρωτώμαι με ποιο σκεπτικό απο- 
φασίστηκε η κατάργηση της αυ
τοτέλειας του υπουργείου Του
ρισμού. Φοβάμαι ότι ως πρώτο 
δείγμα γραφής αυτή η απόφαση

ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Κατσιφάρας: Γνώστης ο κ. Σφυρίου
Ιε συντροφικές φιλοφρονήσεις πραγμα

τοποιήθηκε η τελετή παράδοσης στο υ
πουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας από τον α 
περχόμενο Γιώργο Κατσιφάρα στο νέο υ
πουργό Κοσμά Σφυρίου, ο οποίος έγινε δε
κτός με θερμά χειροκροτήματα και υπό τους 
ήχους της μπάντας του Λιμενικού.

Στην προσφώνησή του ο κ. Κατσιφάρας, με
ταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους ειδικούς χει
ρισμούς που χρειάζονται στο υπουργείο, χει
ρισμούς που όπως είπε μόνον ο κ. Σφυρίου 
γνωρίζει καλά, κι ευχήθηκε επιτυχία στο έργο 
του και στην κυβέρνηση.

Ανταπαντώντας ο νέος υπουργός, έπλεξε το 
εγκώμιο του πρώην πρωθυπουργού Α. Πα
πανδρέου, ευχόμενος γρήγορη ανάρρωση και 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο νέος Πρωθυ
πουργός θα είναι άξιος συνεχιστής της πολιτι
κής του. Για την πολιτική στο υπουργείο Ναυ
τιλίας βεβαίωσε ότι θα είναι συνέχεια της 
προηγούμενης, ώστε να προαχθεί η ελληνική 
ναυτιλία, η οποία βασίζεται στον Ελληνα ε
φοπλιστή και στο υψηλό επίπεδο των ναυτι
κών μας.

Στην τελετή παραβρέθηκαν εφοπλιστές και 
πρόεδροι ναυτεργατικών οργανώσεων.

έμφαση στην αναπτυξιακή δια
δικασία της χώρας, υπογράμμι
σε τη συμβολή του τουρισμού 
στην οικονομία και διαβεβαίω
σε ότι θα δώσει ιδιαίτερη βαρύ
τητα στον τομέα αυτό. Από τους 
εργαζομένους του υπουργείου 
Τουρισμού, που εντάσσεται 
στην «ομπρέλα» του υπερυ- 
πουργείου Ανάπτυξης, η κ. Πα
πανδρέου ζήτησε «δουλειά, α- 
ποτελεσματικότητα και διαφά
νεια», τονίζοντας ότι θα είναι 
«ανοιχτή» όχι σε συντεχνιακά 
θέματα, αλλά σε θέματα τουρι
σμού.

Γ. ΜΕΡ.

Υπ. Είίπορίου
«Κρατά πολλά 
καρπούζια...»

Η κυρία Παπανδρέου έρχε
ται στο υπουργείο κρατώ

ντας πολλά καρπούζια στη μα
σχάλη της», τόνισε ο απερχόμε
νος υπουργός Εμπορίου Ν. 
Ακριτίδης, παραδίδοντας στη 
νέα υπουργό Ανάπτυξης και υ
πονοώντας ότι έχει αυξημένες 
αρμοδιότητες.

Απαντώντας, η νέα υπουργός 
είπε ότι ναι μεν κρατάει πολλά 
καρπούζια αλλά όχι μόνη της,

Ανάπτυξη» ήταν η λέξη που κυριάρχησε στην ομιλία της Βά- 
σως Παπανδρέου στην τελετή παραλαβής του νέου τρισυ
πόστατου υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο θα εδρεύει 

στο μέχρι χθες υπουργείο Βιομηχανίας. Προϋπόθεση για την ανά
πτυξη, σύμφωνα με την «υπερυπουργό» Βιομηχανίας, Ενέργειας, 
Εμπορίου και Τουρισμού, μια νέα συμφωνία των δυνάμεων της πο
λιτικής με τις δυνάμεις της παραγωγής, μια συμφωνία με τους πο
λίτες και τις παραγωγικές δυνάμεις που νιώθουν έτοιμες και ικανές 
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής.

Για να αποτρέψει τη δημιουργία εντυπώσεων ως πρσς το ρόλο 
του νέου υπουργείου, η κ. Παπανδρέου αναγνώρισε το συντονιστι
κό ρόλο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στην αναπτυξιακή 
πολιτική, ενώ απαίτησε από τις υπηρεσίες του υπουργείου και των
εποπτευόμενων οργανισμών 
πνεύμα συνεργασίας και συλλο- 
γικστητας.

Ο απερχόμενος υπουργός 
Βιομηχανίας Ανάστασης Πεπο
νής αναφέρθηκε στην επίμονη 
προτροπή που δέχτηκε από τον 
Ανδρέα Παπανδρέου πριν από 
τέσσερις μήνες με τη ρητή εν
θάρρυνση του νυν πρωθυπουρ
γού Κώστα Σημίτη που αποχω
ρούσε παραιτούμενος από το ί
διο υπουργείο, ενώ εξέφρασε 
τη δυσαρέσκειά του για τη με
ταχείριση που υπέστη ο μέχρι 
χθες υφυπουργός Βιομηχανίας 
Ντίνος Βρεττός, που απομα
κρύνθηκε από το υπουργείο σε 
τέσσερις μήνες και αφού προώ
θησε μια σειρά θεμάτων ιδίως 
στην ιδιωτικοποίηση επιχειρή
σεων. Ηταν αναξιοκρατική η α
πομάκρυνση, τόνισε.

— Πικρία εξέφρασε και ό ί
διος ο Ντίνος Βρεττός, ενώ ο νέ
ος υφυπουργός Φοίβος Ιωαννί
δης έκανε χιούμορ λέγοντας ότι 
και ο ίδιος βρέθηκε στη θέση α- 
ποχωρούντος και τελικά δεν ξέ
ρει αν πιο ευχαριστημένος πρέ
πει να είναι ο αποχωρών ή ο ει
σερχόμενος στην κυβέρνηση.

Υπ. Τουοισιιού 
Σηφουνάκης: 
Ακατανόητη 
η κατάργηση

βρίσκεται σε απόσταση από τις 
εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις 
του ΠΑΣΟΚ που δημιούργησε 
το υπουργείο Τουρισμού».

Ωστόσο, αυτή ήταν και η μό
νη δέσμευση της Β. Παπανδρέ
ου σε ό,τι αφορά το έργο του 
προκατόχου της, αφού απέφυγε 
επιμελώς να απαντήσει αν θα α
κολουθήσει την ίδια πολιτική 
στο θέμα των καζίνων και ακό
μη αν θα υιοθετήσει το νόμο 
πλαίσιο για τη λειτουργία του υ
πουργείου και του EOT που ε
πεξεργάστηκε ο κ. Σηφουνά
κης, αν και προκλήθηκε από τον 
τελευταίο να πάρει θέση επί αυ
τών. Η κ. Παπανδρέου έδωσε

Επάνω: 0  Αν. 
Πεπονής παραδίδει 
το υπ. Βιομηχανίας 

στη Βάσω 
Παπανδρέου.

Αριστερά:
0  Ν. Ακριτίδης 

παραδίδοντας το 
υπ. Εμπορίου έκανε 

λάγο για «πολλά 
καρπούζια», ενώ 

δεξιά
ο Ν. Σηφουνάκης 

δεν έκρυψε τη 
διαφωνία του για 

την κατάργηση του 
υπ. Τουρισμού

Δυσαρέσκεια από 
Σπφουνάκπ- Πεπονής 
υπέρ Βρεττού

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αλλού το περίμεναν, 
προέκυψε Αδαμόπουλος
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ

Αλλού ήταν το όνειρο και αλλού το θάμα», στο υπουργείο 
Εργασίας. Ετσι και ενώ αναμενόταν συνέχεια στη γνωστή 
αντιδικία του πρώην υπουργού Στ. Τζουμάκα και του νέ

ου Ευ. Γιαννόπουλου, φαίνεται ότι και οι δυο είπαν «νερό και α
λάτι» - σύμφωνα με έκφραση του τελευταίου - και την έκπληξη έ
κανε ο απερχόμενος υφυπουργός Γ. Αδαμόπουλος, ο οποίος στην 
αποχαιρετιστήρια ομιλία του επιτέθη στον νέο πρωθυπουργό Κ. 
Σημίτη. Συγκεκριμένα, ο προσκείμενος, στον υπουργό Εσωτερι
κών και Δημόσιας Διοίκησης Α. Τσοχατζόπουλο βουλευτής, αφού 
συνεχάρη τον κ. Κ. Σημίτη και χαρακτήρισε «καλή την νέα κυβέρ
νηση, με πολιτικό στίγμα που κρατά ταυτοχρόνως τις ισορροπίες» 
...ευχήθηκε την επόμενη φορά «ο πρωθυπουργός στην πράξη να α
σκήσει το αποκλειστικό του προνόμιο και όχι να έχει στοιχεία ο- 
μηρείας του πολιτικού παρασκηνίου που αναπτύσσουν κάποιοι μέ
σα στο ΠΑΣΟΚ, που φιγουράριζαν 
στις χθεσινές εφημερίδες της Κυρια
κής, σε ολοσέλιδα των εφημερίδων 
σαν πρωταγωνιστές των εξελίξεων».

Κατά τ’ άλλα, δήλωσε ότι θα στηρί
ξει τη νέα κυβέρνηση.

Αντίθετα, ο πρώην υπουργός Εργα
σίας Στ. Τζουμάκας, με εμφανή τη διά
θεση αποκλιμάκωσης της έντασης, που 
υπήρχε από το 1985, με τον κ. Ευ. Γιαν- 
νόπουλο και η οποία είχε οξυνθεί τους 
τελευταίους μήνες με αφορμή την απο
μάκρυνση του κ. Α. Χανακούλα από 
την προεδρία του Οργανισμού Εργατι
κής Κατοικίας, δήλωσε ότι «είχαμε πά
ντα δυνατές σχέσεις με τον Ευάγγελο», 
προκαλώντας το γέλιο των παρευρι-

σκομένων υπαλλήλων.
Και οι δύο πάντως θυμήθηκαν «τους 

κοινούς τους αγώνες από το 1974» αλ
λά και τη θητεία του κ. Τζουμάκα, ως 
ασκούμενου δικηγόρου στο γραφείο 
του κ. Γιαννόπουλου.

Πάντως, ο απερχόμενος υπουργός έ
θεσε ως προτεραιότητες για το υπουρ
γείο Εργασίας: την αντιμετώπιση της 
ανεργίας, τη μεταρρύθμιση του ασφα
λιστικού συστήματος και την απορρό
φηση των κοινοτικών πόρων.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο νέος υ
πουργός εξέφρασε συγκίνηση (επα

νέρχεται για 5η φορά στο ίδιο υπουρ
γείο) και είπε ότι η «σκέψη του είναι 
στον Ανδρέα Παπανδρέου, τον ιδρυτή, 
οργανωτή και νικητή του ΠΑΣΟΚ». 
Φρόντισε πάντως να νουθετήσει τον κ. 
Τζουμάκα, καλώντας τον «να εφαρμό
σει στο υπουργείο Γεωργίας αυτά που 
πήρε από το χωριό του», όπως εξάλλου 
έκανε και ενωρίτερα, συστήνοντάς του 
«να μην παρασύρεται στους αγώνες 
και ξεχνάει το μέλλον του (σ.σ. σπου
δές).

Για τη στελέχωση του υπουργείου 
και των εποπτευόμενων υπουργών ο κ.

Γιαννόπουλος είπε:
«Θα επαναφέρω τα πράγματα και 

τα πρόσωπα στην προηγούμενη κατά
σταση».

Ωστόσο, δεν θέλησε να περιγράψει 
τις προτεραιότητες, ούτε εάν θα προω
θήσει την ενοποίηση των ασφαλιστι
κών ταμείων.

Στον νέο υφυπουργό Λ. Κανελλό- 
πουλο θα ανατεθεί ο τομέας των κοι
νοτικών πόρων, οι κοινωνικές αφαλί
σε ις στον άλλο υφυπουργό Ν. Φαρμά- 
κη, ενώ στην Εργατική Κατοικία θα ε
πανελθεί ο κ. Χανακούλας. Επίσης, ζή-

Περασμένα 
ξεχασμένα μεταξύ 
Ευαγ· Γιαννόπουλου 
και Στ. Τζουμάκα. 0  
υπ. Γεωργίας 
απέκτησε τώρα και 
μυστικά με τον υπ. 
Εργασίας... Αλλη 
εποχή!

τησε από τους συνεργάτες του να ερ
γάζονται δύο ώρες περισσότερο από ε
κείνον, και να μη λένε ότι δεν αντέ
χουν».

Τέλος, «απείλησε» τους δημοσιο
γράφους ότι στο εξής θα έχουν μόνον 
«στεγνή ενημέρωση»,' υπενθυμίζοντας 
ότι «κάθεται σε ηλεκτρική καρέκλα». 
Τη δυσάρεστη αυτή αυτοδέσμευση του 
προέδρου, στο όνομα «της διαστρέ
βλωσης των θεμάτων από ορισμέ
νους», πολιτικοί παρατηρητές την απέ
διδαν και σε νουθεσίες του νέου Πρω
θυπουργού.

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ·  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τον ηρέμησε με... Επιτάφιο

Τα «είπε» παραλαμθάνοντας ο υφυπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Γ. Δασκαλάκης και φεύγει χαμογελώντας.

0  Ε. Βενιζέλος παραδίδει στο νέο υπουργό Χάρη Καστανίδη

Α πό τον Επιτάφιο Θρήνο έ
μελλε να είναι το τελευ
ταίο από τα εγκώμια που 

ακούστηκαν στη χθεσινή τελετή 
παράδοσης-παραλαβής στο υ
πουργείο Μεταφορών. «Αι γε
νεαί πάσαι... είμαστε εδώ», έ
ψαλε ο απερχόμενος υπουργός 
Ευάγγελος Βενιζέλος για να 
καθησυχάσει τον εισερχόμενο 
υφυπουργό Γιώργο Δασκαλάκη 
που δήλωνε δυσαρεστημένος α
πό τη γενιά των σαραντάρηδων.

«Δεν είναι δυνατόν να υπάρ
χουν διαχωριστικές γραμμές 
μέσα στο ΠΑΣΟΚ» είχε δηλώ
σει προηγουμένως μεθ’ επιτά- 
σεως ο κ. Δασκαλάκης, παρα- 
πονούμενος για νέο συνάδελφό 
του ο οποίος στο πρώτο υπουρ
γικό συμβούλιο πριν από λίγα 
λεπτά είπε ότι οι σαραντάρηδες 
αποτελούν την ανερχόμενη γε
νιά. «Και εγώ θα μπορούσα να 
τοποθετήσω τον εαυτό μου στη 
γενιά των πενηντάρηδων», ανέ
φερε ο κ. Δασκαλάκης, που τε
λικά ηρέμησε με τη βοήθεια της 
βυζαντινής υμνολογίας.

Ο κ. Δασκαλάκης διευκρίνι
σε ότι δεν θεωρεί υποβάθμιση

τη μετακίνησή του από τη θέση 
του αναπληρωτή υπουργού 
Εσωτερικών σε εκείνη του υφυ
πουργού Μεταφορών, εφόσον 
και στις δύο περιπτώσεις υπη
ρετείται ο τόπος από μία κυ
βέρνηση ΠΑΣΟΚ και τόνισε ό
τι δεν μπορεί να θεωρείται α
μάρτημα η αφοσίωση στον 
Ανδρέα Παπανδρέου. Μ ια ή 
και περισσότερες καλές κουβέ

ντες για  τον ιστορικό ηγέτη του 
ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου 
είχαν στο χαιρετισμό τους όλα 
τα στελέχη εισερχόμενα και α
περχόμενα από το υπουργείο 
Μεταφορών. Ολα εκτός του κ. 
Βενιζέλου, ο οποίος στον εκτε
νή απολογισμό του έργου του

δεν αναφέρθηκε στον πρόεδρο 
του κινήματος - γεγονός που 
κατεγράφη ως αξιοσημείωτο. 
Κατά τα άλλα, ο Κίμων Κου- 
λούρης επανέλαβε την αφοσίω
σή του στον Ανδρέα Παπαν
δρέου, ο απερχόμενος υφυ
πουργός Χρηστός Κοκκινοβα- 
σίλης δήλωσε ότι παρά τα κατά 
καιρούς γραφόμενα θεωρεί τι
μή του που βρέθηκε κοντά στον 
πρώην πρωθυπουργό, ενώ ο ε
πίσης απερχόμενος Δημήτρης 
Σαρρής δήλωσε ότι «μπορεί να 
μη μείνουμε στην ιστορίαγιατο 
έργο μας, αλλά θα καταγρα
φούμε ως μέλη της τελευταίας 
κυβέρνησης του Ανδρέα Π α
πανδρέου...». Τέλος, ο νέος υ
πουργός Μεταφορών-Επικοι- 
νωνιών Χάρης Καστανίδης ζή
τησε την ειλικρινή και έντιμη 
συνεργασία των στελεχών 
στους Οργανισμούς, των εργα
ζομένων και του Τύπου για  να 
αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι 
προκλήσεις των καιρών.

ΑΡΗΣ Χ Α ΤΖΗ ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ Υ

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Χαμηλοί τόνοι
Χωρίς πολλές ανθοδέσμες (δυο-τρεις στο γ ρ α 

φείο του υπουργού, μια-δυο στους υφυπουρ
γούς), χω ρίς παρατρεχάμενους (ήλθαν μόνοι τους) 
και ψηφοφόρους, έγινε η αλλαγή φ ρουράς στο υ
πουργείο Γεωργίας.

Η σχετική τελετή δεν ήταν φορτισμένη και οι αιχ
μές ελάχιστες. Ο Στέφ . Τζουμάκας ανέφερε ότι 
έρχεται από ένα μεγάλο υπουργείο στο οποίο άφη
σε εκκρεμότητες, όπω ς π.χ. το ασφαλιστικό, ενώ ο 
απερχόμενος υπουργός Ο. Στάθης επισήμανε ότι 
το στίγμα που έδωσε ο Π ρωθυπουργός με τις επι
λογές του πρέπει να μας ικανοποιεί. Ο πρώ ην υφυ
πουργός Αλες. Δαμιανίδης ευχήθηκε στη νέα η
γεσία να μείναι στη θέση αυτή περισσότερο χρόνο α
πό την παλιά, ενώ ο άλλος υφυπουργός Α λέξ. 
Ακριβάκη επισήμανε: «Προσπαθήσαμε, κάναμε 
έργο και φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά». Ο υπουργός 
Γ εω ργίας μιλώντας στους δημοσιογράφους έκανε 
έναν απολογισμό του έργου του στο υπουργείο 
Εργασίας και έδω σε μαθήματα δημοσιογραφικής 
δεοντολογίας. Ανέφερε ότι άφησε στη μέση το πρό
γραμμα καταπολέμησης της ανεργίας ύψους 220 
δισ. δρχ. και το ασφαλιστικό.

Στο υπουργείο Γεωργίας, είπε, θα εφαρμόσουμε 
το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και επισήμανε ότι θα 
φροντίσει να ιδρυθεί σε κάθε νομό μια σχαλή για την 
εκπαίδευση επαγγελματιών αγροτών.

Μ.Κ.
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ υπουργείων: Η μετακίνηση του Κ. ΓΕΙΤΟΝΑ δίνει

«νκριίΜ βγΜ » και

0  Γ. Δρυς, 
υφυπουργός 
Οικονομικών, 
συνομιλεί με 
τον υπουργό 
Αλεξ.
Παπαδόπουλο

Η αλλαγή φρουράς στο ΥΠΕΧΩΔΕ, 
εκτός της συναισθηματικής 
φόρτισης, έκρυβε και μια 

σημαντική είδηση, που δεν είχε γίνει 
ορατή κατά την ανακοίνωση της 
σύνθεσης της νέας κυβέρνησης: 0  
Κώστας Λαλιώτης αναδεικνύεται 
υπερυπουργός στο χώρο του, αφού θα 
ασκεί και τα καθήκοντα του μέχρι 
τώρα αναπληρωτή υπουργού Κώστα 
Γείτονα.

Εκτός από το γραφείο του στην οδό 
Αμαλιάδος, θα διαθέτει δικό του 
«στέκι» στο τέρμα της Χαριλάου 
Τρικούπη, όπου είναι το αρχηγείο 
«έργων». Ο ίδιος διευκρίνισε ότι εκεί 
σκοπεύει να  βρίσκεται καθημερινά, 
τουλάχιστον επί πέντε ώρες.

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, στον 
καταμερισμό καθηκόντων αναμένεται 
να αναβαθμιστεί η Ελισάβετ Παπαζώη. 
Π έρα από την εκπροσώπηση του 
υπουργείου στην Κοινότητα, πρόκειται 
να  αναλάβει αρμοδιότητες σε θέματα 
πολεοδομικού ενδιαφέροντος.
Το όνομα του Γιάννη Τσακλίδη
κυριάρχησε στις ομιλίες. Ο Κώστας 
Λαλιώτης μίλησε για  την «καταλυτική 
συμβολή» τσυ, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση της αποκατάστασης των 
σεισμοπλήκτων στα Γρεβενά και την 
Κοζάνη. Απέδωσε την αναδόμησή του 
στην... αριθμητική και εξήγησε ότι το 
νέο κυβερνητικό σχήμα πρέπει να  είναι 
ολιγομελές. Ο Κώστας Γείτονας δεν 
δίστασε να  εκφράσει πικρία για  την 
αποχώρηση του στενού του συνεργάτη

και προέβλεψε και για τους δύο: «Θα 
ξανάρθουμε, έχουμε φύγει και άλλες 
φορές».
Ο Κώστας Λαλιώτης είπε ότι αυτή την 
εποχή κατασκευάζονται 6.000 έργα, 
συνολικού προϋπολογισμού δύο τρισ., 
ενώ πρόκειται να υπογραφούν σύντομα 
συμβάσεις για  νέα  έργα ύψους ενός 
τρισ. Τα κονδύλια που θα διαχειριστεί 
το υπουργείο έως το 1999 θα φθάσουν 
τα 4,3 τρισ.
Ο Μανώλης Λουκάκης είπε ότι «βρήκε 
στρωμένα τα πράγματα» και 
υποσχέθηκε να δώσει όλες τους τις 
δυνάμεις, επισημαίνοντας ότι έχει 
θητεύσει στη «σχολή Γιώργου 
Γεννηματά».

Χ Α Ρ Α  ΤΖΑ Ν Α Β Α Ρ Α

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Δρυς: Είμαι 
π ανανέωση...

Τα δύο νέα πρόσωπα στο υπουργείο Οικονομικών είναι 
οι υφυπουργοί Γιώργος Ανωμερίτης, (άφησε τη θέση 

του υπουργού αναπληρωτή Εθνικής Οικονομίας) και 
Γιώργος Δρυς, (βουλευτής), ο οποίος απευθυνόμενος στο 
συνάδελφό Κ. Ανωμερίτη είπε: «Ο Γ ιώργος είναι η συνέ
χεια κι εγώ η ανανέωση». Ο κ. Ανωμερίτης συμπλήρωσε: 
«Μετακομίζω απλώς ένα τετράγωνο. Από εκεί που χορη
γούσα, τώρα θα πρέπει να μαζεύω χρήματα».
Οι δυο νέοι υφυπουργοί ανέλαβαν τα καθήκοντά τους 
από τους απερχόμενους συναδέλφους τους κ.κ. Δημήτρη 
Γεωργακόπουλο και Νίκο Κυριαζίδη, παρουσία του 
υπουργού Οικονομικών Αλε'κου Παπαδόπουλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Γ. Ανωμερίτης αναμένεται 
να ασχοληθεί με το επίμαχο θέμα της φοροδιαφυγής και 
γενικότερα, το φορολογικό τομέα, καθώς και τα δημοσιο
νομικά. Τα τελωνειακό και η δημόσια περιουσία περνάνε 
στον κ. Γ. Δρυ, ενώ δεν έχει αποφασισθεί μέχρι στιγμής 
ποιος θα αναλάβει την υλοποίηση του νομοσχεδίου περί 
αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του υπουργείου.
Ο υπουργός Οικονομικών θα επιμεληθεί το δημόσιο χρέ
ος, ενώ θα έχει και την πλήρη εποπτεία όλων των αντικει
μένων του υπουργείου.
Ο απερχόμενος υφυπουργός Δημήτρης Γεωργακόπουλος 
περιορίστηκε σε απολογισμό του έργου του στο υπουρ
γείο επί των φορολογικών θεμάτων. Απευθυνόμενος, 
ωστόσο, προειδοποίησε τους νέους υφυπουργούς ότι 
«στην προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής θα συ- 
γκρουστούν τα μεγάλα συμφέροντα, αλλά χωρίς τη σύ
γκρουση αυτή δεν θα μπορέσει να προχωρήσει το έργο 
στο υπουργείο».

Ε .Κ .

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ιδιος ο στόχος

Α θόρυβα, χωρίς δηλώσεις από τους παραδίδοντες ανα
πληρωτή υπουργό Γ. Ανωμερίτη και υφυπουργό I. 

Ανθόπουλο και τους παραλαμβάνοντες υφυπουργούς Χρ. 
Πάχτα και Μ. Μπεντενιώτη, έγιναν χθες οι αλλαγές στο 
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Μόνο ο παραμένων 
υπουργός Γ. Παπαντωνίου έκανε ολιγόλογη δήλωση τονί
ζοντας ότι στόχος της οικονομικής πολιτικής εξακολουθεί 
να είναι η σταθεροποίηση, σε συνδυασμό με την ενίσχυση 
της αναπτυξιακής διάστασης, που άμεσα συνδέεται με τη 
σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Η προσπάθεια, είπε, επι
κεντρώνεται στην προώθηση των μεγάλων έργων, των δη
μόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, την πτώση του πληθω
ρισμού, των επιτοκίων και κατά συνέπεια και του κόστους 
του χρήματος.

Γ.Κ .

θ . Πάγκαλος 
στον Κ.
Παπούλια: «Ποτέ 
δεν
διαφωνήσαμε σε 
θέματα 
πολιτικής. 
Υπήρχε μια φήμη 
ότι είχαμε κακές 
σχέσεις. Ηταν 
εντελώς 
λάθος...»

ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Για πρώτη φορά αλληλέγγυοι

Τ ην ολοκλήρωση της στρατηγικής 
στην εξωτερική πολιτική, που έχει 
αρχίσει να  διαμορφώνεται σε συ

νεργασία με ένα ευρύ φάσμα παραγό
ντων, (επιχειρηματίες, βουλευτές, ευ
ρωβουλευτές κ.λπ.) παρουσίασε ως 
στόχο της θητείας του ο υπουργός Εξω
τερικών Θ. Πάγκαλος κατά την παρα
λαβή του υπουργείου του από τον Κ. 
Παπούλια. Διαβεβαίωσε ότι η πολιτική 
που χάραξε ο Α. Παπανδρέου θα έχει 
συνέχεια και αυτήν θα προσπαθήσει ο 
ίδιος να εφαρμόσει στο εξής.

Απολύτως χαρακτηριστικό αυτής της 
αντίληψης είναι ότι ο κ. Πάγκαλος ζή
τησε αμέσως από τό σύνολο του Διπλω
ματικού Γραφείου του κ. Παπούλια να 
παραμείνει στη θέση του και να  συνεχί
σει την επιτελική εργασία του, υπό την 
υπουργία του Θ. Πάγκαλου φυσικά.

Ο απερχόμενος Κ. Παπούλιας από 
την πλευρά του ανέφερε ότι η πολιτική 
του υπουργείου Εξωτερικών δεν επη
ρεάζεται από αλλαγές προσώπων. Η  ε
ξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένους 
στόχους και τους υπηρετούν όλοι οι υ-

Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ:
Λάθος η κατάργηση 

του Αποδήμου

πουργοί. Ο Κ. Παπούλιας και ο Θ. Πά
γκαλος παρουσιάστηκαν χθες κατά την 
τελετή παράδοσης στο υπουργείο Εξω
τερικών, για  πρώτη φορά ίσως, τόσο 
αλληλέγγυοι μεταξύ τους επιμένοντας 
και οι δύο ότι τους συνδέει παλιά φιλία 
και στενή συνεργασία, παρά τα γραφό
μενα τόσο καιρό στον Τύπο (σ.σ. πάλι 
αυτός ο δαίμονας φταίει) περί πολλα
πλών διαφωνιών τους.

Ο Κ. Παπούλιας δήλωσε ικανοποιη
μένος που παρέδωσε το υπουργείο «σ’ 
ένα προβεβλημένο στέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ» και επέμεινε ότι «συνδεόμα
στε με τον Θόδωρο με παλιά φιλία και 
εξακολουθούμε να  είμαστε φίλοι».

Ο Θ. Πάγκαλος επέμεινε στο ότ «πο
τέ δεν διαφωνήσαμε σε θέματα πολιτι-

κής, υπήρχε μια φήμη ότι είχαμε κακές 
σχέσεις. Ηταν εντελώς λάθος... Κάρο
λε, καμιά φορά όταν τύχαινε να διαφω
νούσαμε τα λέγαμε με όλη την ειλικρί
νεια  που διαθέτουμε και οι δύο...». 
Προς τούτο ο Θ. Πάγκαλος επικαλέ
στηκε την κοινή ορεσίβια καταγωγή, 
«...όπου δεν συνηθίζονται πολύ οι καλοί 
τρόποι και το savoir vivre...».

Η επιβεβαίωση όλων αυτών ήρθε α
πό τον Κ. Παπούλια, που, χρησιμοποι
ώντας τη «γνήσια γλώσσα» των βουνί
σιων, χαιρέτησε με την παρατήρηση, 
«ένας αμπελουργός έρχεται, ένας τσέ- 
λιγκας φεύγει».

Πάντως ο Κ. Παπούλιας χαρακτήρι
σε ευθέως λάθος την απόφαση του 
Πρωθυπουργού να καταργήσει το υφυ
πουργείο Απόδημου Ελληνισμού και 
κυρίως την απομάκρυνση του υφυπουρ
γού Γρ. Νιώτη. Ο Θ. Πάγκαλος έσπευ- 
σε και αυτός να πλέξει το εγκώμιο του 
κ. Νιώτη και να διαβεβαιώσει ότι δεν 
πρόκειται να υποτιμηθεί ο Απόδημος 
Ελληνισμός.

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

σημαντικές εξουσίες στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

ο ΑαλΚΜίκ

Λάμπρος Παπαδήμας και Γιώργος Μωραΐτης, το νέα πρόσωπα δίπλα στον Ακη Τσοχατζόπουλο. 
Χάρης Καστανίδης και Γιώργος Δασκαλάκης μετακόμισαν στο Μεταφορών

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΠΟΚ. ■ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τσοχατζόπουλος: Πιστοί 
στις δεσμεύσεις Ανδρέα

Διάχυτη αμηχανία και χαμηλοί τόνοι, ή
ταν τα στοιχεία που κυριάρχησαν χθες 
στο «υπερυπουργείο» Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Δημόσιας Διοίκησης, ό
που ο Ακης Τσοχατζόπουλος υποδέχτηκε 
τους δύο νέους υφυπουργούς Γιώργο Μω- 
ραΐτη και Λάμπρο Παπαδήμα και αποχαι
ρέτησε τους μέχρι χθες αναπληρωτές υ
πουργούς Γ ιώργο Δασκαλάκη και Χάρη Κα- 
στανίδη.

Ο βασικός αντίπαλος του Κώστα Σημίτη 
στην ψηφοφορία της περασμένης Πέμπτης 
επισήμανε, χθες, ιδιαίτερα, ότι η σημερινή 
κυβέρνηση έχει την ευθύνη να ολοκληρώσει 
το έργο για το οποίο δεσμεύτηκε στον ελλη
νικό λαό ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επισή
μανση με σημασία, αφού φαίνεται να προδι-

ΥΠ. ΤΥ Π Ο Υ -M M E

Αλλαγή φρουράς

κάζει και τη στάση που θα ακολουθήσει στο 
μέλλον μέσα από την κυβέρνηση ο Ακης 
Τσοχατζόπουλος. Στάση εμμονής στις μέχρι 
τώρα πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων 
ΠΑΣΟΚ υπό τον Α. Παπανδρέου.

«Βρισκόμαστε στον δρόμο υλοποίησης 
των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει και 
το 1996 θα υπάρξουν ορατά αποτελέσματα 
της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και θα ολοκλη
ρωθούν οι θεσμικές αλλαγές», είπε ο κ. 
Τσοχατζόπουλος, ενώ σε μία αποστροφή 
της ομιλίας του τόνισε ότι οι ιστορικές εξε
λίξεις επηρεάζονται από τα αντικειμενικά, 
αλλά και από τα απρόβλεπτα γεγονότα.

Ο Γ. Δασκαλάκης επισήμανε ότι έχει υ
πηρετήσει με αυτοθυσία όλες τις κυβερνή
σεις, και σκοπός του είναι όχι η κατάκτηση 

της καρέκλας,' ρλλά να πά
ει μπροστά ο τόπος, κάτι το 
οποίο θα επιδιώξει και ε
κεί που τον έταξε ο νέος 
Πρωθυπουργός. Ο Χάρης 
Καστανίδης είπε ότι ήταν ι
διαίτερη τιμή γ ι’ αυτόν η 
συνεργασία του με τον Ακη 
Τσοχατζόπουλο και τον Γ. 
Δασκαλάκη και ότι μεταξύ 
τους δεν υπήρξε κανένα 
πρόβλημα.

Ο νέος υφυπουργός Λά
μπρος Παπαδήμας -  στε
νός πολιτικός φίλος του νέ
ου Πρωθυπουργού και άν
θρωπος της αυτοδιοίκησης, 
αφού υπήρξε επί 12 χρόνια 
δήμαρχος Λαμίας, χαρα
κτήρισε οραματιστή τον κ. 
Τσοχατζόπουλο, που υλο
ποίησε τον θεσμό της Νο
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
ενώ ο άλλος υφυπουργός, 
Γ ιώργος Μωραΐτης, είπε ό
τι είναι πρόκληση γι’ αυτόν 
να ασχοληθεί με θεσμούς 
που δεν είχε μέχρι τώρα α
σχοληθεί και έταξε τις δυ
νάμεις του δίπλα στον Ακη 
Τσοχατζόπουλο.

Η φράση «κάνουμε αλλαγή “φρουράς”», φεύγει η «προεδρική 
φρουρά», «έρχεται ένας “λοχαγός”», σου εύχομαι λοιπόν και 

«ταξίαρχος», «καλή επιτυχία», φράση με την οποία έκλεισε, αστει- 
ευόμενος, την ομιλία του ο απερχόμενος υπουργός Τύπου Τηλ. Χυ- 
τήρης χθες κατά την τελετή της παράδοσης του υπουργείου στον 
νέο υπουργό Δ. Ρέππα, φανερώνε ι το θερμό και φιλικό κλίμα μέσα 
σιο οποίο έγινε η τελετή.

Μυστακοφόροι οι τέως πλέον υπουργός Τηλ. Χυτήρης και υφυ
πουργός Ν. Αθανασάκης, αλλά και ο νέος υπουργός Δ. Ρέππας. Το 
επισήμαναν και οι τρεις στις ομιλίες τους.
—Δεν τρώμε τα μουστάκια μας, είπε ο Τηλ. Χυτήρης.
— Ο Δ. Ρέππας θα διαψεύσει το ότι «στο τέλος ξυρίζουν τον γα
μπρό», εξεθείασε τον νέο υπουργό ο Ν. Αθανασάκης.
— Θα έχουμε τα μουστάκια μας και όταν θα κριθμούμε για το έργο 
μας. Και πέρα από τριχοφυείς, πρέπει ν’ αποδείξουμε ότι είμαστε 
και ευφυείς», παρατήρησε ο Δ. Ρέππας.

Οι απερχόμενοι τόνισαν ότι στηρίζουν την κυβέρνηση και ότι θα 
είναι στη διάθεση του νέου να τον βοηθήσουν. Και ο Δ. Ρέππας έ
πλεξε, με τη σειρά του, το εγκώμιο των στελεχών που διαδέχεται. 
Και παρατήρησε, αναφερόμενος στην ενημέρωση που θα δίνει, «να 
μη γίνουμε χειραγωγούμενα οποιωνδήποτε σκοπιμοτήτων».

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Αλλαγή φρουράς 
και στο υπουργείο 
Παιδείας, αλλά ...κατά 
το ήμισυ, αφού η «κε
φαλή» της ηγεσίας 
παραμένει. Ο Γιώρ- 
γος Α. Παπανδρέου 
κατευόδωσε χθες τον 
Φίλιππο Πετσάλνικο 
και τη Μαρία Αρσένη, 
και καλωσόρισε στη 
θέση του υφυπουρ
γού τον Γιώργο Πα- 
σχαλίδη.

Ατμόσφαιρα ανανέ
ωσης, αλλά και συγκί
νησης -κυρίως λόγω 
της αποχώρησης του 
Φ. Πετσάλνικου, στε
νού συνεργάτη του 
Γ.Α. Παπανδρέου- 
χθες στο κτίριο της 
Μητροπόλεως. Ο μέ
χρι πρότινος αναπλη
ρωτής υπουργός δεν 
έκρυβε την ικανοποί
ησή του καθώς ανα
λαμβάνει για πρώτη 
φορά υπουργικό θώ
κο, αλλά δεν δίστασε 
να δηλώσει πως «η μι- 
σή του καρδιά θα βρί
σκεται πάντοτε στο υ
πουργείο Παιδείας».

Ικανοποιημένος α
πό την παραμονή του 
στη θέση του υπουρ
γού Παιδείας, κάτι 
που άλλωστε εμφάνι
σε ως δική του επιλο
γή, δήλωσε και ο Γ.Α. 
Παπανδρέου. «Η νέα 
κυβέρνηση πρέπει να 
συνεχίσει το δημιουρ
γικό έργο της προη
γούμενης και να απο
δείξει ότι μπορεί να α- 
νταποκριθεί στις α
παιτήσεις», υπογράμ
μισε ο υπουργός Παι
δείας, ο οποίος και 
τόνισε πως με χαρά 
συμμετέχει στο νέο 
κυβερνητικό σχήμα. 
«Αποφάσισα να πα
ραμείνω στη θέση 
μου, γιατί το υπουρ
γείο Παιδείας χρειά
ζεται πολιτική συνέ
χειας και συνέπειας», 
δήλωσε.

Ο νέος υφυπουρ
γός Παιδείας, Γιώρ
γος Πασχαλίδης (45 
ετών, πολιτικός μηχα
νικός), παρότι, όπως 
είπε, δεν διεκδίκησε 
τη θέση του, δήλωσε 
συγκινημένος που ε
μπλέκεται στο δύσκο
λο χώρο της Παιδεί
ας, στον οποίο «χρει
άζεται περισυλλογή 
και πολλή δουλειά».

Χαρακτήρισε ευτυ
χή συγκυρία την επι
κείμενη συνεργασία 
του με τον υπουργό 
Παιδείας, ενώ προ
σωπικά για τον κ. Πα
πανδρέου είπε πως 
«αναγνωρίζει την τόλ
μη του, ειδικά στο 
πλαίσιο των τελευταί
ων εξελίξεων». Κατα- 
λήγοντας, ο κ. Πασχα
λίδης τόνισε πως η ε
κλογή του κ. Σημίτη 
στο αξίωμα του πρω
θυπουργού δεν έδω
σε απλά τη λύση στο 
πολιτικό πρόβλημα, 
αλλά γέννησε την ελ
πίδα και την προσδο
κία».

(1 ολιτική 15

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ■ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Παρακαταθήκη 
το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο και τα μάτια σας... Με την παρότρυνση αιπή παρέδω
σε χθες το υπουργείο Υγείας ο Δημήτρης Κρεμαστινός στον 

Αναστάσιο Πεπονή. «Είναι ιδιαίτερη τιμή μου», ανέφερε χαρακτηριστι
κά, «που παραδίδω τη σκυτάλη σε μια υψηλής ποιότητας νέα ηγεσία με ε
πικεφαλής τον Αναστάσιο Πεπονή, με ευρύτατο κοινωνικό κύρος, ανα
γνώριση από όλο το πολιτικό φάομα και ιδιαίτερα οε μια αναμφισβήτητα 
ηθική προσωπικότητα».

«Είναι γνωστό», συνέχισε ο Δ. Κρεμαστινός, «ότι ανέλαβα αυτή τη θέση 
ύστερα από παράκληση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπαν
δρέου, με την εντολή να εκσυγχρονιστεί το ΕΣΥ, έτσι ώστε να μοιάσει με 
τα καλύτερα ευρωπαϊκά συστήματα».

«Μέσα σ’ αιπή τη διετία», πρόσθεσε, «εξαντλήσαμε το διάλογο και την 
τεχνοκρστική μας ιδιότητα. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έχω αχθεί σε αί
σιο πέρας. Το σχέδιο νόμου έχει προσυπογράφει απάτην κυβέρνηση, αλ
λά δεν προχώρησα στην κατάθεσή του για λόγους προσωπικής ευθιξίας, 
λόγω της ασθένειας του Ανδρέα Παπανδρέου. Από τη νέα πολιτική ηγε
σία του υπουργείου περιμένουμε νέες παρατηρήσεις και βαθύτερες ίσως 
τομές, καθώς μπορεί να γίνει και τολμηρότερο».

Ο νέος υπουργός Αν. Πεπονής δήλωσε ότι προσέρχεται στη νέα του 
θέση «με πλήρη επίγνωση της κρίσιμης σημασίας του υπουργείου για την 
κοινωνία και των δυσχερειών όπως και με επίγνωση των υποκειμενικών α
δυναμιών που ενδεχόμενα θα αποδειχθούν». Παράλληλα, ευχαρίστησε το 
νέο πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη για την τοποθέτησή του στο υπουργείο 
Υγείας. Με χαρά και συγκίνηση, όπως δήλωσε, παρέδωσε τη θέση του υ
φυπουργού Πρόνοιας ο Μανώλης Σκουλάκης, τονίζοντας ότι πρόκει
ται για πολύ δύσκολο χώρο, καθώς προσεγγίζει τον ανθρώπινο πόνο.

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

«Δεν ήθελα, αλλά...»
Δ εν την επεδίωξα και δεν την ήθελα τη θέση. Δεν μπορούσα όμως 

να την αρνηθώ για λογικούς και πολιτικούς λόγους», ανέφερε 
χθες ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Ευάγγ. Βενιζελος κατά την ανά
ληψη των νέων του καθηκόντων από τον απερχόμενο υπουργό I. Ποτ- 
τάκη, επιβεβαιώνοντας έτσι εμμέσως τις πληροφορίες που τον ήθελαν 
να προτιμά να παραμείνει στο υπουργείο Μεταφορών.

Ο κ. Βενιζέλος δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει το έργο του προκατόχου 
του I. Ποττάκη, για τον οποίο είπε ότι είναι εγνωσμένου ήθους και στέρε
ος στην πολιτική του συμπεριφορά, ενώ αναφερόμενος στους βασικούς 
άξονες της πολιτικής του τόνισε ότι το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ, που συνεχίζει το έργο του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι η κατοχύ
ρωση της αξιοπρέπειας και της αξιοπιστίας των δικαστών. Χαρακτήρισε 
κομβικό σημείο και σταυρό του μαρτυρίου για τον υπουργό Δικαιοσύνης 
το σωφρονιστικό σύστημα και υποοχέθηκε διαφάνεια στις μεταγωγές των 
κρατουμένων, για τους οποίους είπε όπ πρέπει να περιβληθούν με όλες 
τις εγγυήσεις ενός κράτους πρόνοιας και όχι τιμωρού.

Εμφανώς συγκινημένος ο κ. Ποπάκης υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει για 
την επιτυχία του έργου της νέας κυβέρνησης και έκανε λόγο για ημέρες 
γεμάτες ιστορία και νόημα. Κάνοντας τον απολογισμό του έργου του, α
ναφέρθηκε στις νομοθετικές παρεμβάσεις (αποχαρακτηρισμός κακουρ
γημάτων, δίωξη των ακάλυπτων επιταγών μόνο κατ’ έγκληση κ.λπ.), στο 
κατασκευαστικό έργο (ολοκλήρωση του Εφετείου στις αρχές του 1997, 
διαγωνισμός για τη μεταστέγαση των διοικητικών δικαστηρίων, κατασκευή 
πέντε νέων φυλακών), καθώς και στη σωφρονιστική πολιτική (αποσυμφό- 
ριση φυλακών κ.λπ.).

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Βαλυράκης: Εργο 4ετίας
Π λέκοντας το εγκώμιο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέ

ου, αποχώρησε χθες από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης ο Σήψης 
Βαλυράκης, παραδίδοντας τη σκυτάλη στο νέο υπουργό Κων. Γείτο
να. Ο κ. Βαλυράκης είπε ότι στους 10 μήνες της υπουργικής του θητείας 
παρήχθη έργο τετραετίας! Ωστόσο λίγο αργότερο ο κ. Γείτονας επισήμα- 
νε ευγενικά ότι η παραγωγή αυτού του έργου άρχισε τον Οκτώβριο του 
1993. Ο απερχόμενος υπουργός Δημόσιας Τάξης επισήμανε ότι τους τε
λευταίους μήνες άλλαξε το πρόσωπο της Αστυνομίας, αλλαγή που βασί
στηκε πάνω στοτρίπτυχο: εκσυγχρονισμός, αναδιάρθρωση, εκπαίδευση.

Τόνισε επίσης ότι η ολοκλήρωση της έρευνας γύρω από τα αρχεία της 
«Στάζι» είχε για πρώτη φορά «συγκεκριμένο ιστορικό αποτέλεσμα». Απο
δείχθηκε, είπε ο πρώην υπουργός, ότι «δυο σημαντικές τρομοκρατικές ε
νέργειες που έγιναν στην Ελλάδα, οργανώθηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και 
εκτελέσθηκαν από τα πλοκάμια της ομάδος του διαβόητου Κάρλος».

Ο νέος υπουργός Κων. Γείτονας είπε: «Φεύγοντας από εδώ πριν από 
1,5 χρόνο είπα ότι αφήνω πίσω ένα κομμάτι από τον εαυτό μου. Φαίνεται 
ότι αυτό με τράβηξε και πάλι πίσω. Εχουμε μια κυβέρνηση συνέχειας και 
αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι επανέρχομαι σ’ ένα χώρο από 
τον οποίο ξεκίνησα τον Οκτώβριο του 1993. Θα βαδίσουμε πάνω στις βά
σεις που θέσαμε αρχικά. Θα ολοκληρώσουμε ό,τι έχει απομείνει σε εκ
κρεμότητα. Ο θεσμός των Πολυδύναμων θα ολοκληρωθεί και θα μας δώ
σει το εργαλείο για την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ κοινω
νίας και πολιτείας», ανέφερε ακόμη ο κ. Γείτονας. Τέλος, ζήτησε την καλή 
συνεργασία των στελεχών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, για την 
επίτευξη των στόχων του υπουργείου.

Γ .Ι.Μ .
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ΑΡΧΗΓΟΥ «απόντος», πάσα δημοσιότης παυσάτω

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

0 περίπτερός, στον 
παράλληλο δρόμο της 
Συγγρού, πίοω από το  
«Ωνάοειο», έκανε την 

μπάζα του δυο μήνες τώρα. 
«Πώς παν’ οι δουλειές;», 
τον ρώτησα χθες, που πήγα 
στο νοσοκομείο για να ιδώ 
...τι απόμεινε απ’ όλην 
αυτήν την ιστορία. «Χάλια» 
απάντησε εκείνος, 
κουνώντας λυπημένα το  
κεφάλι. «Από την ημέρα 
που υπέβαλε την 
παραίτησή του ο 
Παπανδρέου, 
εξαφανίστηκαν όλοι. Για 
πρώτη φορά, σκέψου, μου 
περισσεύουν εφημερίδες!»

Εχει δίκιο ο περίπτερός. 
Την ημέρα, πράγματι, που η 
«επιτροπή των πέντε» πήγε 
στο «Ωνάσειο» με εκείνο το 
κείμενο της παραίτησης, που 
συνέγραψε ο Νίκος Αθανασά- 
κης, όλα θύμιζαν τις πρώτες 
ημέρες της έντασης. Κάμερες, 
δημοσιογράφοι, τεχνικοί, η 
φρουρά του «Ωνασείου», οι 
Μερσεντές απ’ έξω, οι οδηγοί 
και σωματοφύλακες, τα στελέ
χη του ΠΑΣΟΚ, οι απ’ ευθείας 
συνδέσεις και, προπαντός, η 
πίεση, το σασπένς!

Τα δελτία ειδήσεων, σε ρα
διόφωνα και τηλεοράσεις, εί
χαν, από μέρες πριν, υποβιβά
σει ήδη τα της υγείας του κ. 
Παπανδρέου σε δεύτερη, αρ
γότερα σε τρίτη, μετά σε Τ ε 
τάρτη, κάποτε και σε τελευ
ταία είδηση της ελληνικής επι- 
καιρότητας. Αλλά είναι πρω
θυπουργός ακόμα, έλεγαν οι 
αρχισυντάκτες. Και ένας πρω
θυπουργός στην Εντατική, όσο 
και να βελτιώνεται η υγεία 
του, είναι πάντοτε είδηση.

Τη στιγμή που έπαψε -με 
την υπογραφή του μάλιστα- να 
είναι πρωθυπουργός, νόμιζες 
πως ένας τυφώνας απίστευτης 
δύναμης χτύπησε το «Ωνάσει- 
ο». Σάρωσε ό,τι ήταν να σαρώ
σει και χάθηκε μετά, μαζί με 
τους «πέντε» στις Μερσεντές 
τους, και κατευθύνθηκε προς 
τη Χαριλάου Τρικούπη.

Τα εύπορα κανάλια κράτη
σαν τα συνεργεία τους εκεί - 
οτην τέντα και στην είσοδο του 
«Ωνασείου». Ηταν, άλλωστε, 
έντονες οι στιγμές και κάποιοι 
αρχισυντάκτες φοβόντουσαν 
«μήπως πάθει τίποτα ο Ανδρέ- 
ας».

Η ...μετανάστευση 
της εξουσίας

Τα πιο μικρά κανάλια -συ
νεργεία, τεχνικοί, δημοσιο
γράφοι- πήραν ξοπίσω την 
«πομπή» προς τα γραφεία του 
ΠΑΣΟΚ, μεταφέροντας εκεί 
πλέον το ...επίκεντρο του εν
διαφέροντος τους.

Ενας ιατρικός συντάκτης, 
που του άρεσε πολύ η δημο
σιότης που έλαβε όλο τον τε
λευταίο καιρό, συνειδητοποίη
σε ξαφνικά, μπαίνοντας στην 
τέντα και αντικρίζοντας μόνο 
τα τρίποδα των μηχανών λήιμε- 
ως, πόση μοναξιά μπορεί, καμ- 
μιά φορά, να προκαλεί αυτή η 
καταραμένη η επικαιρότης.

Κατά σύμπτωση, την ώρα 
που έφυγε από το «Ωνάσειο» 
το... κέντρο του ενδιαφέρο
ντος, γινόταν κανονικά η ανά
γνωση του βραδινού ιατρικού 
δελτίου και η τέντα βούιζε από 
ζωή. «Κόψτε ρε... κόψτε», φώ-

«Ονάοειο»: Η μοναξιά
’ ευθείας ούνθεοηοε

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ δεν είναι 
πια εδώ -  ούτε οι οπαδοί.

Τα φώτα της εξουσίας έσβησαν 
και το γειτονικό περίπτερο 

δεν πουλά πια όλες 
τις εφημερίδες

Περασμένα μεγαλεία... Οι δύο φωτογραφίες αποτυπώνουν, κατά 
τον καλύτερο τρόπο, το «πριν» και το «μετά» της παραίτησης

ναζαν οι τεχνικοί προς τους 
συναδέλφους τους στα κο
ντρόλ των καναλιών. Οι «κα- 
λωδιωμένοι» (δηλαδή, με τα 
ακουστικά στα αυτιά και τα μι
κρόφωνα στο χέρι) δημοσιο
γράφοι έπαιρναν την πόζα 
τους, μια σιωπή βασανιστική 
απλωνόταν για  λίγα δευτερό
λεπτα στο χώρο, και αμέσως 
μετά... Cut... κόβουμε... «έκτα
κτη επικαιρότης»... διακόπτου
με, κυρίες και κύριοι, για  το 
τελευταίο ανακοινωθέν... και 
η Ελλάς εμβρόντητη παρακο
λουθούσε. Το μόνο που απέ- 
μεινε απ’ όλο αυτό το «σκηνι
κό» είναι εκείνη η βασανιστι
κή σιωπή. Μόνο που, πλέον, 
δεν είναι των ολίγων δευτερο
λέπτων. «Μοιάζει αιώνια» μου 
είπε μια συνάδελφος, από το 
ραδιόφωνο του «Σκάι», αργά 
το βράδυ του Σαββάτου, μονά
χη μες την τέντα, περιμένοντας 
να «βγει στον αέρα» για  το 
επόμενο δελτίο ειδήσεων.

Οι Εγγλέζοι λένε «no news 
is good news» -δηλαδή «όταν 
δέν υπάρχουν ειδήσεις, τα νέα 
είναι καλά»- αλλά αυτά τα 
«καλά νέα», ως γνωστόν, είναι 
ο εφιάλτης των ανθρώπων των 
μίντια, οι οποίοι πιστεύουν πά
ρα πολύ και «υπηρετούν» πι
στά το άλλο εκείνο σλόγκαν,

που λέει ότι «τα κακά νέα εί
ναι εκείνα που πουλάνε».
χαϋάρωοε 
η ασφάηεια

Η ερήμωση του «Ωνασεί
ου», όμως, δεν είχε να κάνει 
μόνο με τα μέσα ενημέρωσης. 
Μιά κοπελιά, που δουλεύει 
στην υποδοχή του νοσοκομεί
ου, μας είπε χθες ότι όλες αυ
τές τις μέρες νιώθει «ένα τερά
στιο κενό». Αλλά και οι άν- 
δρες της ασφαλείας του νοσο
κομείου, γνωστότεροι ως «σε- 
κιουριτάδες» σαν να ...χαλά
ρωσαν και αυτοί όχι, ομολογώ, 
προς μεγάλη τους ικανοποίη
ση. Εκείνο το ατέλειωτο 
«μπες-βγες» των πρώτων ημε
ρών ήταν σαν να τους κρατού
σε στη ζωή, όπως ο ...περίφη
μος πλέον αναπνευστήρας, 
που έδινε σε μας, τους δημο
σιογράφους, τροφή και στον 
άρρωστο πρωθυπουργό ζωή.

Οι υπεύθυνοι του νοσοκο
μείου, κυρίως οι γιατροί, εμ
φανίζονται τώρα κάπως ανα
κουφισμένοι που «ησυχάσαμε 
πια». Δεν νομίζω πως είναι 
όλοι τους ειλικρινείς. Σε μερι
κούς σίγουρα θα λειψούν οι... 
συνωμοτικές συναντήσεις με 
δημοσιογράφους για  «εμπι- 
στευτική ενημέρωση» μετά της

απαραίτητης, εννοείται, προ
βολής και του ονόματος τους.

Ενας ανταποκριτής της 
ισπανικής τηλεόρασης, ο Μα- 
νουέλ Γκαλγιέχο, που ερχόταν 
τακτικά στο νοσοκομείο τις 
πρώτες κρίσιμες ημέρες, μας 
έλεγε ότι αν το «Ωνάσειο» 
πλήρωνε στα μέσα ενημέρω
σης ως άμεση, την έμμεση δια
φήμιση που του έκαναν δεί- 
χνοντάς το τόσες φορές, «σί
γουρα θα είχε χρεοκοπήσει». 
Η εκτίμηση πάντως, τώρα που 
ηρέμησαν κάπως τα πράγμα
τα, είναι ότι, αντιθέτως, το κύ
ρος του «Ωνασείου» είναι πο
λύ «ανεβασμένο» και αυτό, 
μας είπαν άνθρωποι από το 
λογιστήριο του νοσοκομείου, 
έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται 
και στα χαρτιά.

Ο γενικός διευθυντής του 
Κέντρου, ο κ. Κονταράτος, ο 
οποίος κατά ένα τρόπο μαγικό 
πολλές, φορές ήταν παρών 
όποτε συνέβαινε κάτι σημαντι
κό στο «Ωνάσειο», είναι βέ
βαιο, λένε πολλοί που τον ξέ
ρουν καλά, ότι θα περνάει 
έντονα αυτές τις ημέρες το λε
γόμενο «σύνδρομο της μονα
ξιάς». Ενας σεμνός άνθρωπος, 
που πράγματι δεν ενόχλησε 
κανέναν, αλλά που σου έδινε 
ξεκάθαρα την εντύπωση πως -

να το πω... λαϊκά- όλο αυτό το 
«νταβαντούρι» το γουστάριζε!

Η πιο χαρακτηριστική ίσως 
εικόνα της ερήμωσης του «Ω
νασείου» -και, δυστυχώς, αυτή 
δεν καταγράφηκε από καμιά 
κάμερα- ήταν εκείνη που «α
πλώθηκε» σε όλο το νοσοκο
μείο τη βραδιά της εκλογής 
του κ. Σημίτη, λίγο μετά την 
αποχώρησή του έπειτα από 
την ολιγόλεπτη συνάντηση που 
είχε με τον κ. Παπανδρέου.

Ηρέμησε και 
ο Κρεμαστινός

Ξαςρνικά, σε διάφορους χώ
ρους του νοσοκομείου, είχες 
την εντύπωση ότι όλοι σαν να 
μάζευαν τα πράγματά τους. 
Αυτομάτως δε, άλλαξε και η 
όψη πολλών ανθρώπων. Πιο 
πολύ με εξέπληξε ο, τότε 
υπουργός Υγείας, Δημήτρης 
Κρεμαστινός. Είχε κατεβεί 
στο χώρο υποδοχής, στην είσο
δο του «Ωνασείου», και για 
πρώτη φορά ήταν «μαλακωμέ- 
νος». Ηρεμος θα έλεγα, είχε 
ένα χαμόγελο σχεδόν γαλήνιο 
στο πρόσωπό του και μιλούσε 
με τους λίγους εναπομείνατες 
δημοσιογράφους χωρίς εκείνη 
τη γνωστή έκφραση επιφύλα
ξης (ίσως και φόβου) που είχε 
πρωτύτερα.

Εχω επίσης την εντύπωση 
ότι έπεσαν και οι ρυθμοί ...κί
νησης των ανθρώπων. Πριν 
από λίγες μέρες το βήμα τους 
ήταν ταχύτερο. Ολοι περπα
τούσαν γρήγορα. Μ ερικοί 
έτρεχαν κιόλας. Τώρα, όλοι εί
ναι ...στατικοί. Ολα είναι στα
τικά.

...Εκτός από την κατάσταση 
της υγείας του τέως πρωθυ
πουργού, η οποία συνεχώς 
φαίνεται να βελτιούται -αλλά, 
όπως είπαμε, αυτό πια «δεν 
πουλάει». Δύο είναι, κατά 
τους ειδήμονες, οι λόγοι:
•  Πρώτον, ότι δεν είναι πια 
πρωθυπουργός, και
•  δεύτερον ότι τα νέα για  την 
υγεία του «έχουν κουράσει τον 
κόσμο».

Στην Εντατική, και στα δι
πλανά αυτής δωμάτια του 
έκτου, μπορεί να μη λιγόστε
ψαν οι «τακτικοί», αλλά σίγου
ρα λιγόστεψαν οι επισκέπτες. 
Ανθρωποι που ανήκουν στον 
τομέα κινητοποίησης του 
ΠΑΣΟΚ και που δεν έχουν 
λείψει ούτε στιγμή από την 
Εντατική μάς είπαν, πολύ απο
γοητευμένοι είν’ αλήθεια, «πό
σοι βουλευτές και υπουργοί, 
που ήταν τακτικότατοι, χάθη
καν από προσώπου γης μόλις 
παραιτήθηκε ο πρόεδρος».
Η μοναξιά 
της Δήμητρας

Οσο για  τη σύζυγο του τέως 
πρωθυπουργού, το βέβαιο εί
ναι ότι από την ημέρα που 
έπαψε να είναι η «πρώτη κυ
ρία» έχουν λιγότερο όγκο τα 
αποκόμματα του Τύπου που 
την αφορούν και που, όπως 
εξαρχής, της πηγαίνουν στον 
προθάλαμο της Εντατικής. 
Μ άθαμε ότι είναι πιο ήρεμη 
τώρα, αλλά επίσης ότι δεν έχει 
συνέλθει ολότελα από το θό
ρυβο που δημιουργήθηκε γύ
ρω από το όνομά της, κυρίως 
με τις συνεντεύξεις στα περιο
δικά, και πως τώρα «κρατάει 
απουσιολόγιο»! Αυτό, όπως 
μας εξήγησαν, σημαίνει ότι 
αναφέρει συχνά τα ονόματα 
εκείνων που, όπως η ίδια λέει, 
την «έγλειφαν» παλιότερα και 
που τώρα, πάλι όπως λέει η 
ίδια, λάκισαν.

Μέσα σ’ ένα τέτοιο «σκηνι
κό» λοιπόν ο μόνος άνθρωπος 
που μοιάζει να μην τον έχουν 
αγγίξει όλα αυτά τα γεγονότα 
είναι ο ίδιος ο «μεγάλος πρω
ταγωνιστής» τους -αυτός που 
«έφερε» την αναστάτωση (με 
την καλή έννοια το λέω) στο 
«Ωνάσειο», και αυτός που «έ
διωξε» με την παραίτησή του 
και με τη βελτίωση της υγείας 
του τα φώτα και πολύ κόσμο. 
Είναι ο Ανδρέας Παπανδρέ
ου, που μόνος ήταν στις 21 Νο
εμβρίου που εισήχθη στο νο
σοκομείο, μόνος είναι και τώ
ρα που, πρώτα ο Θεός, μπήκε 
στο δρόμο της επιστροφής, στο 
σπίτι του.


