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Ερωτήματα 
για την 

εξαφάνιση 
του

μαιευτήρα
σελίδα 21

Ληστεία 
τώρα 

και μέσα 
σε μονάδα 

του
Ναυτικού!

σελίδα 18

ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ

Υγεία
Οδηγός 
για τον 
χειμώνα

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

και δέκα αγκάθια

Συζήτηση για την «επόμενη μέρα» Με τη σύζυγό του, Δάφνη
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Τα πρόσωπα 
στο επιτελείο 
του Ση μίτη

Φιλιά και αιχμές

Ευάγγελος ο μεγάλος 
Ευάγγελος κι ο νέος

σελίδες 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Αμπελουργός 
θέση 

του τσέλιγχα

Ο αμπελουργός κι ο τσέλιγκας
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ΗΤΑΝ ανα- 
π ό φ ε υ κ τ ο  
αυτό που έ
γινε ··· Το Ω- 
νάσειο θα 
μετατραπεί 
και πάλι σε 
νοσοκομείο και το εν
διαφέρον μας για ό,τι 
συμβαίνει εκεί θα πε
ριοριστεί στην υγεία 
του κ. Ανδρέα Παπαν- 
δρέου. Η Μαρία Παπα- 
δοπούλου «Σε πρώτο ε
νικό». Σελ. 17.

Π ανόραμα
Η ΜΕΤΑ
ΓΛΩΤΤΙ
ΣΗ του 
Παπαδια- 
μάντη εί
ναι ανοη
σία ή βοη

θάει το παιδί να κατα
νοήσει το έργο του κο
σμοκαλόγερου; Η καθη- 
γήτρια Αννα Φραγκου- 
δάκη και ο σκιτσογρά- 
φος των «ΝΕΩΝ» Στά
θης Σταυρόπουλος, δί
νουν ο καθένας τη δική 
του εκδοχή για το μεί- 
ζον αυτό θέμα. «Πανό
ραμα». Σελ. 3.

Ε Π ΙΜ Ε Λ Ε ΙΑ :
Θάνος Παπαδόπουλος

Τα Νέα ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ
ΤΩΡΑ αυτοί που ήταν 
εσωτερική αντιπολίτευση έγιναν 
εξουσία, οι όροι και τα  πρόσωπα 
του παιχνιδιού αντιστράφηκαν 
και το μεγάλο ερωτηματικό 
είναι αν η πορεία στο υπόλοιπο 
της κυβερνητικής θητείας του 
ΠΑΣΟΚ θα είναι διαφορετική.
Ο Βασίλης Τζαννετάκος στους 
«Προβολείς». Σελ. 6.

I
ΕΚΕΙΝΟ που χρειάζεται 
σήμερα είναι πρόγραμμα 
ελκυστικό, αλλά και ρεαλιστικό. 
Ό χι τόσο ως διακηρύξεις και 
κείμενα, αλλά ως ξεκαθάρισμα 
απόψεων και διάθεση 
εφαρμογή ς τους. Τι θα κάνει, 
λοιπόν, η νέα κυβέρνηση; Ο 
Δημήτρης Π απαϊωάννου στην 
«Τρίτη Άποψη». Σελ. 6.

I
Γ. ΣΥΜΠΙΛΙΔΗΣ: Θεωρεί τον 
εαυτό του «άνθρωπο των 
εκπλήξεων» και εκπλήξεις 
υπόσχεται εμμέσως από τη νέα 
του θέση, του γενικού διευθυντή 
της Πολιτικής Άνοιξης. 
Π αρατηρεί γ ια  τον κ. Κ. Σημίτη 
ότι είναι ένας «αιρετικός που 
έγινε Π ρωθυπουργός υπό 
αίρεση». Στις «30 Ερωτήσεις» 
του Στέφανου Τζανάκη.
Σελ. 16.

Ι|&¡1!

«ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ π ια  σωστό να 
μιλάμε γ ια  βρέφος, αλλά γ ια  
ώριμο κόμμα, το οποίο, 
τουλάχιστον στις 
συναισθηματικά φορτισμένες 
στιγμές του, λειτουργεί 
ενωτικά» γράφει ο Βασίλης 
Βασιλικός γ ια  τις εξελίξεις στο 
ΠΑΣΟΚ. Σελ. 17.

I  ,
ΕΧΑΣΕ την προεδρία της Πολω
νίας και τώρα ονειρεύεται την

προεδρία της Ευρώπης ο Άεχ Βα- 
λέσα. Ο ίδιος, πάντως, εξετάζει 
και την πιθανότητα να 
επιστρέφει στην παλιά του 
δουλειά, ως ηλεκτρολόγος στα 
ναυπηγεία του Γκντανσκ. Στα 
«Πρόσωπα». Σελ. 48.

I
ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΣΕΕ

ΓΙΑ το 
την Κο  ̂
χθεσινή μέρν 
ήταν συνηθισμε 
νη. Θα «συνεχί
ζουμε να ελπί
ζουμε» σκέπτο
νταν καθώς κα
τηφόριζαν προς 
τα Εξάρχεια και 
με αγωνία αντι
μετώπιζαν το 
πείραμα της υπο
κατάστασης των 
ναρκωτικών από 
τη μεθαδόνη. 
Πρώτη μέρα η 
χθεσινή εφαρμο
γής του προ
γράμματος. Το 
ρεπορτάζ του 
Στέφανου Δια- 
νέλλου. Σελ. 22.

εργοδοτικών οργανώσεων 
γ ια  την υπογραφή της 
Εθνική ς Γενική ς Συλλογ ική ς 
Σύμβασης Εργασίας βρίσκονται 
σε λεπτό σημείο. Ό λα  τα 
ενδεχόμενα είναι δυνατά. Από 
πλευράς κυβέρνησης, πάντως, 
σχεδιάζεται να δοθεί αύξηση 
5% στο εφάπαξ των δημοσίων 
υπαλλήλων. Το ρεπορτάζ του 
Η λία Γ εωργάκη. Σελ. 49.

____________  Α Ν ΤΙΡ Ρ Η ΣΕ ΙΣ  ____________

Καζαμπλάνκα
Κύριε Αιενθνντά,
Μέλι - γάλα, Παποΰλιας - Πάγκαλος. Τελικά, αυτό δεν ή

ταν ανασχηματισμός -  ήταν η αρχή μιας ωραίας φιλίας.
Με τιμή 
Νεόκοπος

1. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑ.
2. ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ

3.R0CK
4. DANCE
5. OPERA

iiwwyv|»v«>
σε τιμή
δώρου
ένα
CD Player και 
5 CD

Εάν
θέλετε ποιότητα και 

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

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

μένη σας μουσική όταν:
•  Κινείστε 

•  Γυμνάζεστε
ρ» θέλετε να μοιραστείτε την a-y 

πόλαυση με τους 
φίλους σας

Διονυσίου Ολύμπου, 
Κλήμεντος Αγκυρας

ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ: 7.37' 
ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ: 5.36' 
Σελήνη 3 ημερών

Σήμερα τα μονά 
αύριο τα ζυγά

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περι
ληπτική, ή κατά παράφραση, ή 
διασκευή απόδοση του περιεχομέ
νου τη(; εφημερίδας με οποιονδήπο- 
τε  τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογράφησης η άλλο, 
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια 
του εκδότη. Νομος 2121/1993 και 
κανόνες Διεθνούς Δικαίου που 
ισχύουν στην Ελλάδα.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Αθήνα .........................
Θεσ/νίκη......................

......9

......5
Πάτρα........................... ....10
Λάρισα......................... ......7
Ιωάννινα.............................6
Ηοάκλειο..................... ...11

Εξωτερικού
Φρανκφούρτη............ .....-4
Λευκωσία.................... ......3
Λονδίνο....................... ......2
Παρίσι........................... ......0
Ρώμη............................ ......6

ΑΤΤΙΚΗ: Νεφώσεις με τοπικές 
βροχές.
Άνεμοι: Βορειοανατολικοί. 
Θάλασσα: Ηρεμη.
Θερμοκρασία: 4 -9 β.

Β. ΕΛΛΑΔΑ: Νεφώσεις με 
βροχή και ασθενείς χιονοπτώσεις. 
Άνεμοι: Ανατολικοί.
Θάλασσα: Ηρεμη.
Θερμοκρασία: 1 - 5 β.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ Ν. ΕΛ
ΛΑΔΑ: Νεφώσεις με ασθενείς 
βροχές και χιονοπτώσεις.
Άνεμοι: Βορειοανατολικοί. 
Θάλασσα: Ταραγμένη. 
Θερμοκρασία: -2 έως 11 β.

ΑΥΡΙΟ: Νεφώσεις με τοπικές 
βροχές.

Π ου είναι Τ ι

Μ ικ ρ ο π ο λ ιτ ικ ά ......................... σελ. 4
Γ ρ ά μ μ α τ ά  σ τ ις  μ α τ ιέ ς    σελ. 4
Ε κ το ς  ΣΥΝΟΡΩΝ.......................σελ. 45
Δ ιε θ ν ή ............................................. σελ. 45-48
Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ.............................. σελ. 49
Ο ικ ο ν ο μ ία ......................................σελ. 49-53
Α σ τ ρ α .......................................... σελ. 54
Γ ια  ΩΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ............  .........σελ. 54
Μ ικρέ ς  α γ γ ε λ ί ε ς ............... σελ. 55-63
Κ ο ιν ω ν ικ ά .................................σελ. 63

Π ανόραμα
ΒίΒΛΙΟΓΡΑΦΟΣ........................... σελ. 26
Τ ΗΛΕΟΡΑΣΗ..........σελ. 27-28 και 37-38
Θ ΕΑΜ ΑΤΑ........................................ σελ. 40-41
Σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ό ............................. σελ.41
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Παναγιώτης
Κρητικός:

«Μετά το 50-53-53 
ο Κ. Σημίτης πήρε 

άδεια οικοδόμησης 
κυβέρνησης κατά το 
σύστημα οριζόντιας 
ιδιοκτησίας τέσσερα και 
κουζίνα».

Βίκυ
Κουλιανού:
(το μοντέλο, στο «Ciao») 
«Αν τα πράγματα είναι 
έτσι όπως τα γράφουν, θα 
έπρεπε να αλλάζω άντρα 
κάθε μέρα. Μα, ποια 
είμαι;».

Αρλέπα:
(η τραγουδίστρια, στο 
«Σινεμά»)
«Η Αθήνα είναι τώρα πια 
μια εκτεταμένη περίληψη 
της Ιστορίας της Ελλάδος. 
Ο πληθυσμός της 
αποτελείται από 
παρεπιδη μουντές και 
“κατακτητές”».

I

Γιώργος
Καρατζαφέρης:
(ο βουλευτής της Ν.Δ. στη 
«Μακεδονία», για τον κ. Κ. 
Σημίτη)
«'Εχω την αίσθηση ότι ο κ. 
Σημίτης είναι σαν τη 
Βουγιουκλάκη. Έχει πολύ 
καλές δημόσιες σχέσεις 
χωρίς να είναι μεγάλη 
ηθοποιός».

ΤΑ ΝΕΑ
ΕΤΟΣ 50ά______________ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 15443

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΧΡ. Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Λ. Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: Β. ΓΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΚΔΟΣΕΩΣ: Μ. Γ. ΦΑΚΙΝΟΣ

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

32.37.283-86
FAX 32.28.797 - 32.41.320 - 32.41,332 

Χρ. Λαδά 3, Τ.Δ. 102 37, ΑΘΗΝΑ

Η νέα εποχή 
άρχισε... ειρηνικά
ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Ξεκίνησε από χθες το μεσημέρι, μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης και 
την ανάληψη των καθηκόντων των υπουργών, η νέα φάση της 
κυβερνητικής πορείας του ΠΑΣΟΚ υπό τον Κ. Σημίτη, ο οποίος 
εμφανίζεται αποφασισμένος να επιταχύνει τους ρυθμούς δράσης και 
λειτουργίας της κυβέρνησης εισάγοντας και αρκετές καινοτομίες.

Του
Βασίλη Τζαννετάκου

ΜΕΤΑΒΑΣΗ στη νέα εποχή ήταν σε 
πρώτη φάση «ειρηνική» τουλάχιστον 
στο προσκήνιο -  καθώς δεν επαλη θεύθη- 

καν οι «Κασσάνδρες» που ήθελαν ανοιχτές αντι
παραθέσεις στις τελετές παράδοση ς-παραλαβής 
των υπουργείων λόγω των αντιδράσεων των απο- 
χωρούντων.

-  Ωστόσο δεν έλειφαν αιχμές, υπονοούμενα, 
δυσαρέσκειες και πικρίες από στελέχη που δεν 
κοσμούν πλέον το Υπουργικό Συμβούλιο ή από 
στελέχη που μετέχουν μεν αλλά εκφράζουν άλλες 
εσωκομματικές τάσεις.

Πιο κραυγαλέα ήταν η περίπτωση του κ. Χα- 
ραλαμπόπουλου, ο οποίος διατύπωσε τελείως 
διαφορετική εκδοχή για το ρόλο του στο σχη ματι- 
σμό της κυβέρνησης από εκείνη που υποστήριξε ο 
κ. Σημίτης.

Πάντως, ο κ. Σημίτης θεώρησε αναγκαίο να 
δώσει διευκρινίσεις για τη σύνθεση της κυβέρνη
σης και να υπεραμυνθεί των βασικών επιλογών 
του.

Έτσι δεν άλλαξε το θετικό κλίμα που είχε δια
μορφωθεί γενικά μετά την ανάδειξη στην πρωθυ- 
πουργία του κ. Ση μίτη, ο οποίος έχει να αντιμετω
πίσει δέκα τουλάχιστον προβλήματα - αγκάθια, 
που ξεκινούν από τα ανριχτά εθνικά θέματα (π.χ. 
Σκοπιανό, ελληνοτουρκικές σχέσεις, κ.λπ.) και 
φθάνουν σε πιο «πεζά» θέματα, όπως είναι οι ι
διωτικοποιήσεις, η οικονομία, οι προβληματικές 
δημόσιες επιχειρήσεις κ.ά.

-  Στις καινοτομίες που σχεδιάζει ο κ. Σημίτης 
περιλαμβάνονται η συστηματική και πυκνή λει
τουργία του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλ
λων κυβερνητικών οργάνων, η αναβάθμιση του 
ρόλου του Κοινοβουλίου γενικώς και της Κοινο
βουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ ειδικώς και ο 
τακτικός έλεγχος της αποδοτικότητας των κυβερ
νητικών στελεχών.

Οι προθέσεις αυτές φάνηκαν ήδη καθαρά από 
την πρώτη ημέρα λειτουργίας της νέας κυβέρνη
σης από τις αναφορές του κ. Σημίτη για την ανά
γκη και τη σκοπιμότητα ανταπόκρισης των υ
πουργών στις απαιτή σεις των καιρών αλλά και τις 
προσδοκίες της κοινής γνώμης.

Γι’ αυτό και έγιναν αναφορές για νέο ήθος και 
ύφος εξουσίας στο οποίο περιλαμβάνεται και η 
πιο «άνετη» από πλευράς μέτρων μετακίνηση του 
Πρωθυπουργού.

-  Η μετάβαση όμως του ΠΑΣΟΚ στις νέες συν
θήκες έγινε δεκτή από την αντιπολίτευση με εύλο
γη από τη σκοπιά της αμηχανία, κυρίως από την 
πλευρά της Ν.Δ., η οποία στην πραγματικότητα 
βρίσκεται σε αναζήτηση νέας και πιο αποτελε
σματικής αντιπολιτευτικής στρατηγικής.

Η Ν.Δ. σε γενικές γραμμές θεωρεί ότι η κυβερ
νητική αλλαγή δεν σημαίνει και αλλαγή πολιτι
κής και κατά συνέπεια εκτιμά ότι η ένταση των οι
κονομικών και κοινωνικών προβλη μάτων θα εξυ
πηρετήσει τους στόχους της.

Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε χθες το Πολιτι
κό Συμβούλιο της Ν.Δ:, ενώ σήμερα αναμένεται 
να τοποθετηθεί η Πολιτική Άνοιξη, η οποία αντι
μετωπίζει τώρα πιεστικότερα προβλήματα πολι
τική ς παρουσίας. (Σελ. 5-15).

Ηγραφή
ΑΝ και είναι ασφαλώς · 

πολύ νωρίς για να 
προδικάσει κανείς την 
πορεία της νέας 
κυβέρνησης... 

ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ το κλίμα 
που επικράτησε χθες 
κατά την ανάληψη των 
καθηκόντων τους από 
τα νέα μέλη της...

ΔΕΝ μπορεί παρά να 
θεωρηθεί ως μια θετική 
ένδειξη:

ΜΙΑ -  όχι βεβαίως τυπική -  
«αλλαγή φρουράς» 
πραγματοποιήθηκε...

ΧΩΡΙΣ -  εμφανείς τουλάχιστον -  
κραδασμούς και με λιγότερες 
αιχμές απ’ όσες οι 
περισσότεροι προέβλεπαν.

ΑΝ από τη νέα κυβέρνηση 
κανείς δεν περιμένει μεταβολή 
προγράμματος...

ΚΑΘΩΣ αποτελεί και αυτή 
έκφραση του ίδιου κόμματος 
που έλαβε στις τελευταίες 
εκλογές τη λαϊκή εντολή...

ΑΠΟ την άλλη, ο μεν νέος 
Πρωθυπουργός θα 
αναπροσδιορίσει τις 
προτεραιότητες της 
κυβέρνησης...

Η ΔΕ κοινή γνώμη προσδοκά 
έναν άλλο τρόπο λειτουργίας, 
βηματισμού και συντονισμού 
της.

Η ΘΕΤΙΚΗ στάση του συνόλου 
σχεδόν της κοινής γνώμης...

ΠΑΡΕΧΕΙ στην κυβέρνηση μια 
ασυνήθιστη άνεση για να 
αντιμετωπίσει...

ΤΟΣΟ μια σειρά από εκκρεμή 
εσωτερικά προβλήματα...

ΑΠΟ τα οποία προέχει η 
ανάδειξη του 
πολύσυζητη μένου 
«κοινωνικού προσώπου» του 
ΠΑΣΟΚ...

ΟΣΟ και τις κρίσιμες επιλογές 
που θα κληθεί να κάνει στην 
εξωτερική πολιτική.

ΚΑΙ αν κανείς δεν περιμένει 
θαύματα και κανείς δεν τρέφει 
ψευδαισθήσεις ως προς το 
μέγεθος των δυσκολιών που 
υπάρχουν...

ΤΟ ύφος και η νοοτροπία που θα 
επιδειχθούν...

ΘΑ αποτελέσουν το πρώτο -  και 
πολύ ση μαντικό -  δείγμα 
γραφή ς τη ς νέας κυβέρνη ση ς.
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Ο ΛΟΓΟΣ στους
αναγνώστες: Ομάδα 
πολυτέκνων οικογενειών 

(πλήρη στοιχεία στη διάθεση της 
εφημερίδας) γράφει: «Είμαστε 
γονείς που τα παιδιά τους έχουν 
υπηρετήσει τη στρατιωτική τους 
θητεία ή υπηρετούν τώρα. 
Θέλουμε, όμως, ο κ. Αρσένης να 
δει και την περίπτωσή μας, αφού 
γίνονται ρυθμίσεις ευνοϊκές για 
τους ανυπότακτους. Υπάρχουν 
οικογένειες που έχουν 3,4,5, και 6 
αγόρια, που το ένα πίσω από το 
άλλο εκπληρώνουν τις 
στρατιωτικές υποχρεώσεις τους. 
Φαντάζεστε το οικονομικό βάρος 
των γονιών, αλλά και την ψυχική 
ταλαιπωρία τους, μέχρι το 
απολυτήριο; Κουραστήκαμε και 
υποφέραμε ώσπου να 
μεγαλώσουμε τα αγόρια μας και 
τώρα πρέπει να υποστούμε κι 
αυτή τη δοκιμασία.
Εμείς, οι πολύτεκνοι, που έχουμε 
πολλά αγόρια, με δεδομένη την 
υπογεννητικότητα, αλλά και το 
ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη 
στρατιωτική θητεία στην 
Ευρώπη, ζητάμε:
1) Να μειωθεί η στρατιωτική 
θητεία για τους στρατεύσιμους 
που ανήκουν σε οικογένειες που 
έχουν από 3 και περισσότερα 
αγόρια.
2) Να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
στράτευσης χωρίς εξαγορά όταν 
μπορέσουν να εργαστούν, για 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα, (όπως 
και η άδεια λοχείας και κυήσεως 
ισχύει για τις μητέρες, χωρίς 
εξαγορά).
3) Να δοθεί κάποιο χρηματικό 
ποσό που να ανταποκρίνεται στα 
σημερινά δεδομένα με την 
απόλυση του κάθε στρατευμένου 
νέου (για κίνητρο και σαν μια 
μικρή βοήθεια μέχρι να μπορέσει 
να βρει δουλειά και ως έπαινος 
για τη ν εκπλήρωση των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων, 
μήπως και μειωθούν οι διάφοροι 
νέοι που δεν υπηρετούν). Γνωστό 
ότι οι νέοι της Δυτικής Ευρώπης 
έχουν μισθό και μικρότερη 
θητεία.
4) Αν είναι δυνατόν να γίνουν 
2ωρες οι σκοπιές και στο Ναυτικό, 
χάριν της ίσης μεταχείρισης με τα 
άλλα Σώματα, Στρατού και 
Αεροπορίας, (και να μην είναι 
4ωρες όπως μέχρι σήμερα μόνο 
στο Ναυτικό γίνεται).
Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα 
εξεταστούν με προσοχή τα 
προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε ως γονείς 
πολλών αγοριών και γ ι’ αυτό τον 
λόγο κάνουμε μια προσπάθεια 
ομαδική για την καλύτερη δυνατή 
λύση, και παρακαλούμε να το 
λάβουν αυτό υπόψη τους οι 
αρμόδιοι και με κατανόηση να 
εξετάσουν τις προτάσεις μας. 
Μπορεί, βέβαια, να μην 
κουρεύονται οι στρατιώτες, όπως 
παλιά, με την ψιλή μηχανή, να 
μπορούν να κυκλοφορούν με 
πολιτικά, να έχουν σεντόνια και 
να γίνονται κάποιες βελτιώσεις, 
όμως για όλο το διάστημα της 
στρατιωτικής θητείας δεν είναι 
μόνο ο στρατευμένος νέος που 
περνάει από δοκιμασία μέχρι να 
απολυθεί, αλλά και όλη η 
οικογένεια του».

Το πήρε 
προσωπικά

ΓΡΑΦΕΙΟ Τύπου Βρυξελλών: Μάταια έψαχναν το πρωί της Παρα
σκευής, (δηλαδή την επομένη της εκλογής Πρωθυπουργού στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ) οι δεκάδες ξένοι δημο
σιογράφοι για βιογραφικά του κ. Κ. Σημίτη.

ΤΕΛΙΚΑ, βρήκαν... Πώς; Από το Γραφείο Τύπου της πρεσβείας μας 
στην Άγκυρα χρειάστηκε να σταλεί ένα πλήρες βιογραφικό ση
μείωμα του νέου Πρωθυπουργού, ώστε να ενημερωθούν και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση...

ΓΙΑΤΙ αυτό; Μα, επειδή ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου των Βρυ
ξελλών δεν συμφωνούσε με την εκλογή Σημίτη -  και δεν περιορί
στηκε στο να το διαλαλεί...

Αι γενεάί 
πάσαι...

ΗΡΕΜΑ μιλούσε ο «πενηντάρης» κ. Γ. Δασκαλάκης, καθισμένος ανα
παυτικά στην αίθουσα συσκέψεων, κατά την τελετή παραλαβής 
και παράδοσης στο υπουργείο Μεταφορών-ώσπου θυμήθηκε ό
τι «κάποιος», από «τους νέους υπουργούς, μάλιστα», κάτι είπε πε
ρί «ανερχόμενης γενιάς», στο πανηγυρικό Υπουργικό Συμβούλιο 
που είχε προηγηθεί...

Ε, ΤΙ ήταν να το θυμηθεί... Λίγο έλειψε να σηκωθεί όρθιος, κοκκίνισε 
και άρχισε να λέει ότι «κάποιοι βάζουν διαχωριστικές γραμμές», 
ότι «δεν πρέπει να μιλάμε για γενιές» και λοιπά...

«ΕΔΩ είμαστε αι γενεαί πάσαι, Γιώργο μου», σχολιάζει ο κ. Β. Βενιζέ- 
λος...

Του Δημήτρη Χαντζόπουλου

X  ¡ΑΉ,ΜΛΑ ΤΕΛΑ9.;ΐ?Α&ϊΑΖοΐ\Α1
Yk\ θ α  neiöVJrte.r..

ΔΕ WoV ΛΕ1 ? Ε  ίΗΕΜΤΕ... 
ΠΑΤΙ ’ίΑ ΐ ΤΟίΟ ΙΟ Έ Α ΡΟ ΐς.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Δεν με ενοχλούν οι τη λεγ ια
τροί, όσο παραμένω τη λεασθενής...

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΝΕ καλύτερα τα πράγμα
τα για το ΠΑΣΟΚ; Μα, είναι σαφές: 
Όταν οι συναντήσεις των διαφόρων 
στελεχών πάψουν να αποτελούν είδη - 
ση...

ΑΟΙΠΟΝ, ΟΠΩΣ θα ’λεγε κι ο κ. Αντ. 
Ντεντιδάκης, είδηση είναι η αδέσπο
τη φήμη που ψάχνω κορόιδο να της 
βάλει περιλαίμιο...

Ή  EINΑΙχ\ είδηση, τι είναι το ζουμί της...

ΚΑΑΑ, ΜΙΑΑΜΕ ότι είμαστε πολύ προ
χωρημένη χώρα-η τηλεϊατρική μπή-

κε στα σπίτια μας...

ΤΙ ΚΑΚΟ, πάντως, είναι κι αυτό με τους 
συγγενείς-μιλάμε για όλη την Υδρό
γειο, έτσι;

ΤΕΑΙΚΑ, Οβαθμός βελτίωσης της υγείας 
του κ. Παπανδρέου αποδεικνύεται α- 
ντιστρόφως ανάλογος της χρονικής 
διάρκειας κάλυψης του Ωνασείου α
πό την τηλεόραση...

ΑΙΣΧΟΣ: Κάποιοι δεν πίστεψαν ότι ο κ. 
Α. Παπανδρέου μίλησε στον κ. Γ. Κα- 
τσιφάρα την ώρα που κοιμόταν!

ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ότι στο τέλος δεν το πί
στευε ούτε ο ίδιος ο κ. Κατσιφάρας...

|

Δυνατές σχέσεις
Η ΠΡΩΙΝΗ «ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» του κ. Κ. Λα-
λιώτη είχε πετύχει -  τόσο ο κ. Β. Γιαννόπουλος ό
σο και ο κ. Στ. Τζουμάκας φέρθηκαν σαν παλιοί 
φίλοι, στην τελετή παράδοσης του υπουργείου 
Εργασίας. Μόνον ένα καρφάκι επεφύλαξε ο κ. 
Γ ιαννόπουλος, «εν τη ρύμη του λόγου»...

-  Τον είχα ασκούμενο δικηγόρο στο δικηγο
ρικό μου γραφείο, τον Στέφανο, είπε σε κάποια 
στιγμή -  και συμπλήρωσε: Είχε την παραίνεσή 
μου να τελειώσει γρήγορα.

Γέλια στην αίθουσα -  είναι γνωστό ότι ο κ. 
Τζουμάκας δεν τελείωσε δα και σε τέσσερα χρό
νια τη Νομική...

I

Εκρηχτιχόςχαφές...
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΑ ΕΙΧΕ, να ήθελε κάποια 
στιγμή να κάνει πράξη ο κ. Θ. Πάγκαλος την ι
δέα που «πέταξε» χθες, κατά τη διάρκεια της τε
λετής παράδοσης του υπουργείου Εξωτερικών 
από τον κ. Καρ. Παπούλια.

Πέταξε λοιπόν την ιδέα να μαζεύονται πού 
και πού όλοι όσοι έχουν διατελέσει υπουργοί Ε
ξωτερικών για «έναν καφέ»: Εν ολίγοις, ζητάει 
να μαζευτούν στο ίδιο δωμάτιο οι κ.κ. Κων. Μη- 
τσοτάκης, Αντ. Σαμαράς, Μιχ. Παπακωνσταντί
νου, Καρ. Παπούλιας, Γ. Παπούλιας και ο ί
διος...

I

Αγαπητέ Θόδωρε
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ, ΟΠΩΣ ήταν φυσικό, από τη 
θέση του δημοτικού συμβούλου Αθηναίων, ο κ. 
Θ. Πάγκαλος -  κι ο κ. Δ. Αβραμόπουλος του έ
στειλε μία επιστολή, όπου εν ολίγοις του λέει: 
Θα μου λείψει η ωραία συνεργασία μας...

Πράγματι, η συνεργασία τους δεν ήταν δα 
και τίποτα...

Του Κώστα Μητρόπουλου —
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Οι 3 στόχοι
του Κ. Σημίτη
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :
ΛουκάςΔημάκας

Σ’ ένα τρίπτυχο προτεραιοτήτων -  
ανασύνταξη οικονομίας, 
κοινωνικό κράτος, πρωτοβουλίες 
εξωτερικής πολιτικής -  
επικεντρώνει τις προσπάθειες του 
ο νέος Πρωθυπουργός.

ν Τ Τ Η  χθεσινή, πρώτη, συνεδρίαση του Υπουργι-
}  κού Συμβουλίου ο κ. Σημίτης ζήτησε από τα μέ- 

λη της κυβέρνησης «να είναι υπόδειγμα συμπε
ριφοράς» και έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην υλοποίη
ση των ακολούθων στόχων:

-  Στο ήθος και στο ύφος ώστε, όπως είπε, να δια
σφαλιστεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη του λαού.

-Στην αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και
-  Στην αξιοκρατία σε όλους τους τομείς.
Ο κ. Σημίτης, η κυβέρνηση του οποίου έχει να αντι

μετωπίσει στο αμέσως επόμενο διάστημα δέκα αγκά
θια, ετοιμάζει μια σειρά καινοτομιών για τον τρόπο λει
τουργίας της κυβέρνησης και της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας.

Για το κοινωνικό κράτος, στο οποίο 
θα δώσει ιδιαίτερο βάρος, τα μέτρα που 
θα ληφθούν εστιάζονται κυρίως στη μεί
ωση των φαινομένων κοινωνικού απο
κλεισμού (άνεργοι κ.λπ.) και στην ανακα
τανομή του πλούτου.

Η αναβάθμιση των θεσμών και ιδιαί
τερα αυτού της Νομαρχιακής Αυτοδιοί
κησης αποτελεί επίσης βασική προτεραι
ότητα. Έντονες παρεμβάσεις ετοιμάζο
νται ακόμη:
•  Στη δημόσια διοίκηση για αποτελε
σματική λειτουργία των θεσμών και αξιοκρατία.
•  Στις υποδομές της χώρας και κυρίως στα δημόσια 
έργα, τη βιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες και την έρευ
να.

Προς την κατεύθυνση αυτή ο κ. Κ. Σημίτης θα έχει 
συνεργασία με τους αρμόδιους υπουργούς και θα δώ
σει συγκεκριμένες οδηγίες ίσως και στην επόμενη συνε
δρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την προσεχή 
Δευτέρα.

Βασικό όμως θέμα αυτού του Υπουργικού Συμβου
λίου θα είναι η προετοιμασία των προγραμματικών δη
λώσεων στη Βουλή, η συζήτηση των οποίων αρχίζει 
τη ν ίδια η μέρα. Στόχος του κ. Ση μίτη είναι να υπάρχουν 
τακτικές (ανά εβδομάδα) συνεδριάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσει ο κ. Κ. Σημίτης στην α
ναβάθμιση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η πρώτη 
συνεδρίαση της οποίας προγραμματίζεται για τις 6 Φε
βρουάριου.

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική ο κ. Κ. Σημί
της με μια σειρά πρωτοβουλιών θα επιδιώξει, να επα- 
νατοποθετήσει τον ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσό
γειο, ενώ σήμερα ξεκινά τις επαφές του με τον πρέσβη 
της Γαλλίας. Ο Γάλλος διπλωμάτης μεταφέρει στον κ. 
Σημίτη μήνυμα του προέδρου Σιράκ.

Για σή μέρα όμως, ο κ. Κ. Ση μίτη ς έχει προγραμματί
σει και την πρώτη δημόσια εμφάνισή του. Στις 7.30 μ.μ. 
ο Πρωθυπουργός πρόκειται να επισκεφθεί το πολιτικό 
του γραφείο, στον Πειραιά.

Όπως έλεγαν συνεργάτες του, ο κ. Ση μίτης θα δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στον διάλογο με τον λαό είτε μέσω θε
σμοθέτη μένων διαύλων, είτε με πρωτοβουλία της κυ
βέρνησης. «Πρέπει να σκύψουμε πιο κοντά στον πολί
τη», επισήμανε ο ίδιος. Μιλώντας για τη νέα περίοδο 
που ξεκινά, τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αναντι- 
στοιχία λόγων και έργων, και ότι «δεν είναι πια ο και
ρός των ηχηρών συνθημάτων. Η κοινωνία, πρόσθεσε, 
θέλει αξιόπιστη πολιτική, θέλει συνέπεια».

Έντονη 
κριτική και 
αιχμές
ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΑ ακούστηκαν 
χθες οι κριτικές φωνές και οι 
αιχμές για αποκλεισμούς από 
το νέο κυβερνητικό σχήμα, ι
διαίτερα από τους «προεδρι
κούς», τους «κεντρογενείς» 
και τον κ. Γερ. Αρσένη, που 
μίλησε για  «κυβέρνηση Σημί
τη».

Εμφανώς ενοχλημένος ε
ξάλλου, ο κ. Γ. Χαραλαμπό- 
πουλος διευκρίνισε ότι ο κ. Κ. 
Σημίτης του τηλεφώνησε με

τά την ανακοίνω
ση του νέου Υ
πουργικού Συμ
βουλίου «και συνε
πώς -  συνέχισε -  
δεν είχαμε καμία 
συνεργασία για τη 
συγκρότηση της 
κυβέρνησης, ούτε 
μου ζητήθηκε 
προηγουμένως η 

γνώμη». Διευκρίνιση που ο 
πρώην αντιπρόεδρος της κυ
βέρνησης έκρινε αναγκαία 
να κάνει, καθώς, όπως επιση- 
μαινόταν από το περιβάλ
λον του, ο κ. Σημίτης άφησε 
δημοσίως την αντίθετη εντύ
πωση.

Για «εικόνα αποκλει
σμού» μίλησε και ο γραμματέ
ας της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας κ. Δ. Μπέης, ενώ ο κ. 
Ελ. Βερυβάκης τόνισε ότι λεί
πουν από την κυβέρνηση τα 
στελέχη της κεντροαριστε
ράς.

Αποστάσεις από τη σύνθε
ση και τον τρόπο που συγκρο- 
τήθηκεη κυβέρνηση κράτησε 
χθες ο πρόεδρος της Βουλής 
κ. Απ. Κακλαμάνης, ο οποίος 
δήλωσε ότι ο ίδιος δεν έκανε 
καμία πρόταση για  χρησιμο
ποίηση προσώπων στη νέα

Σεραφείμ: ποιους έχει ορκίσει έως τώρα
Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, τη φορά. Όρκιζε τον ένατο στη σειρά πρωθυπουργό 
είχε μια σημαντική, προσωπική, επέτειο: συμπλήρωσε της χώρας, από το 1973 μέχρι το 1996. Βεβαίως 
22 χρόνια από την ημέρα που ανήλθε στον αρχιεπισκο- ενδιάμεσα έχει ορκίσει και έξι Προέδρους της Δημοκρα- 
πικό θρόνο. Χθες, είχε μια άλλη επέτειο, ρουτίνας, αυτήν τίας, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου της χούντας.

Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο ' ΠΡ.  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ

1 9 8 0 .
Γ. Ράλλης

1 9 8 1 ,’8 5 ,  ’9 3 .  1 9 8 9 . 1 9 8 9 .
Αν. Παπανδρέου Τζ. Τζαννετάκης ζεν. Ζολώτας

1 9 9 0 . 1 9 9 0 . 1 9 9 6 .
I. Γρίβας Κων. Μητσοτάκης Κων. Σημίτης

1 9 7 5 .
Μ. Στασινόπουλος

1 9 7 6 .
Κ. Τσάτσος

1 9 8 0 , ’9 0 .
Κ. Καραμανλής

1 9 8 5 . 1 9 9 5 .
X. Σαρτζετάκης Κ. Στεφανόπουλος

ΤΑ ΝΕΑ

κυβέρνηση και συνεπώς, υπο
γράμμισε, κανένας από τους 
υπουργούς ή υφυπουργούς 
«δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
επελέγη σαν “προσκείμενος” 
σε μένα». Η διευκρίνιση έγινε 
από τον κ. Κακλαμάνη επειδή 
ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. 
Φ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε ως 
προσκείμενος στον πρόεδρο 
της Βουλής.

Πάντως ο κ. Κακλαμάνης 
επισήμανε ότι «πέρα από τις 
δικαιολογημένες ή μη από
ψεις για  την σύνθεση και τη 
διαδικασία συγκρότησης της 
κυβέρνησης», όλοι πρέπει να 
στηρίξουμε τον νέο Πρωθυ
πουργό.

Από την πλευρά του ο κ. 
Κ. Σημίτης απάντησε στις ε
πικρίσεις περί αποκλεισμών 
και επισήμανε ότι στην κυ
βέρνηση εκπροσωπούνται 
«διαφορετικές ευαισθησίες 
και απόψεις».

Απέδωσε μάλιστα και στο 
λόγο αυτό τη μη χρησιμοποί
ηση και άλλων άξιων για  κυ

βερνητικές θέσεις βουλευτών.
Στο μεταξύ χθες η κυβέρ

νηση έδωσε στη δημοσιότητα 
την επιστολή που έστειλε ο κ. 
Α. Λιβάνης στον Πρωθυ
πουργό κ. Κ. Ση μίτη, με τη ν ο
ποία του γνωστοποιούσε ότι 
ο ρόλος του στην κυβέρνηση 
ολοκληρώθηκε μετά τη δήλω
ση του κ. Α. Παπανδρέου για 
την έναρξη διαδικασιών νέου 
Πρωθυπουργού.

Ο κ. Λιβάνης βεβαιώνει 
τον κ. Σημίτη ότι θα συνεχίσει 
τους κοινούς αγώνες γ ια  την 
ενότητα της δημοκρατικής 
προοδευτικής παράταξης 
που εκφράζεται από το 
ΠΑΣΟΚ ως βουλευτής - μέ
λος της Κ.Ε. και του Εκτελε
στικού Γραφείου.

Και αφού τον συγχαίρει 
γ ια  την εκλογή του τονίζει ότι 
θα συνεχίσει με όλες τις δυνά
μεις «την προσπάθεια για  την 
ευδοκίμηση του κυβερνητι
κού έργου στο πλαίσιο της 
λαϊκής εντολής του Οκτωβρί
ου 1993».

29» Æ P m iY N
Μ Ο Ν Ο  Γ ΙΑ
ΕΜΙΙΟΡΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  Σ Α Λ Ο Ν Ι  Λ Ε Ρ Μ Α Τ Ο Σ
Έ κ θ ε σ η  δ ε ρ μ α τ ί ν ο ο ν  ε ι δ ώ ν ,  ε ι δ ώ ν  τ α ξ ι δ ι ο ύ ,  
τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν  μ η χ α ν η μ ά τ ω ν  κ α ι  π ρ ώ τ ω ν  υ λ ώ ν .  
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Εξασφάλισε την εισαγωγή σου 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 
ΌΑΙ?ΙΕΙ?Ι?Α και εξασφάλισε τη 
σίγουρη εισαγωγή σου.

Τα προπαρασκευαστικά τμή
ματα Διερμηνέων - Μετα
φραστών της €ΑΙ?ΙΕΙ?Ι?Α είναι 
8μηνης διάρκειας και διδά
σκονται: Αγγλική - Γαλλική 
- Γερμανική Μετάφραση, 
Νέα Ελληνικά και Έκθεση.
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Του
Βασίλη
Τζαννετάκου

~ τ ~τ~ ΠΕΙΡΑ -  λένε οι συνήθως σοφοί 
I —|  Κινέζοι -  είναι σαν τη χτένα που 

X  X  αποκτά κανείς όταν έχει μείνει 
όμως φαλακρός. Και το λένε αυτό για να 
(απο)δείξουν ότι κάτω από ορισμένες 
συνθήκες τα παθή ματα του παρελθόντος -  
και η συνακόλουθη πείρα -  δεν έχουν 
ευεργετικές συνέπειες αν δεν υπάρξει 
αλλαγή νοοτροπίας και πρακτικής.
Και η πείρα στη μεταπολιτευτική Ελλάδα 
έχει δείξει ότι τα κόμματα δεν έχουν ακόμα 
αποκτήσει επαρκώς αυτή τη «λογική» που 
θα τους επιτρέπει να προχωρήσουν χωρίς 
αναταράξεις υπερβαίνοντας τις εσωτερικές 
-  προσωπικές και πολιτικές -  διαφορές οι 
οποίες, αν δεν ξεπερασθούν έγκαιρα, 
αποβαίνουν καταδικαστικές, τουλάχιστον 
για τη ν αξιοπιστία τους.
Γιατί στον τομέα αυτό υπάρχει μια 
δυσμενής παράδοση: όλες οι εσωτερικές 
ανακατατάξεις κορυφής και οι

«μεταπολιτεύσεις»
, μετά τις πρώτες

Δυσμενής ευωχίες συνοδεύτηκαν
παράδοση στις από αρνητικά
εσωκομματικές φαινόμενα, τα οποία
ανακατατάξεις σε ορισμένες ακραίες

περιπτώσεις έφθαναν 
μέχρι και την

υπονόμευση. Κάτι τέτοιο συνέβη στη Ν.Δ. 
το 1980 μετά την αποχώρηση του ιδρυτή του 
κόμματος και «γενάρχη» της παράταξης, 
όταν ο νικητής των εσωκομματικών 
εκλογών Γ. Ράλλης αντιμετώπισε 
ουσιαστικότερη αντιπολίτευση από τον Ε. 
Αβέρωφ παρά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο 
τότε περίμενε την πτώση της Ν.Δ. ως ώριμου 
φρούτου. Αλλά και ο διάδοχος του Γ.
Ράλλη, Ε. Αβέρωφ, υπέστη ανάλογες 
εσωκομματικές δολιοφθορές για  να 
φθάσουμε στον Κ. Μητσοτάκη ο οποίος, είτε 
ως αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης είτε ως πρωθυπουργός, είχε 
να αντιμετωπίσει περισσότερο τον Μ. Έβερτ 
παρά το ΠΑΣΟΚ. Κάτι τέτοιο δε, υφίσταται 
τώρα ο Μ. Έβερτ από τον Κ. Μητσοτάκη 
για να συνεχισθεί έτσι η «παράδοση».
Το ΠΑΣΟΚ βέβαια είχε την 
πραγματικότητα της αλλαγής ηγεσίας για 
πρώτη φορά στην ιστορία του, αλλά δεν έχει 
περάσει πολύς καιρός που η «ιστορική 
ηγεσία» του είχε να δεχθεί πυρά από το 
εσωτερικό του κόμματος.
Οι «4» του ΠΑΣΟΚ -  όπως και παλαιότερα 
οι «3» της Ν.Δ. -  άσκησαν την πιο 
διαβρωτική αντιπολίτευση στις ηγεσίες 
τους όταν η «κανονική» αντιπολίτευση είχε 
πασιφανή αδυναμία να παίξει με αξιοπιστία 
και σοβαρότητα τον ρόλο της.
Τώρα πια, αυτοί που ήταν εσωτερική 
αντιπολίτευση έγιναν εξουσία, οι όροι και 
τα πρόσωπα του παιχνιδιού αντιστράφηκαν 
και το μεγάλο ερωτη ματικό είναι αν η 
πορεία στο υπόλοιπο της κυβερνητικής 
θητείας του ΠΑΣΟΚ θα είναι διαφορετική 
και δεν θα έχει όλα αυτά τα (αρνητικά) 
χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν.

Να μη χαθεί η ευκαιρία
Ακούγοντας την παρθενική ομιλία του Κώστα 
Σημίτη ως Πρωθυπουργού πλέον, ήταν αδύνατο να μην 
ταξιδέψει ο νους στις παλιές καλές μέρες του ’65 και να 
μην ξαναβιώσει, έστω και για λίγες στιγμές, την 
έκπληξη από το άκουσμα ενός λόγου 
χαρακτηριστικού της εποχής εκείνης.

Ε ΝΟΣ λόγου, που μέσα από το λιτό 
και κατηγορηματικό του στυλ, το 
απαλλαγμένο από τους πολλούς 

και ποικίλους επιθετικούς προσδιορι
σμούς που εκφυλίζουν την ουσία, καθώς 
και από την εγγενή ατολμία της υποτα
κτικής έκφρασης, συνήγειρε τις καρδιές, 
χτυπώντας κατευθείαν στο στόχο του και 
αναδεικνύοντας το ουσιώδες.

Μπορεί το ΠΑΣΟΚ, όπως ελέχθη, να 
μη μεταβιβάζεται ούτε να κληρονομεί
ται. Κάποιοι, όμως, αναλαμβάνουν με ε
πιτυχία το εγχείρημα της αυθεντικής εκ
φοράς και μεταφοράς του αρ- 
χηγικού λόγου και τότε καθί
στανται αυτοδίκαια οι κληρο
νόμοι.

Από την άποψη αυτή, το κυ- 
βερνών κόμμα στη νέα του μορ
φή δεν φαίνεται, προς το πα
ρόν, να υστερεί από το παρελ
θόν του ως προς την ακτινοβο
λία της κορυφής του.

Στις μέρες μας, όμως, δεν 
φαίνεται να είναι αρκετό κάτι 
τέτοιο. Χρειάζεται και πρόγραμμα, ελκυ
στικό αλλά και ρεαλιστικό. Ό χι τόσο ως 
διακηρύξεις και κείμενα, αλλά ως ξεκα- 
θάρισμα απόψεων και διάθεση εφαρμο
γής τους. Τι θα κάνει, λοιπόν η νέα κυ
βέρνηση;.

Θα έχει το κουράγιο να προχωρήσει 
στη μερική αναθεώρηση των έργων του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ϋείοτ’β 
II) προς την κατεύθυνση της μείωσης των 
έργων - μπετόν και ασφάλτου που κατα
βροχθίζουν τη μερίδα του λέοντος; Θα 
δημιουργήσει νέο άξονα χρηματοδοτή
σεων για  την αντιμετώπιση των δυσμε
νών επιπτώσεων του προγράμματος σύ
γκλισης (π.χ. ανεργία), καθώς και των

Του Δημήτρη 
Παπαϊωάννου

έργων του Πακέτου (π.χ. υποβάθμιση πε
ριβάλλοντος);

Θα προχωρήσει η κυβέρνηση, έστω 
και εκ των υστέρων, σε μια συστηματική 
αξιολόγηση των έργων του Πακέτου, ώ
στε να πληροφορηθεί επιτέλους ο ελληνι
κός λαός σε τι πρόκειται να ωφεληθεί (ει
σόδημα, παραγωγικότητα, απασχόληση, 
ποιότητα ζωής κ.ά.) γ ια  τις θυσίες που 
κάνει, καθώς και για  να υπάρξει δυνατό
τητα διορθώσεων και τροποποιήσεων;

Θα υπάρξει αύξηση στα κονδύλια 
των επιδοτήσεων της βιομηχανίας για τις 

νέες και καθαρές τε
χνολογίες, που εξοι
κονομούν υλικά και ε
νέργεια, μειώνουν τη 
ρύπανση και τις επι
πτώσεις στο περιβάλ
λον, προωθώντας έτσι 
την ανταγωνιστικό- 

_ τητα και την ποιότη
τα;

Θα πάψει, επιτέ- 
λους, η έρευνα και η 

τεχνολογία να αποτελούν απλά 
σύστημα επιδότησης των ΑΕΙ 
και θα στραφούν, πλέον, προς 
την εφαρμοσμένη έρευνα, την προσαρμο
σμένη στα εθνικά δεδομένα;

Θα αναληφθούν έργα μακράς πνοής 
στη γεωργία, ώστε αυτή να πάψει να εί
ναι υδροβόρα, λιπασματοβόρα και κατα
στρεπτική για  το έδαφος και το περιβάλ
λον;

Θα προστατευθεί ο ολοένα και πιο 
σπάνιος φυσικός πόρος του νερού, σε μια 
περίοδο συνεχούς μείωσης των βροχο
πτώσεων;

Θα προστατευθεί το έδαφος από τη 
διάβρωσψ, της οποίας πλέον τα αποτελέ

Εκείνο
που

χρειάζεται 
σήμερα 

είναι και 
πρόγραμμα 
ελκυστικό 

αλλά 
και

ρεαλιστικό

σματα είναι στο μεγαλύτερο μέρος του ε
δάφους μας ορατά;

Θα αναληφθεί ένα γενναίο πρόγραμ
μα προστασίας των υγροβιότοπων και 
των ειδών της ελληνικής χλωρίδας και 
πανίδας, πέρα από τα ψίχουλα που δίνο
νται στον τομέα από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Περιβάλλοντος;

Θα γίνει, επιτέλους, το Εθικό Κτημα
τολόγιο ή απλά θα σπαταληθούν τα δε
κάδες δισεκατομμύρια που προβλέπο- 
νται γ ια  την κάλυψη της ανεργίας των 
τοπογράφων;

Θα προχωρήσει, επιτέλους, το πρό
γραμμα των αναδασώσεων των καμένων 
δασών ή το υπουργείο Γεωργίας θα κρα
τήσει συνέπεια στην παράδοση των μη
δενικών απορροφήσεων του τομέα;

Θα γίνει κοινή συνείδ.,.ηση και πάγια 
στρατηγική η πλήρης ανακύκλωση των 
„ λυμάτων και των απορριμμά

των;
Θα πάψει, επιτέλους, η ανά

πτυξη του τουρισμού να είναι 
συνώνυμη με τις μαρίνες, τα ξε
νοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια; Θα μπορέσει η νέα κυ
βέρνηση να χαράξει μια πολιτι
κή στον τουρισμό, εντάσεως ερ
γασίας κι όχι κεφαλαίων (βλ. 
μπετόν), πολλών εποχών και λι
γότερο καταστρεπτική για το 
περιβάλλον;

■■■■■■ Θα αναληφθεί μια γενναία 
εκστρατεία δημιουργίας τοπι

κών πρωτοβουλιών απασχόλησης, με βά
ση τις υπηρεσίες ποιότητας ζωής, ιδια ί
τερα στις περιοχές που πλήττονται από 
την αποβιομηχάνιση;

Θα διατηρηθεί η «ειδοποιός διαφο
ρά» και θα προβληθεί σθεναρά αλλά έξυ
πνη αντίσταση στον σαρωτικό νεοφιλε
λευθερισμό, που αποπνέει η πρόσφατη 
στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ή  θα 
χαθούμε στη ρουτίνα και την ανωνυμία;

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι χημικός 
μηχανικός - περιβαλλοντολόγος.
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ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Γ  ¥Οι δέκα τομές... και τα δέκα αγκαθια

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ
Γιάννης Ε. Διακογιάννης 
Στέφανος Τζανάκης

θ α  συνεδριάζει 
καθημερινά 
ολιγομελής 

κυβερνητική 
επιτροπή. Αλλάζει 

ο τρόπος 
λειτουργίας της 

Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας

Δέκα σκέψεις για αλλαγές - 
καινοτομίες, κυρίως όσον 
αφορά το Κοινοβούλιο και την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ, τη λειτουργία της 
κυβέρνησης, του γραφείου 
του, αλλά και την επικοινωνία 
του, υπάρχουν στο επιτελείο 
του νέου Πρωθυπουργού 
Κώστα Σημίτη.

% 1ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ που προτίθεται να α- 
}  νακοινώσει ο κ. Σημίτης περιλαμβάνο- 

νται «ο πρωινός καφές» με συνεργάτες 
του ή κυβερνητικά στελέχη και η επαναφορά 
της «ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή».

Ορισμένες από τις καινοτομίες που φιλοδο
ξεί ο νέος Πρωθυπουργός να εφαρμόσει, θα α
νακοινωθούν με τις προγραμματικές του δη
λώσεις τη ς κυβέρνη ση ς τη ν ερχόμενη Δευτέρα, 
στη Βουλή. Κάποιες άλλες προτίθεται να συζη- 
τήσει ο Πρωθυπουργός με την Κοινοβουλευτι
κή Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, πριν προβεί σε ανα
κοινώσεις.

Χθες ο κ. Κώστας Σημίτης ανακοί
νωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα 
συνεδριάζει κάθε εβδομάδα -  ανά δε- 
καπενθή μερο τον πρώτο καιρό. Και ε- 
πισήμανε πως επιθυμεί λιγότερα κυ
βερνητικά όργανα, τα οποία δεν πρέ
πει να είναι πολυπληθή. «Να συγκε
ντρώσουμε την προσπάθειά μας σε λι
γότερο όργανα», πρόσθεσε.

Οι αλλαγές αυτές είχαν θετική α
νταπόκριση από βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ, πολλοί από τους οποίους με 
δηλώσεις τους τον τελευταίο καιρό εί- 
χαν ζητήσει να υπάρξει ουσιαστικό

τερη λειτουργία των κυβερνητικών οργάνων 
(κυβέρνησης, επιτροπών κ.λπ.).

Εκτός των παραπάνω μεταβολών, οι δέκα 
αλλαγές που προωθούνται είναι:

Πρώτον: Θα συνεδριάζει σε καθημερινή 
βάση μια ολιγομελής «επιτροπή». Ο κ. Σημίτης 
δεν έχει ακόμη καταλήξει αν σε αυτόν τον 
«πρωινό καφέ» θα συμμετέχουν κυβερνητικά 
στελέχη, συνεργάτες του, ή και τα δύο. Στους 
«μόνιμους» πάντως, θα μπορούν να προστίθε
νται, κατά καιρούς, και άλλα πρόσωπα, ανάλο
γα με το αντικείμενο της συζήτησης.

Δεύτερον: Ο κ. Σημίτης προτίθεται να ε
παναφέρει την ώρα του Πρωθυπουργού στη 
Βουλή. Αυτό είχε καθιερωθεί το ’90 επί κυβερ- 
νήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και κα- 
ταργήθηκε αργότερα. Για την επαναφορά πά
ντως, που προϋποθέτει τροποποίηση του Κα
νονισμού της Βουλής, θα ληφθούν υπ’ όψιν ξέ
νες εμπειρίες, αλλά και η αντίστοιχη ελληνική, 
ώστε η πρόταση που θα διατυπωθεί να συμπε
ριλαμβάνει τα θετικά τους στοιχεία.

Τρίτον: Θα δοθούν οι σχετικές εντολές, ώ
στε η φρουρά του Πρωθυπουργού να είναι όσο 
γίνεται μικρότερη, και στις μετακινήσεις του -  
εκτός εκτάκτων περιστάσεων -  να μη λαμβάνο- 
νται ιδιαίτερα μέτρα, που θα προκαλούν προ
βλήματα στην κυκλοφορία. Ακόμη, ο Πρωθυ
πουργός προτίθεται ορισμένες φορές να συνε
χίσει να πηγαίνει με τα πόδια από το σπίτι του, 
στη Βουλή, ή στο Μέγαρο Μαξίμου, καλύπτο
ντας χωρίς αυτοκίνητο τη μικρή αυτή απόστα
ση. Και γενικώς επιθυμεί να μην ακολουθεί αυ
στηρά το Πρωτόκολλο.

Τέταρτον: Το Μέγαρο Μαξίμου θα είναι 
«το κεντρικό σημείο αναφοράς» της δράσης 
του Πρωθυπουργού, αλλά πολλές φορές θα πη - 
γαίνει στο γραφείο του, στη Βουλή. Ο κ. Σημί

της προτίθεται να καθορίσει και να ανακοινώ
σει ποιες ώρες θα πηγαίνει στο γραφείο του 
στο Κοινοβούλιο.

Πέμπτον: Ο Πρωθυπουργός προτίθεται 
να προτείνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένο σχέδιο κανονισμού 
λειτουργίας της. Το σχέδιο αυτό θα 
βασίζεται σε πρόταση την οποία εί
χαν καταθέσει 40 βουλευτές του κυ- 
βερνώντος κόμματος, στις αρχές του 
περασμένου Νοεμβρίου, στο προε
δρείο της Κοινοβουλευτικής Ομά
δας. Με βάση την πρόταση αυτή ενι- 
σχύεται ο ρόλος του βουλευτή, εκλέ- 
γεται ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του 
κόμματος, εκλέγεται με άμεσο τρόπο ο γραμμα
τέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, την ευθύ
νη λειτουργίας τη ς έχει το προεδρείο και καθο
ρίζεται ποσόστωση για τη συμμετοχή γυναι-

Επαναφέρειτην 
ώρα του 

Πρωθυπουργού 
στη Βουλή

κών στα όργανα της Κοινοβουλευτικής Ομά
δας.

Έκτον: Μια κρίσιμη αλλαγή που προτίθε- 
ται να προωθή σει ο κ. Ση μίτη ς -  κι αυτήν μέσω 
του κανονισμού λειτουργίας της Κοινοβουλευ
τικής Ομάδας -  αφορά στη σύγκλησή της. 
_______  Το προεδρείο της Κοινοβουλευ

τικής Ομάδας θα μπορεί να την συ- 
γκαλεί, ενώ σκέψεις συνεργατών 
του Πρωθυπουργού είναι να μπορεί 
να συγκαλείται η Κοινοβουλευτική 
Ομάδα με τη συγκέντρωση αριθμού 
υπογραφών. Για τον αριθμό αυτό 
δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη μια τε

λική πρόταση.
Έβδομον: Ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει α

κόμη -  ύστερα από συνεργασία που θα έχει με 
τον πρόεδρο της Βουλής, την Κοινοβουλευτι
κή Ομάδα του ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα -

να προτείνει ορισμένες αλλαγές του Κανονι
σμού της Βουλής, με τις οποίες θα εδραιώνεται 
περισσότερο ο ρόλος του βουλευτή. Κυρίως 
στοχεύει στην αναβάθμιση των διακομματι
κών κοινοβουλευτικών επιτροπών. Για παρά
δειγμα, στο επιτελείο του κ. Σημίτη υπάρχουν 
σκέψεις να συνέρχονται συχνότερα οι κοινο
βουλευτικές επιτροπές όχι μόνον για τη συζή
τηση των νομοσχεδίων, αλλά και για τη συζή
τηση επιμέρους τομέων της κυβερνητικής πο
λιτικής, με τη συμμετοχή των υπουργών.

Όγδοον: Ο κ. Σημίτης προτίθεται να δώσει 
απάντηση με ολοκληρωμένο νομοσχέδιο -  ή 
μέσα από τη ν Επιτροπή Συντάγματος της Βου
λής -  στις προτάσεις των άλλων κομμάτων για 
το θέμα του «πόθεν έσχες» των βουλευτών και 
των οικονομικών των πολιτικών παρατάξεων. 
Οι θέσεις του είναι να υπάρχει αυστηρός έλεγ
χος σε πολιτικούς και κόμματα, κι αυτός ο έ
λεγχος να έχει και αναδρομική ισχύ. Με τον 
τρόπο αυτό θα υπάρχει, όπως πιστεύει, μεγα
λύτερη διαφάνεια στην πολιτική ζωή του τό
που.

Ένατον: Ένας άλλος τομέας όπου ο κ. Ση
μίτης -  το έκανε με τους συνεργάτες του και ό
ταν ήταν υπουργός -  θα δώσει έμφαση, είναι ο 
συχνός απολογισμός δουλειάς των υπουργών. 
Ορισμένοι συνεργάτες του κάνουν, χαριτολο
γώντας, λόγο για το «τεφτέρι» του Πρωθυ
πουργού. Ο ίδιος θα ξεκινήσει στις συνεργα
σίες που θα έχει μαζί τους να κάνει απολογισμό 
τού δικού του έργου, ζητώντας στη συνέχεια 
να κάνουν το ίδιο και οι υπουργοί. Κι αυτό θα 
γίνεται για να υπάρχει συνέπεια της κυβέρνη
σης απέναντι στον ελληνικό λαό, συνέπεια λό
γων και έργων, όπως λένε συνεργάτες του 
Πρωθυπουργού.

Δέκατον: Ο Πρωθυπουργός, τέλος, εξετά
ζει προτάσεις για μια μελλοντική αναβάθμιση 
και της κυβέρνησης. Μια πρόταση αναφέρεται 
στην ύπαρξη μόνιμου υφυπουργού Οικονομι
κών, ο οποίος και θα ασχολείται κυρίως με τον 
προϋπολογισμό του κράτους, ενώ έχουν διατυ
πωθεί και απόψεις για μόνιμους υφυπουργούς 
στα υπουργεία Παιδείας και Εξωτερικών.

Δυο προβλήματα 
για τα 

κονδύλια 
του Πακέτου 

Ντελόρ

ΡΕ Π Ο Ρ Τ Α Ζ :
Ειρήνη Δ. Καρανασοπούλου

«Αντε, τώρα, να ανεβούμε την 
ανηφόρα», έλεγε συνεργάτης 
του Πρωθυπουργού μετά την 
ορκωμοσία της νέας 
κυβέρνησης -  εννοώντας πως 
τα προβλήματα που έχει 
μπροστά του ο κ. Σημίτης και 
το Υπουργικό Συμβούλιο δεν 
είναι ούτε μικρά, ούτε 
ασήμαντα.

■ 1 αν δε λάβει κανείς υπ’ όψιν του ότι 
1—4 τον Ιούνιο γίνεται το συνέδριο του 
1  Λ  ΠΑΣΟΚ και τον Οκτώβριο του ’97 οι 

εκλογές, μπορεί να καταλάβει γιατί από τον 
χειρισμό και την αντιμετώπισή τους εξαρτώ- 
νται αρκετά -  και ση μαντικά:

1 Σκοπιανό: Η νέα κυβέρνηση καλείται 
να λύσει το εκκρεμές ζήτημα της ονομα

σίας, στις υπό τον Σάιρους Βανς συνομιλίες 
της Νέας Υόρκης. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο 
ότι θα υπάρξει για το ζήτη μα, σύγκληση του 

Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχη
γών, αλλά η απόφαση δεν παύει να α
νήκει στην αρμοδιότητα τηςκυβέρ νη- 
σης. Εάν η Αθήνα επιδείξει διαλλα
κτική στάση -  όπως προοιωνίζει η πα
ρουσία του Θεόδωρου Πάγκαλου στο 
υπουργείο Εξωτερικών -  είναι σχε
δόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν αντιδρά- 

■ η  σεις τόσο στην αντιπολίτευση, όσο 
και στο εσωτερικό του κυβερνώντος 

κόμματος.
Από την άλλη μεριά, μια παράταση του 

αδιεξόδου, θα εκθέσει τον κ. Σημίτη, αλλά 
και τον υπουργό Εξωτερικών, που έχουν ε- 
πανειλη μμένως τονίσει την ανάγκη να «κλεί
σει» το θέμα.

2 Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Όλα δεί
χνουν ότι συντόμως οι Ηνωμένες Πολι

«Χρειάζεται δουλειά». Ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης έχοντας δεξιά και αριστερά 
του τους κ.κ. Τσοχατζόπουλο και Αρσένη επεσήμανε ότι «δεν έχουμε την 

πολυτέλεια της καθυστερήσεως και των αναβολών». Και δίνοντας το στίγμα που θα 
κινηθεί η κυβέρνηση τόνισε ότι χρειάζονται «λύσεις, τομές, πρωτοβουλίες, 

κινητικότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα στις αποφάσεις»

τείες -  αλλά και άλλοι παράγοντες -  θα ε
ντείνουν τις πιέσεις τους για μια συνολική 
διευθέτηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Τα πρώτα «δείγματα γραφής» αυτής της 
διάθεσης έχουν φανεί ήδη από το 
κεφάλαιο του Κυπριακού, όπου έ
χει εμπλακεί ο υφυπουργός Εξωτε
ρικών των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Χόλ- 
μπρουκ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναμένεται να έχει μια πρώτη συ
ζήτηση για τον δικό της ρόλο τη 
Δευτέρα, στο Συμβούλιο των υ
πουργών Εξωτερικών.

Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να 
αποσαφηνίσει και τις θέσεις της έναντι αυ- μια εποχή όπου η Τουρκία εμφανίζεται ακό-

τών των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται, 
αλλά και τον μακροπρόθεσμο στόχο της.

3 Ελληνοαμερικανικές σχέσεις: Ο σα
φής ευρωπαϊκός προσανατολισμός των

________  κ.κ. Σημίτη και Πάγκαλου-που
έχει τονισθεί και δεόντως από 
τον ξένο Τύπο -  εμπεριέχει τον 
κίνδυνο μιας κάποιας ψυχρότη
τας στις σχέσεις των δύο χωρών. 
Ιδιαίτερα η παρουσία του κ. Θ. 
Πάγκαλου στο υπουργείο Εξω
τερικών μπορεί να δημιουργήσει 
κάποια διαδικαστικά, έστω, προ- 
βλήματα, ουδόλως επιθυμητά σε

Δύσκολες 
διαπραγματεύσεις 

για τη
Διακυβερνητική

Διάσκεψη

Όλοι οι άνθ ρωποι τον Πρωθυπουργού

Από αριστερά: Θεόδωρος Τσουκάτος, Γιώργος Πανταγιάς, Νίκος Θέμελης, Τάσος 
Μαντέλης, Χρήστος Βερελής

ΔΥΟ ΑΠΟ τους στενούς 
συνεργάτες του Κώστα Σημίτη, ο 
Θεόδωρος Τσουκάτος και ο Νίκος 
Θέμελης, έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
στις διαβουλεύσεις για τη 
διαμόρφωση της νέας κυβέρνησης 
και θα είναι μεταξύ των ανθρώπων 
που θα παραμείνουν δίπλα στον 
Πρωθυπουργό. Ο Θεόδωρος 
Τσουκάτος εντάχθηκε σχετικά 
πρόσφατα στο επιτελείο Σημίτη 
(μετά τις εκλογές του 1993) και 
εξελίσσεται σ’ ένα από τα πιο 
δυναμικά στελέχη του 
πρωθυπουργικού, πλέον, 
γραφείου. Πρώην μέλος του 
ΕΚΚΕ (έως τα τέλη της δεκαετίας 
του ’70) και νυν μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκάτος είναι 
πετυχημένος συνδικαλιστής στο 
υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 
και γνωρίζει καλά περί 
κομματικών ζυμώσεων.
ΓΓ αυτό και ο κ. Τσουκάτος 
ανέλαβε -  και πέτυχε -  να 
αποκτήσει ο κ. Σημίτης σημαντική 
πρόσβαση στην οργανωμένη βάση 
του ΠΑΣΟΚ και στον κομματικό

μηχανισμό σε όλη τη χώρα. 
Πρόσβαση που ποτέ δεν είχε, παρά 
το γεγονός ότι ήταν ένα από τα 
συνιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Τσουκάτος τώρα θα 
επωμισθεί το βαρύ έργο 
προετοιμασίας της 
υποψηφιότητας Σημίτη στο 
επόμενο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 
όπου θα εκλεγεί ο αντιπρόεδρος 
του κόμματος, υπό τον Ανδρέα 
Παπανδρέου.
Πρωτεύοντα ρόλο, όμως, στις 
παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για 
τη συγκρότηση της νέας 
κυβέρνησης έπαιξε και ο 
πολιτικός σύμβουλος του κ.
Σημίτη, Νίκος Θέμελης, ο οποίος 
εκ των πραγμάτων αναβαθμίζεται 
πλέον σε βασικό σύμβουλο του 
Πρωθυπουργού.
Ο παλαιότερος στενός συνεργάτης 
του κ. Σημίτη -  βρίσκεται δίπλα 
του πάνω από μία δεκαετία -  είναι 
δικηγόρος. Δούλεψε στη Μόνιμη 
Ελληνική Αντιπροσωπεία στις 
Βρυξέλλες και διετέλεσε στέλεχος 
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, της γνωστής

Κομισιόν.
Υπήρξε συνεργάτης του 
Θεόδωρου Πάγκαλου στο 
υπουργείο Εξωτερικών και στη 
συνέχεια εκπρόσωπος του 
υπουργείου Γεωργίας -  επί Σημίτη 
-  στις Βρυξέλλες. Είναι ο 
άνθρωπος που γνωρίζει κάθε 
στιγμή, όσο ελάχιστοι, τις 
προθέσεις, τις διαθέσεις, ακόμη 
και τις σκέψεις του κ. Ση μίτη. 
Όμως, στον κύκλο των στενών 
συνεργατών του κ. Σημίτη 
περιλαμβάνονται ακόμη:
•  Ο πρώην γενικός γραμματέας 
του υπουργείου Βιομηχανίας και 
πρώην βουλευτής Κεφαλονιάς (το 
1981) Τάσος Μαντέλης. 
Δικηγόρος, 40 ετών, παντρεμένος, 
με ένα γιο και μία κόρη. Ο κ. 
Μαντέλης ήταν ο άνθρωπος που 
έκλεισε το ιστορικό ραντεβού 
Σημίτη - Στεφανόπουλου για να 
πάρει την εντολή σχηματισμού 
κυβέρνησης.
•  Ο Αντώνης Αγγελίδης, 
δικηγόρος, συνεργάτης του κ. 
Σημίτη από την Επιτροπή 
Διαφώτισης του ΠΑΣΟΚ,

Ο Χρήστος Βερελής
διευθυντής του γραφείου του κ. 
Σημίτη επί σειρά ετών στα 
υπουργεία Γεωργίας, Εθνικής 
Οικονομίας, Παιδείας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας.
•  Ο δημοσιογράφος Γιώργος 
Πανταγιάς, σύμβουλος Τύπου 
πλέον του Πρωθυπουργού, πρώην 
υπεύθυνος για το Γραφείο Τύπου 
του κ. Σημίτη. Μέλος του ΠΑΣΟΚ 
και πρώην συνεργάτης του Άκη 
Τσοχατζόπουλου.
Στους συνεργάτες του κ. Σημίτη

περιλαμβάνονται ακόμη:
•  Ο Θόδωρος Καρατζάς, 
δικηγόρος, πρώην υφυπουργός 
Εθνικής Οικονομίας, γνωστός από 
τις προτάσεις του για την 
αναμόρφωση και τον 
εκσυγχρονισμό του τραπεζικού 
συστήματος (τη δεύτερη τετραετία 
του ΠΑΣΟΚ), αλλά και για τις 
πρόσφατες προτάσεις του στο 
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
για τον εκσυγχρονισμό του 
Χρηματιστηρίου.
•  Ο Χρήστος Βερελής, χημικός 
μηχανικός, νυν πρόεδρος της 
Δημόσιας Επιχείρησης 
Πετρελαίου και της Δημόσιας 
Επιχείρησης Αερίου. Πρώην 
πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων 
Χημικών, επί σειρά ετών 
σύμβουλος στο υπουργείο 
Εμπορίου και Βιομηχανίας. Την 
περίοδο 1989-93 εργάσθηκε στον 
ιδιωτικό τομέα. Στις τελευταίες 
εκλογές ήταν υποψή φιος 
βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με 
το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ 
(πρώτος επιλαχών, με 11.777 
σταυρούς).

μη ως το «αγαπημένο παιδί» της Ουάσι- 
γκτον στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, Αμερι
κανοί παράγοντες διέρρεαν πως δεν απο
κλείεται μια πρόσκληση για επίσκεψη εργα
σίας του κ. Σημίτη στον Λευκό Οίκο.

4 Κονδύλια Πακέτου Ντελόρ II: Στον 
τομέα αυτό, δύο είναι τα προβλήματα 

που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Το 
ένα αφορά στη χαμηλή απορροφητικότητα 
που έχει η χώρα μας στην απορρόφηση των 
κοινοτικών κονδυλίων -  ανεπίση μες εκτιμή
σεις λένε πως το 1995 η απορροφητικότητα 
ανήλθε στο 55% (εάν ληφθούν υπ’ όψιν και 
τα κονδύλια που δεν είχαν απορροφηθεί το 
1994) και στο 80% (εάν ληφθούν υπ’ όψιν 
μόνον αυτά του 1995). Οι πλέον «προβλημα
τικοί» σε απορροφητικότητα τομείς είναι η 
δημόσια διοίκηση, η κατάρτιση κι επιμόρ
φωση εργαζομένων, η υγεία, η παιδεία και η 
γεωργία, ενώ ο τομέας της βιομηχανίας έχει 
καταφέρει εν μέρει να ξεπεράσει τα προβλή- 
ματά του.

Το Πακέτο Ντελόρ εμπεριέχει έναν ακό
μη κίνδυνο -  σε περίπτωση που η χώρα δεν 
εμφανίσει ικανοποιητικές επιδόσεις στην 
πορεία σύγκλισης της οικονομίας, ενδέχεται 
να περικοπούν τα κονδύλια του Ταμείου Συ
νοχής.

5 Ολυμπιακή: «Εξετάσεις» δίνει αυτές τις 
μέρες η χώρα μας για τον εθνικό αερομε

ταφορέα. Βρίσκονται ήδη στην Αθήνα οι ε
λεγκτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι 
θα αποφανθούν εάν η Ελλάδα εφάρμοσε με 
συνέπεια το πρόγραμμα εξυγίανσης. Εφόσον 
δώσουν το «πράσινο φως», θα επιτραπεί η β’ 
δόση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 
ύψους περίπου 23 δισεκατομμυρίων.

6 Ιδιωτικοποιήσεις τραπεζών: Πρόκει
ται για ειλημμένη απόφαση ιδιωτικοποί

ησης της Τράπεζας Αττικής, της Τράπεζας 
Κεντρικής Ελλάδας και της Τράπεζας Κρή
της. Οι αντιδράσεις των εργαζομένων, ωστό
σο, είναι έντονες.

70ΤΕ: Εντός του 1995 έχει προγραμματι- 
σθεί η εισαγωγή μετοχών του Οργανι
σμού στο Χρηματιστήριο, γεγονός που συνι- 

στά μερική ιδιωτικοποίηση. Όμως, ο τρόπος 
που αυτή θα γίνει -  όπως και το γεγονός ότι 
δεν έχει γίνει προσαρμογή της ελληνικής νο
μοθεσίας στην κοινοτική -  εγείρουν ενστά
σεις στις Βρυξέλλες.

8 Ναυπηγεία: Εντός των η μερών θα γίνει 
ο διαγωνισμός για τα Ναυπηγεία Ελευσί

νας, ενώ στα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά ε
φαρμόζεται το σχέδιο του 51%-49%. Όμως, 
και οι δύο περιπτώσεις είναι υπό την αίρεση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που κά
νει χιλιάδες εργαζόμενους να νιώθουν οξυμ- 
μένη ανασφάλεια.

9 Ε ίσπραξη φόρων: Η κυβέρνηση γνωρί
ζει ότι ελάχιστα πράγματα μπορεί να κά

νει εάν δεν αντιμετωπίσει το τεράστιο -  ελλη
νικό -  πρόβλη μα τη ς φοροδιαφυγή ς. Ειδικό
τερα, τον κώδωνα του κινδύνου έχει κρούσει 
το γεγονός ότι νεότεροι υπολογισμοί δεί
χνουν πως η φοροδιαφυγή έχει πλέον ξεπε- 
ράσει το ένα τρισεκατομμύριο δραχμές -  πο- 
σόν απολύτως αναγκαίο σε πολλούς τομείς.
Ί  Λ  Διακυβερνητική Διάσκεψη: Τον 
1 1 /  Μάρτιο ξεκινά κι επισή μως, στο Τορί- 
νο, η Διάσκεψη που θα καθορίσει το μέλλον 
της Ευρώπης και τη θέση της κάθε χώρας σε 
αυτήν.
Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι πρόκειται για μια 
δύσκολη διαπραγμάτευση, ενώ το δικό της 
έργο δυσκολεύεται επιπλέον από το γεγονός 
ότι στην κοινή γνώμη η υπόθεση της Διακυ
βερνητικής έχει ταυτισθεί με το δικαίωμα 
του «βέτο», για το οποίο οι περισσότερες χώ
ρες συζητούν την κατάργησή του.
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Μ ε αιχμές από 
κάποιους 
απερχόμενους 

υπουργούς, αλλά και 
φιλοφρονήσεις μαζί με 
συγκίνηση, ακόμη και 
μεταξύ στελεχών που έχουν 
πολύ κακές σχέσεις, έγιναν 
οι παραδόσεις - παραλαβές 
των υπουργείων της νέας 
κυβέρνησης.
Αποκορύφωμα η δήλωση 
του κ. Ν. Σηφουνάκη για 
την «κατάργηση της 
αυτοτέλειας του 
υπουργείου Τουρισμού», 
αλλά και οι αιχμές 
Παπούλια για την 
κατάργηση του 
υφυπουργείου Απόδημου 
Ελληνισμού.
Κατά τα άλλα, ο κ. 
Ευάγγελος Γιαννόπουλος, 
που επανειλημμένως έχει 
επιτεθεί στον κ. Στέφανο 
Τξουμάκα, θέλησε να βάλει 
τελεία στην κόντρα αυτή, 
μιλώντας για «νερό κι 
αλάτι», ενώ οι κ.κ. 
Παπούλιας και Πάγκαλος 
αρκέστηκαν στην 
ανταλλαγή... όρκων φιλίας. 
Ακόμη και η παράδοση - 
παραλαβή στο 
υφυπουργείο Αθλητισμού 
μεταξύ των κ.κ. Γ. Αιάνη 
και Ανδρέα Φούρα (η 
σχέση των οποίων είναι 
τεταμένη από μακρού), 
έγινε σε ήρεμη ατμόσφαιρα.

Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΙΚΡΙΕΣ ΔΕΝ ΕΛΕΙΨΑΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ·  ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ

Παραδόσεις με φιλοφρονήσεις και αιχμές
Μ ΑΛΛΟΝ ενοχλημένος έδειξε ο υπουρ

γός ΠΕΧΩΔΕ κ. Κ. Λαλιώτης, από 
την απομάκρυνση του μέχρι χθες υφυ

πουργού κ. I. Τσακλίδη.
Ο κ. Λαλιώτης κατά την τελετή αποχώρησης 

τού μέχρι χθες αναπληρωτή υπουργού κ. Κ. Γεί
τονα και του υφυπουργού κ. Τσακλίδη, καθώς 
και την υποδοχή του νέου υφυπουργού κ. Μαν. 
Λουκάκη, τόνισε ότι ο κ. Τσακλίδη ς έφυγε από 
το υπουργείο «μόνο για λόγους αριθμητικούς», 
εννοώντας ότι ο νέος Πρωθυπουργός ήθελε ολι- 
γομελέστερο κυβερνητικό σχή μα.

□ Σε καλό κλίμα με εκατέρωθεν φιλοφρονή
σεις και με εναγκαλισμό μεταξύ του απο- 

χωρούντος κ. Σήφη Βαλυράκη και του νέου υ
πουργού κ. Κ. Γείτονα έγινε η αλλαγή σκυτάλης 
στην ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

□ Χωρίς εκπλήξεις υπήρξε η τελετή και στο 
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπου ο υ

πουργός κ. Γιάννος Παπαντωνίου υποδέχθηκε 
τους δύο νέους υφυπουργούς, κ.κ. Μ. Μπεντε- 
νιώτη και X. Πάχτα -  και αποχαιρέτησε τους κ.κ. 
Γ. Ανωμερίτη και I. Ανθόπουλο. Ο κ. Παπαντω
νίου υπογράμμισε ότι υπάρχει σταθερότητα κα 
συνέπεια στην οικονομική πολιτική.

□ Φανερά συγκινημένος, αλλά χωρίς να δεί
ξει την πικρία του για την απομάκρυνσή 

του από τη θέση που κατέχει από τη ν πρώτη η μέ
ρα που ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ την εξουσία, ο πρώ
ην υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γιώργος 
Κατσιφάρας παρέδωσε χθες τη σκυτάλη στον 
νέο υπουργό κ. Κοσμά Σφυρίου.

□ «Παιδεία - Πολιτισμός - Νέα προοπτική» 
είναι το τρίπτυχο του μέλλοντος, κατά τον 

νέο υφυπουργό Παιδείας κ. Γιώργο Πασχαλίδη, 
που χαρακτήρισε ευτυχή συγκυρία τη συγκατοί
κησή του στο υπουργείο με τον κ. Γ. Α. Παπαν- 
δρέου, στον οποίο αναγνώρισε «ιδιαίτερη τόλμη 
στη ροή των τελευταίων γεγονότων».

Στον κ. Πασχαλίδη παρέδωσε η υφυπουργός 
κυρία Μαρία Αρσένη, η οποία είχε τοποθετηθεί 
στη θέση αυτή προ τετραμήνου, ενώ από το υ
πουργείο αποχώρησε και ο αναπληρωτής υ
πουργός Παιδείας κ. Φ. Πετσάλνικος, που τοπο
θετείται υπουργός Μακεδονίας - Θράκης.

□ Με ένα «καρφί» κατά του Πρωθυπουργού 
κ. Κ. Σημίτη για την κατάργηση, στη νέα 

κυβέρνηση, του υφυπουργείου Απόδημου Ελ
ληνισμού παρέδωσε ο κ. Κ. Παπούλιας στον κ. Θ. 
Πάγκαλο, ο οποίος όμως έσπευσε να διαβεβαιώ- 
σει (όπως και νωρίτερα ο ίδιος ο Πρωθυπουρ
γός) ότι δεν πρόκειται να υποτιμηθούν οι από
δημοι Έλληνες υπογραμμίζοντας τη σημασία 
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Απόδημου Ελλη
νισμού. ,

Παρά το γεγονός όμωζ ότι η παράδοση - πα
ραλαβή στο υπουργείο Εξωτερικών έγινε με α
νταλλαγή αβροτήτων -  οι κ.κ. Παπούλιας και

«Νερό κι αλάτι» στη διένεξη
«ΝΕΡΟ ΚΑΙ αλάτι». Με τη 
φράση αυτή ο νέος 
υπουργός Εργασίας - 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 
Ευάγγελος Γιαννόπουλος 
έβαλε τελεία και παύλα στη 
διένεξη που είχε με τον κ. 
Στέφανο Τζουμάκα, στη 
χθεσινή τελετή παραλαβής - 
παράδοσης του υπουργείου. 
Μια τελετή που έγινε μέσα 
σε κλίμα φιλοφρονήσεων. 
Είπε ο Ευ. Γ ιαννόπουλος! 
«Εύχομαι στον Στέφανο 
Τζουμάκα, ο οποίος υπήρξε

ασκούμενος στο δικηγορικό 
γραφείο και ως φοιτητής 
ακόμη είχε την παραίνεσή 
μου να τελειώσει γρήγορα, 
παρασύρεται κανείς στους 
αγώνες και ξεχνάει το 
μέλλον του, εύχομαι καλή 
επιτυχία στο υπουργείο 
Γεωργίας».
Λίγο πριν, ο κ. Τζουμάκας 
παρατήρησε: «Παραδίδω το 
υπουργείο σε έναν 
σημαντικό πολιτικό, τον 
Βαγγέλη Γιαννόπουλο,τον 
γνωρίζω χρόνια, έχουμε

πάντα δυνατές σχέσεις». 
Από τη χθεσινή τελετή δεν 
απούσιασαν και οι αιχμές. Ο 
απερχόμενος υφυπουργός 
Εργασίας κ. Γιώργος 
Αδαμόπουλος είπε:
«Ελπίζω την άλλη φορά ο 
Πρωθυπουργός στην 
πράξη να ασκήσει το 
αποκλειστικό του προνόμιο 
και όχι να έχει στοιχεία 
ομηρείας του πολιτικού 
παρασκηνίου που 
αναπτύσσουν κάποιοι μέσα 
στο ΠΑΣΟΚ».

Πάγκαλος έφτασαν στο σημείο να ανταλλάξουν 
σταυρωτά ασπασμό -  το κλίμα στο υπουργείο Ε
ξωτερικών πριν από την τελετή ήταν τελείως 
διαφορετικό από αυτό που κατέγραφαν οι κάμε
ρες. Έμοιαζε σαν να επρόκειτο για αλλαγή κυ- 
βερνήσεως και όχι για μια αλλαγή υπουργού στο 
ίδιο κόμμα!

Ιδιαίτερα εμφανή ήταν τα σημάδια ανησυ
χίας ανάμεσα σε κάποια μέλη του διπλωματικού 
προσωπικού του υπουργείου, που έχουν ακου
στά ότι ο κ. Πάγκαλος πηγαίνει στο γραφείο του 
πρωί - πρωί και τηλεφωνεί στις Διευθύνσεις για 
να πάρει... παρουσίες.

Πάντως, ο κ. Παπούλιας παραδίδοντας στον 
κ. Πάγκαλο δήλωσε απευθυνόμενος στους δη μο-

σιογράφους ότι «παρ’ όλες τις μικροπολιτικές 
σας παρατηρήσεις, η συνεργασία μας ήταν πολύ 
καλή. Συνδεόμαστε με τον Θόδωρο με παλιά φι
λία και εξακολουθούμε να είμαστε φίλοι», κατα- 
λήγοντας: «Ένας αμπελουργός έρχεται και ένας 
τσέλιγκας φεύγει».

Και ο κ. Πάγκαλος απάντησε ότι όσα λέγο
νται για κακές σχέσεις ανάμεσά τους είναι λαν
θασμένα για να καταλήξει: «Βέβαια, για να δι
καιολογήσουμε κάπως και τα μέσα ενημέρωσης, 
Κάρολε, καμιά φορά όταν τύχαινε και διαφω- 
νού σαμε -  και εσύ και εγ ώ -  το λέγ αμε με όλη τη ν 
ειλικρίνεια που διαθέτουμε και οι δύο. Είμαστε 
και οι δύο τύποι που λένε αυτό που σκέπτονται. 
Ίσως επειδή έχουμε και μια κοινή καταγωγή -  ά

μεση ο Κάρολος, έμμεση εγώ -  από τα όρη της 
Βορειοδυτική ς Ελλάδας, όπου δεν συνη θίζονται 
οι καλοί τρόποι».

□ Σοβαρότητα και χαμηλοί τόνοι -  ουδείς 
των «5» επέτρεφε εμφανώς τουλάχιστον να 

διαφανεί η οποιαδήποτε προσωπική ευχαρίστη
ση ή δυσαρέσκεια -  επικράτησαν κατά τη χθεσι
νή παράδοση στο υπουργείο Εσωτερικών, Απο
κέντρωσης και Δημόσιας Διοίκησης, το «κέ
ντρο» του οποίου μεταφέρεται, σύμφωνα με πλη
ροφορίες, στο κτίριο της Πλατείας Κλαυθμώνος.

Πέραν ορισμένων που διέγνωσαν στη φράση 
του... «οι ιστορικές εξελίξεις επηρεάζονται συ
νήθως από αντικειμενικά γεγονότα. Τώρα τις ε
πηρέασαν απρόβλεπτα...», την προσωπική πι
κρία ή και την αιχμή του κ. Τσοχατζόπουλου για 
το «παρασκήνιο» που οδήγησε στην εκλογή του 
νέου Πρωθυπουργού, τόσο οι νεοεισερχόμενοι 
στο υπουργείο, Γιώργος Μωραΐτης και Λά
μπρος Παπαδήμας, όσο και οι απερχόμενοι 
Γιώργος Δασκαλάκης και Χάρης Καστανίδης 
κινή θη καν στους τυπικούς για τέτοιου είδους τε
λετές τόνους ομιλιών.

□ Υπηρέτησα πάντα το ΠΑΣΟΚ και μόνο το 
ΠΑΣΟΚ και αυτό το λέω για να απαντή σω 

σε κάποιους φίλους και συνεργάτες μου που μου 
είπαν γιατί αποδέχθηκες να γίνεις υφυπουργός 
και υποβαθμίζεσαι», δήλωσε στην ομιλία του 
(κατά την τελετή στο υπουργείο Εσωτερικών) ο 
κ. Γ. Δασκαλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην 
προσφορά τού Ανδρέα Παπανδρέου στον τόπο.

«Μην περιμένετε αιχμές, είπε ο αποχωρών κ. 
Κουλούρης. Πιστεύω ότι στους 4 μήνες που μεί
ναμε κάναμε καλή δουλειά. Και φεύγω ήρεμος 
γιατί αφήνουμε να τη συνεχίσουν δύο συνάδελ-

Λαλιώτης - Βάσω.
Χαμόγελα και 
συζήτηση μετά την 
ορκωμοσία στο 
Προεδρικό Μέγαρο

«Το ήθελα». Την
ιδιαίτερη προτίμησή 

του στο υπουργείο 
Υγείας, την οποία 

ικανοποίησε ο 
Πρωθυπουργός, 

αποκάλυψε κατά την 
παραλαβή του 

υπουργείου Υγείας ο 
κ. Αν. Πεπονής, 

πλέκοντας ταυτόχρονα 
το εγκώμιο του 

αποχωρούντος κ. Δ.
Κρεμαστινού

φοι φίλοι και συναγωνιστές. Η νέα κυβέρνηση 
δεν είναι του μεν ή του δε, είναι κυβέρνηση του 
μεγάλου ΠΑΣΟΚ».

□ «Αλλαγή φρουράς» έγινε και στο υπουρ
γείο Δικαιοσύνης μέσα σε κλίμα ιδιαίτε

ρης συγκίνησης και με δεσμεύσεις εκατέρωθεν 
για «συνέχιση» (Ευάγγ. Βενιζέλος) και «στήρι
ξη» (I. Ποττάκης) του έργου που επιτελείται ή έ
χει δρομολογηθεί.

Ο νέος υπουργός Ευαγγ. Βενιζέλος τόνισε ό
τι «δεν ήθελε και δεν επεδίωξε» τη θέση του υ
πουργού Δικαιοσύνης, ενώ εξήρε τις προσπά
θειες του κ. Ποττάκη. Χαρακτήρισε το υπουρ
γείο Δικαιοσύνης ως «το κρισιμότερο από τα θε
σμικά υπουργεία» και ανέφερε ότι το νομοθετι
κό έργο που προωθείται θα κορυφωθεί με την 
διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.

□ Στη συγκρότηση μιας εθνικής στρατηγι
κής μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στον 

αγροτικό τομέα αναφέρθηκε στην ομιλία του ο 
νέος υπουργός Γεωργίας κ. Στέφ. Τζουμάκας.

Στο έργο που έχει γίνει στο υπουργείο, αλλά 
και τις κρίσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν στο 
τελευταίο τετράμηνο σε συνδυασμό με βελτιώ
σεις ρυθμίσεων σε κοινοτικό επίπεδο (π.χ. βαμ
βάκι, οπωροκηπευτικά), αναφέρθηκε ο προκά- 
τοχόςτου κ. Θ. Στάθης.

□ Με αιχμές για την «κατάργηση της αυτο
τέλειας του υπουργείου Τουρισμού» απο

χώρησε χθες από την οδό Αμερικής ο κ. Νίκος 
Σηφουνάκη ς.

Ο πρώην υπουργός Τουρισμού λίγο πριν από 
την τελετή παράδοσης του υπουργείου στη νέα 
υπουργό Ανάπτυξης κ. Βάσω Παπανδρέου -  
στις αρμοδιότητές της υπάγεται πλέον και ο

Τουρισμός -  διένειμε γραπτή δήλωσή του στην 
οποία ανέφερε:

«Τιμώ τον νέο Πρωθυπουργό και εύχομαι να 
επιτύχει στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει. 
Διερωτώμαι όμως, με ποιο σκεπτικό αποφασί- 
στηκε η κατάργηση της αυτοτέλειας του υπουρ
γείου Τουρισμού. Φοβάμαι ότι ως πρώτο δείγμα 
γραφής, αυτή η απόφαση βρίσκεται σε απόστα
ση από τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις του 
ΠΑΣΟΚ που δημιούργησε το υπουργείο Τουρι
σμού».

Επίσης, ο κ. Σηφουνάκη ς ανέφερε ότι «η με
γαλύτερη παραγωγική δραστηριότητα της χώ
ρας, δυστυχώς, βρίσκεται και πάλι μετέωρη λό
γω των δικών μας πολιτικών παλινδρομήσεων».

Κατά την τελετή παράδοσης του υπουργείου 
ο κ. Σηφουνάκη ς τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ε
ντολή που είχε λάβει από τον Ανδρέα Παπαν
δρέου, ήταν να προχωρήσει στην κατάρτιση ε
νός νομοσχεδίου για την οργάνωση και ανασύ
σταση του υπουργείου Τουρισμού. «Το νομοσχέ
διο αυτό -  είπε -  είναι έτοιμο και το αφήνω στην 
κ. Παπανδρέου».

□ «Η πορεία για την ανάπτυξη προϋποθέτει 
μια νέα συμφωνία των δυνάμεων πολιτι

κής με τις δυνάμεις της παραγωγής. Μια συμφω
νία με τους πολίτες και εκείνες τις παραγωγικές 
δυνάμεις που νιώθουν ικανές και έτοιμες να α
ντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής μας».

Αυτό υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, η υπουρ
γός Ανάπτυξης κ. Βάσω Παπανδρέου στην ομι
λία τη ς χθες στο υπουργείο Β ιομη χανίας κατά τη 
διάρκεια της τελετής παραλαβής του υπουργεί
ου.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, τό

νισε, κατά βάση είναι το ίδιο και αυτό είναι μια 
εγγύηση για τη συνέχεια της πορείας μας. Το υ
πουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει το συντονι
σμό και η απόφαση της κυβέρνησης και του ση
μερινού Πρωθυπουργού είναι να δώσουμε προ
τεραιότητα στα θέματα της ανάπτυξης. Και σ’ 
αυτό το θέμα θα υπάρξει άμεση συνεργασία μου 
με το οικονομικό επιτελείο, αλλά και με όλη την 
κυβέρνηση συνολικά, γιατί θα κριθούμε όλοι 
συλλογικά.

Αναφερόμενος στην τετράμηνη θητεία του 
στο υπουργείο ο πρώην υπουργός Βιομηχανίας 
κ. Αν. Πεπονής επισήμανε ότι τα όσα πραγματο
ποιήθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 
είναι γνωστά σ’ όσους ζουν αυτό τον κρίσιμο το
μέα και τα προβλήματά του.

Χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντική την α
νάληψη των καθηκόντων του υπουργού και του 
υφύπουργού από την κ. Παπανδρέου και τον κ. 
Φοίβο Ιωαννίδη. Διατύπωσε όμως την πικρία 
του για την απομάκρυνση από την κυβέρνηση 
του υφυπουργού κ. Κ. Βρεττού, τονίζοντας ότι 
δεν υπήρξε ούτε αξιοκρατική ούτε δίκαιη η απο
τίμηση του έργου του και η συμβολή του.

□ «Πριν από 22 χρόνια, ο Ανδρέας Παπαν
δρέου μας είχε καλέσει σ’ ένα όνειρο. Πριν 

από 22 χρόνια ο Ανδρέας Παπανδρέου ξεκινού
σε και μαζί του ξεκινούσαμε μία μεγάλη προ
σπάθεια και σήμερα μετέχω στην κυβέρνηση 
στην οποία δεν είναι επικεφαλής ο Ανδρέας Πα
πανδρέου», τόνισε ο Ανδρέας Φούρας κατά την 
τελετή της ανάληψης των καθηκόντων του. Και 
συνέχισε: «Γι’ αυτό ο πρώτος λόγος που πρέπει 
να πούμε είναι ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου θα εί
ναι παρών και θα οδηγεί τη σκέψη μας.

Και... ταξίαρχος, ευχήθηκε η «προεδρική φρουρά» στο «λοχαγό »

ΠΕΡΙΣΣΕΨΑΝ το χιούμορ -  με βα
σικό «όχημα» τις... τρίχες -  οι αβρό
τητες και οι υποσχέσεις για σωστή ε
νημέρωση στην τελετή παράδοσης - 
παραλαβής στο υπουργείο Τύπου.

Την έναρξη έκανε ο απερχόμενος 
υπουργός Τύπου κ. Τηλ. Χυτήρης, 
που δεν παρέλειψε να θυμίσει ότι ή 
ταν και παραμένει συνεπής στην πο
λιτική του παρουσία:

-  Όπως βλέπετε και εγώ και ο υ
φυπουργός και ο νέος υπουργός, Δη- 
μήτρης Ρέππας φέρουμε μύστακα. 
Αυτό κάτι σημαίνει.

Δεν σημαίνει πάντως «τρώμε τα 
μουστάκια μας». Αυτό να το απο

κλείσετε, διότι είμαστε φίλοι.
Στο ίδιο μοτίβο ξεκίνησε την ομι

λία του και ο απερχόμενος υφυπουρ
γός, κ. Νίκος Αθανασάκης.

-  Επειδή και ο υπουργός άρχισε 
με τα μουστάκια θα ξεκινήσω κι εγώ. 
Πιστεύω ότι ο Δημήτρης Ρέππας θα 
διαψεύσει το ρητό «στο τέλος ξυρί
ζουν το γαμπρό!».

Την περί τριχών... τριλογία συ
μπλήρωσε ο νέος υπουργός Τύπου, κ. 
Ρέππας:

-  Στο πνεύμα των προηγούμενων 
ομιλητών, ως «τρίτο μουστάκι», θέλω 
κι εγώ να πω ότι έχουμε τα μουστά
κια μας και θα τα έχουμε και όταν πια

θα κριθούμε για το έργο μας. Άλλω
στε, πέρα από το να είμαστε «τριχο- 
φυείς», πρέπει να κάνουμε μεγάλη 
προσπάθεια να αποδείξουμε ότι εί
μαστε και ευφυείς.

Βεβαίως τα ευφυολογήματα δεν 
περιορίστηκαν στα μουστάκια. Επε- 
κτάθηκαν στον... πολιτικό χάρτη του 
ΠΑΣΟΚ:

-  Για να αστειευτώ, έκλεισε τη ν ο
μιλία του ο κ. Χυτήρης, σήμερα κά
νουμε μια αλλαγή «φρουράς», φεύ
γει η «προεδρική φρουρά» και έρχε
ται ένας «λοχαγός». Δημήτρη, σου 
εύχομαι και «ταξίαρχος». Καλή επι
τυχία!

Ρεαλιστής ο κ. Αθανασάκης:
-  Δεν παραδίδει κανείς ένα υ

πουργείο με χαρά, μην ακούτε τι λέ
με!

Το ίδιο και ο κ. Ρέππας:
-  Σήμερα παίρνω το «βάπτισμα 

του πυρός». Στην περίπτωσή μου ι
σχύει και το «βάπτισμα» -  συμμετέχει 
για πρώτη φορά σε κυβέρνηση -  και 
το «πυρός», λόγω της συγκεκριμένης 
θέσεως.

Κι όταν ο αντιπρόεδρος τη ς ΕΣΗ- 
ΕΑ κ. Ν. Κιάος τον «απείλησε» εκ μέ
ρους των πολιτικών συντακτών ότι οι 
δημοσιογράφοι «θα είμαστε πολλές 
φορές επίμονοι. Κουράγιο!», το ξε-

περασε:
-  Βρίσκομαι με την πλάτη στον 

τοίχο. Θα κάνω τα πάντα να μην με 
κολλή σετε στον τοίχο!

Κατά τ’ άλλα, ας κρατήσουμε την 
έκφραση ελπίδας -  διά στόματος Χυ
τή ρη -  ότι στο πρόβλημα με το αγγε- 
λιόσημο που απασχολεί τους δημο
σιογράφους «υπάρχει λύση και πρέ
πει να δοθεί» και την υπόσχεση του 
κ. Ρέππα για σωστή και πλήρη ενη
μέρωση, αν και όπως είπε «δεν είναι 
απαραίτητο να συμφωνούμε».

Λουκάς Δημάκας

Συνέχεια στην «καινούργια προσπάθεια»
ΜΕ ΘΕΡΜΕΣ εκδηλώσεις, συγκίνη
ση, χωρίς τηλεοπτικές κάμερες και χα
ρακτηριστική την παρουσία της οικο
γένειας του, των δύο παιδιών, της συ
ζύγου και πλήθους φίλων από την Κα
λαμάτα που έσπευσαν να συγχαρούν 
τον κ. Σταύρο Μπένο, έγινε η παράδο
ση της σκυτάλης στο υπουργείο Πολι
τισμού.

Ο κ. Σταύρος Μπένος, ένας παλαι
ός και δηλωμένος φίλος του πολιτι
σμού, όχι μόνο του «υψηλού» αλλά και 
του «καθημερινού πολιτισμού», όπως 
είπε χθες μετά την ορκωμοσία, ο νέος υ
πουργός Πολιτισμού (ήδη κατείχε τη 
θέση υφυπουργού από τις 15 Σεπτεμ

βρίου), τόνισε: «Είναι φυσικό να αι
σθάνομαι μεγάλη ευθύνη γιατί ζούμε 
στιγμές ιστορικές». Υποσχέθηκε τη συ
νέχεια του τεράστιου έργου, που όπως 
υπογράμμισε έχει επιτελεσθεί από τον 
προκατοχό του κ. Θάνο Μικρούτσικο, 
«σε μια περίοδο ιστορική, όπου γίνεται 
μια καινούργια πολιτική και πολιτι
στική προσπάθεια σ’ αυτό τον τόπο». 
Και πρόσθεσε: «Πατάω σε σίγουρα α
χνάρια, είναι τα αχνάρια της Μελίνας 
Μερκούρη και του Θάνου Μικρούτσι- 
κου».

Ο κ. Θάνος Μικρούτσικος -  σή μέρα 
ήδη θα βρίσκεται στα στούντιο για την 
ηχογράφηση συμφωνικού έργου του -

έκανε τον απολογισμό των 27 μηνών 
παρουσίας του στο υπουργείο Πολιτι
σμού και τόνισε δύο στοιχεία: «Συνεχί
σαμε», είπε, «όσα αξιόλογα πράγματα 
βρήκαμε, αλλά ανατρέψαμε το πολιτι
στικό τοπίο, οργανώνοντας μεθοδικά 
και ριζικά το χώρο του πολιτισμού».

Ανακοίνωσε ακόμα ότι έχει αφήσει 
στο γραφείο του υπουργού Οικονομι
κών δύο νομοσχέδια -  το ένα αποτελεί 
τομή για τη μουσική παιδεία, αφού χω
ρίζει την ερασιτεχνική από την επαγ
γελματική εκπαίδευση, και το δεύτερο 
για την επέκταση των τιμητικών συ
ντάξεων σε όλους ανεξαιρέτως τους 
σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς.
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Τρεις σκηνές για «φλας»
Στο Προεδρικό Μέγαρο και με αρχιτέκτονα 
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Κώστα Λαλιώτη 
έγινε η «γέφυρα» μεταξύ του κ. Ευ. 
Γιαννόπουλου και του κ. Στ. Τζουμάκα, οι 
σχέσεις των οποίων δεν ήταν και οι καλύτερες 
το τελευταίο διάστημα.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :
Λουκάς Δημάκας

Π Ό ΣΟ  τρεις άλλες 
σκηνές έκαναν εντύ
πωση κατά τη ν τελετή 

ορκωμοσίας τη ς νέας κυβέρνη - 
σης ενώπιον του Προέδρου 
της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφα- 
νόπουλου.

Η πρώτη, ήταν το φιλί που 
αντάλλαξε ο Πρωθυπουργός 
κ. Κ. Σημίτης με τη γυναίκα 
του Δάφνη -  λίγο μετά την ορ
κωμοσία.

Η δεύτερη, η αποφυγή από 
τον κ. Γερ. Αρσένη να ικανο
ποιήσει το «αίτημα» των φω
τορεπόρτερ να ανταλλάξει χει
ραψία με τον Πρωθυπουργό, 
αμέσως μετά την υπογραφή 
του πρωτοκόλλου ορκωμο
σίας. «Δεν κατάλαβα», έλεγε 
αργότερα και τόνισε ότι μπαί
νοντας στην αίθουσα είχε χαι
ρετηθεί με τον Πρωθυπουργό 
θερμά. .

Η τρίτη, η πολύ τυπική -  
μέχρι ψυχρή -  χειραψία που εί
χαν ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος με 
τον κ. Κ. Λαλιώτη ευχόμενοι

Η ανθρωπογεωγραφία 
της νέας 
κυβέρνηση

□  Κανένας 
Ο  1 Υπουργός 
Η  2 Υπουργοί 
ϋ  3 Υπουργοί 
■  11 Υπουργοί

Ποίές εκλογικές περιφέρειες 
έχουν αντιπρόσωπό τους στην 
κυβέρνηση και ποια δύναμη 
(ποσοστό %) είχε το ΠΑΣΟΚ στις 
τελευταίες βουλευτικές εκλογές

Εκλογ. περιφέρεια Υπουργός Ποσοστό
Β’ Αθηνών Γ. Ανωμερίτης 

Κ. Γείτονας 
Ε. Γιαννόπουλος 
Λ. Κανελλόπουλος 
Βάσω Παπανδρέου 
Στ. Τζουμάκας

46,04%

Α’ Αθηνών Γερ. Αρσένης 
Γ. Παπαντωνίου 
Αν. Πεπονής

38,06%

Α’ Θεσσαλονίκης Ε. Βενιζέλος 
X. Καστανίδης 
Α. Τσοχατζόπουλος

44,33%

Επικράτειας Ν. Κουρής 
Κ. Λαλιώτης

46,82%

Αρκαδίας Γ. Δασκαλάκης 
Δ. Ρέππας

46,71%

Αχαιας Γ. Παπανδρέου 
Α. Φούρας

55,13%

Αιτωλ/νίας Αλ. Μπαλτάς 49,10%
Αττικής Θ. Πάγκαλος 46,27%
Δωδεκανήσου Κ. Σφυρίου 56,41%
Έβρου Απ. Φωτιάδης 45,12%
Ημαθίας Μ. Χρυσοχοίδης 49,53%
θίεσπρωτίας Αλ. Παπαδόπουλος 49,97%
Ιωαννίνων Γ. Μωραΐτης 47,91%
Καστοριάς Φιλ. Πετσάλνικος 36,56%
Κερκύρας Γ. Δρυς 51,46%
Κορινθίας Θ. Κοτσώνης 47,56%
Κυκλάδων Ελισάβετ Παπαζώη 48,94%
Λαρίσης Ν. Φαρμάκης 46,11%
Λασιθίου Φ. Ιωαννίδης 61,69%
Λέσβου Φρ. Παπαδέλλης 47,63%
Μεσσηνίας Στ. Μπένος 41,25%
Α’ Πειραιώς Μ. Μπεντενιώτης 44,43%
Πέλλης Γ. Πασχαλίδης 48,69%
Ρέθυμνου Μαν. Λουκάκης 54,97%
Φθιώτιδος Λ. Παπαδήμας 46,72%
Χαλκιδικής Χρ. Πάχτας 45,08%
Χίου Αντ. Κοτσακάς 50,05%

Γ. Ρωμαίος Εξωκοινοβουλευτικός

αλλήλοις «καλή επιτυχία».
•  Κατά τ’ άλλα πρώτος στο 
Προεδρικό Μέγαρο έφθασε ο 
υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Μ. 
Λουκάκης-ακολούθησεοκ. Γ. 
Πασχαλίδης.
•  Την πιο θερμή υποδοχή εί
χε, πάντως, ο κ. Στ. Τζουμά- 
κας. «Σας υποδέχομαι εκ μέ
ρους του αγροτικού πληθυ
σμού» τον πείραξε ο κ. Ευ. Βε- 
νιζέλος.
•  «Γιατί ντύθηκες στα πράσι
να; Θέλεις να δείξεις ότι είσαι 
οικολόγος;», ρώτησε γελώντας 
την κ. Ελισάβετ Παπαζώη ο κ. 
Θ. Πάγκαλος.
•  Απόφθεγμα Γ. Δρυ για τις ε
ξελίξεις, σε «πηγαδάκι»: «Το 
ρολόι της δικαιοσύνης μπορεί 
να αργεί, η ώρα της όμως όχι».
•  Από απόσταση παρακολού
θησε την ορκωμοσία η οικογέ
νεια Ση μίτη. Ήταν εκεί η σύζυ
γός του Δάφνη, η μία κόρη του
-  η Μαριλένα -, ο αδελφός του 
καθηγητής Σπύρος με τη γυ
ναίκα του. Κοντά τους οι στε
νοί συνεργάτες του Πρωθυ
πουργού Ν. Θεμέλης, Γ. Πα- 
νταγιάς, Θ. Τσουκάτος και Τ. 
Μαντέλης, τους οποίους ο κ. Κ. 
Λαλιώτης πείραζε για «έφοδο 
στα Ανάκτορα»!
Κάποια δημοσιογράφος προ
σπάθησε να πιάσει συζήτηση 
με την κ. Δάφνη Σημίτη. 
«Τώρα, της είπε, ο σύζυγός θα 
έχει φόρτο εργασίας. Φαντά
ζομαι θα έχει τη βοήθειά σας, 
τις συμβουλές σας...». Η απά
ντηση δεν άφηνε πολλά περι
θώρια:
-  Δεν δίνω συμβουλές σε κανέ- 
ναν!
•  Αρσένης και Τσοχατζόπου
λος τα είπαν ιδιαιτέρως γ ια αρ
κετά λεπτά, περιμένοντας να υ
πογραφεί το πρωτόκολλο από 
τους συναδέλφους τους.
•  Πρώτος από το Προεδρικό 
Μέγαρο έφυγε ο κ. Τσοχατζό
πουλος -  πριν από τον Πρωθυ
πουργό. Είχε φθάσει τελευταί
ος, μετά τον Πρωθυπουργό!
•  Τα περισσότερα χειροκρο
τήματα, κατά την αποχώρηση 
από το Προεδρικό Μέγαρο, ει- 
σέπραξε η κ. Βάσω Παπανδρέ- 
ου, η οποία μαζί με τον κ. Λ. 
Κανελλόπουλο έφυγαν για τη 
Βουλή με τα πόδια.
•  Τους κ.κ. Χρ. Ροκόφυλλο 
και Ε. Μαλέσιο ευχαρίστησε 
δημόσια ο κ. Κ. Σημίτης γιατί, 
όπως είπε μιλώντας στους δη
μοσιογράφους μετά τη συνε
δρίαση του Υπουργικού Συμ
βουλίου, «προθυμοποιήθηκαν 
από μόνοι τους να μη συμμετά- 
σχουν στην κυβέρνηση για να 
διευκολύνουν το σχηματισμό 
της». Ο κ. Μαλέσιος ήταν πα
ρών στη συνέντευξη.

Βγαίνοντας, είδε και τους 
κ.κ. Στ. Σουμάκη, Γ. Ζαφειρό- 
πουλο και Χρ. Σμυρλή. «Συγ
γνώμη, τους είπε, που δεν ανα
φέρθηκα και σε σας. Ήταν οι 
προβολείς της τηλεόρασης και 
δεν σας είδα».

Από απόσταση.
Διακριτικά στο 
άκρο της 
αίθουσας 
περίμεναν τη 
μεγάλη στιγμή της 
ορκωμοσίας ο 
αδελφός του 
Πρωθυπουργού, 
καθηγητής 
Σπύρος Σημίτης, 
με τη σύζυγό του, 
η κόρη του 
Μαριλένα και η 
σύζυγός του 
Δάφνη

Η ηλικία του Υπουργικού Συμβουλίου
Το αρχαιότερο μέλος της κυβέρνησης είναι ο Ευάγγελος που έχει γεννηθεί το  1918 - είναι δηλαδή 
78 ετών. Ο νεαρότερος του κυβερνητικού σχήματος είναι ένας άλλος Ευάγγελος, ο Ευ. Βενιζέλος, 
που γεννήθηκε το  1957 - έχει ηλικία 39 ετών. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης είναι ηλικίας 60 ετών.

20 40 60 80

Ευ. Βενιζέλος 
Χαρ. Καστανίδης 

Μιχ. Χρυσοχοίδης 
Απ. Φωτιάδης 

Γ. Παπανδρέου 
Δ. Ρέππας 

Κ. Λαλιώτης 
Χρ. Πάχτας 

Γ. Πασχαλίδης 
Φίλ. Πετσάλνικος 

Κ. Σφυρίου 
Γ. Παπαντωνίου 

Αλ. Παπαδόπουλος 
Αντ. Κοτσακάς 

Στ. Μπένος 
Στ. Τζουμάκας 

Λ. Κανελλόπουλος 
Φρ. Παπαδέλλης 

Θ. Κοτσώνης 
Β. Παπανδρέου 

Ελ. Παπαζώη 
Ν. Φαρμάκης 

Α. Φούρας 
Εμμ. Μπεντενιώτης 

Γ. Δρυς 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

Γ. Μωραΐτης 
Γ. Ανωμερίτης 

Α. Τσοχατζόπουλος 
Κ. Γείτονας 

Λ. Παπαδήμας 
Αλ. Μπαλτάς 
Θ. Πάγκαλος 

Εμμ. Λουκάκης 
Κ. Σημίτης 

Γ. Δασκαλάκης 
Φ. Ιωαννίδης 

Γ. Ρωμαίος 
Γερ. Αρσένης 

Ν. Κουρής 
Αν. Πεπονής 

Ευ. Γιαννόπουλος
Τ Α  ΝΕΑ
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Η νεώτερη γενιά
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :

Γ ιώργος Χρ. Παπαχρήστος

Οι δέκα νέοιυπουργοί και 
υφυπουργοί, οι οποίοι για 
πρώτη φορά συμμετέχουν σε 
Υπουργικό Συμβούλιο, είναι 
ίσως άγνωστοι στο ευρύ κοινό, 
είναι όμως πασίγνωστοι στο 
ΠΑΣΟΚ.

ΤΕΛΕΧΗ του κομματικού μηχανι
σμού οι περισσότεροι, από πολλά χρό
νια, είναι πολιτικοί της νεότερης γε

νιάς, και η επιλογή του Πρωθυπουργού στο 
πρόσωπό τους έχει να κάνει και με μία ση μει- 
ολογία: θέλει να προσδώσει ένα ακόμη στοι
χείο ανανέωσης στην πολιτική ζωή, πέρα α
πό αυτό που σηματοδοτεί η δική του πρωθυ
πουργοποίηση.

Από τους δέκα νέους, ένας ανέλαβε υ
πουργός -  οι υπόλοιποι έγιναν υφυπουργοί.

1Η ανάθεση του υπουργείου Τύπου και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στον Δη- 
μήτρη Ρέππα είναι ασφαλώς η κορυφαία πο

λιτική στιγμή για τον ίδιο. Ο σαραντατετρά- 
χονος νέος υπουργός Τύπου, συγγενής εξ 
αγχιστείας με τον ανήκοντα στην ομάδα των 
«εκσυγχρονιστών» βουλευτή του ΠΑΣΟΚ 

Ηλείας Γιάννη Ζαφειρόπουλο, είναι 
ένας ακόμη από τους οδοντίατρους 
του ΠΑΣΟΚ. Έχει γεννηθεί στο Λε- 
ωνίδιο της Αρκαδίας και εκλέγεται 
συνεχώς βουλευτής του νομού Αρκα
δίας από το 1989. Για πρώτη φορά 
πάντως εξελέγη βουλευτής το 1981, 
αλλά στις εκλογές του 1985 ο τότε 
πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέ- 

ου δεν τον τοποθέτησε στη λίστα, βάζοντας 
στην θέση του τον νυν υφυπουργό Μεταφο
ρών Γιώργο Δασκαλάκη. Είναι μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ από το 
1984 και εκλέγεται σ’αυτήν συνεχώς. Στην ε
σωτερική κατανομή του ΠΑΣΟΚ θεωρείται 
ότι ανήκει στην ομάδα των «λοχαγών».

20  υφυπουργός Αθλητισμού Ανδρέας 
Φούρας, εκλέγεται βουλευτής στην Α- 

χαΐα συνεχώς από το 1989. Είναι δικηγόρος 
στο επάγγελμα και πολιτικά βρίσκεται κο
ντά στον Κώστα Λαλιώτη. Ο πενηνταδυά- 
χρονος υφυπουργός είναι ιδρυτικό μέλος 
του ΠΑΣΟΚ, εκλέγεται συνεχώς από το 1975 
και μετά μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του 
κόμματος, και στην διάρκεια της πορείας 
του μέσα στον κομματικό μηχανισμό ήταν 
μέλος σε πολλές επιτροπές. Την μεγαλύτερη 
παρουσία την είχε στον τομέα Αθλητισμού 
του ΠΑΣΟΚ, του οποίου έχει διατελέσει και 
γραμματέας. Από τη θέση αυτή άσκησε δρι- 
μεία κριτική στον προκάτοχό του Γιώργο 
Λιάνη, με αποτέλεσμα οι σχέσεις τους να εί
ναι πολύ κακές. Στον τελευταίο ανασχηματι
σμό της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέ- 
ου ήταν να μετάσχει, αλλά κόπηκε την τελευ
ταία στιγμή με άνωθεν παρεμβάσεις στον τό
τε πρωθυπουργό. Διατηρεί επίσης κακές 
σχέσεις και με τον εκλεγόμενο στην Πάτρα 
Γ ιώργο Παπανδρέου.

3 0  υφυπουργός Γεωργίας, Απόστολος 
Φωτιάδης, ήταν από τις εκπλήξεις στην 

κυβέρνη ση. Βουλευτή ς χαμη λού προφίλ, χω
ρίς εξάρσεις, ο 42χρονος δικηγόρος από την 
Αλεξανδρούπολη, είχε μια τακτική παρου
σία στη Βουλή με δραστηριότητα γύρω από 
τα θέματα της περιφέρειας Θράκης. Παρ’ ό
τι είχε ακουσθεί ότι ανήκε στην ομάδα των 
«εκσυγχρονιστών», δεν φαινόταν ότι είχε πι
θανότητες να εισέλθει στην κυβέρνηση. Το

0 ένας είναι 
υπουργός (Δ. 
Ρέππας), οι 

υπόλοιποι είναι 
υφυπουργοί

I
Μόνο όνο γυναίκες στην κυβέρνηση
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :
Ειρήνη Δ. Καρανασοπούλου

ΜΠΟΡΕΙ για πρώτη φορά σε κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ να μην είναι πρωθυπουργός 
ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μπορεί ο 
αριθμός των προσώπων που μετέχουν 
στην κυβέρνηση να είναι αισθητά 
μικρότερος. Μπορεί το Υπουργικό 
Συμβούλιο να αρχίσει να συνέρχεται άπαξ 
της εβδομάδος -  και ο κ. Σημίτης να 
εμφανίζεται συχνά στη Βουλή. Ένα 
πράγμα, όμως, παραμένει αναλλοίωτο -  
και μάλιστα ασχέτως του εάν πρόκειται 
για κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας 
Δημοκρατίας: ο ασήμαντος αριθμός των 
γυναικών που κατέχουν θέση υπουργού ή 
υφυπουργού.
Στην κυβέρνηση του κ. Σημίτη υπάρχουν 
δύο μόνο γυναίκες -  η κ. Β. Παπανδρέου 
και η κ. Ελ. Παπαζώη. Ωσάν να το είχε 
προαισθανθεί, ο Τομέας Γυναικών του 
ΠΑΣΟΚ, με δημόσια ανακοίνωσή του, 
είχε προκαταβολικά επιστήσει την 
προσοχή του Πρωθυπουργού στο 
συγκεκριμένο θέμα.
Ο ίδιος Τομέας, άλλωστε, είχε 
παραπονεθεί και στον προηγούμενο 
ανασχη ματισμό, τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, όταν και πάλι οι γυναίκες 
που περιελήφθησαν στην κυβέρνηση δεν 
ξεπέρασαντιςδύο.
Παρ’ όλα αυτά, στις πολύωρες 
διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό 
της κυβέρνησης, το κριτήριο του φύλου 
δεν έπαιξε κάποιο σημαίνοντα ρόλο. Ο κ.

Οι μόνες. Βάσω Παπανδρέου και Ελισάβετ Παπαζώη, οι δύο γυναίκες του νέου 
Υπουργικού Συμβουλίου

Σημίτης αρχικά είχε θέσει αυτόν τον 
προβληματισμό -  και τον είχε συζητήσει 
με τους συνεργάτες του. Οι... καλές 
προθέσεις, ωστόσο, προσέκρουσαν τόσο 
στα αντικειμενικά προβλήματα που 
προκαλεί πάντα μια διαδικασία 
διαπραγμάτευσης και ισορροπιών, όσο 
και στο γεγονός ότι στην πολιτική αυτού 
του επιπέδου -  όπως, άλλωστε, συμβαίνει 
και σε άλλους τομείς -  οι γυναίκες ούτως 
ή άλλως είναι λίγες.
Η κυβέρνηση του κ. Σημίτη ακολούθησε 
τελικώς την «πεπατημένη» στο ζήτημα 
των φύλων: από το 1974 μέχρι σήμερα, ο 
μέγιστος αριθμός γυναικών σε κυβέρνηση 
ήταν μόλις... πέντε -  στην πρώτη

κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που 
σχηματίσθηκε τον Οκτώβριο του ’90. Το 
αντίστοιχο αρνητικό ρεκόρ -  καμία 
γυναίκα -  ση μειώθηκε στην υπό τον κ. Κ. 
Καραμανλή πρώτη κυβέρνηση της 
μεταπολίτευσης, όπως και στην τελευταία 
κυβέρνηση της Ν.Δ. πριν από την άνοδο 
του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία το 1981. 
Επίσης, καμία γυναίκα δεν 
περιλαμβανόταν στην υπό τον κ. Ζολώτα 
οικουμενική κυβέρνηση.
Αντιστοίχως μικρός, βέβαια, είναι και ο 
αριθμός των γυναικών που εκλέγονται 
στο Κοινοβούλιο -  από το 1974 έχουν 
περάσει τις πόρτες τη ς Βουλή ς 911 
άνδρες, αλλά μόλις 45 γυναίκες!

μειλίχιο ύφος του φαίνεται ότι κέρδισε και 
τον Κώστα Σημίτη. Βουλευτής εξελέγη για 
πρώτη φορά το 1989 και έκτοτε εκλέγεται συ
νεχώς. Στο ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε το 1978.

4 0  παιδίατρος Φραγκλίνος Παπαδέλλης,
υφυπουργός Υγείας από χθες, είναι μια 

γνωστή προσωπικότητα στον χώρο του ια
τρικού συνδικαλισμού. Πριν από το ’81, ήταν 
πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ (της Ένωσης των νο
σοκομειακών γιατρφν) και μετά, από το 1981 
έως το 1983, διετέλεσε πρόεδρος του Ιατρι
κού Συλλόγου Αθηνών. Είχε σημαντική συμ
βολή στην κατάρτιση του ΕΣΥ επί υπουρ
γίας Γ ιώργου Γεννη ματά, αλλά και στις κατά 
καιρούς βελτιώσεις του Συστήματος. Είναι 
51 ετών και βουλευτής εξελέγη για πρώτη 
φορά το 1993, στη Λέσβο. Ανήκει στους «εκ- 
συγχρονιστές» εδώ και πάρα πολλά χρόνια 
και συνδέεται φιλικά με τον Πρωθυπουργό.

50  γιατρός Λάμπρος Παπαδήμας, υφυ
πουργός Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης, είναι η κλασική περί
πτωση του «μάθε τέχνη κι άστηνε». Χειρουρ
γός στην ειδικότητα, έχει διατελέσει διευθυ
ντής στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών, αλλά 
γνωστός πανελλήνια έγινε ως δήμαρχος Λα
μίας. Εξελέγη για πρώτη φορά δήμαρχος το 
1982, και είχε συνεχή παρουσία στον Δήμο 
της πρωτεύουσας της Φθιώτιδας ως το 1993. 
Τότε τα εγκατέλειφε γ ια να θέσει υπόψη φιό- 
τητα ως βουλευτής, και τα κατάφερε. Ανήκει 
και αυτός στους «εκσυγχρονιστές». Είναι 57 
ετών.

60  πολιτικός μηχανικός Γιώργος Πασχα- 
λίδης κατάγεται από την Αριδαία, και

είναι πασίγνωστος το τελευτάιο διάστημα α
πό τις άπειρες φορές που εμφανίσθηκε στα 
γνωστά «παράθυρα» των τηλεοπτικών κα- 
ναλιών. Ο 45χρονος νέος υφυπουργός Παι
δείας ξεκίνησε την καριέρα του και αυτός α
πό την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκλεγόμενος 
δημοτικός σύμβουλος Αριδαίας. Άνθρωπος 
με χιούμορ και με αίσθηση του καλού πολιτι
κού λόγου, ανήκει στον στενό πυρήνα των 
στελεχών του Κώστα Σημίτη. Οι πληροφο
ρίες τον έφεραν ως φαβορί για την θέση του 
κυβερνητικού εκπροσώπου. Βουλευτής Πέλ
λας εκλέγεται από το 1989, συνεχώς.

70  γιατρός Θεόδωρος Κοτσώνης, 51 χρό
νων σή μέρα, έχει γεννη θεί στην Κόρινθο, 

κι εκεί ανέλαβε και την πρώτη του κρατική 
θέση: στην πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
ήταν πρόεδρος της Διώρυγος Κορίνθου. Ο 
νέος υφυπουργός Υγείας είναι ενταγμένος 
στο ΠΑΣΟΚ απο το 1974, και βουλευτής εξε
λέγη για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 
1989. Η σημαντικότερη κομματική θέση που 
έχει αναλάβει ως τώρα είναι αυτή του μέλους 
του προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομά
δας του ΠΑΣΟΚ. Ανήκει και αυτός στον στε
νό κύκλο του Κώστα Σημίτη.

8 Άνθρωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
είναι και ο νέος υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ 

Μανώλης Λουκάκης. Ο 59χρονος πολιτικός 
μηχανικός από το Ρέθυμνο, είναι μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και έχει 
επί πολλά χρόνια διατελέσει γραμματέας τη ς 
Νομαρχιακής Ρεθύμνου. Το 1982 τοποθετή- 
θη κε νομάρχη ς Χανιών, θέση που διατή ρη σε 
έως το 1985. Μετά τις εκλογές εκείνου του

χρόνου τοποθετή θη κε νομάρχη ς Ηρακλείου. 
Βουλευτής εξελέγη για πρώτη φορά το 1989 
και έκτοτε εκλέγεται συνεχώς, στο νομό Ρε
θύμνου.

90  νέος υφυπουργός Γεωργίας, Γιώργος 
Δρύς, Κερκυραίος στην καταγωγή, είναι 

φυσικός και επί πολλά χρόνια ήταν γραμμα
τέας της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Κερκύ- 
ρας. Στενός φίλος του Κώστα Σημίτη, έχει να 
επιδείξει κατά το παρελθόν μία Γενική 
Γραμματεία (στο υπουργείο Γεωργίας) και 
δραστηριότητα στον Δήμο Κέρκυρας, ως δη
μοτικός σύμβουλος. Βουλευτής του νομού 
Κερκύρας εξελέγη για πρώτη φορά το 1989 
και από τότε αναδεικνύεται συνεχώς βου
λευτής. Είναι 52 ετών.

Ο Λάμπρος Κανελλόπουλος είναι η 
περίπτωση τού «ο κατάλληλος άν

θρωπος στην κατάλληλη θέση». Πρόεδρος 
της ΓΣΕΕ, και με επιτυχή θητεία, τοπθετή- 
θηκε υφυπουργός Εργασίας στην κυβέρνη
ση. Ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, ξεκίνησε 
την συνδικαλιστική του καριέρα ως συνδι
καλιστής της Ολυμπιακής, για να φτάσει το 
1983 πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Α
θηνών, και εν συνεχεία, το 1985, και το 1988 
πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Ήπιος χαρακτήρας, 
καλείται να συμβιώσει με τον Ευάγγελο 
Γιαννόπουλο σε ένα δύσκολο υπουργείο. Ό 
σο ζούσε ο Γ ιώργος Γεννη ματάς ανήκε στην 
ομάδα των στελεχών που τον περιέβαλλαν. 
Μετά τον θάνατό του εντάχθηκε στην ομάδα 
των «εκσυγχρονιστών». Είναι 50 ετών και 
για πρώτη φορά εξελέγη βουλευτής τον 
Οκτώβριο του 1993.
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Επισκέψεις στον Ανδρέαμόνο με έγκριση
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :
Μαίρη Κατσανοπούλου

ΚΑΛΗ ΗΤΑΝ και χθες η κλινική εικόνα του 
κ. Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ευ- 
διάθετος, περπάτησε, παρακολούθησε τηλε
όραση και μίλησε με πολιτικούς. Το πρωί ή
πιε καφέ και πορτοκαλάδα και έφαγε γλυκό.

Θεράποντες ιατροί 
ανέφεραν ότι η πίεση 
του κ. Α. Παπανδρέου 
ήταν σε καλά επίπεδα, 
ενώ δεν είχε εμφανισθεί 
πυρετός. Ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ υπεβλήθη 
σε μετάγγιση αίματος, 
κυρίως προς εξισορρό- 
πηση των υγρών στον 
οργανισμό του. Η βρογ
χοσκόπηση, η οποία έ

γινε από τον πνευμονολόγο του Ωνασείου κ. 
Γ. Τζελέπη, παρουσία του Αμερικανού κ. Ρ. 
Λάιτ και του καθηγητή κ. X. Ρούσσου, δεν έ
δειξε βλάβη στους βρόγχους και δεν επιβε
βαίωσε την υποψία για ύπαρξη νεοπλασίας. 
Για σήμερα έχει προγραμματιστεί και νέα α
ξονική τομογραφία.

Οι δυνατότητες θεραπευτικής παρεμβά
σεως στον δεξιό πνεύμονα αποτέλεσαν το 
κύριο θέμα συζητήσεως στο χθεσινό ιατρικό

συμβούλιο. Τα μέλη του συμβουλίου εξετά
ζουν το ενδεχόμενο να γίνει παρακέντηση 
στο δεξιό πνεύμονα και να τοποθετηθεί μέσα 
στις επόμενες ημέρες καθετήρας 
παροχετεύσεως του υγρού για 
δύο περίπου 24ωρα, για να αδειά
σει ο μέσος και κάτω λοβός. Το υ
γρό πρόκειται να σταλεί για κυτ
ταρολογ ική εξέταση, καθώς και 
για εξέταση για τη νόσο των ελα
φρών αλύσεων.

Εάν καταστεί δυνατό (εάν δη- ■■■*■■ 
λαδή παραμείνει ανοικτός ο δε
ξιός πνεύμονας), πιθανώς να γίνει και έγχυ
ση σκληρυντικής ουσίας, ώστε να μην ξανα- 
δη μιουργη θεί το υγρό. Αποκλείσθη καν μάλ
λον πιο ριζικές λύσεις, όπως θωρακεκτομή 
και θωρακοσκόπηση, λόγω της επιβαρημέ- 
νης κατάστασης της υγείας του κ. Α. Παπαν
δρέου.

Υπενθυμίζεται ότι στον δεξιό πνεύμονα 
του κ. Α. Παπανδρέου, στον οποίο εχει βρε
θεί παχυπλευρίτιδα λόγω παλαιών πνευμο
νιών, παραμένει αιματηρό υγρό μέσα σε δύο 
διαφράγματα -  γ ι’ αυτό και πιθανώς να 
χρειασθούν για την παροχέτευσή του δύο 
σωληνάκια. Η ποσότητα του υγρού υπολο
γίζεται ότι είναι σε κάθε διάφραγμα περί τα 
400 κυβικά εκατοστά. Σκοπός των θεραπό
ντων ιατρών είναι να απαλλαγεί ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ από την υποβοήθηση της ανα

Ευδιάθετος χθες 
περπάτησε, είδε 
τηλεόραση και 

μίλησε με 
πολιτικούς

πνοής, δηλαδή τη σύνδεσή του με τον ανα
πνευστήρα κατά τη διάρκεια της νύκτας, αλ
λά και ορισμένες ώρες της ημέρας.

Από το οικογενειακό περιβάλ
λον του κ. Α. Παπανδρέου ανα
φέρθηκε και χθες ότι το ενδεχόμε
νο μεταφοράς του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ στις ΗΠΑ συζητείται πι
θανώς για το πρώτο δεκαήμερο 
του Φεβρουάριου.

Το χθεσινό ιατρικό ανακοινω- 
■β μ β .  θέν ανέφερε τα εξή ς: «Η κατάστα

ση της υγείας του προέδρου πα
ραμένει σταθεροποιημένη. Σήμερα, έγινε 
βρογχοσκόπηση, η οποία δεν έδειξε ενδο- 
βρογχική βλάβη. Ο πρόεδρος πίναι απύρε
τος και δεν εμφανίζει στοιχεία λοιμώξεως. Η 
αναπνευστική και νεφρική λειτουργία υπο
στηρίζονται περιοδικά».

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ

Σημειώνεται ότι ο κ. Α. Παπανδρέου, με 
επιστολή του προς τον γενικό διευθυντή του 
Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, κ. 
Α. Κονταράτο, αναφέρει ότι θα δέχεται μόνσ 
τις επισκέψεις για τις οποίες έχει δώσει 
προηγουμένως την έγκρισή του ο προσωπι
κός ιατρός του, κ. Δ. Κρεμαστινός.

Έως το απόγευμα, είχαν φθάσει στο Ω-

νάσειο μόνο ο κ. Α. Πεπονής, ο κ. Α. Ντεντι- 
δάκης και ο γιος τον! Νίκος. Ο κ-. Πεπονής έ- 
φθασε στο Ωνάσειο αμέσως μετά την ορκω
μοσία και τη συνεδρίαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου και προτού μεταβεί στο υπουρ
γείο Υγείας για την τελετή παραλαβής.

Ο κ. Πεπονής δήλωσε, εξερχόμενος του 
Ωνασείου, ότι ζήτησε την έγκριση του κ. Πα
πανδρέου για τα νέα του καθήκοντα στο υ
πουργείο Υγείας.

Μετά τις 6 μ.μ. έφθασαν στο Ωνάσειο ο κ. 
Γ. Παπανδρέου, ο κ. Α. Λιβάνης, ο κ. Γ. Αρ- 
σένης, ο κ. Ευ. Γιαννόπουλος, ο κ. Α. Κακλα- 
μάνης, ο κ. Τ. Χυτήρης, ο κ. Ν. Κουρής και ο 
κ. Μ. Δασκαλάκης. Εκτός των κ.κ. Ντεντιδά- 
κη, Κουρή και Δασκαλάκη, οι επισκέπτες 
της χθεσινής ημέρας είδαν τον πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ.

Επίσης, στο Ωνάσειο έφθασαν μαζί ο κ. 
Μ. Ράπτης και ο κ. Μ. Χαραλαμπίδης, χωρίς 
να δουν τον κ. Παπανδρέου. Ο κ. Ράπτης δή
λωσε στους δημοσιογράφους ότι οι γιατροί 
τούς είπαν ότι ο κ. Παπανδρέου μπορεί σε 
μία - δύο εβδομάδες να επιστρέφει στο σπίτι 
του.

Ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Α. Κακλαμά- 
νης, είπε ότι ο κ. Α. Παπανδρέου «σκέφτε
ται, δέχεται ερωτήσεις, σχολιάζει».

Ο κ. Γ. Αρσένης και ο κ. Ευ. Γιαννόπου
λος είπαν ότι ο κ. Α. Παπανδρέου παρακο
λουθεί τις πολιτικές εξελίξεις με ενδιαφέρον.

Πορευόμαστε 
αυτόνομοι 
δήλωσε ο Ν. 
Κωνσταντόπουλος
«ΠΟΡΕΥΟΜΑΣΤΕ
αυτόνομοι και 
αυτόνομοι θα 
διεκδικήσουμε την 
ενισχυμένη επιστροφή 
μας στο Εθνικό 
Κοινοβούλιο», τόνισε ο 
πρόεδρος του ΣΥΝ, κ.
Ν. Κωνσταντόπουλος, 
σε χθεσινή 
συγκέντρωση του 
κόμματός του σε 
κεντρικό θέατρο της 
Αθήνας.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος 
πρόσθεσε, ωστόσο, πως 
«η ισχυροποίηση δεν 
είναι αυτοσκοπός», 
αλλά στοχεύει «στην 
αναδιάταξη των 

. πολιτικών δυνάμεων, 
στην αναμόρφωση του 
πολιτικού μας χάρτη, 
στη διαμόρφωση του 
πολιτικού σκηνικού, για 
να ανακοπεί ο 
κατήφορος της 
■παρακμής, για να μπει 
επιτέλους η κοινωνία 
μας σε τροχιά 
προοδευτικού 
εκσυγχρονισμού».
Ο πρόεδρος του ΣΥΝ 
τόνισε ακόμη πως το 
κόμμα του θα αγωνισθεί 
«για την απλή 
αναλογική και το τέλος 
των αυτοδυναμιών, για 
νέους συσχετισμούς, 
ικανούς να στηρίξουν 
προοδευτικές

--πολιτικές»______ _- ^ _
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Ανησυχούν...
ενωμένοι στη Ν.Δ.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο κυβερνών κόμμα μπορεί να έχουν προκαλέσει 
ανησυχία και μεγάλο προβληματισμό στη Ρηγίλλης, έκαναν όμως και ένα 
μεγάλο καλό στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ολα τα στελέχη, 
προς το παρόν τουλάχιστον, παραμέρισαν τα σοβαρά εσωτερικά τους 
προβλήματα και εμφανίζονται εντός των οργάνων έτοιμοι να συνεννοηθούν 
για να αντιμετωπίσουν την νέα πραγματικότητα.

_ όπως είπε-να  μην τις οικειοποιηθεί η κυβέρνη
ση ως δικές της πρωτοβουλίες..

Δηλαδή η Ν.Δ. θα καταθέσει και πάλι την πρό
ταση νόμου για την σύσταση του Εθνικού Συμβου
λίου Εξωτερικής Πολιτικής, καθώς και. Εθνικού 
Συμβουλίου Παιδείας. Επίσηςθα επαναφέρει τους 
νόμους περί ευθύνης υπουργών, για το πόθεν έ- 
σχες,.ενώ θα προωθήσει τη διαδικασία αναθεώρη
ση ς του Συντάγματος.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :
Γιάννης Πολίτης

Τ Γ ^Ά Ν Ε Ν Α  μέλος του πολιτικού συμβουλίου 
της Ν.Δ. δεν έκρυβε χθες το μεσημέρι στη 

Λ . Ρηγίλλης την ανησυχία του για την αλλα
γή του πολιτικού σκηνικού μετά την ορκωμοσία 
της κυβέρνηση ς Ση μίτη.

«ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ»
Όλοι μίλησαν για νέα εποχή που απαιτεί ανα

προσαρμογή της τακτικής του κόμματος, μετά τις 
ραγδαίες εξελίξεις στο κυβερνών κόμμα. Η ατμό
σφαιρα ήταν βαριά από την πρώτη στιγμή της συ
νεδρίασης του κορυφαίου οργάνου του κόμματος 
και ο κ. Μ. Έβερτ εμφανίσθηκε αισιόδοξος για να 
αλλάξει το κλίμα. «Εγώ δεν φοβάμαι και θα συνέ
χισα) τον αγώνα με τον ίδιο τρόπο, γιατί εκτιμώ ότι 
η κυβέρνηση αυτή θα είναι αδύναμη να ανταπο- 
κριθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώ
ρα», είπε ο πρόεδρος της Ν.Δ.. Προανήγγειλε όμως 
ταυτόχρονα ασκήσεις «κομματικής γυμναστικής» 
βουλευτών και στελεχών για τους προσεχείς μήνες. 
Μίλησε για εντατικοποίηση της προσπάθειας της 
οργανωμένης βάσης και ανακοίνωσε ότι η Ν.Δ. με 
την έναρξη των εργασιών τη ς Βουλή ς θα επαναφέ-

ΜΑΝΟΣ - ΣΟΥΦΛΙΑΣ
Ο κ. Μ. Έβερτ είπε ακόμη ότι θα υπάρχει πα

ρακολούθηση του έργου όλων των υπουργών από 
βουλευτές της Ν.Δ. και σε αυτό το σημείο παρενέ- 
βη ο κ. Σ. Μανος για να πει ότι χρειάζεται συστη
ματική παρακολούθηση η πορεία των 
μεγάλων έργων.

Αναλυτική αναφορά στην στρατη
γική που πρέπει να ακολουθήσει η Ν.Δ. 
τους προσεχείς μήνες έκανε ο κ. Γ. Σου- 
φλιάς, ζητώντας μεθοδικότητα και εμ
βάθυνσή των στην αντιμετώπιση των 
προβλη μάτων, αφού όπως τόνισε ο νέος 
Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να εμ
φανίσει έργο. Ωστόσο θα έχει αντίπαλο, όπως τόνι 
σε, τα εσωκομματικά του προβλήματα, τα οποία

Προαναγγέλλονται
ασκήσεις

«κομματικής
γυμναστικής»

χθούν. Είναι ενδεικτική και η δήλωση του πρώην 
υπουργού, ο οποίος μετά το τέλος της συνεδρίασης 
είπε ότι έχουμε το ίδιο ΠΑΣΟΚ με μια κυβέρνηση 
συμβιβασμών και αντιφάσεων».

Η ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Αλλά και η κ. Ντ. Μπακογιάννη δεν έδειξε να 

συμμερίζεται την αισιοδοξία της ηγεσίας του κόμ
ματος, τονίζοντας επί λέξει ότι «το πολιτικό σκηνι
κό άλλαξε και βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα 
πραγματικότητα και πρέπει να προσαρμόσουμε 
την πολιτική μας σ’ αυτή».

Ο κ. Σ. Κούβελας πρότεινε στον κ. Μ. Έβερτ ό
τι «την ώρα που διατυμπανίζει ο κ. Κ. Σημίτης ότι 
το κόμμα του θα είναι κεντροαριστερό και στην 
πράξη έχει εγκαταλείψει τους κεντρώους, είναι ευ
καιρία να αποδείξουμε ότι είμαστε κεντροδεξιά με 
κεντρώους». Βουλευτές προσκείμενοι πάντως στον 
κ. Κ. Μητσοτάκη, στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους . 
εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τον τρό
πο με τον οποίο σχεδιάζει να αντιμετωπίσει η ηγε
σία της Ν.Δ. τη ν νέα κυβέρνηση και εκτιμούν ότι ό
τι τα επιχειρήματα όπως «αυτή η κυβέρνηση είναι

_______  αδύναμη και αποτελεί συνέχεια της
προηγούμενης», δεν πείθουν την κοινή 
γνώμη, η οποία σε αυτήν την φάση, ό
πως χαρακτηριστικά λένε, αισιοδοξεί 
και ελπίζει. Ενδεικτικές αυτού του κλί
ματος ήταν και οι δηλώσεις του βουλευ
τή κ. Π. Τατούλη, ο οποίος είπε ο κ. Μ. 
Έβερτ πρέπει να απευθύνει κάλεσμα σε 
όλα τα στελέχη που έχουν απομακρυν

θεί ή αποχωρήσει για διάφορους λόγους από το 
κόμμα, να επιστρέφουν για να αντιμετωπισθεί από
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