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ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όσους αναγνώστες 
χάσουν κάποιο από τα κουπόνια 
του πρώτου τόμου, την επόμενη 

εβδομάδα θα δημοσιευθσυν 
συμπληρωματικά. Ετσι μπορούν 

να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. 
Τα σημεία παραλαβής των τόμων 

δημοσιεύονται στη σελίδα 41.

Μπορείτε 
να αρχίσετε 

και από σήμερα
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ίψιε και κρατήστε αυτή το κουηήνι. 
ινσυρπ«ηρώοετε7, 
αποκτήσετε
2ο τόμο
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♦τε και κρατήστε αυτή το κουηήνι. 
νσυμηήηρόσετε7, 
ιηοκτησετε ...···
Ιο  τόμο ^
ιιΝ Ε Α Ε  Δ Ο Μ Η Ε »

ΓΚΌΥιΓϋ’Ο .Ν
»η και κρατήστε αστό το <
όνι. Οταν συμπληρώσετε 30, Δ 
τοκτήσπ* ΛΔΡΕΑΗ 
όμο της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 
ΡΩΠΟΤΗΤΟΖ ή δύο τόμους 
ΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Της MARTEL για την «Κ.Ε.

Αλλάζει η εικόνα στην πολίτική σκηνή.
32-28% μπροστά το ΠΑΣΟΚ, εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση
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σε Σημίτη !
«Δεν ζητώ περίοδο χάριτος» λέει ο πρωθυπουργός

Με ευνοϊκούς οιωνούς φαίνεται να ξεκι
νά την πορεία της η νέα κυβέρνηση. 
Οπως προκύπτει από έρευνα που δη

μοσιεύει η «Κ.Ε.», η πλειοψηφία της κοινής 
γνώμης (61%)θεωρεί αποτελεσματικότερο το 
νέο υπουργικό συμβούλιο έναντι του προη
γουμένου και κρίνει ικανότερο για τη θέση 
του πρωθυπουργού τον Κ. Σημίτη (55,1%) συ
γκριτικά με το Μ. Εβερτ (24,3%). Επίσης 
πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα καταγρά-

φεται «πρόβλεψη εκλογικής νίκης» του 
ΠΑΣΟΚ (32% έναντι 28,2% της Ν.Δ.). Στο 
κλίμα αυτό, ο πρωθυπουργός θα αναγνώσει 
αύριο τις προγραμματικές δηλώσεις της κυ- 
βερνήσεώς του. Κατά πληροφορίες, δεν θα 
ζητήσει περίοδο ανοχής. Θα μιλήσει για το 
«κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ», θα προ
τείνει ρεαλιστική εθνική πολιτική και θαυπο- 
σχεθεί «δουλειά εδώ και τώρα» από όλους 
τους υπουργούς. ΣΕΛ. 2,4, 71, 72, 73

ΧΑΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΖΩΕΣ, ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΑΡΑΣΥΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΔΡΟΜΟ-ΧΕΙΜΑΡΡΟ

Υδάτινος κόσμος η Αττική
Η Ελευσίνα, οΑσπρόπυργος και η Μάνδρα ήταν, αυτή τη φορά, τα κύρια θύματα της χθεσινής 

βροχής που εκδικήθηκε για τα ρέματα που παραμένουν μπαζωμένα και τα έργα που εξακολουθούν να 
βρίσκονται στα χαρτιά. Εκατοντάδες σπίτια πλημμύρισαν και σημειώθηκαν μεγάλες ζημιές ·  ΖΕΑ. 59

ΑΝΤΩΝΗΕ ΣΑΜΑΡΑΣ

«0 Σημίτης δεν 
εχει τα κότσια»

0  πρόεδρος της ΠΟΛ.ΑΝ. προεξοφλεί 
αποτυχία του Κ. Σημίτη, που τον χαρακτηρίζει 
«πρωθυπουργό του σωλήνα». Ζητά εκλογές, 

δεν βλέπει αυτοδυναμία και αισιοδοξεί για 
το ρυθμιστικό ρόλο του κόμματός του ΣΕΛ. 16

ΑΗΜ. ΤΑΛΑΓΑΝΗΣ

«Στέλνω τσεκ 
στη Δ. Λιανή»

0  γνωστός ζωγράφος απαντά στα πρόσφατα 
δημοσιεύματα για τις σχέσεις του με τον 

Κ. Λαλιώτη. Πίσω από αυτά βλέπει τη Δ. Λιάνη, 
προς την οποία αποστέλλει συναλλαγματική 
666 δρχ. και μια υπεύθυνη δήλωση ΣΕΛ. 58
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Από τη MARTEL για την «Κ.Ε.»
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ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
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λλάξαμε 
προπονητή, 

Ιπετάει η ομάδα».
Η ποδοσφαιρική ρήση- 
κραυγή φαίνεται πως 
ταιριάζει γάντι στην 
περίπτωση του Κώστα 
Σημίτη:

Η ανάδειξή του στη θέση 
του πρωθυπουργού γέννησε 
προσδοκίες και ενθουσιασμό 
στις τάξεις των οπαδών του 
Ι1ΑΣΟΚ, αλλά και γενικότε
ρα στο χώρο της περίφημης 
κεντροαριστεράς. Αυτό του
λάχιστον προκύπτει από την 
πρώτη δημοσκόπηση (MAR
TEL) που διενεργήθηκε α
μέσως μετά την εκλογή του 
Κ. Σημίτη για λογαριασμό 
της «Κυριακάτικης 
Ελευθεροτυπίας».

Η κυβέρνηση του Κ. 
Σημίτη φαίνεται ότι σε 
γενικές γραμμές:
•  Ικανοποιεί την 
πλειοψηφία της κοι
νής γνώμης με την τε
λική σύνθεσή της.
•  Χαρακτηρίζεται 
καλύτερη από την 
προηγούμενη κυ
βέρνηση που είχε 
επικεφαλής τον 
Α. Παπανδρέου.
•  Προκαλεί συ
σπείρωση των 
οπαδών του κυ- 
βερνώντος κόμ
ματος που από 
το 1993 και μετά 
πύκνωναν το 
χώρο των ανα
ποφάσιστων.
•  Βοηθάει 
ΠΑΣΟΚ να «πάρει 
κεφάλι» από τη Ν.Δ., 
δημιουργώντας αί
σθηση νίκης. Αυτό 
συμβαίνει πρώτη φορά 
τους τελευταίους μή
νες.
•  Διεμ- 
βολίζει 
τις εκλο
γικές

Η νέα κυβέρνηση ικανοποιεί την πλειοψηφία της κοινής γνώμης, θεωρείται 
καλύτερη από την αμέσως προηγούμενη και φαίνεται, πρώτη φορά τους 

τελευταίους μήνες, να «παίρνει κεφάλι» από τη Νέα Δημοκρατία

Ούριος άνεμος για 
«η νέα κυΟέρνηοη

ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΣΟΚ;

'■ Æ*'· ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΣΟΚ
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MME .X *ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΥ 5 8,1  -
Γ  1 1 ,0 1 6 ,3 9 ,5 1 1,1 1 2 ,5 7 ,9

ΑΡΚΕΤΑ L 4 7 ,1 5 4 ,7 3 8 ,4 4 1 ,7 2 0 ,8 7 3 ,7
ΛΙΓΟ 3 5 ,5  -

Γ  2 1 ,0 1 6 ,7 2 5 ,8 2 2 ,2 2 5 ,0 1 0 ,5
ΚΑΘΟΛΟΥ L 1 4 ,5 6 ,0 2 1 ,6 1 3 ,9 3 7 ,5 7 ,9
ΔΕΝ  ΑΠΑΝΤΩ 6 ,4 6 .8 4 ,7 11,1 4 ,2 0 ,0

ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΕΒΕΡΤ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΠΙΓΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΣΟΚ

kk
m:*¥îséÊW

mmt«' «œ* m ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

0 Κ. ΕΒΕΡΤ 2 4 ,3 3 ,6 6 8 ,9 1 3 ,9 4 ,2 7 ,9
0 Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ 5 5,1 8 5 ,3 7 ,9 6 1,1 5 4 ,2 8 1 ,6
ΔΕΝ  ΑΠΑΝΤΩ 2 0 ,6 1 1 ,2 2 3 ,2 2 5 ,0 4 1 ,7 1 0 ,5

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ Κ.ΣΗΜΙΤΗ ΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΘΕΩΡΕΙΤΕ Ή  ΟΧΙ 
ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΙΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;
c -r^ -r rr r rr rr r rr rr r rr^  ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 1993

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΣΟΚ m»#?Æn0Kr**wksüW# MCSH

„ ¿ à ™ ,
I f l f K ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ 3 7 ,2 6 2 ,9 17,A 3 0 ,6 2 9 ,2 3 9 ,5
ΟΧΙ ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ 3 9 ,0 1 2 ,7 6 4 ,7 4 4 ,4 6 2 ,5 4 2 ,1
ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 2 2 ,5 2 3 ,9 1 6 ,8 2 2 ,2 8 ,3 1 5 ,8
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 1 .3 0 ,4 1,1 2 ,8 0 ,0 2 ,6

Το μέγαρο Μαξίμου ήταν 
όνειρο για τον Κ. Σημίτη πριν 
από λίγα χρόνια. Τώρα είναι 
ένοικος του. Τα γκάλοπ 
μπορεί να δημιουργούν 
ευφορία, όμως, 
τα προβλήματα περιμένουν 
στη γωνία.

βάσεις όλων των κομμάτων 
της αντιπολίτευσης, εκτός 
ΚΚΕ.

Π Ικανοποιημένοι από τη
σύνθεση της κυβέρνη

σης δηλώνει το 58,1% αυτών 
που συμμετείχαν στην έρευ
να. Στην καταγραφή που γίνε
ται στις ειδικές, με βάση την

κομματική προτίμηση, ομάδες 
ψηφοφόρων, τα αποτελέσμα
τα είναι εντυπωσιακά: Περί
που οι 7 στους 10 ψηφοφό
ρους του ΠΑΣΟΚ στις τελευ
ταίες εκλογές εκφράζουν την 
ικανοποίησή τους για τη σύν
θεση της κυβέρνησης.

Υψηλά όμως είναι τα ποσο
στά αποδοχής και στους ψη

φοφόρους των άλλων κομμά
των: Περίπου οι μισοί (!) οπα
δοί της Ν.Δ. και της ΠΟΛ.ΑΝ. 
καταθέτουν την ικανοποίησή 
τους, όπως και οι 8 στους 10 
ψηφοφόρους του ΣΥΝ!

Αποδεικνύεται έτσι ο υψη
λός βαθμός διευσδυτικότητας 
του πολιτικού λόγου του Κ. 
Σημίτη στις εκλογικές βάσεις 
των άλλων κομμάτων - πλην 
ΚΚΕ. Περισσότερο ευάλωτη 
εμφανίζεται αυτή του ΣΥΝ.
•  Υψηλά ποσοστά αποδοχής 
συγκεντρώνει η κυβέρνηση 
Σημίτη στις παραγωγικές ηλι
κίες (25-44) αλλά και στα ά
τομα που έχουν μέση (57%) 
και ανώτερη μόρφωση (67%). 
Στο πρόσωπο του νέου πρω
θυπουργού και στη σύνθεση 
της κυβέρνησής του αποτυπώ- 
νονται το «νέο» και το «τεχνο- 
κρατικό».

Ο Η πλειοψηφία της κοι
νής γνώμης (61%) εκτι

μά ότι η νέα κυβέρνηση θ’ α
ντιμετωπίσει τα προβλήματα 
της χώρας «καλύτερα από την 
προηγούμενη». Το ποσοστό 
ανεβαίνει στο 68, 1% όταν 
πρόκειται για τους ψηφοφό
ρους του ΠΑΣΟΚ. Εντυπω
σιακά υψηλά είναι τα νούμε
ρα και στους οπαδούς των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης 
(Ν.Δ.: 55,3%, ΠΟΛ.ΑΝ.:
66,7%, ΣΥΝ: 84,2%). Και εδώ 
οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ είναι 
εξαιρετικά επιφυλακτικοί με 
την αποτελεσματικότητα της 
κυβέρνησης Σημίτη. Η ηγεσία 
του ΚΚΕ μπορεί να επαίρεται 
για τη συνοχή των οπαδών του 
κόμματος. Αντιθέτως, οι ηγε
σίες των υπόλοιπων κομμά
των οφείλουν ν’ ανησυχούν.
•  Οι πολίτες όλων των ηλι
κιών θεωρούν ότι αυτή η κυ
βέρνηση θα έχει καλύτερα α
ποτελέσματα από την προη
γούμενη. Προβάδισμα εδώ έ
χουν οι ψηφοφόροι που βρί
σκονται ανάμεσα στα 45 και 
τα 54 χρόνια τους (65,3%). 
Εντυπωσιακή όμως είναι και 
η πριμοδότηση που δίνουν 
στην κυβέρνηση Σημίτη όσοι 
έχουν ανώτερη μόρφωση 
(70,5%).

Β Συντριπτικά είναι τα πο
σοστά υπέρ του Κώστα 

Σημίτη όταν οι ψηφοφόροι 
καλούνται να τον συγκρίνουν 
με το Μ. Εβερτ. Το 55,1% πι
στεύει ότι ο Κ. Σημίτης θα εί
ναι πιο αποτελεσματικός 
πρωθυπουργός από το Μ. 
Εβερτ. Ο αρχηγός της Ν.Δ. 
χάνει σ’ όλες τις κατηγορίες 
ψηφοφόρων, εκτός αυτής της 
Ν.Δ. Οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ 
δίνουν στον Κ. Σημίτη 85,3%,

ΣΥ Ν Ε Χ Ε ΙΑ  Σ Τ Η  ΣΕΛ. 4
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Νικητής και χαμένοι σε αρμονική (;) συνύπαρξη για μια νέα πορεία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ, ΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ 
ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΗΜΙΤΗ;

...ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ ΟΚΤΏΒΡΙΟ ΤΟΥ 1993 < = * 1
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ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ
90% -

Γ 60,9 68,1 55,3 66,7 29,2 84,2

ΤΟ ΙΔΙΟ L 29,1 23,9 30,5 25,0 50,0 13,2

ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
10% -

Γ 5,7 2,8 8,9 8,3 16,7 0,0

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ L 4,3 5,2 5,3 0,0 4,2 2,6

ΕΑΝ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΩΣ ΤΙ ΕΣΕΙΣ ΘΑ 
ΨΗΦΙΖΑΤΕ, ΠΟΙΟ ΚΟΜΜΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

-7Κ0ΜΜ/

"VÊÊ& t

ΠΟΥ ΨΗΦΙ !ΑΝ TON ΟΚ ΓΩΒΡΙΟ ΤΟΥ

ΚΚΕ

133 3

ν'*
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

ΠΑΣΟΚ 32,0 51,8 18,9 25,0 29,2 39,5

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 28,2 10,8 54,7 41,7 16,7 21,1

ΑΛΛΟ 0,9 2,0 0,0 2,8 0,0 0,0

ΚΑΝΕΝΑ 21,5 18,3 10,5 27,8 37,5 21,1

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 17,2 17,1 15,8 2,8 16,7 18,4

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

της ΠΟΛ.ΑΝ. 61,1%, του 
ΚΚΕ 54,2% και του ΣΥΝ 
81,6! Καλύτερο πρωθυπουρ
γό θεωρούν τον κ. Εβερτ μόνο 
οι οπαδοί της Ν.Δ. (68,9%).
•  Ο κ. Σημίτης υπερέχει του 
αρχηγού της αξιωματικής α
ντιπολίτευσης σ’ όλες τις ηλι
κίες.

Καλύτερη επίδοση πετυχαί
νει στους ψηφοφόρους που 
βρίσκονται ανάμεσα στις ηλι
κίες 35-44. Απρόσμενα καλά 
πηγαίνει ο πρωθυπουργός 
στους πολίτες με κατώτερη 
μόρφωση (59,7 έναντι 18,4% 
του κ. Εβερτ), ενώ προηγείται 
και στις άλλες κατηγορίες 
(μέση μόρφωση 54,2% έναντι 
23,3%), (ανώτερη μόρφωση 
52,9% έναντι 31,5%).

Π Με το σημερινό πρωθυ
πουργό επικεφαλής στις 

προσεχείς εκλογές, το 
ΠΑΣΟΚ δείχνει να πετυχαί
νει μεγαλύτερη, έναντι του 
πρόσφατου παρελθόντος, συ
σπείρωση των οπαδών του. 
Στο ερώτημα «Μετά την εκλο
γή Σημίτη είναι ή όχι πιθανό
τερο από πριν να ψηφίσετε 
ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλο
γές;» απαντά ναι 62,9% από 
τους ψηφοφόρους του 
ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο το 
12,7%. Αλλά παραμένει υψη
λό το ποσοστό των αναποφά
σιστων πρώην ψηφοφόρων 
του ΠΑΣΟΚ (23,9%).

Στο σύνολο οι αρνητικές α
παντήσεις υπερέχουν οριακά 
(39,0% όχι, 37,2% ναι). Ευ
πρόσωπη όμως είναι η επίδο
ση του νέου πρωθυπουργού 
στο χώρο των ψηφοφόρων της 
Ν.Δ. (17,4%) και του ΚΚΕ 
(29,2%). Αρκετά καλή στις τά
ξεις των οπαδών της 
ΠΟΛ.ΑΝ. (30,6%) και εξαι
ρετική ανάμεσα στους ψηφο
φόρους του ΣΥΝ (39,5)!
•  Οι καινούριοι ψηφοφόροι 
και οι πολίτες που βρίσκονται 
στις νεαρές ηλικίες (18-24) 
θεωρούν τώρα πιθανότερο το 
ενδεχόμενο να ψηφίσουν το 
ΠΑΣΟΚ (42,4%), ενώ το αρ- 
νητικότερο ποσοστό (42,2%) 
εντοπίζεται στους ψηφοφό
ρους που είναι ανάμεσα στα 
45 και τα 54 χρόνια τους.
•  Και σ’ αυτή την περίπτωση 
όσοι έχουν ανώτερη μόρφωση 
(41,3%) κλίνουν υπέρ του 
ΠΑΣΟΚ.

Υπολογίσιμα είναι, τέλος, 
τα μεγέθη των αναποφάσι
στων στις ηλικίες 18-24 
(24,8%) και στις ηλικίες άνω

των 55 ετών (27,6%). Δεν έ
χουν ακόμη αποφασίσει τι θα 
πράξουν οι πολίτες με κατώ
τερη μόρφωση σε ποσοστό 
32,7%.

Η Η δημοσκόπηση δεν κα
ταγράφει πρόθεση ψή

φου. «Εκμαιεύεται» όμως αυ
τή από τις απαντήσεις στο ε
ρώτημα «Ποιο κόμμα πιστεύ
ετε ότι θα έπαιρνε τις εκλο
γές, ασχέτως με ποιο κόμμα 
θα ψηφίζατε;».

Για πρώτη φορά είναι πε
ρισσότεροι οι πολίτες (32%) 
που πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ 
θα κατισχύσει στις εκλογές, έ
ναντι αυτών που «βλέπουν» τη 
Ν.Δ. (28,2%).

•  Το τελικό αποτέλεσμα ό
μως είναι αβέβαιο καθώς το 
ποσοστό των αναποφάσιστων 
εξακολουθεί να κυμαίνεται 
σε υψηλά επίπεδα (38,7%). Η 
Ν.Δ. υπερέχει στις προβλέ
ψεις των οπαδών της 
ΠΟΛ.ΑΝ. και το ΠΑΣΟΚ 
προηγείται στους πολίτες που 
δηλώνουν ΚΚΕ και ΣΥΝ.
•  Το ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι 
θα έρθει πρώτο στις εκλογές 
σχεδόν όλες οι ειδικές (ηλι
κία, μόρφωση) κατηγορίες 
πολιτών. Μόνο οι πολίτες που 
βρίσκονται μεταξύ 45 και 54 
προκρίνουν τη Ν.Δ. (31,5% έ
ναντι 28,8%).
•  Κοντολογίς: Επανερχόμε

νοι στην εισαγωγική αθλητική 
παρατήρηση, μπορούμε να 
πούμε ότι, όπως στις ποδο
σφαιρικές ομάδες έτσι και 
στα κόμματα, η αλλαγή προ
πονητή - καθοδηγητή δίνει 
πνοή στα στελέχη και εμψυ
χώνει τους οπαδούς.

Η κατάκτηση όμως της επί
ζηλης πρώτης θέσης προϋπο
θέτει καλό κοουτσάρισμα, 
διάρκεια στην απόδοση, πει- 
θαρχημένο παίξιμο, νέο αγω
νιστικό στιλ και ενδεχομένως 
εύνοια της διαιτησίας. Φαίνε
ται αυτή τη στιγμή ο Κ. Σημί
της να έχει εξασφαλίσει μια 
περίοδο χάριτος. Η αντιπολί
τευση αναζητά τρόπους ανα
διοργάνωσης. Οι εσωκομμα
τικοί αντίπαλοί του, προς το 
παρόν, δείχνουν να μην τον υ
πονομεύουν απειλητικά. Η 
κοινή γνώμη τον πιστώνει με 
την καταρχήν εμπιστοσύνη 
της. Το θετικό γι’ αυτόν κλί
μα, όμως, δεν θα υπάρχει στο 
διηνεκές. Η εκλογή Σημίτη 
καλλιέργησε, όπως φαίνεται, 
πολλές προσδοκίες. Το στοί
χημα για το νέο πρωθυπουργό 
αποδεικνύεται μεγαλύτερο α
πό όσο και ο ίδιος ίσως να υ
πολόγιζε...

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα ήταν τηλεφωνική και πραγματοποιήθηκε από την 

εταιρεία MARTEL σε δείγμα 800 ατόμων 18 ετών και άνω, 
στην περιοχή Αθηνών (25-26 Ιανουάριου 1996). Η δειγματο
ληψία ήταν σταθμισμένη ανά φύλο, ηλικία και περιοχή, έτσι 
ώστε να είναι αντιπροσωπευτική του πραγματικού πληθυσμού 
της περιοχής Αθηνών, ενώ η επιλογή των τηλεφωνικών αριθ
μών στο εσωτερικό κάθε κέντρου ήταν τυχαία.

Τα ποσοστά των ψηφοφόρων αφορούν τις εκλογές του 
Οκτωβρίου 1993.

ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

«Δεν επιθυμώ 
περίοδο χάριτος»

Του ΣΤΡΑΤΗ ΛΙΑΡΕΛΛΗ

Προγραμματικές δηλώσεις χωρίς διακηρυχτικό χαρακτή
ρα, αλλά με συγκεκριμένες εξαγγελίες ρεαλιστικές και 
υλοποιήσιμες (που θα συνοδεύονται με σαφή χρονο

διαγράμματα) σκοπεύει να παρουσιάσει αύριο το απόγευμα 
στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης.

Στη σημερινή σύσκεψη με τους βασικούς υπουργούς αλλά 
και αύριο στο υπουργικό συμβούλιο, θα ληφθούν οι τελικές α
ποφάσεις ώστε να ανακοινωθούν και μέτρα οικονομικής πο
λιτικής, που θα ανακουφίζουν τις ασθενέστερες τάξεις. Υπό 
την έννοια αυτή, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ομιλία του Κώστα 
Σημίτη θα παρουσιάζει και εκπλήξεις.
•  Ο πρωθυπουργός θα τονίσει ότι «δεν επιθυμεί να του δοθεί 
καμία περίοδος χάριτος», αφού θα ρίξει το σύνθημα «εδώ και 
τώρα δουλειά», ενώ παράλληλα θα ζητήσει αυστηρότητα στην 
κριτική για την κυβέρνηση. Η συνέχεια της κυβερνητικής πο
λιτικής με σαφή ανάδειξη των χαρακτηριστικών μιας νέας ε
ποχής θα αποτελεί βασικό μέρος των προγραμματικών δηλώ
σεων της κυβέρνησης. ΓΓ αυτό, ο Κώστας Σημίτης θα μιλήσει 
για «νέα μεταπολίτευση» και ταυτόχρονα θα αναλύσει τις θέ
σεις του για τις προοπτικές της κεντροαριστεράς και «τη συ
νέχεια της σοσιαλιστικής επαγγελίας, που έχει ξεχαστεί».
•  Το νέο ύφος και ήθος της εξουσίας που εγκαινιάζεται με την 
κυβέρνηση Σημίτη η προσπάθεια για κινητοποίηση όλων των 
δυνάμεων του ελληνισμού μέσα και έξω από τη χώρα (με προ
σωπικές πρωτοβουλίες του 
πρωθυπουργού για τον από
δημο ελληνισμό, όπως η πρό
σκληση του Συμβουλίου Απο
δήμων στην Αθήνα) θα είναι 
βασικοί άξονες της ομιλίας 
του Κώστα Σημίτη.
•  Εξάλλου, ο πρωθυπουρ
γός θα δεσμευθεί ότι δεν θα 
αλλάξει ο εκλογικός νόμος 
και θα δώσει το σύνθημα 
«κυβέρνηση 2+4 ετών», απο
κλείοντας έτσι το ενδεχόμενο 
πρόωρων εκλογών. Από την 
ομιλία του Κ. Σημίτη δεν θα 
λείψει η επίθεση (και μάλι
στα οξύτατη) στη Ν.Δ. για τις 
πολιτικές επιλογές, αλλά με 
διακριτικό τρόπο θα υπάρ
χουν και αιχμές για καθυστε
ρήσεις και ολιγωρία από το 
1993.

Ο κ. Σημίτης θα δώσει προ
τεραιότητα στη νέα φυσιο
γνωμία και το διαφορετικό 
τόνο που θα επιβάλει στη δια
κυβέρνηση της χώρας, θα ε- 
πισημάνει ότι «κλειδί για την επιτυχία του σταθεροποιητικού 
προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα» και 
θα ανακοινώσε ι μέτρα για την υλοποίηση του κοινωνικού κρά
τους μέσω της περικοπής δαπανών από τον προϋπολογισμό 
(π.χ. μείωση των λειτουργικών δαπανών του υπουργείου Αμυ
νας, εξυγίανση του κυκλώματος των φαρμάκων, ενοποίηση τα
μείων κ.λπ.). Ο πρωθυπουργός θα τονίσει ότι «το κοινωνικό 
πρόσωπο αποτελεί συστατικό στοιχείο μιας προοδευτικής κυ
βέρνησης».
•  Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής θα μιλήσει για την α
νάγκη «να αποκτήσει η Ελλάδα στενές πολιτικές και οικονο
μικές σχέσεις με το γεωπολιτικό χώρο της», ενώ θα τονίσει ό
τι «η εμμονή σε αγκυλώσεις, άσκοπους ελληνοκεντρισμούς και 
τα αμυντικά αντανακλαστικά στην εξωτερική πολιτική οδη
γούν σε περιθωριακή θέση τη χώρα μας». Ειδικά για το θέμα 
των Σκοπιών, ο Κ. Σημίτης θα εμφανισθεί υπέρμαχος της συ
νέχισης της πολιτικής που χάραξε ο Ανδρέας Παπανδρέου. 
Θα επισημάνει με νόημα ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να λυ
θεί «χωρίς κορόνες, εθνικισμούς και δεν πρέπει να συνδέεται 
με κομματικές, εσωκομματικές ή προσωπικές σκοπιμότητες». 
Ο πρωθυπουργός θα κάνει ειδική αναφορά στη σύνδεση που 
πρέπει να έχει η εξωτερική πολιτική με την οικονομία και θα 
μιλήσει για την ανάγκη χάραξης «μιας επιθετικής πολιτικής 
της Ελλάδος στις σχέσεις της με την Ε.Ε., τα Βαλκάνια και την 
Ανατολική Μεσόγειο».
•  Το «κράτος - στρατηγείο» θα αποτελέσει βασικό στόχο της 
κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώστας Σημίτης θα εξαγγεί
λει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά και ενίσχυση ορισμένων κρατικών 
δραστηριοτήτων.
•  Στον τομέα των θεσμών, θα ανακοινώσει μέτρα για την α

ναβάθμιση του Κοινοβουλίου, (αλλαγή κανονισμού λειτουρ
γίας, θέσπιση της ώρας του πρωθυπουργού, αναβάθμιση των 
ΚΤΕ, ουσιαστική λειτουργία της επιτροπής εξωτερικών υπο
θέσεων της Βουλής, εκλογή των κοινοβουλευτικών εκπροσώ
πων κ.λπ.). Και πέραν αυτών, θα τονίσει ότι παρά τα θετικά 
βήματα που έχουν γίνει στη δημόσια διοίκηση, υπάρχει σημα
ντική υστέρηση στον εκσυγχρονισμό της και θα αναφερθεί ι
διαιτέρως στην ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής και νομαρχια
κής αυτοδιοίκησης.

Προγραμματικές 
δηλώσεις και 

όχι διακηρύξεις^ 
αναμένονται από 

τον Κ. Σημίτη, 
ο οποίος αύριο 

θα μιλήσει 
για την «νέα 

μεταπολίτευση», 
θα δεσμευθεί 

ότι δεν αλλάζει 
ο εκλογικός 

νόμος και θα 
ζητήσει από 

όλους «δουλειά 
εδώ και τώρα»
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Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ωνάσειο, Εκάλη, 
ΗΠΑ σε ένα μήνα
Στάση αναμονής με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλ

λον κρατούν τα στελέχη που πρόσκεινται στον πρόε
δρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου. Πιστεύουν ό

τι αυτή τη στιγμή (περισσότερο από κάθε άλλη φορά) προέ- 
χει το θέμα της υγείας του και γι’ αυτό θα προγραμματίσουν 
τις κινήσεις τους ύστερα από ένα δίμηνο. Κατά τους υπολο
γισμούς τους, ο Ανδρέας Παπανδρέου θα εξέλθει από το νο
σοκομείο ύστερα από 15 ημέρες και, έπειτα από παραμονή 
10 ημερών στην Εκάλη, θα αναχωρήσει στις Ηνωμένες Πο
λιτείες για να παρακολουθήσει «πρόγραμμα ανάτασης» 
διάρκειας πέντε έως επτά εβδομάδων. (Οι ενστάσεις και οι 
αντιρρήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου για μετάβασή του 
στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι τελικά θα καμφθούν).

Ο Ανδρέας Παπανδρέου συζητά τις πολιτικές εξελίξεις 
με τη σύζυγό του και με έναν πολύ στενό κύκλο συνεργατών 
του (προεξάρχοντος του Αντώνη Λιβάνη και με τους Τ. Χυ- 
τήρη, Ν. Αθανασάκη, Κ. Παπούλια, Π. Αάμπρου κ.λπ.). 
Κρατούσα άποψη αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να φανεί

σε όλους ότι «ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ στηρίζει τον 
πρωθυπουργό και την κυ
βέρνηση και δεν δημιουργεί 
προσκόμματα». Ολοι οι συ
νεργάτες του Ανδρέα Πα
πανδρέου (εξαιρούμενων 
φυσικά των εμφανισθέντων 
την τελευταία πενταετία) 
πιστεύουν ότι θα ήταν ολέ
θριο για την εικόνα του 
πρώην πρωθυπουργού να 
εμφανιστεί ότι «υπονομεύει 
τον Κ. Σημίτη». Αυτό φυσι
κά δεν σημαίνει ότι τον «α
γάπησαν ξαφνικά».

Απλούστατα, όλοι πι
στεύουν ότι τυχόν σύγκρου
ση μπορεί να μετατραπεί σε 

αντιπαράθεση «του παλαιού με το νέο», με αποτέλεσμα όλοι 
να συμπλεύσουν με «το νέο».

Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται λόγος για στελέχωση του γρα
φείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, καθώς όλοι αναγνωρί
ζουν ότι απαιτείται χρόνος μέχρι την ανάρρωσή του. Σε ό,τι 
αφορά τις σχέσεις με τον τύπο, ο Νίνος Αθανασάκης θα 
προσφέρει τις υπηρεσίες του (είτε ως εκπρόσωπος τύπου 
του Α. Παπανδρέου είτε ως εκπρόσωπος τύπου του 
ΠΑΣΟΚ), ενώ ρόλο (άτυπο, αφού είναι βουλευτής) θα έχει 
και ο Τ. Χυτήρης.

Η πορεία της υγείας του Α. Παπανδρέου θα καθορίσει 
και τη στάση του στο συνε'δριο. Οι συνεργάτες του θεωρούν 
ότι αν όλα πάνε καλά τότε «δεν υπάρχει θέμα εκλογής νέου 
προέδρου» (θα εκλεγούν αναπληρωτής πρόεδρος ή αντι
πρόεδροι), αφού άλλωστε -όπως επισημαίνουν- κάτι τέτοιο 
δεν προβλέπεται και στην απόφαση του Ε.Γ. Στην αντίθετη 
περίπτωση θα καθορίσουν τη στάση τους αναλόγως και της 
πορείας της κυβέρνησης και προσωπικά του Κ. Σημίτη.

Σ.Λ.

Τ Ω Ρ Α  Ο Λ Α

Α Τ Ο Κ Ε Σ  Δ Ο Σ Ε Ι Σ

PRINCE OLIVER

Θ. ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ. Από το ΕΚΚΕ και τον Μάο, στο ΕΙΑΣΟΚ και τον Κ. Σημίτη. 
Ο πολιτικός σύμβουλος του πρωθυπουργού στην πρώτη του συνέντευξη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στον ΤΑΣΟ ΠΑΠΠΑ

0 Κώστας Σημίτης ο
φείλει να διεκδικήσει 
την προεδρία του 
κόμματος στο συνέ
δριο», λέει ο Θόδωρος Τσου- 
κάτος, μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, στενός 

συνεργάτης του πρωθυπουρ
γού και για ορισμένους το «μά
τι» του στο ΠΑΣΟΚ. Στη συνέ
ντευξή του στην «Κυριακάτικη 
Ε.» το μέλος του πρωθυπουρ- 
γικού γραφείου απαντά σ ' ε
κείνους που χαρακτηρίζουν 
τον Κ. Σημίτη «άτολμο, άχρωμο 
και σοσιαλδημοκράτη».
ΕΡ.: Μετά το αποτέλεσμα του 
πρώτου γύρου στπνΚ.Ο. σχεδόν 
όλοι θεώρησαν ότι η νίκη Τσο- 
χατζόπουλου στο δεύτερο γύρο 
ήταν σχεδόν βέβαιη. Πολλοί πι
στεύουν ότι για ν ’ ανατραπεί η 
«λογική σειρά» δούλεψε το πα
ρασκήνιο...
ΑΠ.: Κοιτάξτε, πρέπει όλοι να ξα- 
νασκεφτούμε ορισμένες απλές 
έννοιες, όπως οι δημοκρατικές 
διαδικασίες, η συνείδηση του 
βουλευτή, ακόμα και η ίδια η αν
θρώπινη αξιοπρέπεια, αν θέλετε. 
Σ’ εκείνη τη δεύτερη ψηφοφορία, 
είχαμε μια καθοριστική ήττα του 
παρασκηνίου. Ολοι οι βουλευτές, 
και εκείνοι που προτίμησαν τον κ. 
Σημίτη και εκείνοι που προτίμη
σαν τον κ. Τσοχατζόπουλο, ψήφι
σαν σύμφωνα με τη συνείδησή 
τους και με γνώση ότι σε μεγάλο 
βαθμό καθόριζαν το μέλλον της 
κεντροαριστεράς.

«πρόταση Σημίτη», κατά τη γνώμη 
μου δεν είναι τίποτα άλλο από να 
αποκτήσει η πολιτική και πάλι την 
επαφή της με την κοινωνία. Από 
κει και πέρα, πιστεύω κι εγώ ότι 
ήλθε το τέλος των «χαρισματι
κών».
ΕΡ.: Είναι κοινό μυστικό ότι η ε
πιρροή του Κ. Σημίτη στο κόμμα 
είναι αντιστρόφων ανάλογη της 
επιρροής του στην κοινωνία. 
Δεν συνιστά αυτό πρόβλημα; 
Οπως πρόβλημα δεν είναι το γε
γονός ότι ο Κ. Σημίτης δεν είναι 
μέλος τον Ε.Γ. και δεν έχει στο 
όργανο αυτό ούτε έναν πολιτικό 
φίλο τον;
ΑΠ.: Διαφωνώ στο ότι η επιρροή 
του Κ. Σημίτη στο κόμμα είναι μι
κρή. Απλώς ποτέ δεν υπήρχε, ού
τε θα υπάρχει, πρόθεση μηχανι
σμών ή καταγραφής. Βασική αρχή 
είναι ότι τα πολιτικά προβλήματα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
πολιτικούς όρους. Ουδείς έχει 
διαθέσεις ρεβανσισμού, ουδείς 
πρέπει να ενδιαφέρεται για τα α
ξιώματα και μόνο. Αρα, υπάρχει η 
δεδομένη κατάσταση στο Ε.Γ., ό
πως υπάρχει και η δεδομένη από
φαση για πραγματοποίηση συνε
δρίου. Θεωρώ ότι η πιο λογική λύ
ση είναι και η καλύτερη: Στην ε
πόμενη σύνοδο της Κ.Ε. το όργα
νο πρέπει να αυτοανακηρυχθεί σε 
ΚΟΕΣ και να εκλέξει γραμματεία 
της ΚΟΕΣ που θα λειτουργήσει 
ως Ε.Γ. ώς το συνέδριο. Είναι, νο
μίζω, μια λύση πολιτική, που αμ- 
βλύνειτις αντιθέσεις και θα δώσει 
τη δυνατότητα να προχωρήσουμε 
με συντροφικότητα και αλληλεγ
γύη, χωρίς αποκλεισμούς και δια- 
χωριστικές γραμμές.

«Αρχηγός 0ΐο
ΠΑΙΡΚ ο Σημΐιης»

ΕΡ.: Ο Κ. Σημίτης έχει τη φήμη ψύ
χραιμου ανθρώπου και φανατικού α- 
ντικαπνιστή. Αλήθεια, ανάμεσα στον 
πρώτο και το δεύτερο γύρο, πόσα τσι
γάρα κάπνισε;
ΑΠ.: Κάνετε λάθος. Ο Κ. Σημίτης δεν εί
ναι φανατικός σε κανένα πεδίο - ούτε καν 
στο κάπνισμα. Οσοι τον γνωρίζουν καλά 
ξέρουν ότι' πολλές φορές καταφεύγει 
στους φίλους του για ένα τσιγάρο και μά
λιστα προτιμάει τα «βαριά» τσιγάρα. 
Από κει και πέρα, δεν ήμουν στην αίθου
σα, αλλά όσοι ήταν μπορούν να σας δια
βεβαιώσουν για την ολύμπια ψυχραιμία 
τόσο του Κ. Σημίτη όσο και των άλλων υ
ποψηφίων. Κοιτάξτε: Στο ΠΑΣΟΚ είμα
στε όλοι ψύχραιμοι, το ζητούμενο είναι 
να σταματήσουν κάποιοι σύντροφοι να 
είναι φανατικοί.
ΕΡ.: Η «τριχοτόμησα» της Κοινοβου
λευτικής Ομάδας θα δημιουργήσει 
προβλήματα στην κυβέρνηση;
ΑΠ.: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο κόμμα 
και όλοι πλέον αναγνωρίζουμε ότι υπάρ
χουν - κι αυτό είναι φυσικό, έπειτα από 
21 χρόνια κοινής πορείας - «ειδικές» σχέ
σεις και δεσμεύσεις των περισσοτέρων 
στελεχών με τους κορυφαίους του κόμμα
τός μας. Ομως, μεγαλύτερη δέσμευση των 
βουλευτών είναι η δέσμευση απέναντι 
στον ελληνικό λαό. Εχουμε όλοι μαζί την 
υποχρέωση να οδηγήσουμε τη χώρα σε 
μια πορεία εκσυγχρονισμού, σε μια πο
ρεία κοινωνικής δικαιοσύνης, σε μια πο
ρεία εντιμότητας και διαφάνειας, προς 
τον 21ο αιώνα.
ΕΡ.: Από παλιά τον κ. Σημίτη παρακο

λουθούν τρεις λέξεις: «άτολμος», «τε- 
χνοκράτης» (άρα άχρωμος), «σοσιαλ
δημοκράτης» (άρα δεξιός, σύμφωνα 
με τα κομματικά στερεότυπα). Ποια εί
ναι η γνώμη σας;
ΑΠ.: Κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι: 
Η σχέση μου με τον Κ. Σημίτη δεν είναι 
σε καμία περίπτωση «προσωπολατρική». 
Είναι σχέση καθαρά πολιτική και πολύ 
ανθρώπινη, και θέλω να τη διαφυλαξω ως 
τέτοια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χαρακτη
ρισμό «άτολμος» για τον Κ. Σημίτη, προ
σωπικά δεν θα τον χρησιμοποιούσα για 
έναν άνθρωπο με τόσο έντονη δράση επί 
χούντας, ούτε για έναν άνθρωπο που σε 
καμία περίπτωση δεν δίστασε να απαρ- 
νηθεί αξιώματα. «Αχρωμος» ο Κ. Σημί
της; Τότε, πώς εξηγείται το γεγονός ότι η 
εκλογή του γέννησε τόσες προσδοκίες 
στην ελληνική κοινωνία; Επίσης, σε ό,τι 
αφορά το «σοσιαλδημοκράτης», πιστεύω 
ότι και μέσα στο ΠΑΣΟΚ έχουν περάσει, 
τα χρόνια που ένας τέτοιος χαρακτηρι
σμός αποτελούσε κατηγορία.
ΕΡ.: Η στράτευση στο κόμμα και η κι
νητοποίηση των μαζών απαιτούν ένα 
όραμα. Τι μπορεί να προσφέρει στην 
κοινωνία η πρόταση Σημίτη;
ΑΠ.: Να ανακαλύψουμε και πάλι την πο
λιτική. Είναι άραγε λίγο αυτό; Να δούμε 
πάλι την πολιτική, όχι σαν στράτευση πί
σω από τα ξύλινα τείχη του βερμπαλι
σμού, όχι σαν ανοιχτή επιταγή για την ε
ξυπηρέτηση προσωπικών φιλοδοξιών, ό
χι σαν ένα σύστημα νομής εξουσιών με 
«εκλεκτούς» και «απολωλότες», αλλά 
σαν προσφορά. Αυτό που αποκαλείτε

ΕΡ.: Το επικείμενο συνέδριο ίσως α
νοίξει την όρεξη σε μερικούς για τη με
γάλη ρεβάνς. Νομίζετε ότι ο Κ. Σημίτης 
πρέπει να διεκδικήσει και την αρχηγία 
του κόμματος; Ή  μήπως είναι ώριμες 
οι συνθήκες στο ΠΑΣΟΚ για δυαρχία; 
ΑΠ.: Δεν είμαι δογματικά εναντίον της 
δυαρχίας, αλλά θεωρώ ότι ένα μεγάλο 
κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να αντι
μετωπίζει τέτοια ζητήματα με βάση τις 
προοπτικές του ίδιου του κόμματος, σε 
σχέση με την πορεία της χώρας. Επομέ
νως, τα πράγματα είναι απλά και δεν πρέ
πει να δραματοποιούνται: Είναι ακόμη 
νωρίς. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η καλή 
πορεία της κυβέρνησης πρέπει να είναι 
βασικό κριτήριο για τις επιλογές όλων. 
Θεωρώ ότι ο Κ. Σημίτης οφείλει να διεκ- 
δικήσει την προεδρία του κόμματος στο 
συνέδριο, ώστε σε μια θετική πορεία της 
κυβέρνησής του να δίνει προοπτική νίκης 
στις εκλογές του 1997.
ΕΡ.: Από το σκληρό πυρήνα ενός ακρο
αριστερού σχήματος (ΕΚΚΕ) βρεθήκατε 
κοντά σ’ έναν ευρωπαϊστή σοσιαλδημο
κράτη. Αλήθεια, πώς αισθάνεστε;
ΑΠ.: Είμαι στο ΠΑΣΟΚ εδώ και 16 χρό
νια. Ημουν στο ΕΚΚΕ από την περίοδο 
της χούντας (1973) ώς το 1977 - μια εποχή 
συγκλονιστική και για τις εμπειρίες, και 
για τα αδιέξοδά της. Εζησα τις «καλές η
μέρες», έζησα και τις «κακές ημέρες» της 
εξωκοινοβουλευτικής αριστερός - τα α
διέξοδα και την ανεπάρκειά της. Σήμερα 
πιστεύω πια ότι στην πολιτική πρέπει να 
λιγοστέψουν τα δόγματα και να περισσέ
ψει η διάθεση προσφοράς.
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ΠΑΣΟΚ. Α Τσοχατζόπουλος και Γερ. Αρσένης σε νέους ρόλους. Ετοιμος για αριστερόστροφο λόγο και κόντρα 
στο κλείσιμο του Σκοπιανού ο πρώτος. Σχέδια για τη δημιουργία δικής του «τάσης» από τον δεύτερο

Ακης-Μάκης οιη γωνία...
Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

Το βασικό πρόβλημα 
του Α. Παπανδρέου 
ήταν η

εσωκομματική 
αντιπολίτευση. Το ίδιο 
ισχύει και για τον Κώστα 
Σημίτη: Η εκλογή του 
στη θέση του 
πρωθυπουργού 
προκάλεσε τη δυσφορία 
της Ν.Δ., την αμηχανία 
του ΣΥΝ και τον 
εκνευρισμό της ΠΟΛ.ΑΝ. 
Αντιθέτως, οι μεγάλοι 
χαμένοι της υπόθεσης - 
Ακης Τσοχατζόπουλος, 
Γερ. Αρσένης- επέδειξαν 
ψυχραιμία, αλλά από την 
επόμενη ημέρα άρχισαν 
να οργανώνουν την 
αντεπίθεσή τους. 
Προσεκτικά, αλλά 
σταθερά και σ’ όλα τα 
επίπεδα.

■>

Π Σε στάση αναμονής ε- 
νόψει των προγραμμα

τικών δηλώσεων και σε α
ναζήτηση ρόλου στο κομμα
τικό στερέωμα βρίσκεται 
ο Ακης Τσοχατζόπουλος. 
Στην παρέμβασή του στη 
Βουλή ο υπερυπουργός θα 
επιχειρήσει να δώσει το 
στίγμα του. Δεν. πρόκειται, 
όμως, να κάνει στείρα αντι
πολίτευση στον πρωθυπουρ
γό και θα ρίξει το βάρος του 
στα υπουργεία που ελέγχει 
με στόχο «να ολοκληρώσει 
το θεσμικό έργο που έχει ξε
κινήσει». Πεδία διαφορο
ποίησης του Α. Τσοχατζό
πουλου θα είναι το εθνικό 
και το κοινωνικό: Στην πρώ
τη περίπτωση αναμένεται να 
διατυπώσει την αντίθεσή 
του σε ενδεχόμενο κλείσιμο 
του «Σκοπιανού» (οι διαφο
ρές του με το Θ. Πάγκαλο 
είναι γνωστές), ενώ στη δεύ
τερη περίπτωση θα αποπει
ραθεί να αρθρώσει αριστε
ρόστροφο λόγο, ώστε να δώ
σει την εντύπωση ότι «νοιά
ζεται περισσότερο από τον 
πρωθυπουργό για τα ασθε
νέστερα στρώματα του πλη
θυσμού». Σύμφωνα με στε
λέχη που κινούνται στο κλί
μα Τσοχατζόπουλου, η προ- 
σπάθειά του θα κατατείνει 
πλέον στο να γίνει αυτός ο 
εκφραστής του σοσιαλιστι
κού ρεύματος του ΠΑΣΟΚ 
σε αντιπαράθεση με τους 
«εκσυγχρονιστές» και τους 
«παλαιοκομματικούς λαϊκι
στές»: «Θέλει το δικό του ω
φέλιμο χώρο», είναι η φρά
ση στελέχους του πολύ στε
νού περιβάλλοντος του.

Το μεγάλο μειονέκτημα 
του Α  Τσοχατζόπουλου, πά
ντως, είναι... ο «πρότερος έ
ντιμος» πολιτικός βίος του: 
Ο κ. Τσοχατζόπουλος έχει 
μία παράδοση νομιμότητας 
και κομματικότητας και κα
τά συνέπεια δεν του «πάει» 
ο ρόλος του αιρετικού. Είναι 
μ’ άλλα λόγια, ευάλωτος 
στην κατηγορία ότι «αντι
δρά τώρα γιατί είναι πικρα
μένος επειδή έχασε». Εκτός

κι αν καταφέρει να πείσει τα 
μέλη και τα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ με τον Κ. Σημίτη 
επικεφαλής η κυβέρνηση 
και το ΠΑΣΟΚ αλλάζουν 
ρότα, υπερβαίνουν τα ε- 
σκαμμένα και δεν υλοποι
ούν τα υπεσχημένα.

Τι διεκδικεί 
ο Ακης

Με βάση τα σημερινά δε
δομένα, ο Ακης Τσοχατζό
πουλος θα διεκδικήσει στο 
συνέδριο την κορυφαία κομ
ματική θέση. Στο ερώτημα 
αν αντίπαλός του είναι ο 
Κώστας Ααλιώτης, συνερ
γάτης του κ. Τσοχατζόπου
λου απάντησε με περίσσια

αυτοπεποίθηση: «Αυτόν τον 
παίρνουμε με το ένα χέρι». 

«Συμφωνία όπου πρέ
πει, εποικοδομητική 

κριτική όπου χρειάζεται». Σ’ 
αυτό τον άξονα θα κινηθεί ο 
Γ. Αρσένης και οι φίλιες δυ
νάμεις. Ο υπουργός Αμυνας 
θα «πιαστεί» από την ανα
φορά του πρωθυπουργού 
περί κεντροαριστεράς και 
θα πιέζει για αποσαφήνιση 
του περιεχομένου μιας πολι
τικής που φιλοδοξεί να χα
ρακτηριστεί «κεντροαριστε
ρή» σε τρεις τομείς: Στον οι
κονομικό, στον κοινωνικό 
και στο στιλ διακυβέρνησης.

Ο Γ. Αρσένης αισθάνεται 
δικαιωμένος και αδικημέ
νος: Δικαιωμένος, γιατί οι

καταγγελίες του ότι έπεσε 
«θύμα συνωμοσίας» για να
μην περάσει στο δεύτερο γύ
ρο της ψηφοφορίας στην ΚΟ 
του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώθη
καν από μία αστόχαστη δή
λωση του υπουργού Γεωρ
γίας Στ. Τζουμάκα σε εκπο
μπή του Σκάι (παραδέχθηκε 
ότι τα στελέχη της νέας γε
νιάς πριμοδότησαν το δίδυ
μο Σημίτη - Τσοχατζόπου
λου). Αλλά και αδικημένος, 
γιατί μπορεί πια να ισχυρι
στεί βασίμως πως οφείλει να 
δώσει στον εαυτό του μία 
δεύτερη ευκαιρία. Αυτή ί
σως του παρουσιάστε ί στο ε
πικείμενο συνέδριο.

Εξαρτάται από 
την πόλωση

Η υποψηφιότητα Αρσένη 
για την προεδρία στο συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ θα εξαρ- 
τηθεί από το αν θα υπάρξει 
πόλωση ανάμεσα στον Κ. 
Σημίτη και στον Α. Τσοχα- 
τζόπουλο. Ανθρωποι του υ
πουργού Αμυνας θεωρούν 
περίπου σίγουρη τη σύ
γκρουση στην περίπτωση 
που ο πρωθυπουργός επι
χειρήσει να εμβολίσει το μη
χανισμό του κ. Τσοχατζό
πουλου, απαιτώντας ν’ αλ
λάξουν οι περιφερειακοί δι
ευθυντές (ο σιδηρούς βρα
χίονας του κόμματος στην 
κοινωνία) με στόχο ν’ ανα
τρέψει τους συσχετισμούς. 
Τότε η αντίδραση του Α. 
Τσοχατζόπουλου θα είναι έ
ντονη και από την επαπει- 
λούμενη ρή|η μπορεί να ω
φεληθεί ένας τρίτος -δηλαδή 
ο Γ. Αρσένης. Οσο για την 
παρατήρηση ότι η επιρροή 
του στον κομματικό πληθυ
σμό είναι ισχνή, οι ίδιοι άν
θρωποι υποστηρίζουν: «Ε
χετε την εντύπωση ότι οι 50 
βουλευτές που ψήφισαν 
Αρσένη δεν έχουν τη δυνα
τότητα να συγκροτήσουν 
πλειοψηφικό ρεύμα;»

Ευσεβείς πόθοι ή αντικει
μενική προσέγγιση της 
πραγματικότητας; Θα δεί
ξει...

Σημίτης - Ααλιώτης: 
Σχέδια για προεδρία
«ΛΙΓΟ καλά να πάμε στην κυβέρνηση και θα πάρουμε το 

συνέδριο διά περιπάτου». Η νίκη του Κ. Σημίτη στην Κοινο-

I βουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ έχειγεμίσει αισιοδοξία τους 
συνεργάτες του, οι οποίοι πιστεύουν ότι επιβάλλεται ο πρω
θυπουργός να κατέβει στο συνέδριο να διεκδικήσει και τον 
πρώτο κομματικό ρόλο. Πριν από την εκλογή του, ο κ. Σημί
της ήταν επιφυλακτικός σε σχέση με το χρόνο σύγκλησης του 
ανώτατου κομματικού σώματος. Θεωρούσε ότι η εσωστρέ
φεια και οι συγκρούσεις (συμπτώματα όλων των εσωκομμα- 

8 τικών διαδικασιών) θα αποδυνάμωναν το έργο της κυβέρνη
σης και θα υπονόμευαν τη συνοχή του κόμματος.

Σήμερα, όμως, ο αέρας του νικητή είναι ισχυρός και πα
ρασέρνει στο διάβα του όλες τις ομαδοποιήσεις. Ετσι τουλά
χιστον εκτιμούν εκείνοι που εισηγούνται στον πρωθυπουργό 
να δώσει και το νέο αγώνα. Ποντάρουν στο καλό κλίμα που 
επικρατεί στην κοινωνία για το πρόσωπο του Κ. Σημίτη, στο 
ισχυρό ένστικτο αυτοσυντήρησης των βουλευτών, καθώς και 
στα ενωτικά αντανακλαστικά της οργανωμένης βάσης. «Η 
κοινωνία», λένε, «έχει ψηφίσει και δεν μπορεί κάποιος να

Ι την προκαλεί αποφασίζοντας διαφορετικά! Οι βουλευτές θέ
λουν να επανεκλεγούν και γνωρίζουν ότι για να γίνει αυτό 
I  πρέπει το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει ξανά στις εκλογές. Ενώ η βά
ση, παρά το γεγονός ότι είναι στοιχισμένη, δεν μπορεί παρά 
να ενισχύσει αυτόν που σήμερα έχει το προβάδισμα γιατί αλ
λιώς το ΠΑΣΟΚ θα περάσει σε φάση δυαρχίας με ορατό τον 
κίνδυνο της αποσταθεροποίησης.

Βεβαίως, ο Κ. Σημίτης σε επίπεδο μηχανισμών βρίσκεται 
σε μειονεκτική θέση. Εκφράζεται όμως η άποψη ότι ο γραμ
ματέας της Κεντρικής Επιτροπής Κώστας Σκανδαλίδης μπο
ρεί να εγγυηθεί την ομαλή πορεία προς το συνέδριο, απο- 
τρέποντας τις άγονες αντιπαραθέσεις και τους τυχοδιωκτι
κούς τακτικισμούς. Αλλωστε η μέχρι τώρα «πολιτεία» του 
κρίνεται απολύτως επιτυχής παρότι εκλήθη να διαχειριστεί 
τα κομματικά ζητήματα σε μια εξαιρετικά σύνθετη και γεμά
τη παγίδες περίοδο.

Ο Κώστας Ααλιώτης αποφεύγει να κοινοποιήσει τις προ
θέσεις του. Κατά μία εκδοχή, σκοπίμως κρατά κλειστά τα 
χαρτιά του περιμένοντας να κάνουν άλλοι την πρώτη κίνηση. 
Ομως, για να έχει πιθανότητες επιτυχίας η υποψηφιότητά 
του, πρέπει να στηριχτεί στις δυνάμεις που ελέγχονται από 
τους εκσυγχρονιστές. Κάτι τέτοιο θα γίνει μόνο αν αποσυρ
θεί ο Κ. Σημίτης.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, στη σύνοδο της Κεντρικής 
Επιτροπής (10 και 11 Φεβρουάριου) θα υπάρξει ομοφωνία 
για τη σύγκληση του συνεδρίου τον Ιούνιο. Ο προσυνεδρια
κός διάλογος θα επικεντρωθεί στις καταστατικές αλλαγές 
που πρέπει να γίνουν μετά την ουσιαστική αποχώρηση του Α. 
Παπανδρέου από τη μαχόμενη πολιτική. Ο αντιπρόεδρος 
που θα εκλεγεί (θα είναι πρόεδρος σε αναμονή) δεν θα έχει 
ασφαλώς τα προνόμια που είχε εξασφαλίσει για τον εαυτό 
του ο Α. Παπανδρέου. Για την ιστορία πρέπει να αναφερθεί 
ότι πρώτοι το θέμα του συνεδρίου έθεσαν (πολύ πριν αρρω- 
στήσει ο Α. Παπανδρέου) ο Π. Αυγερινός και ο Γ. Σουλαδά- 
κης από διαφορετική οπτική γωνία. Και αργότερα προσχώ
ρησαν σ’ αυτή τη λογική οι Χρ. Παπουτσής, Μ. Δασκαλάκης 
και άλλοι. Τ.Π.
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ΣΚΟΠΙΑΝΟ

Από φίλους 
η τρικλοποδιά

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Περιπλέκεται επικίνδυνα το Σκοπιανό και 
ανατρέπονται οι γενικότερες ισορροπίες 
της ελληνικής πολιτικής στα Βαλκάνια, 

καθώς η Σερβία προχωρεί ολοταχώς στην 
αναγνώριση της FYROM ως «Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας», προκειμένου να εκπληρώσει 
τους όρους που θα επιτρέψουν τη δική της 
αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η πρόθεση των Σέρβων εκδηλώθηκε αιφνιδια
στικά στην αρχή της περασμένης εβδομάδας. Είναι 
δε χαρακτηριστικό ότι η ελληνική κυβέρνηση πλη- 
ροφορήθηκε το γεγονός από τα Σκόπια (!) και όχι 
από το Βελιγράδι, το οποίο έναντι της Αθήνας κρά
τησε απόλυτη μυστικότητα για τις προθέσεις του.

Στην Αθήνα, καταβάλλονται σύντονες προσπά
θειες να αποτραπεί η αναγνώριση, που κατά πάσα 
πιθανότητα θα έχει συμβεί προτού συνέλθει το Ευ
ρωπαϊκό Συμβούλιο (αύριο και μεθαύριο) στις 
Βρυξέλλες, όπου θα εξεταστεί και το ζήτημα της α
ναγνώρισης της Σερβίας από την Ευρωπαϊκή Ενω
ση. Για τον σκοπό αυτό, ήδη από το βράδυ της Πέ
μπτης είχε κανονιστεί συνάντηση του υπουργού 
Εξωτερικών Θόδωρου Πάγκαλου με το σέρβο ομό
λογό του Μίλαν Μιλουτίνοβιτς που πιθανόν να 
πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Το ενδεχόμενο της α
ναγνώρισης της
FYROM από τη Σερβία 
μέχρι πρότινος εθεωρεί- 
το σχεδόν αδύνατο, λό
γω της ραγδαίας επιδεί
νωσης που είχε σημειω
θεί στις σχέσεις των δύο 
χωρών. Οι Σερβοι ήσαν 
απρόθυμοι να αναγνω
ρίσουν τα σύνορα (δη
λαδή την κυριαρχία) της 
γειτονικής τους χώρας, 
τα δικαιώματά της ως 
«συνέχειας» της παλαι
ός Γιουγκοσλαβίας, κα
θώς και την αυτονομία 
της εκκλησίας της. Για 
την Ελλάδα (που πρωτο
στατούσε στην πρωτο
βουλία αναγνώρισης της 
Σερβίας!) η κίνηση των 
Σέρβων προς τα Σκόπια 

αποτέλεσε μια άκρως δυσάρεστη έκπληξη. Η ελ
ληνική διπλωματία είχε εργαστεί έντονα ώστε να 
καταστήσει κατά το δυνατόν αρεστούς στη Σερβία 
τους ευρωπαϊκούς όρους για την αναγνώρισή της. 
Γ Γ αυτό, προκαλεί κατάπληξη το ότι οι Σέρβοι προ
χωρούν στην αναγνώριση της FYROM με τη συ
νταγματική και όχι την προσωρινή της ονομασία, τη 
στιγμή μάλιστα που κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνε
ται στους ευρωπαϊκούς όρους!

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις διπλωματικών πηγών, 
το πλήγμα για τη βαλκανική πολιτική της Ελλάδας 
είναι βαρύ:

Π Θα επηρεάσει αρνητικά την έκβαση των ελ- 
ληνοσκοπιανών συνομιλιών της Νέας Υόρκης 

για το όνομα, καθώς η διάθεση προσέγγισης των 
Αθηνών που έχουν επιδείξει έως τώρα τα Σκόπια 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στο φόβο τους για τις ε
πιδιώξεις της Σερβίας. Αυτό, ωστόσο, δεν συνεπά
γεται υποχρεωτικά το ναυάγιο των συνομιλιών. 
Βαθιά πεποίθηση του νέου υπουργού Εξωτερικών 
είναι η αναγκαιότητα εξεύρεσης μιας οριστικής 
λύσης στο θέμα του ονόματος, διότι ειδάλλως οι 
σχέσεις της χώρας μας με τους γείτονές της θα ε- 
ξαρτώνται πάντα από τη θέση που θα παίρνουν οι 
τελευταίοι έναντι της FYROM.

Αποδεικνύεται ότι η πολυθρύλητη διαρκής 
«ελληνοσερβική φιλία» ήταν ένας ακόμη ε

θνικός μύθος. Ασφαλώς δεν μπορεί κανείς να κα- 
τηγορήσει τους Σέρβους επειδή υπεράνω όλων θέ
τουν την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. 
(Εστω και αν διαβεβαίωναν, επί τέσσερα χρόνια 
και με κάθε επισημότητα, ότι δεν θα προβούν σε α
ναγνώριση της FYROM εάν δεν προηγηθεί η διευ
θέτηση με την Ελλάδα). Αποκαλύπτεται, όμως, ότι 
το ενδεχόμενο ενός ελληνοσερβικού ανταγωνισμού 
στα Βαλκάνια -το οποίο διέβλεπαν αρκετοί στο ελ
ληνικό υπουργείο Εξωτερικών- γίνεται πραγματι
κότητα πολύ γρηγορότερα από όσο φαντάζονταν.

Β Το «άδειασμα» της Ελλάδας από τη Σερβία 
και ο ενδεχόμενος συμβιβασμός με τη 
FYROM με όρους επαχθείς για τα ελληνικά συμ

φέροντα θα κλονίσει την εικόνα της ισχυρής και α
ξιόπιστης χώρας των Βαλκανίων που θέλει να προ
βάλει η Ελλάδα στους γείτονές της.

πολι«urn - ειόήοεις

Αποφασισμένος ν ’ αλλάξει τον τρόπο διοίκησης του 
υπουργείου Εξωτερικών, ο ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Η εποιροφή 
ιουασώ ιο·

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Το μεσημέρι της 22ας 
Ιανουάριου, ο Θόδωρος 
Πάγκαλος

πραγματοποίησε ένα από τα 
μεγαλύτερα όνειρα της 
(πολιτικής τουλάχιστον) ζωής 
του: Οχι μόνον παρέλαβε -ως 
υπουργός πλέον- το υπουργείο 
Εξωτερικών, αλλά το 
παρέλαβε κιόλας από τον 
Κάρολο Παπούλια! Από τον 
προκάτοχά του που μόλις προ 
διμήνου τον είχε χαρακτηρίσει 
«ανεκδιήγητο». («Κ Ε» 121135).

Ομως οι διαφορές ανάμεσα 
στους δύο άντρες δεν αφορούν 
μόνο στην ιδιοσυγκρασία τους 
(θυμώδης και πληθωρικός ο Πά
γκαλος -σιωπηλός και συγκρατη
μένος ο Παπούλιας). Ούτε βε
βαίως περιορίζονται στις φυσιο
λατρικές προτιμήσεις τους, τις ο
ποίες οι ίδιοι σχολίασαν δημο
σίως: Βουκόλος ο πρώην, αμπε
λουργός ο νυν.

Σοβαρότερες είναι οι διαφο
ρές τους σε ό,τι αφορά την πολι
τική τους συγκρότηση και παι
δεία: Ο Κάρολος Παπούλιας α
νήκε ουσιαστικά στο ΠΑΣΟΚ 
της πρώτης περιόδου. Τότε που 
στα μεν εξωτερικά περιελάμβα- 
νε τις απόπειρες άρνησης του 
δόγματος «ανήκομεν εις την Δύ- 
σιν» και τα ανοίγματα στον (τό
τε) τρίτο κόσμο, ενώ στα εσωτε
ρικά σφραγίστηκε από το συγκε
ντρωτισμό του ενός ηγέτη. Αντί
θετα, ο Θόδωρος Πάγκαλος α
νήκει στη δεύτερη περίοδο του 
ΠΑΣΟΚ: Εκείνη κατά την οποία 
το ΠΑΣΟΚ «προσγειώθηκε» 
στην Ευρώπη -και μάλιστα έφε

ρε εις πέρας μια πετυχημένη 
προεδρία στην (τότε) ΕΟΚ, με 
ευθύνη του Πάγκαλου. Την τε
τραετία της αφύπνισης του ρεα
λισμού και της εσωκομματικής 
αμφισβήτησης.

Αναμφισβήτητο προσόν του 
νέου υπουργού θεωρείται το κύ
ρος που του αναγνωρίζεται στο 
εξωτερικό και το οποίο επι
σφραγίστηκε με τη διεύρυνση 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τον 
Ιούνιο του 1994, όταν ο ίδιος εί
χε το ρόλο του προεδρεύοντος: 
«Πρέπει να δείτε τον Πάγκαλο 
να προεδρεύει σε συμβούλιο υ
πουργών και τότε θα καταλάβε
τε», παρατηρεί διπλωμάτης κε- 
ντροευρωπάίκής χώρας, ο οποί
ος συμμετείχε στη διαπραγμά
τευση της διεύρυνσης. «Κυριολε
κτικά, μας έκλεισε μέσα για σα
ράντα οκτώ ώρες», συνεχίζει ο 
ξένος διπλωμάτης, «και ανάμε
σα σε θέσεις δεκαπέντε χωρών, 
οδηγούσε τη διαδικασία από 
συμβιβασμό σε συμβιβασμό, μέ- 
χρις ότου είχαμε φτάσει στο ση
μείο που όλοι συμφωνούσαμε».

Αυτό που οπωσδήποτε θα αλ
λάξει τώρα στο υπουργείο Εξω
τερικών είναι ο τρόπος διοίκη
σης και η λειτουργία του. Ορι
σμένοι διπλωμάτες μας θυμού
νται ακόμη τον κ. Πάγκαλο (που 
λέγεται ότι αποδίδει θαυμάσια 
με ελάχιστες ώρες ύπνου...) στη
μένο σαν θυρωρό στην είσοδο 
της οδού Ακαδημίας από τις 7.30 
ώς τις 8.30 να παρακολουθεί την 
προσέλευση των υπαλλήλων! Ή  
τον κ. Πάγκαλο, σε στιγμές ακό
μη υψηλότερου οίστρου, να μα
ζεύει από το μανίκι τους ψυχα
γωγούμενους στα «καφέ» της

Εξι φλιτζάνια 
καφέ στο ΥΠΕΞ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για καφέ και 
συνεργασία» απηύθυνε στους 
προκατόχους του ο Θόδωρος 
Πάγκαλος, αναλαμβάνοντας το 
υπουργείο Εξωτερικών. Και αυ
τή η πρόταση τακτικής ανταλλα
γής απόψεων, παρ’ ότι αρχικά α
ντιμετωπίστηκε περίπου ως πα
ραδοξολογία, φαίνεται να γίνε
ται πανταχόθεν αποδεκτή.

Περισσότερο δύσπιστος από 
όλους τους ενδιαφερομένους εμ
φανίζεται ο μοναδικός ομοϊδεά
της του νυν υπουργού Κάρολος 
Παπούλιας, ο οποίος απάντησε 
σε σχετικό ερώτημα της «Κ.Ε.»: 
«Ας γίνει πρώτα η συνάντηση 
αυτή... και τότε πάρτε με τηλέ
φωνο να σας πω πώς ήταν». Στην 
επιμονή μας να σχολιάσει την 
πρόταση, συμπλήρωσε: «Βρίσκω 
την ιδέα ενδιαφέρουσα. Αλλά, ό
πως κάθε ιδέα, έχει τις δυσκο
λίες της να πραγματοποιηθεί». 
—Τι δυσκολίες; 
«Οργανωτικές......

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτά-
κης, σύμφωνα με ασφαλείς πλη
ροφορίες, φέρεται να αποδέχε
ται την πρόταση, θεωρώντας ότι 
εντάσσεται σε μια λογική εθνι
κού διαλόγου, ενώ ο Αντώνης 
Σαμαράς, μέσω του υπεύθυνου 
τύπου της Πολιτικής Ανοιξης 
Νότη Μαρκάκη, απάντησε μάλ
λον Θετικά: «Θα δεχόταν με ευ
χαρίστηση να πιει καφέ με το 
Θόδωρο Πάγκαλο και τους άλ
λους προσκεκλημένους του, δε
δομένου ότι το κόμμα του έχει α
πό καιρό προτείνει τη σύσταση 
μόνιμου συμβουλίου εξωτερικής 
πολιτικής. Ωστόσο, η εξωτερική 
πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπό
θεση για να κουβεντιάζεται στο 
διάλειμμα ενός καφέ».

Σύμφωνος είναι και ο Μιχά- 
λης Παπακωνσταντίνου.
«Ασχετα αν ο κ. Πάγκαλος έκα
νε αυτή την πρόταση στα σοβαρά 
ή αστειευόμενος, θεωρώ ότι εί
ναι πολύ καλή ιδέα και φυσικά

πλατείας Κολωνακίου υφιστάμε- 
νούς του. Συνήθιζε, επίσης, να 
καλεί συχνότατες συσκέψεις επι
σκόπησης των τρεχόντων θεμά
των με τους επικεφαλής των πο
λιτικών διευθύνσεων.

Συσκέψεις που πάντοτε ξεκι
νούσαν με τη στερεότυπη φράση 
«Κύριοι, ακούω θέματα...», (τώ
ρα, αν νομίζετε ότι η πρακτική 
αυτή ήταν η ρουτίνα στο υπουρ
γείο που επεξεργάζεται την εξω
τερική πολιτική της χώρας, α
πλώς πέφτετε έξω...).

Πέρα από το ύφος, όμως, τα 
πράγματα θα αλλάξουν και επί 
της ουσίας: Ο κ. Πάγκαλος κλη
ρονομεί τη μελέτη για τον εκσυγ

χρονισμό του υπουργείου που εί
χε καταρτισθεί από το Ελληνικό 
Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών 
(ΕΚΕΜ), με πρωτοβουλία του 
πρώην υφυπουργού (και στενού 
του φίλου) Γιάννου Κρανιδιώτη.

Η μελέτη αυτή, που βρίσκεται 
ήδη στο συρτάρι του νέου υπουρ
γού, επισημαίνει ανάγκες όπως: 
Η οργάνωση του ελέγχου παρα
γωγικότητας του υπουργείου.

Η τακτική σύγκληση συσκέψε
ων. Η μεγαλύτερη αξιοποίηση 
των τεχνοκρατών, ιδίως στα κοι
νοτικά θέματα. Και η αναδιορ
γάνωση της εξωτερικής υπη
ρεσίας.

Μητσοτάκης, Σαμαράς, 
Παπακωνσταντίνου, Παπούλιας 

λένε «ναι» στις τακτικές συναντήσεις

αν δεχτώ τέτοια πρόσκληση από 
μέρους του δεν πρόκειται να αρ- 
νηθώ».

Ο πρέσβης Γεώργιος Παπού
λιας που χρημάτισε υπουργός 
Εξωτερικών στις κυβερνήσεις 
Γρίβα, Ζολώτα και Μητσοτάκη, 
θεωρεί την ιδέα πολύ χρήσιμη. 
Σημειώνει μάλιστα ότι στο εξω
τερικό τέτοιου είδους συναντή
σεις είναι καθιερωμένες. «Γνω
ρίζω πολύ καλά ότι στην Αμερι
κή, την Αγγλία και τη Γαλλία οι 
επαφές αυτές είναι θεσμός. Ως 
εκ τούτου, αν οποιοσδήποτε υ
πουργός Εξωτερικών προχω
ρούσε σε μια τέτοια πρόταση, α
σφαλώς και θα ανταποκρινό- 
μουν».

Αν, ωστόσο, ο Θόδωρος Πά

γκαλος έχει την τύχη να βλέπει 
την πρώτη του πρόταση να πιά
νει τόπο, αυτό δεν σημαίνει ότι 
δεν θα αντιμετωπίσει και προ
βλήματα.

Στην ερώτηση της «Κ.Ε.» προς 
τον Κάρολο Παπούλια αν ται
ριάζουν οι απόψεις του με τις θέ
σε ις του Θόδωρου Πάγκαλου 
για τα μεγάλα εξωτερικά θέμα
τα, η απάντηση υπήρξε εξαιρετι
κά αιχμηρή: «Η εξωτερική πολι
τική του ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένη 
και ο Πάγκαλος δεν μπορεί να 
κάνει κάτι άλλο. Βεβαίως, ο νυν 
υπουργός Εξωτερικών εξέφρα
ζε διάφορες απόψεις στο παρελ
θόν. Αλλά τώρα πρέπει να υπα
κούει»...

Ε Υ ΤΥ Χ ΙΑ  Α Δ Η Λ ΙΝ Η
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Το καθημερινό δρομολόγιο ενός πρωθυπουργού: Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ 
υπό ...στενή φωτογραφική παρακολούθηση

Κολωνακι - Βουλή οε 5
Της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΙΟΥΤΗ 
ΦΩΤ:. ΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πόσο αλλάζει η καθημερινή ζωή 
του πολιτικού που γίνεται 
πρωθυπουργός; Αν μιλάμε για 

τον Κώστα Σημίτη, μάλλον ελάχιστα.
Τα πρώτα εικοσιτετράωρά του στην 
κορυφή της κυβέρνησης δείχνουν 
ότι σχεδιάζει να γίνει.... ο 
πρωθυπουργός «της διπλανής 
πόρτας».

☆  Κάθε πρωί εξακολουθεί να ξυπνά 
γύρω στις 6.30, όπως πάντα. Ανοίγει 

το ραδιόφωνο για να ακούσει όχι ειδή
σεις, αλλά μουσική: «ΜΕΛΩΔΙΑ», 
NITRO FM, GALAXY και ΕΡΑ. Ακο
λουθεί ημίωρη σουηδική γυμναστική κι ύ
στερα - με το ραδιόφωνο πάντα ανοιχτό - 
έρχεται η σειρά του πρωινού στην τραπε
ζαρία. Απαραίτητο στοιχείο του, ένας 
σκέτος ελληνικός καφές.

☆  Η πρώτη του επαφή με τον τύπο γί
νεται στο γραφείο του: πρωινές και 

απογευματινές εκδόσεις, οι γαλλικές 
«Μοντ» και «Λιμπερασιόν» και το «Τάιμ» 
όταν κυκλοφορεί. Εκεί, δίπλα στις εφημε
ρίδες, γράφονται και οι πρώτες σημειώ
σεις του.

☆  Λίγο μετά τις 9 το πρωί, ο Κ. Σημίτης 
φεύγει από το σπίτι του, με πορεία 

προς το πρωθυπουργικό γραφείο στη Βου
λή. Πριν από δέκα ημέρες η διαδρομή α
πό το διαμέρισμα της οδού Αναγνωστο- 
πούλου στο γραφείο της οδού Ακαδημίας 
γινόταν με τα πόδια. Η συνήθεια αυτή, ό
μως, του κ. Σημίτη έγινε ήδη αφορμή δια
φωνιών με την προσωπική του φρουρά: Οι 
αστυνομικοί του πρωθυπουργού επιμέ
νουν ότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να 
μετακινείται με αυτοκίνητο, εκείνος επι
μένει ότι οι μικρές αποστάσεις θέλουν... 
ποδαρόδρομο. Την περασμένη Παρα
σκευή, μάλιστα, η πρωθυπουργική άποψη 
επικράτησε. (Αντιλαμβάνεστε τη χαρά του 
φωτογράφου Πάνου Πετρόπουλου, ο ο
ποίος παραμόνευε επί δεκαήμερον γύρω 
από την πρωθυπουργική κατοικία...).

☆  Η πρώτη του συνεργασία, γύρω στις 
10 π.μ., γίνεται με τη γραμματέα του 

Μαρία Πλευράκη κι ακολουθεί η επικοι
νωνία του για θέματα επικαιρότητας με 
τους «επί του τύπου» υπευθύνους - δηλαδή 
με το Γιώργο Πανταγιά από το γραφείο 
του και το Δημήτρη Ρεππα, τον αρμόδιο 
υπουργό. Στις 11 είναι η ώρα για ένα δεύ
τερο καφέ κι ένα χυμό πορτοκαλιού κι α
κολουθούν τηλέφωνα, ραντεβού και συ
σκέψεις.

☆  Αργά το μεσημέρι, γύρω στις 3 ή 4, ο 
νέος πρωθυπουργός ξεκλέβει λίγο 

χρόνο για φαγητό και ξεκούραση στο σπί
τι του. Τα γεύματά του συνήθως είναι λι
τά, προτιμά την υγιεινή διατροφή, αν και 
οι συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι δεν 
μπορεί να αντισταθεί εύκολα στις μακα
ρονάδες. Θα πιει πάντως οπωσδήποτε 
κρασί -συνήθως από την κάβα Σπυρόπου- 
λου, που δεν είναι άλλος από τον οινοποιό, 
αδερφό του διοικητή του ΟΑΕΔ Ροβέρτου 
Σπυρόπουλου.

☆  Στις 5 μ.μ. το πρόγραμμα προβλέπει 
επιστροφή και δουλειά στο γραφείο 

της Βουλής μέχρι τις 10 το βράδυ. Ειδή
σεις στην τηλεόραση κατά τη διάρκεια της 
ημέρας συνήθως δεν βλέπει. Παρακολου
θεί, όμως, στο σπίτι του τα δελτία των 12 
τα μεσάνυχτα. Αν δεν υπάρξει κάποια κοι
νωνική υποχρέωση, ο Κ. Σημίτης θα προ
τιμήσει να διαβάσει μέχρι τη 1.30, οπότε 
και θα κοιμηθεί.

Συμπέρασμα: Σχεδόν σε τίποτα δεν άλ
λαξε η πρωθυπουργία τις καθημερινές συ
νήθειες του Κ. Σημίτη. Αν θα αλλάξει κά
τι στην πολιτική καθημερινότητα της χώ
ρας είναι κάτι που θα το δείξει ο καιρός...

i  Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ ΙΚ Ε Σ  Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω 
Π Ε ΙΕ Σ  O P E L : ΕΛΦΙΝΚΟ Α.Ε., ¡  
Καλλιθέα, Τηλ: 942.2431, Π). Κάνιγγος, I 
Τηλ.: 382.0874-879. DYNAMOTORS I 
Α.Ε., Μαρούσι, Τηλ.: 689.7331-2, I 
Χαλάνδρι, Τηλ.: 689. 3838. ΔΡΟΜΩΝ 1 

I  Α.Ε.Β.Ε., Περιστέρι, Τηλ.: 531.3213, 1 
I  575.6883. V1TACAR Α.Β.Ε.Ε., Αργυρον- | 
I  πόλη, Τηλ.: 996.8230-4, Ηλιούπολη, | 
I Τηλ.: 995. 8317-8. X. ΚΛΑΤΣΟΥΝΗΣ ( 
I  Ε.Π.Ε., Αμπελόκηποι, Τηλ.: 643.9908, | 
I  642. 6807, Περ. Πολυγώνου, Τηλ.: 692. | 
* 1727, Αθήνα, Τηλ.: 201.1109, 201. | 
ϊ 2093. BEST CAR Α.Ε., Αγ. Παρασκευή, I 
I Τηλ.: 600.6405-7, 600.6942, Γέρακας, I 
ϊ  Τηλ.: 600.1062-3. Μ. ΣΠΑΝΟΣ Α.Ε., I 
ϊ  Πέραμα, Τηλ.: 400.2654-7, Κορυδαλλός, | 
ϊ Τηλ.: 496.6000, 496.2500. ΣΙΝΗΣ Α.Ε., | 
I  Καλαμαριά, Τηλ.: (031) 451.609, ¡  
I  448.388, 451. 821, Θεσσαλονίκη Τηλ.: ¡  I (031) 918. 461, Χαλαδαή Τηλ.: (0373) 1 
I  22.203. AUTOSTAR Α.Ε., Θεσσαλονίκη, | 
J  Τηλ.: (031) 510.888, 532.838, 524.888, | 
I  251.777-8. ΑΞΩΝ Α.Β.Ε.Ε., Λάρισα, I  
I  Τηλ.: (041) 575.027-32, 251.339, Βόλος, j  
I Τηλ.: (0421) 80. 994-6. DYNAMOTORS ¡ 
i  PATRAS S.A., Πάτρα, Τηλ.: (061) | 
ϊ 422.735, 425.649, 421.788. θ . |
Ρ ΒΑΣ1ΛΑΚΗΣ Α.Ε., Ηράκλειο, Τηλ.: | 
I  (081) 310.664-5. TOUS MOTORS ¡  
I  A.E., Ιωάννινα, Τηλ.: (0651) 93.021, .. 
¡  41.720. MAC MOTORS A.E., Καβάλα,
«  Τηλ.: (051) 391.638, 223.075, 223.065,
I Σέρρες, Τηλ.: (0321) 50.970-1. ΚΟΥΒΕ- | 
I  ΛΗΣΑ.Ε., Α γρ ιη , Τηλ.: (0641) 23.790,I 58.390, 47.984, 47.983, 23.883. j  
I  ΡΑΔΟΣ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.Β.Ε., Κοζάνη, |

Ι
Τηλ.: (0461) 28.881-3, 38.247, Πιολε- ¡  
μαΐδα, Τηλ.: (0463) 81.550. DION I 
I  MOTORS Α.Ε.Β.Ε., Κατερίνη, Τηλ.: | I (0351) 76.320-1, 24.255. ΘΡΑΚΗ | 
ϊ  ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.Β.Ε., Αλεξανδρούπολη, | 
j Τηλ.: (0551) 38.230.
Ε Ξ Ο Υ Σ ΙΟ Δ Ο Τ Η Μ Ε Ν Ε Σ  Μ Ο Ν Α - 

I  Δ Ε Σ  O P E L : Γ. ΒΟΥΛΑΛΑΣ, Γαλάτσι, I  
{  Τηλ.: 292.5137, 222.3362. I ΚΡΗΤ1- 1 
I  ΑΗΣ, Αγ. Ιωάννης, Τηλ.: 901.2940. Κ. | 
I ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ, Φιλαδέλφεια, Τηλ.: | I 277.3296. CONTROL MOTORS, Mo- | 
¡  σχάτο, Τηλ.: 482.2343. Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩ- | 
I  ΝΗΣ, Περιστέρι, Τηλ.: 572.7089. I I AUTOSYNTHESIS S.A., Αργυρούπολη, f 
I Τηλ.: 994.1178, 996.6526. Ε. ΜΑΡΚΑ- ( 
I  ΚΗΣ, Ν. Μάκρη, Τηλ.: (0294) 95.786, ¡  
I  96.777. Π. ΣΤΟΜΗΣ, Κεραιέα, Τηλ.: ¡  
I  (0299) 68.295. ELECTRONΑ.Ε., Κόρη- |

I
I  θος, Τηλ.: (0741) 86.287. Γ. ΣΕΡΕΜΕ- I  

ΤΗΣ / Α. ΜΠΑΡΑΣ, Καλαμάτα, Τηλ.: I 
(0721) 89.961. AUTO DARAS, Πύργος, | 
Τηλ.: (0621) 26.135. Α. ΜΕΑΛΟΣ, Τρί- 1 
πόλη, Τηλ.: (071) 237. 125. X. ΠΑΠΑ- ¡  
ΑΟΠΟΥΛΟΣ t í  ΥΙΟΣ Ο.Ε., Αίγιο, Τηλ:: | 
(0691) 23. 929, 28.562. Κ. ΚΟΥΤΣΟΥ- ¡  

I  ΜΠΑΣ, Λαμία, Τηλ.: (0231) 42.188. Φ. | 
1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΑΟΣ, Χαλκίδα, Τηλ.: (0221) | 
I 82. 778. ΔΡΟΜΕΑΣ, Λιβαδειά, Τηλ.: I I (0261) 24.054. Σ. ΚΟΥΜΠΑΑΚΗΣ, Βύ- | ϊ λος, Τηλ.: (0421) 69.000. ΑΦΟΙ ΤΡΑΜ- I 
| ΨΑ, Τρίκαλα, Τηλ.: (0431) 25. 896. 1 I ΑΦΟΙ ΜΠΑΑΑΤΣΟΥ, Καρδίτσα, Τηλ.: I ϊ (0441)29.965. ΜΑΡΚΟΣ ΡΙΖΟΣ, Σοφά- I 
ϊ  δες, Τηλ.: (0443) 22.704. I. t í  A. BAA- I I ΧΟΣ Ο.Ε., Θεσσαλονίκη, Τηλ.: (031) 1 
I  514.266, 520.697. Σ. Σ. ΜΑΤΟΠΟΥ- !  
j  ΛΟΣ, Εύοσμος, Τηλ.: (031) 771.302. N. I 
I t í  Α. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.ΒΕ, Καστοριά, Τηλ.: I  I (0467) 80.758. PELLA MOTORS, Γιον- I 
j νασά, Τηλ.: (0382) 20.156. ΚΙΛΚΙΣ MO- I 
I  ΤΟΡΣ, Κιλκίς, Τηλ.: (0341) 22.329. A. ¡  
I ΑΑΪΟΣ, Βέροια, Τηλ.: (0331) 28.615, I 
i Νάουσα, Τηλ.: (0332) 26.347. ΑΦΟΙ 1 
I ΜΠΟίΚΟΥ Ο.Ε., Δράμα, Τηλ.: (0521) I 
I  34.647. ΚΑ.ΒΟ. MOTORS Α.Ε., Ξάνθη, ¡  I Τηλ.: (0541) 29.053. ΒΡΑΚΑΣ MO- I

I
 ΤΟΡΣ, Ηγουμενίτσα, Τηλ.: (0665) I 

25.127. ΔΗΜ. ΓΚΟΓΚΟΛΟΣ t í  Σ1Α I  
Ο.Ε., Ηράκλειο, Τηλ.: (081) 222.158. Ε. I 
Γ. ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ, Χανιά, Τηλ.: (0821) 1 
92.425. Σ. ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ, Ρέθυμνο, I  
Τηλ.: (0831) 24.353. I. ΚΟΖΙΡΗΣ, Αγ. I  
Νικόλαος, Τηλ.: (0841) 23.367. T. AO- | 
ΓΚΑΚΗΣ, Σψεία, Τηλ.: (0843) 24.948. I  
X. t í  Α. ΜΑΜΑΑΙΓΚΑΣ ΕΠΕ, Ρόδος, ¡  
Τηλ.: (0241) 61.005. Β. t í  Α. ΑΤΣΛ- I 
ΑΗΣ, Χίος, Τηλ.: (0271) 24.894. I 
CORFU AUTO CENTER, Κέρκυρα, | 
Τηλ.: (0661) 90.258. ΤΡΟΧΟΣ Ο.Ε., Ζά J 

I κυνθος, Τηλ.: (0695) 28.737 Φ t í  I. TA- | 
I  ΝΕΛΛΗΣ Ο.Ε., Μυτιλήνη, Τηλ.: (0251) I 
ϊ  24.016. Γ  ΜΑΛΟΊΣΗΣ, Αγρίνιο. Τηλ.: I I (0641) 28.534 Π. ΚΥΡΓΤΣΗΣ, Naim- | 
I κιος, Τηλ.: (0634)28.801.
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Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΓΝΩΜΕΣ
Προς Μίλάοεθιις

Η ΣΕΡΒΙΑ του Μιλόσεβιτς υποχρεούται από τη συμ
φωνία του Ντέιτον για την ειρήνευση στη Βοσνία να  
αναγνωρίσει το κράτος των Σκοπιών. Και αυτό προ- 
τίθεται να κάνει για την εξομάλυνση των σχέσεων 
μεταξύ των κρατών της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Και 
ορθώς θα πράξει. Η Ελλάδα δεν έχει να εγείρει α
ντιρρήσεις προς το Βελιγράδι. Αλλωστε και η χώρα 
μας αναγνωρίζει την ύπαρξη του σκοπιανού κρά
τους.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ αντιρρήσεις προς το Βελιγράδι εί
ναι να μην αναγνωρίσει τα Σκόπια με την ονομασία 
«Δημοκρατία της Μακεδονίας». Και είναι η ελληνι
κή απαίτηση εναρμονισμένη με τις συμφωνίες του 
Ντέιτον. Επιβεβαίωση αυτού είναι ότι και η ιταλική 
προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης ζητεί από το Βε
λιγράδι να επισπεύσει την αναγνώριση της Πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 
(FYROM). Αλλωστε με αυτή την ονομασία έχουν α
ναγνωριστεί τα Σκόπια ως μέλος του ΟΗΕ.

ΑΥΤΟ το γνωρίζει η Σερβία. Γνωρίζει ακόμα ο σέρβος 
πρόεδρος Μιλόσεβιτς ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε α
ντιδικία με τα Σκόπια για το όνομα. Και το πρόβλη
μα συζητείται στη Νέα Υόρκη με το διαμεσολαβητή 
του ΟΗΕ Σάιρους Βανς. Θυμίζουμε στον Σλόμπο- 
νταν Μιλόσεβιτς ότι και ο ίδιος είχε δηλώσει ότι δεν 
μπορεί να συνάψει διπλωματικές σχέσεις με τα Σκό
πια όσο εκκρεμεί η αντιδικία Ελλάδας και Σκοπιών 
για την ονομασία.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, αν ο σέρβος πρόεδρος Μιλόσεβιτς 
προχωρήσει στην αναγνώριση των Σκοπιών με την 
ονομασία «Δημοκρατίατης Μακεδονίας», θα δείξει 
ότι κινείται από άλλες, σκοτεινές προθέσεις. Και ο
πωσδήποτε θα διαταράξει τις τόσο φιλικές ελληνο- 
σερβικές σχέσεις.

ΛΕΝ ΘΑ θυμίσουμε στη Σερβία την ελληνική συμπα
ράσταση σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο που πέ
ρασε μετά τη διάλυση της Γ ιουγκοσλαβίας και το 
διεθνή οικονομικό, πολιτικό και ηθικό αποκλεισμό 
της. Η Ελλάδα δεν ζητάει ανταλλάγματα για πράξεις 
επιβεβλημένες από την προσήλωσή της στην ιδέα 
μιας ειρηνικής και βιώσιμης Βαλκανικής.

ΑΞΙΩΝΕΙ όμως από τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς να  
πράξει και αυτός ό,τι επιβάλλεται για τη σταθερότη
τα και τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή και να μην υ
πονομεύσει τις φιλικές ελληνοσερβικές σχέσεις. 
Αξιώνει να πράξει και αυτός ό,τι έπραξε ο ΟΗΕ. Ας 
αναγνωρίσει τα Σκόπια με την ονομασία που εισήλ- 
θαν στον ΟΗΕ.

ΑΥΤΑ για το σέρβο πρόεδρο. Για εμάς, είναι φανερό 
ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει 
στο κλείσιμο του σκοπιανού προβλήματος με μια α
ποδεκτή ονομασία. Οσο καθυστερεί θα βρίσκει 
μπροστά της το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδο
νίας».
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ÛDG30 π α ρ α ο κ ή ν ι ο
Υπό σκιάν

□ Υπό το βλέμμα τριών... φίλων του 
έδωσε ο Θόδωρος Πάγκαλος την 

πρώτη του συνέντευξη ως υπουργός 
Εξωτερικών. Πίσω από την πλάτη του 
ήταν το θλιμμένο βλέμμα του Κάρολου 
ΙΙαποΰλια, το συνοφρυωμένο πρόσωπο 
του Κλάους Κίνκελ και το 
τρισευτυχισμένο χαμόγελο του Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι.

■ Ολα αυτά, βεβαίως, σε ένα πόστερ 
«γονορχολικής» τεχνοτροπίας, που 
είχε αναρτηθεί πίσω από το κάθισμα τον 

νέον υπουργού...
Στ. Κασ.

ΟΝΝΕΔ-net

□ 0c ΟΝΝΕΔίτες προχωρούν την 
Πέμπτη 1 Φεβρουάριου στην πρώτη 

πολιτική εκδήλωσή τους μέσω του 
δικτύου Internet, με θέμα 
«Η δημοκρατία και οι θεσμοί στην 
κοινωνία της τεχνολογίας και των 
πληροφοριών». Καλεσμένοι στο 
Network Operations Center της 
ΟΝΝΕΔ θα είναι ο βουλευτής 
Στέφανος Μάνος και ο δημοσιογράφος 
Νίκος Δήμου. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο, 
στο chat-section της ηλεκτρονικής 
«βάσης» της ΟΝΝΕΔ.

■ Προσοχή: Η  έκπληξη της εκδήλωσης 
μπορεί να είναι η παρουσία τον θ. 
Πάγκαλου. Η ΟΝΝΕΔ τον είχε 

προσκαλέσει πριν από την 
υπουργοποίησή του και τότε είχε δεχθεί.

ΕΥΤ.Α.

Διεθνή ραντεβού

□ Για τις 2 Φεβρουάριου ορίστηκαν 
τελικά οι συναντήσεις του νέου 

πρωθυπουργού με τον αμερικανό και με 
το ρώσο πρέσβη. Η μέρα αυτή όμως 
προβλέπεται ιδιαίτερα δραστήρια

Σε στιλ Μποστ, αλλά με ποντιακή γραφή, 
χτύπησε στους δρόμους της Αθήνας ο 
μυστηριώδης «Λυκαβηττός». Για όσους 

δεν κατάλαβαν, Ανταν στα ποντιακά 
σημαίνει Ανδρέας...

διπλωματικά, αφού για την ίδια 
ημερομηνία έχει κλείσει ακόμη δυο 
ραντεβού με πρέσβεις.
_  Οι «ελπίδες εξωτερικού» είναι μια 
Η  ακόμη βαριά ευθύνη για τον Κώστα 

Σημίτη.
ΒΑΣ. Σ.

Ραντεβού 
το Σεπτέμβρη

□ Για το φθινόπωρο μετατίθεται ο 
πανελλήνιος διαγωνισμός για τις 

προσλήψεις στο Δημόσιο. Το ΑΣΕΠ 
είχε ενημερώσει τα υπουργεία ότι αν 
δεν στέλνονταν τα αιτήματα για 
προσλήψεις ώς τις 15 Ιανουάριου, δεν

θα υπήρχε η δυνατότητα να γίνει 
διαγωνισμός. (Για να ετοιμαστεί η 
προκήρυξη χρειάζεται περίπου ένας 
μήνας και από την ημέρα που θα 
δημοσιοποιηθεί μέχρι τις εξετάσεις 
πρέπει να μεσολαβήσουν 60 μέρες.
Μετά τα μέσα Απριλίου, όμως, ο 
μηχανισμός του υπουργείου Παιδείας 
θα απασχολείται κάθε χρόνο με την 
προετοιμασία των πανελλήνιων 
εξετάσεων για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ). Ως εκ 
τούτου, πάμε για Σεπτέμβρη και 
βλέπουμε...

■ Η  αναβολή του διαγωνισμού,
πάντως, δεν πρέπει να στεναχώρησε 

τη νέα κυβέρνηση. Εκσυγχρονιστικό 
προφίλ, με προσλήψεις στο Δημόσιο και 
μάλιστα από τις πρώτες μέρες, είναι 
δύσκολος συνδυασμός.

Δ.ΤΣ.

Επεα (πτερόεντα;)

□ «Χωρίς συμβιβασμό, το θέμα του 
ονόματος δεν λύνεται», έλεγε ο 

Θόδωρος Πάγκαλος στις 3.9.94 σε 
ομιλία του στο Πάντειο. «Να 
δημιουργηθεί μια μορφή βαλκανικού 
συμβουλίου, αφού λυθεί το γελοίο θέμα 
που έχουμε δημιουργήσει και 
συντηρούμε με τα Σκόπια», τόνιζε στις 
28.6.95, πάλι προς φοιτητές, στην 
Κομοτηνή. Το τολμηρότερο όμως το 
είχε πει στην «Κ.Ε.», στις 12.11.95: «Αν 
το κράτος αυτό δεν υπήρχε, θα έπρεπε 
η Ελλάδα να το είχε δημιουργήσει και 
να το είχε ονομάσει Μακεδονία η ίδια».

■ Ως γνωστόν, ο Θόδωρος Πάγκαλος 
δεν μας έχει συνηθίσει, μέχρι τώρα 
τουλάχιστον, να τρώει τα λόγια τον. Θα 

δούμε...
Στ. Κασ.

Ρεβάνς

□Σε προσωπικούς λόγους απέδιδαν 
στελέχη της ΠΟΛ.ΑΝ. την
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ίο μοναόικό όπλο ίου Σημίτη
Η σύνθεση του νε'ου υπουργικού 

συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό 
τον Κώστα Σημίτη είχε ευνοϊ

κή απήχηση στην κοινή γνώμη. Ηταν 
αυτός και ο λόγος που οι αναπόφευ
κτες πικρίες και δυσαρέσκειες όσων 
απομακρύνθηκαν ή δεν συμπεριελή- 
φθησαν στη νέα κυβέρνηση δεν εκ
δηλώθηκαν με έντονη εχθρική διάθε
ση. Ο νέος πρωθυπουργός και η κυ
βέρνησή του πέρασαν με άνεση και 
χωρίς σοβαρά προβλήματα την πρώ
τη δοκιμασία.

Οι κίνδυνοι όμως ελλοχεύουν. Η ε
σωκομματική αναμέτρηση για την 
πρωθυπουργία έληξε με την τελική 
ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα. Και θα σφραγιστείτην ερχό
μενη Τετάρτη στην ολομέλεια της 
Βουλής, με την παροχή ψήφου εμπι
στοσύνης στην υπό τον Κώστα Σημί
τη νέα κυβέρνηση.

Μια άλλη αναμέτρηση βρίσκεται 
στο ξεκίνημά της. Και αυτή θα είναι 
αδυσώπητη. Θα αναμετρηθείτο «πα
λιό ΠΑΣΟΚ» με το υπό εκκόλαψη 
καινούριο. Το παλιό αντιστέκεται. 
Και ξέρει να αντιστέκεται. Το και
νούριο είναι ακόμα πουλί στο τσόφλι 
του παλιού και δεν έχει αποκτήσει 
δικά του φτερά. Θα σπάσει το τσό
φλι; Ιδού το ερώτημα.

Τα πράγματα είναι καθαρά. Η έως 
χθες εσωκομματική αντιπολίτευση 
στο ΠΑΣΟΚ είναι τώρα στην κυβέρ
νηση και έχει την πρωθυπουργία.

Απουσιάζει όμως, από την ηγεσία 
του κόμματος, από το Εκτελεστικό 
Γραφείο, με το οποίο βρισκόταν σε 
αντιπαράθεση. Η πολιτική σύγκρου
ση έχει μετατοπισθεί και εκφράζεται 
τώρα με δύο κέντρα εξουσίας. Συ
γκρούονται η κομματική ηγεσία και 
η κυβερνητική ηγεσία.

Η ανανεωτική προσπάθεια του 
Κώστα Σημίτη συναντάει την αντίθε
ση ή την αντίσταση του Εκτελεστικού 
Γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή την 
αντιπαράθεση πλεονεκτεί το Εκτελε
στικό Γραφείο. Ελέγχει το κόμμα και 
έχει και τη στήριξη του Ανδρέα Πα- 
πανδρέου που εξακολουθεί να πα
ραμένει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και ας 
αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά 
του, καθηλωμένος όπως είναι στην ε
ντατική μονάδα του Ωνάσειου νοσο
κομείου.

Ε ίναι φανερό τώρα. Η παραίτη
ση του Ανδρέα Παπανδρέου 
από τη θέση του πρωθυπουρ

γού ήταν μια αναγκαστική κίνηση 
του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚγια να αρθεί το 
πολιτικό αδιέξοδο που είχε παραλύ- 
σει τη διακυβέρνηση της χώρας και 
απειλούσε με διάλυση και το 
ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν πολιτική επιλογή 
για να ξεκινήσει μια νέα πορεία, για 
ένα νέο ΠΑΣΟΚ χωρίς την παρα
μορφωτική σκιά του Ανδρέα Παπαν
δρέου. Αλλά στην πορεία... τους βγή
κε Σημίτης.

Η εκλογή του Κώστα Σημίτη στην

Του ΠΟΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

πρωθυπουργία δεν ήταν κομματική 
επιλογή. Η κομματική ηγεσία με αρ
χηγό τον Ανδρέα Παπανδρέου θα έ
ριχνε το Σημίτη και- την «ομάδα των 
4» στο πυρ το εξώτερον. Δεν το μπό
ρεσε. Και δεν το μπόρεσε γιατί η 
προσωπικότητα του Κώστα Σημίτη 
είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της 
κοινής γνώμης και της πλειοψηφίας 
των οπαδών του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η 
πάνδημη εκτίμηση στον Κώστα Σημί
τη σε σχέση με τα άλλα ηγετικά στε
λέχη του ΠΑΣΟΚ έκαμψε τις αντι
στάσεις της κομματικής ηγεσίας και 
οδήγησε την Κοινοβουλευτική Ομά
δα στην ορθή πολιτική επιλογή να 
τον εκλέξει πρωθυπουργό. Οποιαδή
ποτε άλλη επιλογή θα ήταν η συνέχι
ση των νοσηρών φαινομένων στο 
ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, 
στην κυβέρνηση και στην πολιτική 
ζωή της χώρας.

Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι 
και το μοναδικό όπλο του Κώστα Ση
μίτη στο δύσκολο αγώνα του να ανα
νεώσει το ΠΑΣΟΚ και να διδάξει 
νέο ήθος και νέο ύφος στη διακυβέρ
νηση της χώρας και στην πολιτική 
ζωή. Δεν έχει άλλα στηρίγματα. Και 
η αντεπίθεση των «προεδρικών» στο 
Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ και στο Ωνάσειο έ
χει ξεκινήσει. Πρώτος στόχος το ψα- 
λίδισμα της εξουσίας του πρωθυ
πουργού και η αναβίωση της εξου
σίας του παραιτηθέντος Ανδρέα Πα
πανδρέου στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του κόμματος.

Ε δώ το παιχνίδι της κομματικής 
ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ξεπερ
νάει τα όρια της γελοιότητας. 

Ο πρωθυπουργός της χώρας δεν 
μπορείνα συγκαλέσειτην Κοινοβου
λευτική Ομάδα, που τον εξέλεξε! 
Πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση 
του ευρισκόμενου στην εντατική μο
νάδα του Ωνάσειου νοσοκομείου αρ
χηγού Ανδρέα Παπανδρέου! Και κα
ταφεύγουν στους μεσάζοντες, στους 
φίλους και στους συγγενείς, να πεί- 
σουν τον Ανδρέα Παπανδρέου να 
δώσει την εξουσιοδότηση. Η λει
τουργία της κυβέρνησης και της Κοι
νοβουλευτικής Ομάδας εξαρτάται α
πό τις καλές υπηρεσίες του φίλου του 
αρχηγού Αντ. Λιβάνη, της συζύγου 
του αρχηγού Δήμητρας, των παιδιών 
του, του γιατρού του και δεν... συμ
μαζεύεται!

Αυτό είναι το παλιό ΠΑΣΟΚ. 
Αντιστέκεται με όλα τα μέσα, και με 
τα πιο γελοία, για να μη φυσήξει ο α
νανεωτικός άνεμος του Κώστα Σημί
τη και των συνεργατών του στην κυ
βέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θα υ
ποχωρήσει το παλιό. Δεν θα συμβι
βαστεί. Δεν θα καταθέσει τα όπλα.

Υποχώρησε προχθές στο θέμα της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας η κομμα
τική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η γενική 
κατακραυγή και το γελοίον του 
πράγματος ανάγκασαν το «προεδρι
κό κατεστημένο» να κάνει ένα βήμα 
πίσω. Εφερε την προφορική εξου
σιοδότηση του αρχηγού να συγκαλεί 
ο πρωθυπουργός την Κ.Ο. του κόμ
ματος. Ποιος την έφερε; Ο φίλος Αι- 
βάνης, ο γιος Γιώργος, η σύζυγος Δή
μητρα, ο γιατρός του, ο φίλος Χάλακ; 
Ουδείς. Απλώς, το κομματικό κατε
στημένο υποχώρησε, αλλά έδειξε τα 
δόντια του στον πρωθυπουργό Κώ
στα Σημίτη.

Τώρα, το κομματικό κατεστημένο 
θα περιμένει τον ΚώσταΣημίτη στη... 
γωνία του συνεδρίου. Εκεί θα γίνει η 
μεγάλη σύγκρουση του παλιού 
ΠΑΣΟΚ με το νέο. Ο Κώστας Σημί
της θα κερδίσει τη μάχη αν με το κυ
βερνητικό έργο του και με την αξιό
πιστη διακυβέρνηση κερδίσει την 
κοινή γνώμη και την εμπιστοσύνη 
των μελών και των οπαδών του 
ΠΑΣΟΚ. Είναι το μόνο όπλο του.
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I—| «...Στο πρόσωπό σου βλέπω να
I__I ξαναζωντανεύει η παρουσία του Σάκη
μέσα στο ΠΑΣΟΚ, που έφυγε πολύ 
πικραμένος...». Εκατοντάδες επιστολές 
συγχαρητηρίων φτάνουν καθημερινά στον 
Κώστα Σημίτη. Ανάμεσά τους και η 
επιστολή του αδελφιού του Σάκη 
Καράγιωργα, Γιώργου.
Συγχαρητήρια έστειλαν και οι γονείς του 
Γιώργου Γεννήματα, η σύζυγος του Γιάννη 
Αλευρά Χριστίνα και ο Λεωνίδας Κύρκος
που εύχεται «ανατρεπτική διάθεση και 
πολιτική». Ο Δημήτρης Τσάτσος δεν
έστειλε ούτε ευχές ούτε συγχαρητήρια, 
παρά μόνο μία κουβέντα: «Φίλε πρόεδρε, 
είμαι υπερήφανος για τον τόπο μου».
Ενας παλιός ΕΑΜίτης, ο Θανάσης 
Κακογιάννης από την Αιτωλοακαρνανία, 
γράφει: «...Σαν παλιός φίλος και 
συναγωνιστής του πατέρα σας στις 
Κορυσχάδες, σας εύχομαι επιτυχία 
«...Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις 
“άξιος”, “δικαιωμένος”, επειδή είναι τόσο 
τετριμμένες, όσο κι αν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα...», αναφέρουν ο

Μάριος ΙΙλωρίτης και η Κάτια 
Δανδουλάκη, ενώ ο Δημήτρης Κώνστας
υπογραμμίζει ότι «αισθάνεται ξεχωριστή 
περηφάνια επειδή καθηγητής του Παντείου 
έγινε πρωθυπουργός».
Ενας ιερέας, πάλι, σε τόνους 
διαφορετικούς, ξεκινά με τη φράση 
«επηγγέλθητε κύριε πρωθυπουργέ ήθος και 
ύφος». Και... τον παρακαλεί να επαναφέρει 
την ποινικοποίηση της μοιχείας και των 
αμβλώσεων!
Ο Κώστας Σημίτης έλαβε και επιστολές από 
απλούς ανθρώπους που με ειλικρίνεια 
παραδέχονται ότι ανήκουν σε άλλες 
παρατάξεις. Από τη Σίτρνο του εύχονται να 
εξακολουθήσει να επισκέπτεται το νησί 
τους και να απολαμβάνει το ούζο του στις 
Καμάρες. Επιστολές, όμως, έλαβε και από 
την... Κεφαλονιά!
_  Μεγάλες προσδοκίες φαίνεται ότι έχει 
m  γεννήσει η εκλογή του Κώστα Σημίτη. Κι 

αυτό ίσως αποδειγθεί το μεγαλύτερο -αλλά 
και το πιο... επιθυμητό- ρίσκο του νέου 
πρωθυπουργού.

ΒΑΣ.Σ.

αποχώρηση του Θ. Δέφα, 
στελέχους στη Μεσσηνία, και την 
προσχώρησή του στη Ν.Δ. Είχε 
ζητήσει, λένε, από τον Αντώνη 
Σαμαρά να μην κατεβεί ο πρόεδρος 
της ΠΟΛ.ΑΝ. υποψήφιος και πάλι 
στη Μεσσηνία, ώστε να εκλεγεί 
εκείνος βουλευτής, αφού στις 
περασμένες εκλογές ήταν πρώτος 
επιλαχών. Οσο για τους υπόλοιπους 
επανακάμψαντες, στην Πανδρόσου 
έλεγαν ότι είχαν αδρανοποιηθεί εδώ 
και πολύ καιρό.

■ Κάποιοι απειλούν τη Ρηγίλλης με 
ρεβάνς και μιλούν για έκπληξη- 
προσχώρηση στην ΠΟΛ.ΑΝ. που 

επιφυλάσσουν στο Μ. Εβερτ, σήμερα το 
βράδυ.

Δ.ΤΣ.

Παρών-απών

□ Εχει κάθε λόγο να είναι
ευχαριστημένος ο Δ. Τσοβόλας με 

την εκλογή Σημίτη. Πιστεύει (βασίμως, 
είναι η αλήθεια) πως ένα μέρος των 
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θα στραφεί 
προς το νεοπαγές σχήμα του. Δεν 
απολάκτισε όμως κι αυτός το «σύνδρομο 
της συνωμοσιολογίας». Ισχυρίζεται ότι 
τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης τον έχουν 
«κόψει». Οποιος όμως παρακολουθεί 
συστηματικά τις πολιτικές εκπομπές και 
τα δελτία ειδήσεων των ιδιωτικών 
σταθμών σχηματίζει άλλη εντύπωση.

■ Ο Δ. Τσοβόλας μέρα παρά μέρα 
«βγαίνει» στον αέρα και λέει τις 
απόψεις του.

Τ.Π.

Η «νύφη

□ «Αντιδρούν κάποιοι στη σύνθετη 
ονομασία της ΓΥΙΙΟΜ που σε τελική 

ανάλυση είναι κι από καιρό 
αποφασισμένη» έλεγε πρόσφατα ένα 
ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. 
«Κάποιοι παραφυλάνε για να το 
χρεώσουν στον Πάγκαλο και μετά να 
τον κατασπαράξουν. Κι εγώ σκέφτομαι 
πόσο ικανοποιημένοι θα ήμασταν 
σήμερα για το Κυπριακό, ακόμη και με 
το σχέδιο Ατσεσον, που κανείς δεν το 
ήθελε τότε».

■ Τα έλεγε στην «πεθερά» για να τ ’ 
ακούσει η «νύφη». Οπου «νύφη» 
φυσικά είναι ο Στ. Παπαθεμελής...

ΒΑΣ. Σ.

Πέτρος έφη

□ «Για αρχή της νέας
μεταπολίτευσης» κάνει λόγο ο 

βουλευτής της Ν.Δ. Πέτρος Τατούλης 
μετά την εκλογή Σημίτη. Επίσης, σας 
αντιδράσεις των κομματικών του 
ΠΑΣΟΚ βλέπει «τις δυνάμεις της 
παλιάς εποχής που αντιστέκονται στο 
καινούριο πσυ έρχεται».

■ Κατά τα λοιπά, στη Ρηγίλλης 
επιμένουν ότι «εμάς δεν μας 
επηρέασε η αλλαγή στην ηγεσία του 

ΠΑΣΟΚ».
Δ. ΤΣ.

Πικρές αλήθειες...

□ «Ο κ. Σημίτης με την ανάδειξή του 
στην πρωθυπουργία εξασφαλίζει το 

προβάδισμα έναντι των άλλων 
υποψηφίων για την προεδρία του 
κόμματος ενόψει του συνεδρίου». Την 
εκτίμηση αυτή έκανε όχι ένας 
φιλοσημιτικός βουλευτής. Αντιθέτως.
Την έκανε ένας ορκισμένος εχθρός του, 
ο τέως υπουργός Γ. Λιάνης, μιλώντας με 
το Χρ. Ροκόφυλλο σε συζήτηση που 
οργάνωσε το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, με 
συντονιστή το δημοσιογράφο Ν. 
Χατζηνικολάου.

Ι Επώδυνη μεν, ρεαλιστική δε 
προσέγγιση. Α π ’ όλους.

Τ.Π.

Ο φίλος

□ Τελικά, ο Γιάννος Κρανιδιώτης
αρνήθηκε τη θέση του αναπληρωτή 

υπουργού Εξωτερικών, πσυ του 
επροτάθη να αναλάβει δίπλα στο φίλο 
του Θόδωρο Πάγκαλο. Δέχθηκε, 
ωστόσο, ο Σταύρος Δαμπρινίδης τη 
θέση του διευθυντή του ιδιαίτερου 
γραφείου του νέου υπουργού 
Εξωτερικών.

■ Για όσους δεν τον γνωρίζουν, ο κ.
Δαμπρινίδης είναι στενός φίλος και 

σύμβουλος του υπουργού Παιδείας 
Γιώργου Παπανδρέου. (Εκλεκτικές 
συγγένειες...) Στ. Κασ.



ANT. ΣΑΜΑΡΑΣ. Ζητάει εκλογές, δεν βλέπει κανένα 
κόμμα αυτοδύναμο. Θεωρεί το υπ. Ανάπτυξης «προίκα» 

στη Βάσω και τον πρωθυπουργό «αναλώσιμο»...

«Ο Σημίτης δεν 
έχε ι τα πότσια»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στην ΟΛΓΑ ΜΠΑΚΟΜΑΡΟΥ

Στα γραφεία της ΠΟΛ.ΑΝ., στην 
οδό Πανδρόσου, συνάντησα τον 
Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που η 
πολιτική σκηνή ηρεμούσε απ' 
την επέλαση των «ραγδαίων εξελίξεων», 
και στην αρχή της «νέας εποχής».

ΕΡ.: Να, λοιπόν, που βγήκαμε από το 
αδιέξοδο, χωρίς να χρειαστεί να παραιτηθεί 
ο πρόεδρος της δημοκρατίας, όπως είχατε 
ζητήσει, κ. Σαμαρά...
ΑΠ.: Πρώτον, δεν ζητήσαμε παραίτηση, ζητήσα
με απειλή παραίτησης. Και οι εξελίξεις μας δι
καίωσαν. Οτι ο Παπανδρέου κάλεσε το Στεφα- 
νόπουλο στο νοσοκομείο απετε'λεσε τον προάγ- 
γελο της εξέλιξης που είχαμε. Η συνάντηση θα 
είχε νόημα, μόνο αν οδηγούσε στην παραίτηση 
Παπανδρέου. Αλλιώς θα επισημοποιούσε την 
παράταση της ανωμαλίας. Κι’ αυτό δεν θα μπο
ρούσε ασφαλώς να το δεχτεί ο κ. Στεφανόπου- 
λος.
ΕΡ.: Θα παραιτείτο εκείνος, θέλετε να πείτε; 
Δεν έγινε όμως η συνάντηση...
ΑΠ.: Η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε, για
τί ο Παπανδρέου, προτίμησε να υποβάλει την 
παραίτησή του στο κόμμα του κι όχι στον πρόε
δρο της δημοκρατίας. Ωστε, τελικά, να εισπρά- 
ξειτο ΠΑΣΟΚ τη θετική εξέλιξη.
ΕΡ.: Από ποια άποψη ήταν θετική;
ΑΠ.: Από την άποψη του τερματισμού της τυπι
κής πολιτικής ανωμαλίας. Ομως, η εκλογή του 
νέου πρωθυπουργού δεν γυρίζει σελίδα. Το ου
σιαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. 
ΕΡ.: Δηλαδή, δεν θεωρείτε τον κ. Σημίτη 
ικανό να είναι ο πρωθυπουργός;
ΑΠ.: Η ιστορία του δεν μας δείχνει ότι έχει τα 
προσόντα. Ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, πο-

ΜΕΝ
ΠΑΛΤΟ
WOOL

39.500

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ 45.000
WOOL

ΣΑΚΑΚΙΑ
WOOL

27.500

ΙΙΑΝΤΕΑΟΝΙΑ 9.900
COTTON

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 5.900
COTTON

ΓΡΑΒΑΤΕΣ 5.800
SILK

λύ πριν αρρωστήσει, τον κατήργησε δύο φορές 
από υπουργό του. Η τελευταία ιστορία των ναυ
πηγείων είναι χαρακτηριστική. Και, το κυριότε- 
ρο, ο κ. Σημίτης είναι ο αρχιτέκτων της πολιτικής 
της πιο σκληρής λιτότητας που γνώρισε ποτέ ο 
τόπος και ο εκφραστής της κοινωνικής αναλγη
σίας έναντι του λαού. Θυμάστε μόλις πρωτοέγι- 
νε υπουργός Βιομηχανίας την απόλυση 5.500 ερ
γαζομένων της ΔΕΗ. Αλλά αυτό είναι το ένα 
σκέλος του προβλήματος.
ΕΡ.: Το άλλο ποιο είναι;
ΑΠ.: Οτι τον κ. Σημίτη δεν τον θεωρεί ικανό για 
πρωθυπουργό και το μισό ΠΑΣΟΚ. Εχουμε έ
ναν πρωθυπουργό αναλώσιμο, όπως ακριβώς 
προέβλεψε ο κ. Πάγκαλος. Εναν πρωθυπουργό 
του κομματικού σωλήνα, υπό την ομηρία του 
Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ και του ίδιου του Παπανδρέ
ου, που, προκειμένου να συγκαλέσει και την 
Κ.Ο. του ακόμα, ζητεί την άδεια του πρώην πρω
θυπουργού.
ΕΡ.: Πιστεύετε, δηλαδή, ότι όχι μόνο το 
κόμμα, αλλά ουσιαστικά και η νέα 
κυβέρνηση βρίσκονται στα χέρια του κ. 
Παπανδρέου;
ΑΠ.: Οτι παραμένει ο Παπανδρέου πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι, κατά τον άλφα ή βήτα 
τρόπο, παρεμβαίνει στα πολιτικά δρώμενα. Αρα 
λοιπόν, είμαστε μπροστά σ’ ένα καθεστώς πρω
τοφανούς πολιτικής δυαρχίας, που θα επηρεά
σει την πορεία του τόπου.
ΕΡ.: Θα λυθεί το θέμα στο συνέδριο...
ΑΠ.: Πρώτα να δούμε πότε θα γίνει το συνέδριο. 
Εως τότε όμως, ο κ. Σημίτης είναι υποχρεωμέ
νος, αντί να λειτουργεί ως πρωθυπουργός, για το 
καλό του τόπου, να λειτουργεί ως υποψήφιος 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για το καλό της καρέ
κλας του.
ΕΡ.: Αυτό θα το δούμε, κι εν πάση 
περιπτώσει, δεν έχουμε ακούσει ακόμα τις 
προγραμματικές δηλώσεις του.
ΑΠ.: Τις περιμένουμε και τις προγραμματικές 
δηλώσεις. Ομως ασφαλώς ο κ. Σημίτης δεν θα α-

WOMEN
ΠΑΛΤΟ 39.500
WOOL

ΜΠΟΥΦΑΝ 17.800

ΣΑΚΑΚΙΑ 24.500
WOOL

ΦΟΥΣΤΕΣ 9.500
WOOL

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 6.900
COTTON

ΤΑΓΙΕΡ 34.000
WOOL

A r t is t i  J t a l ia n i

ναιρεσει την οικονομική 
πολιτική του φιλοσοφία και 
πρακτική της σκληρής λιτό
τητας -απόδειξη, ότι διατή
ρησε στην κυβέρνηση το ί
διο οικονομικό επιτελείο.
Η δε ανάπτυξη θα συνεχί
σει την κατρακύλα, καθ’ όσον δόθηκε προίκα 
στην κ. Βασιλική Παπανδρέου με το «υπουργείο 
Ανάπτυξης». Δηλαδή, αντί για καλύτερες, χει
ρότερες μέρες έρχονται, και για τον μικρομε- 
σαίο, και για το μισθωτό, και για τον αγρότη, και 
για τον άνεργο.
ΕΡ.: Η τοποθέτηση του κ. Πάγκαλου στο 
υπουργείο Εξωτερικών, τι προοιωνίζεται; 
ΑΠ.: Σε μια εποχή όπου Αμερικανοί και Ευρω
παίοι προσπαθούν να λύσουν πακέτο όλα τα ε
θνικά μας θέματα, η τοποθέτηση Πάγκαλου χα
ρακτηρίζει τη σύμπλευση της κυβέρνησης με τη 
γραμμή της ενδοτικότητας. Ρωτήστε και τον κ. 
Παπαθεμελή!
ΕΡ.: Εσείς εμμένετε στις γνωστές «σκληρές» 
σας θέσεις για το Σκοπιανό;
ΑΠ.: Δεν είναι ούτε σκληρές ούτε μαλακές, εί
ναι οι εθνικές θέσεις, που τις έχει δεχτεί όλη η 
Βουλή. Αλλά πέρα απ’ το Σκοπιανό, τα 12 μίλια. 
Οταν ο κ. Παπανδρέου αρνήθηκε την επέκτασή 
τους, ο κ. Πάγκαλος του επετέθη στη Βουλή, λέ
γοντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε αμέσως σε 
επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Θα την κά
νει αυτός, τώρα που έγινε υπουργός των Εξωτε
ρικών;
ΕΡ.: Εσείς τι νομίζετε;
ΑΠ.: Αλλη μια φορά θα ζητήσει συγνώμη για τις 
προηγούμενες θέσεις του, όπως ζήτησε κι από 
τους Γερμανούς. Κι ερχόμαστε στον τρίτο τομέα. 
Εγώ θεωρώ ότι ο εκσυγχρονισμός για τον οποίο 
μιλάει ο κ. Σημίτης είναι, το πολύ, μια καλύτερη 
διαχείριση του υφισταμένου καθεστώτος. Εμείς 
δεν μιλάμε για διαχείριση, μιλάμε για ανατρο
πή, για μεταρρύθμιση.
ΕΡ.: Είναι εύκολο να μιλάει κανείς για 
μεταρυθμίσεις και ανατροπές, όταν 
βρίσκεται στην αντιπολίτευση.
ΑΠ.: Η μεταρρύθμιση ασφαλώς είναι δύσκολη 
υπόθεση, θέλει θάρρος, δύναμη, σύγκρουση με 
το κατεστημένο. Νομίζω ότι ο κ. Σημίτης δεν έ
χει τα κότσια και τη διάθεση για μια τέτοια σύ
γκρουση. Εμείς τα έχουμε!
ΕΡ.: Η εκλογή του κ. Σημίτη τι επίδραση 
νομίζετε ότι θα έχει στα άλλα κόμματα;
ΑΠ.: Με τη Ν.Δ. υπάρχει, πρώτον, ταύτιση συμ
φερόντων για μη εκλογές. Δεύτερον, ταύτιση οι
κονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Απόδειξη 
ότι, επανειλημμένα, μεγαλοστελέχη της Ν.Δ., α
ντί να κατακρίνουν, έχουν μιλήσει κολακευτικό
τατα για την πολιτική Σημίτη. Επομένως, αν ο κ. 
Σημίτης φανεί πειστικότερος στην εφαρμογή αυ
τής της πολιτικής, τότε το πρώτο πρόβλημα θα το 
έχει η Ν.Δ.
ΕΡ.: Και πώς εξηγείτε το μεγάλο 
ενθουσιασμό του κ. Μητσοτάκη για την 
εκλογή Σημίτη;
ΑΠ.: Ο,τι δημιουργεί πρόβλημα στον Εβερτ χα
ροποιεί το Μητσοτάκη.
ΕΡ.: Πρέπει να τον ανησυχεί τον κ. Εβερτ 
αυτό;
ΑΠ.: Αυτό που θα έπρεπε να τον ανησυχεί είναι 
η συνειδητοποίηση από τον ελληνικό λαό ότι 
στην ουσία αξιωματική αντιπολίτευση δεν υπάρ- 
Χει-
ΕΡ.: Υποστηρίζουν ορισμένοι, 
επικαλούμενοι και τα γκάλοπ - που δείχνουν 
μεν μεγάλη πτώση τον ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. 
αλλά και πτώση, πάντως1 όχι άνοδο, της 
ΠΟΛ.ΑΝ. - ότι η ΠΟΛ.ΑΝ. είναι αυτή που 
σε λίγο δεν θα υπάρχει!
All.: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι δημο
σκοπήσεις που έγιναν για να βγει ένα συμπέρα
σμα. Να μη γίνουν εκλογές, γιατί δεν συμφέρουν 
σε κανένα κόμμα. Και φυσικά έπρεπε το ποσο

στό της «Ανοιξης» να είναι μειωμένο, γιατί είναι 
το μόνο κόμμα που σίγουρα θα βγεί κερδισμένο 
από τις εκλογές. Εμείς γνωρίζουμε από δημο
σκοπήσεις, γιατί και στο παρελθόν έχουμε νιώ
σει στο πετσί μας αυτές τις «προβλέψεις», που 
στις εκλογές διαψεύστηκαν.
ΕΡ.: Είστε ευχαριστημένος, λοιπόν!
ΑΠ.: Η αλήθεια είναι ότι η «Ανοιξη» ανεβαίνει, 
αλλά, οφείλω να πω, όχι με το ρυθμό που επι
τρέπουν οι συνθήκες. Κι’ αυτό συμβαίνει, γιατί 
βρισκόμαστε σε καθεστώς φίμωσης από μεγάλη 
μερίδα των MME, ενώ, αντίστοιχα, δεν έχουμε 
ούτε ένα να μας υποστηρίζει.
ΕΡ.: Από δώ και πέρα, με τον κ. Σημίτη 
στην κυβέρνηση, τα πράγματα θα είναι 
καλύτερα για σας;
ΑΠ.: Η πολιτική Σημίτη μας επιτρέπει να απευ
θυνθούμε στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις, 
οι οποίες θα νιώσουν την αναλγησία της. Σημα
σία έχει να γνωρίσει ο κόσμος αυτός τη δική μας 
εναλλακτική πρόταση, που είναι πρόταση ανά
πτυξης.
ΕΡ.: Γιa το Συνασπισμό;
ΑΠ.: Θα έχει ανάλογο πρόβλημα με τη Ν.Δ., διό
τι στο δικό του χώρο ο Σημίτης θα κινηθεί ως α- 
πορροφητήρας μέσα από τα επιχειρήματα για 
δήθεν και εκσυχρονισμό.
ΕΡ.: Και για το κόμμα του κ. Τσοβόλα, που 
φαίνεται να ανεβαίνει;
ΑΠ.: Το κόμμα Τσοβόλα, όπως τουλάχιστον από 
την πρώτη στιγμή παρουσιάστηκε, αποτελεί ένα 
εσωκομματικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Δεν δια
θέτουμε τα δεδομένα για να γνωρίζουμε τις επι
πτώσεις.
ΕΡ.: Επιμένετε ακόμα και σήμερα ότι πρέπει 
να γίνουν εκλογές;
ΑΠ.: Ασφαλώς. Και μάλιστα αμέσως. Είναι α- 
ντιδημοκρατικό να πιστεύει κανείς πως η νέα ε
ποχή που αρχίζει δεν πρέπει να έχει τη σφραγί
δα της λαϊκής κυριαρχίας.
ΕΡ.: Πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μπορείτε 
να κάνετε;
ΑΠ.: Δεν θα προκύψει κανένα αυτοδύναμο σχή
μα. Πιστεύω ότι η ΠΟΛ.ΑΝ., στη φάση αυτή θα 
διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο. Και λέω στη 
φάση αυτή, γιατί δεν γεννηθήκαμε για να το παί
ζουμε ρυθμιστές.
ΕΡ.: Στην επόμενη φάση, τι ρόλο βλέπετε να 
παίζετε;
ΑΠ.: Τον πρωταγωνιστικό 100%.
ΕΡ.: Θα πουν, μάλλον, ότι είναι μια ακραία 
πρόβλεψη, όπως «ακραίες» έχουν 
χαρακτηριστεί και ορισμένες θέσεις σας...
ΑΠ.: Μας είπαν «ακραίους» στα Σκόπια. Ο ί
διος όμως ο διαπραγματευτής Οουεν δήλωσε τε
λευταία ότι οι θέσεις μας ήταν ρεαλιστικές. Μας 
είπαν για τα καντόνια. Περιμένετε και θα δείτε 
τις εξελίξεις. Μας είπαν για το όνομα. Γιατί τό
τε δεν είναι ακραία η θέση Καραμανλή και Πα
πανδρέου, που έχουν την ίδια άποψη με μένα; 
Μας είπαν για την επιθετικότερη διολίσθηση της 
δραχμής. Ομως, ο Ζολώτας, εξαγωγείς, ΣΕΒ, α
κόμα και ο Εβερτ, δύο χρόνια μετά, συμφώνη
σαν μαζί μας. Αρα βλέπετε ότι η μόνη αμαρτία 
μας είναι ότι ξέρουμε να προβλέπουμε, σοκάρο- 
ντας, ίσως, ορισμένους οπαδούς της εθνικής υ
πνηλίας και του κοινωνικού και οικονομικού κα
τεστημένου.
ΕΡ.: Μέσα στα τόσα σοκ όμως, δεν φοβάστε 
μήπως χάσετε τελικά το στόχο 
«πρωταγωνιστής»;
ΑΠ.: Η πρώτη αντίδραση στο σοκ είναι το ξάφ
νιασμα. Μετά, το χειροκρότημα.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΚΕ και ΣΥΝ

Η Αλεκα, ο Νίκος 
η Μαρία κι ο Μίμης«ΗίΤου ΦΩΤΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

I ιεροτελεστία της άνοιξης», του Ρώσου Ιγκόρ Στρα- 
βίνσκι, θα είναι το αγαπημένο μουσικό κομμάτι της 
αριστερός στο σύνολό της αυτή την περίοδο. Ο λό

γος; ΚΚΕ και ΣΥΝ οδεύουν πλησίστια προς τα συνέδριά τους, 
τα οποία θα απέχουν μόλις ένα δίμηνο: τέλος Μαΐου (το πεν
θήμερο 22-26) εκείνο του ΚΚΕ, τέλος Μαρτίου (το τετραήμερο 
21-24) του Συνασπισμού.

Με εμμονή στο «δημοκρατικό συγκεντρωτισμό» (οι παλιές 
αγάπες δεν ξεχνιούνται εύκολα, όσο τραυματικές και αν υπήρ
ξαν), οι σύντροφοι του Περισσού προετοιμάζονται σε κλίμα συ

γκρατημένης αισιοδοξίας για 
το 15ο προγραμματικό και κα
ταστατικό συνέδριο του κόμμα
τος. Αν κανείς περιμένει τομές 
και ξεπετάγματα προς τα ε
μπρός, μάλλον θα απογοητευ
τεί, αφού όλα δείχνουν ότι θα 
υπάρξει στροφή προς πιο συ
ντηρητικές επιλογές.

Χθες και αύριο
Ενδεικτικά αναφέρουμε την 

αναβίωση των (καταργηθέντων 
στο 13ο συνέδριο), «ενδιάμε
σων» καθοδηγητικών οργάνων 
- νομαρχιακών οργανώσεων 
κ.λπ. Ενώ στον ιδεολογικό το
μέα πρώτο μέλημα και «στόχος 

πάλης» του ΚΚΕ είναι η «δημιουργία αντιμονοπωλιακού και 
δημοκρατικού μετώπου», ώστε να «διεκδικήσουμε την εξουσία 
και να προχωρήσουμε σε βαθιές αλλαγές». Ενα μέρος των θέ
σεων αναφέρεται στο ζήτημα των συμμαχιών. Σ’ αυτές, όμως, 
χωράνε «μόνο οι δυνάμεις που είναι εναντίον της εξάρτησης, 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της ανεργίας...». Ο έστι μεθερμηνευ
όμενο ότι ο μονήρης δρόμος του ΚΚΕ μάλλον θα συνεχιστεί α
πρόσκοπτα. Οπως γίνεται αντιληπτό, το αξίωμα «αντέξαμε και 
βρήκαμε βήμα» μάλλον δεν θα αμφισβητηθεί από το συνέδριο 
το οποίο θα κληθεί να «μελετήσει το παγκόσμιο κομμουνιστικό 
κίνημα, χωρίς τη Σοβιετική Ενωση, χωρίς ευρωπαίους συντρό
φους, χωρίς κομμουνιστές στα Βαλκάνια».

Εκείνη που δεν φαίνεται να ανησυχεί για τη θέση της είναι η 
γραμματέας του κόμματος, Αλέκα Παπαρήγα. Εξάλλου το ζή
τημα όπως έλεγε στέλεχος του ΚΚΕ «δεν είναι να αλλάξεις 
γραμματέα και να τον αντικαταστήσεις με έναν ίδιο. Και δυ

στυχώς στα νέα στελέχη πά
σχουμε». Διαπίστωση που έχει 
διπλή ανάγνωση, αφού δεν α- 
ναφέρεται μόνο στην ηλικία 
αλλά κυρίως στη φρεσκάδα 
των απόψεων.

Χαμόγελα 
και γκρίνιες

Αν κάποτε, σύμφωνα με τον 
Κούντερα, «η αισιοδοξία ήταν 
το όπιο των λαών», σήμερα γί
νεται το βασικό όπλο του ΣΥΝ 
για την επόμενη μέρα της εκλο
γής Σημίτη. Αρκούσαν οι τρι
βές του νέου πρωθυπουργού με 
το οργανωμένο ΠΑΣΟΚ, αλλά 
και η επιτυχημένη εκδήλωση 
της Δευτέρας του κόμματος για 

να επιστρέφει το χαμόγελο στα χείλη. Το σημείο στο οποίο συμ
φωνούν όλοι είναι πως «βρισκόμαστε μπροστά σε νέα φάση, α
φού εξέλιπε το αγκάθι Παπανδρέου». Εκτιμάται ότι η «ομηρία 
Σημίτη» θα λειτουργήσει υπέρ του κόμματος, όμως οι αντιπολι
τευτικοί ψίθυροι δεν θέλουν και πολύ για να μετατραπούν σε 
κραυγές. Ενας αριθμός στελεχών, τα οποία πρόσκεινται στο 
«Αριστερό Ρεύμα», κρίνει συντηρητική τη στάση του Νίκου 
Κωνσταντόπουλου απέναντι στον Κ. Σημίτη, ενώ τα πυρά τους 
δέχεται και ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Μιχάλης Παπα- 
γιαννάκης, τον οποίο κατηγορούν ότι «απεργάζεται σχέδιο κε
ντροαριστεράς».

Οσον αφορά τη συνάντηση της αριστερός με την κεντροαρι
στερά, οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παρα- 
σκευά Αυγερινού και του υφυπουργού Υγείας Φραγκίσκου 
Παπαδέλλη για απλή αναλογική αντιμετωπίστηκαν με ιδιαίτε
ρο σκεπτικισμό. Αυτό ουδόλως σημαίνει ότι ο ΣΥΝ απεμπολεί 
το αίτημα περί απλής αναλογικής αλλά ότι το εντάσσει στο 
πλαίσιο του πολιτικού εκσυγχρονισμού.

Πάντως, η εμφάνιση της Μαρίας Δαμανάκης και του Μίμη 
Ανδρουλάκη (κυρίως του δεύτερου) στην εκδήλωση του ΣΥΝ, 
τη Δευτέρα, πυροδότησε νέες ενστάσεις. Και, αν εκτιμάται ότι 
η «Μαρία επιθυμεί να παίξει το δικό της παιχνίδι και περιμέ
νει να δει τις κινήσεις του Κωνσταντόπουλου», για το άλλοτε 
τρομερό παιδί της αριστερός όλοι συμφωνούν. «Ε, όχι και μέ
λος του κόμματος. Και - προπαντός - μη διανοηθεί τίποτα περί 
βουλευτικής υποψηφιότητας...».

Ndxn οιην πασαρέλα 
ton εκσυγχρονισμού

Του ΜΠΑΜΠΗ 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Με περιοδείες 
στην επαρχία, 
εσωκομματικές 

εκλογές, μετεγγραφές 
στελεχών και βροχή 
προτάσεων νόμου, 
επιχειρεί ο Μ. Εβερτ να 
αντιστρέφει το βαρύ για 
τη Ν.Α. κλίμα, το οποίο 
δημιούργησε η εκλογή 
του Κ. Σημίτη.

Κάτω από την «κρούστα 
ψυχραιμίας» που καλύπτει τις 
γαλάζιες αντιδράσεις στη 
«νέα εποχή», επικρατεί έντο
νος προβληματισμός για τις 
αναγκαίες προσαρμογές που 
πρέπει να γίνουν στην αντιπο
λιτευτική τακτική της Ν.Δ. 
Ολοι, στη Ρηγίλλης, αναμέ
νουν με έκδηλη αγωνία την έ
κβαση της επικείμενης κοινο
βουλευτικής μάχης για τις 
προγραμματικές δηλώσεις 
της νέας κυβέρνησης. Αλλω
στε αυτή θα είναι η πρώτη δη
μόσια αναμέτρηση Κ. Σημίτη 
- Μ. Εβερτ στους νέους ρό
λους τους. Και μάλιστα ανα
μένεται να είναι μια σκληρή 
σύγκρουση στο τερέν του εκ- 
συγχρονισμού, την «πατρότη
τα» του οποίου διεκδικούν 
και οι δυο: «Παίζουμε πλέον 
στο δικό μου γήπεδο», λέει 
συχνά πυκνά τις τελευταίες η
μέρες στους συνεργάτες του ο 
Μ. Εβερτ, προσπαθώντας να 
δημιουργήσει συνθήκες «σι
γουριάς και ψυχραιμίας».
•  Ως πρώτο βήμα αναμένεται 
να καταθέσει σειρά «εκσυγ
χρονιστικών προτάσεων νό
μου» (νόμος περί ευθύνης υ
πουργών, σύσταση συμβουλί
ου εξωτερικής πολιτικής, κα
θιέρωση του θεσμού του επό
πτη δημόσιας διοίκησης), αλ
λά και άλλων προτάσεων με 
στόχο την αναβάθμιση του 
ρόλου του Κοινοβουλίου (ε
παναφορά της ώρας του πρω
θυπουργού, διενέργεια προ 
ημερήσιας διατάξεως συζητή
σεων με πρωτοβουλία της κυ

βέρνησης κ.λπ.). Με αυτή του 
την κίνηση ο Μ. Εβερτ επι
διώκει να κατοχυρώσει «πό
ντους» στο ντέρμπι του εκσυγ
χρονισμού. Αλλωστε μετά τις 
πρώτες νευρικές αντιδράσεις 
στους κόλπους της Κοινοβου
λευτικής Ομάδας της Ν.Δ., ε
πικράτησε η άποψη πως η α
ξιωματική αντιπολίτευση «εί
ναι σε πλεονεκτική θέση, κα
θώς έχει παραγάγει ήδη εκ- 
συγχρονιστικό έργο». Αναμέ
νεται έτσι «εκσυγχρονιστική 
πλειοδοσία» εκ μέρους της 
Ν.Δ., αξιοποιώντας το συ
γκριτικό πλεονέκτημά της ότι

βρίσκεται στην αντιπολίτευ
ση. Ο Μ. Εβερτ, ο οποίος πα
ραμένει ψύχραιμος, δέχεται 
ωστόσο πιέσεις για περαιτέ
ρω αποσαφήνιση και εμβά
θυνση του πολιτικού λόγου 
της Ν.Δ., προκειμένου να πά- 
ψει -  κατά τους εσωκομματι
κούς επικριτές του -  να είναι 
«απλώς, διαχειριστικός της 
καθημερινότητας».

Εξόρμηση
•  Το δεύτερο βήμα του προέ
δρου της Ν.Δ. είναι η εξόρμη
ση στην επαρχία, με στόχο την 
ανύψωση του «γαλάζιου φρο
νήματος». Την επόμενη εβδο
μάδα θα πραγματοποιήσει 
διήμερη περιοδεία στη Μεσ
σηνία και τη μεθεπόμενη θα 
εξορμήσει στον Πύργο.
•  Το τρίτο βήμα, που θα 
πραγματοποιηθεί στο αμέσως 
προσεχές διάστημα, είναι η 
διενέργεια εσωκομματικών 
εκλογών για την ανάδειξη των 
προεδρείων των νομαρχια
κών και τοπικών επιτροπών 
του κόμματος. Η πρωτοβου

λία αυτή εξυπηρετεί ένα δι
πλό στόχο:

Π Να ενισχύσει την εικόνα 
δημοκρατικής λειτουργί

ας της Ν.Δ.

ΒΝα επιβεβαιώσει την ε
σωκομματική κυριαρχία 
του Μ. Εβερτ, καθ’ άπασα την 

επικράτεια. Αλλωστε ο έλεγ
χος του κομματικού μηχανι
σμού μπορεί να αποδειχθεί 
καθοριστικής σημασίας πα
ράμετρος, εφόσον «φουσκώ
νει» το εσωκομματικό καζάνι. 
•  Το τέταρτο βήμα εκδηλώ
θηκε ήδη, με την ανακοίνωση

της προσχώρησης 4 στελεχών 
της ΠΟΛ.ΑΝ. στη Ν.Δ. Οι 
δυο εξ αυτών, μάλιστα, απο
τελούν -  κατά τους επιτελείς 
της Ρηγίλλης -  καίριο χτύπη
μα κατά της Πανδρόσου, κα
θώς ο μεν Σ. Λέφας (είχε πά
ρει 6.500 σταυρούς στις εκλο
γές του 1993) προέρχεται από 
τη Μεσσηνία, την ιδιαίτερη 
πατρίδα του Α. Σαμαρά και 
είχε ηγηθεί του ψηφοδελτίου 
της ΠΟΛ.ΑΝ. στις νομαρχια
κές εκλογές, εκλέγοντας τρεις 
νομαρχιακούς συμβούλους. Ο 
δε Γ. Παπαναστασόπουλος 
ήταν πρόεδρος της συντονι
στικής επιτροπής Πλείας, που 
ήταν μια από τις εκλογικές 
περιφέρειες που έδωσαν βου
λευτή στην ΠΟΛ.ΑΝ. Προ
σχώρησαν, επίσης, ο Γ. 
Μπουγάς πρώην βουλευτής 
Πειραιά και ο πολιτευτής Α. 
Βρετάκος.

Τα «4 βήματα του προέ
δρου» μπορεί να τονώσουν το 
ηθικό των στελεχών της Ν.Δ., 
ωστόσο η ισχύς τους είναι

πρόσκαιρη, καθώς -  πέραν 
του πρώτου -  εξαντλούνται 
στο επίπεδο των εντυπώσεων. 
Την ίδια στιγμή, όλα δείχνουν 
ότι η Αραβαντινού -  που προ- 
έβη σε ιδιότυπο χαιρετισμό 
της εκλογής του Κ. Σημίτη -  
καραδοκεί. Κι αυτή τη φορά, 
αν η εσωκομματική σύγκρου
ση εκδηλωθεί, δεν θα έχει α
ντικείμενο προσωπικές επι
διώξεις και τη δημιουργία πό
λων εξουσίας, αλλά θα επε
κταθεί στο ναρκοθετημένο 
πεδίο των πολιτικών απόψε
ων. Εκεί δηλαδή, όπου μπορεί 
να αποδειχθεί ότι οι διαφορές 
είναι πολύ μεγαλύτερες από 
τις αναμενόμενες και υπερ
βαίνουν τις σχηματικότητες 
του τύπου «εβερτικοί» -  «μη- 
τσοτακικοί».

Ωστόσο, ο Μ. Εβερτ φαίνε
ται να πιστεύει ότι δεν κινδυ
νεύει στην αναμέτρησή του με 
τον Κ. Σημίτη.

Δεν είναι λίγοι άλλωστε ε
κείνοι στη Ρηγίλλης που λένε 
ότι «μπόρα είναι και θα περά
σει», εννοώντας ότι από έναν 
δυο μήνες, όταν πτα θα υπάρ
χουν συγκεκριμένα δείγματα 
γραφής από την αναμέτρηση 
της νέας κυβέρνησης με συ
γκεκριμένα και σοβαρά προ
βλήματα (κυρίως οικονομικά 
και εθνικά), το πολιτικό σκη
νικό θα είναι διαφορετικό α
πό το σημερινό. Κάτι, λένε, 
που θα γίνεται όλο και πιο εμ
φανές όσο το ΠΑΣΟΚ θα 
πλησιάζει προς το συνέδριό 
του, όπου «θα αποδειχθούν οι 
καταλυτικές συνέπειες της 
δυαρχίας».

Η «γαλάζια κρυφή ελπίδα» 
όμως είναι να γίνουν μπούμε
ρανγκ οι «υπερβολικές προσ
δοκίες» τις οποίες καλλιέργη
σε η εκλογή του Κ. Σημίτη. Γι’ 
αυτό ίσως και ορισμένοι βου
λευτές της Ν.Δ. συνεχίζουν να 
μην αποκλείουν τις πρόωρες 
εκλογές.

Πριν δηλαδή πραγματοποι
ηθεί το συνέδριο και κυρίως 
«πριν αποδειχθούν υπερβολι
κές οι προσδοκίες»...

Ο Ε Β Ε ΡΤ πιστεύει ότι ο Σημίτης 
παίζει στο «δικό του γήπεδο» κοι 

οντεπιτίθετοι με σχέδιο νόμων κοι 
εξόρμηση στην επαρχία. Γ ο  την 
Αραβαντινού που καραδοκεί... 

ετοιμάζει εσωκομματικές εκλογές


