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■

Ο κ. Θ. Πάγκαλοε εΐηγεΐ, αποκαλύπτει και προβλέπει

Πότε-και-πώ$ θα γίνει 
η συμφωνία με Σκόπια
Ποιοε είναι ο ρόλοε των Αμερικανών

■ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΤΑΛΗ ·  ΣΕΛ. Α 24-25

Η νέα Κυβέρνηση εμφανίζεται αύριο στη Βουλή

Το πρόγραμμα για Ανάπτυξη
Κοινωνική πολιτική και

Ο Χ Ι

ΚΑΖΙΝΟ
ί Ι  ...Αν όμως το ζήτη
μα αντιμετωπίζεται με 
αυτή τη μονόπλευρη 
συλλογιστική της αυ- 
ξήσεως των κρατικών 
εσόδων από τη διευ
κόλυνση της χαρτο
παιξίας, τότε γιατί το 
κράτος να μην αναλά- 
βει και την εμπορία  
ναρκωτικών, από την 
οποία τα έσοδά του, 
συγκρινόμενα με εκεί
να που προέρχονται 
από τη λειτουργία των 
καζίνο, θα ήταν πολ
λαπλάσια... 99

Απόσπασμα από το 
άρθρο

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΡΑΛΛΗ 

•  ΣΕΛ.Α15

Α π ο κ ά λ υ ψ η

Η άγνωστη 
επιστολή 

του Κλϊντον 
για τι$ σχέσεις 

Ελλάδας 
και Τουρκίας

ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ελληνοτουρ
κικής σύγκρουσης (clash) σιο Αι
γαίο προβάλλει ο αμερικανός 
πρόεδρος Κλίνιον ως δικαιολο
γία για την πώληση στην Τουρ
κία τακτικών πυραυλικών συστη
μάτων, σε επιστολή που απηύθυ- 
νε στους γερουσιαστές οι οποίοι 
ερευνούν τις συνθήκες της συ
γκεκριμένης προμήθειας όπλων.

__ Ν. ΜΑΡΑΚΗΣ___  _

•  ΣΕΛ. Α26

Συμβόλαιο 
με την 
ελπίδα
Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ __

•  ΣΕΛ. Α6

Τι ετοιμάζουν 
τα «ορφανά 
του Ανδρέα»

I. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ

•  ΣΕΛ. Α8

Η νέα
αντιπολίτευση 
του κ. Εβερτ

Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

•  ΣΕΛ.Α10

Σ ΗΜΕΡΑ Κυριακή σ υνεδρ ιάζει υπό 
την π ρ ο εδ ρ ία  του πρω θυπουργού  κ. 
Κ. Σημίτη η Κυβερνητική Επιτροπή για  

να  ορ ιστικοποιήσ ει τ ις  Π ρο γρ α μ μ α τικές  
Δ ηλώ σεις , που  ο Π ρω θυπουργός θ α  α- 
ναγνώ σει α ύρ ιο  το  απόγευμα  ενώ π ιον  
τη ς  Βουλής.

Μ ια κ ο ινω ν ία  π ιο  δ ίκ α ιη  θ α  ε ίνα ι η 
βασική επ ιδ ίω ξη  της κυβερνητικής πολι
τική ς που θ α  εξαγγείλει ο  κ. Κ. Σ ημ ίτης, 
ο  ο π ο ίο ς  θ α  α ναλάβ ει σ αφ ή  δέσμευση 
γ ια  τη στήριξη τω ν χαμηλότερων εισο
δημάτων.

Τ αυτόχρονα  ο ν έο ς  Π ρω θυπουργός θα  
εξηγήσει πώ ς και γιατί η  σ τα θ ερ ο π ο ίη 
σ η  τη ς  ο ικο νο μ ία ς είναι το κ λ ε ιδ ί για  
τη ν  ανάπτυξη τη ς  χώ ρας. Ακόμη θ α  κα 
ταστήσει σ αφ ή  τη δ ια φ ο ρ ά  ανάμεσα  σ ιο  
κοινω νικό κρ ά το ς  που  επαγγέλλετα ι η 
νέα  κυβέρνηση του  Π αΣοΚ  και στο (πε
λατειακής αντίληψ ης) κρ ά το ς παροχών, 
που οδη γούσ ε σ ιη ν  κο ινω νία  τω ν πολλώ ν 
ταχυτήτων...

■  Λ επτομερές ρεπορτά ζ του  I. Κ. Π ρετε- 
ντέρη , με ό λες τ ις  π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  γ ια  τ ις  
Π ρογραμματικές Δ ηλώ σεις της κυβερνή- 
σ εω ς Κ. Σ ημ ίτη , στη σ ελ ίδα  Α4.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΟΓΙΑ 
ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Π. ΨΥΧΑΡΗ

Π ΟΣΟΥΣ δικούς του βουλευ
τές έχει ο κ. Κ. Σ η μ ίτη ς ;  Η 

απλούστερη απάντηση (όσους 
τελικώς τον ψήφισαν για Πρω
θυπουργό) δεν είναι ακριβής. Εί
ναι σημαντικά λιγότεροι οι βου
λευτές του λεγάμενου «σκληρού 
πυρήνα» των «σημιτικών»...

Σημαίνει αυτό ότι ο εκλεγείς 
Πρωθυπουργός είναι ένα αδύνα
μο πολιτικώς πρόσωπο; Οτι εν
δεχομένως είτε ο κ. Τσοχατζό- 
π ο υ λ ο ς  είτε ο κ. Α ρ σ έ ν η ς  διαθέ
τουν ισχυρότερες «σκληροπυρη
νικές» ομάδες βουλευτών; Είμα
στε άραγε στην αρχή μιας περιό
δου την οποία θα χαρακτηρίσουν 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Α2

ΑΡΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ!

η  Μ ε γ α δ η  Μ ο υ σ ι κ ή
Βήμα πμοκ Βήμα
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Ανοίίτε 
λογαριασμό 

σε συνάλλαγμα
Ποια είναι τα όρια 
των τραπεζών και 

τι επιτόκια αποδίδουν

•  ΣΕΛ. Δ32

ϊο  δάνειο!
Λ. Δ32
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ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 

συγκρούσεις ομαδαρχών και πόσης 
φύσεως στελεχών, με οδυνηρό τελι
κό αποτέλεσμα; Το δυσοίωνο αυτό 
σενάριο δεν μοιάζει πια πιθανό.

Δέκα ημέρες μετά την εκλογή του 
κ. Κ. Σημίτη  τα όσα συνέβησαν στα 
παρασκήνια του ΠαΣοΚ εκείνες τις 
ημέρες είναι πλέον γνωστά:

Ο νέος Πρωθυπουργός συγκέ
ντρωσε τις ψήφους των δεδηλωμέ
νων οπαδών του αλλά και τις ψή
φους βουλευτών που «ανήκουν» σε 
δύο άλλες διαφορετικές ομάδες. Η 
μία είναι εκείνων που ήθελαν να α
ναβράσουν στα όσα έκανε (ή υποτί
θεται ότι έκανε...) το λεγόμενο «πε
ριβάλλον» του τέως πρωθυπουργού. 
Η άλλη είναι μια ομάδα «νέου ρεύ
ματος» που (με χαρακτηριστικούς 
εκπροσώπους τους κκ. Κ. Λαλιώτη, 
Κ. Σκανδαλίδη και Στ. Τζουμάκα) 
επιχειρεί να συνδυάσει την παράδο
ση, την κομματική νομιμότητα, με 
τα νέα ρεύματα  που διατρέχουν την 
ελληνική κοινωνία.

Είναι αντίθετοι προς αυτά τα νέα 
ρεύματα ο κ. Τσοχατζόπουλος ή ο 
κ. Αρσένης; Ασφαλώς όχι. Και θα 
ήταν ανακριβές και άδικο οι δύο 
και σήμερα κορυφαίοι υπουργοί να 
κατηγορηθούν ως επιβιώσεις του 
παρελθόντος.

Αυτή ήταν και η ουσία της ηγετι
κής αναμετρήσεως. ΔΕΝ εκρίθησαν, 
ΔΕΝ ενίκησαν, ΔΕΝ ητιήθηκαν πρό
σωπα -  αναμετρήθηκαν πολιτικές ε
πιλογές και προοπτικές. Τον ανα- 
ντιρρήτως χαρισματικό ιδρυτή του 
ΠαΣοΚ διαδέχεται εκείνος από τους 
συνεργάτες του που θεωρήθηκε ότι 
καλύτερα μπορεί να εκφράσει τις α
νανεωτικές τάσεις στον χώρο της 
δημοκρατικής παρατάξεως.

Οσοι μίλησαν για νέα εποχή, α
σφαλώς αυτό εννοούν: ότι τελείωσε 
η εποχή όπου οι «αστέρες» της πολι
τικής κυριαρχούσαν και μπορούσαν 
να επιβάλουν τη θέλησή τους -  ό
πως ο Ελευθέριος Βενιζέλος (όταν 
το 1909 ανατάχθηκε στο πλήθος 
που απαιτούσε ριζικές πολιτειακές 
μεταβολές), όπως ο Κ. Καραμανλής 
(που ανατάχθηκε με σθένος στους 
ακροδεξιούς της παρατάξεώς του), 
όπως ο Α. Παπανδρέου που είχε τη 
δύναμη, ιδίως μετά το 1993, να επι
βάλει μια απαραίτητη αλλά και οδυ
νηρή πολιακή αναπτύξεως.

Αφού τελείωσε η εποχή των πολι
τικών αστέρων, φυσικό ήταν να 
διαλύεται και το συγκεκριμένο πο- 
λιακό σκηνικό. Νέες δυνάμεις ανα
δύονται από όλα τα κοινωνικά 
στρώματα και καταλαμβάνουν τη 
θέση που τους αξίζει μέσα στα κόμ
ματα. Αυτές οι νέες δυνάμεις ήταν 
φυσικό να παραμερίσουν τις παλαι- 
ές -  μαχόμενες. Διότι το παλαιό πο
τέ δεν παραχωρεί αμαχητί τις θέ
σεις του στο καινούργιο. Ούτε πατέ
ρας στον υιό δεν «χαρίζει» την κα
ρέκλα...

Ηδη ο τοκετός εγένετο. Πρωτα
γωνιστές και «κομπάρσοι», «νικη
τές» και «ηττημένοι» οφείλουν να 
κατανοήσουν το νόημα και τη ση
μασία της επελθούσης μεταβολής. 
Οπως έχει ήδη σημειώσει «Το Βή
μα» οι εσωκομματικές συμμαχίες, 
οι αντιπαραθέσεις και οι ομάδες έ
χουν κατά κανόνα σύντομο βίο. Ση
μασία βαρύνουσα έχει η συνέχεια:

Με δεδομένη την ευρύτατη απο
δοχή τής υπό τον κ. Κ. Σημίτη κυ- 
βερνήσεως του ΠαΣοΚ έφθασε η ώ
ρα της δοκιμασίας. Δηλαδή η ώρα 
από τα λόγια να περάσουμε στα 
έργα!

ΒΗΜΑεν χαχει...
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ προτείνει

Εμείς σκοτωθήκατε να  μά
θουμε τι θα ανακοινώσει αύριο 
στη Βουλή ο Κ. Σημίτης αλλά ε
σείς είχατε ήδη σχηματίσει γνώμη 
-  εξαιρετικά θετική. Α4.

Μ » Η εκλογή του Κ. Σημίτη 
σηματοδοτεί βαθύτερες ανάγκες 
της χώ ρας -  που περιμένει μια 
νέα πορεία ελπίδας από το Πα
ΣοΚ, διαπιστώνει ο Π. Ευθυμίου.

Θεωρούμε αυτονόητη την ύπαρξη 
της ΕΕ είτε για να την επαινούμε εί

τε για να την καταγγέλλουμε και αγνοούμε 
τα πλέον στοιχειώδη γι’ αυτήν: πόσοι την 
αποτελούμε, πόσες γλώσσες μιλάμε, πώς 
διοικείται, πώς ψηφίζουμε. Σας 
ρουμε λοιπόν συνοπτική 
για την Ενωση που απλώνεται από τη Με
σόγειο ως τον Βόρειο Πολικό Κύκλο σιο 
«Βήμα της Ευρώπης», σελ. Ε 4-5.

Α6.

Β ® 3 Ακόμη και στη ΝΔ θα επι- 
δράσει θετικά η εκλογή Σημίτη -  
είχαμε την πανάκεια τόσο  καιρό 
στα χέρια μας και δεν τη χρησιμο
ποιούσαμε. Α10.

β · *  Τα παιχνίδια  στο καζίνο 
μπορεί να είναι πιο επικίνδυνα 
και από τα παιχνίδια της πολιτι
κής, διαπιστώνει ο έμπειρος παί
κτης των δεύτερων Γεώργιος 
Ράλλης, Α15.

B á l3Τη βοήθεια 16 αρχαίων σο- 
φωτάτων ανδρών και δ ιά  χειρός 
Γιάννη Μαρίνου, εργαζόμενός  
τις νέος  συμβουλεύει τον Πρωθυ
πουργό. Α16.

Μ» Πολιτική συγκυρία «ιδιό
τυπη» που μάλλον θα  κανονικο- 
ποιηθεί δ ιά  εκλογώ ν  διαπιστώνει 
ο Δ. Κ. Ψυχογιός, ενώ ο Ριχ. Σω- 
μερίτης διαπιστώνει μικρόψυχο 
πόλεμο κατά του κ. Σημίτη. Α17.

Ο ® 3 Προτού ακόμη πάρει ανάσα 
από τον άθλο που πέτυχε, ο Μά
ριος Πλωρίτης προτείνει στον 
νέο Πρωθυπουργό να  αναλάβει 
άλλους δώ δεκα. Α22.

Υπό το βλέμμα του Χαρίλα
ου Τρικούπη συνομίλησαν ο Θ. 
Πάγκαλος και o I. Καρτάλης περί 
εξωτερικής πολιτικής -  αλλά σιο 
υπουργείο Εξωτερικών, όχι στα 
γραφεία  της ομώνυμης οδού, που 
είναι πεδίο ναρκοθετημένο για τον 
νέο υπουργό περισσότερο και από 
το «όνομα των Σκοπιών». Α 24-25.

I ® 3 Ξεχασμένες, ίσως και μεταμ
φιεσμένες με κόμμωση πανκ 10 
πυρηνικές κεφαλές κυκλοφο
ρούν ανάμεσά μας. Α31.

w  Οι πόλεμοι δεν είναι ποτέ 
καθαροί· οι εμφύλιοι όμως, όπως 
στη Βοσνία, είναι οι πιο βρώμικοι 
και εγκληματικοί από όλους. Α34.

Ακούμε συνεχώς για  τους 
Τσετσένους -  μήπως πρέπει να 
μάθουμε και ποιοι είναι; Α36.

Ολα όσα δεν γνωρίζουν οι 
αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες για 
τους τρομοκράτες θα τα μάθετε 
εσείς σιη σελ. Α47.

B ^ f ” Μη βιαστείτε να ρίξετε ευθύ
νη στην τηλεόραση: μανιακοί δο
λοφόνοι υπήρξαν και πριν από 
την εμφάνισή της· και θα συνεχί- 
σουν να υπάρχουν, δυστυχώς. 
Α49.

Γραφές

Μπιλ Κλίντον
Με επιστολή 
του εκφ ρά ζε ι φ ό β ο  
για  σύγκρουση 
στο Αιγαίο 
ο  αμερικανός 
πρόεδρος, αλλά 
συνηγορεί υπέρ 
του εξοπλισμού 
της Τουρκίας. Α26.

Μίλαν
Μιλουτίνοβιτς
Επιστολή κι αυτός: 
π ρος τον έλληνα 
υπουργό
Εξω τερικώ ν περί 
Θ εσσαλονίκης· 
μάλλον απειλητική 
και α ς αρχίζει 
με «Αγαπητέ φίλε». 
Α27.

Ρίτσαρντ Ρότζερς
Ο άνθρω πος 
που σχεδίασε 
το παρισ ινό 
Μ πομπούρ μιλάει 
γ ια  τη ζωή και 
την τέχνη 
στον Θ αν. Λάλα.
Γ 3-7.

διέθετε και επικοινωνούσε με 
το πλήρωμά της, αποδεικνύει ο 
Γ. Μπαμπινιώτης, Β2.

Κάποτε τ’ αλάτι ήταν νό
μισμα  και οι αλυκές νομισμα
τοκοπεία- εκείνη την εποχή οι 
Κ υκλαδίτες  δεν είχαν πρόβλη
μα δημοσιονομικό και οι γκαρ- 
δ ιακοί φ ίλοι έτρωγαν «ψωμί 
και δολάριο». Β3.

I ® 3Δεν συζητάμε πια γ ι’ αυ
τήν γιατί δεν μας τρομάζει η 
φτώχεια -  των άλλων, δ ιαπ ι
στώνει ο Αντ. Λιάκος. Β5.

Από τα κόμικς στη μικρή 
οθόνη και από ’κεί στο Μ έγα
ρο  ο Ισοβίτης του Αρκά. Ο δη
μιουργός του, στη σκιά πάντα. 
Β 8-9.

Β®3 Β. Ζιώγας - Μπ. Στράους
3-3. Στις θεατρικές σκηνές της 
Αθήνας. Β11.

«Ημερολόγιο» προς α- 
κρόασιν και ανάγνωσιν ετοίμα
σε ο Ν. Ξυδάκης. Β13.

I ® 3 Αναμένοντας τους ιστορι
κούς, δύο δημοσιογράφοι α- 
ποτιμούν και βιογραφούν τον 
Α. Παπανδρέου και ένας τρί
τος, ο δ ικός μας Σπ. Λιναρδά- 
τος, τους κρίνει. Β14.

Το άλλο Βήμα
Β 5Ι3 Καιρός να θυμηθούν οι 
παλαιότεροι και να γνωρίσουν 
οι νεότεροι την κ. Λητώ Κατα- 
κουζηνού. Γ 8-10.

Στα κοιμητήρια οι άν
θρωποι τιμούν αυτούς που α 
γαπάνε με αριστουργήματα. Γ 
12-13.

Β3Ι3 Τα έξυπνα ποτά είναι το 
νέκταρ των ηλιθίων. Γ14.

Εκτός από τα κοιμητή
ρια, και το Σόμπαν είναι πανέ
μορφο -  αλλά αυτό το κρατάνε 
μυστικό για  τον εαυτό τους οι 
αστροφυσικοί. Γ 16-17.

Β ^ Κ α ι  ενώ πνίγονται τα προ
άστια των Αθηνών, οι μό δ ι
στροι του Π αρισιού  είναι ήδη 
έτοιμοι για το θέρος. Γ 22-23.

Μ * Τη σπάνια εμπειρία του 
να οδηγείς Φεράρι μάς μετα
φέρει ο Κ. Καββαθάς. Γ25.

Β 3 3 Αποφύγετε την Πομπηία 
-  κινδυνεύει από σας. Γ27.

Λ »  Προσοχή στις εναλλα
κτικές θεραπείες· ενίοτε δεν 
προσφέρουν απλώς απατηλές 
ελπίδες  -  είναι απάτες. Γ29.

I ® 3 Προς το Αύριο: Ετοιμα- 
σθείτε να πετάξετε τις βιντεο
ταινίες σας ή να τις φυλάξετε 
για να αποκτήσουν συλλεκτική 
αξία: έρχονται οι βιντεοδί- 
σκοι. Γ32.

Ανάπτυξη
I ® 3 Περίπου 24 εκατ. μετοχές 
του OTE θα αναζητήσουν συ- 
ντόμως αγοραστές και το γεγο
νός θα  είναι κρίσιμο και για 
τον Οργανισμό και για την πο
ρεία του Χρηματιστηρίου. Δ4.

Φ θάνουν στην τελική ευ
θεία  τα  μεγάλα έργα και α ς ελ
πίσουμε ότι δεν έχουν λαχανιά
σει. Δ5.

E á f3 Επιτόκια, πληθωρισμός, 
δημόσιο  χρέος, ρευστότητα  
διαπλέκονται και έκαστος εκ 
των κκ. Αλ. Παπαδόπουλου, 
Λ. Παπαδήμου, Ν. Καραμού- 
ζη μιλάει γ ι’ αυτά από τη δική 
του σκοπιά. Δ 6-7.

Επενδυτικά σχέδια  για 
την ίδρυση εργοστασίων ύ
ψ ους 715 δισ. έχουν υποβλη
θεί -  ονόματα και χωροταξική 
κατανομή, σελ. Δ12.

Β®3 Η ελληνική χαλυβουργία
απειλείται από τον ανταγωνι
σμό της τουρκικής μετά την τε- 
λωνειακή ένωση. Δ15.

Σταματήστε επιτέλους 
τις εξαντλητικές δίαιτες! Η 
βιομηχανία τροφίμων βρίσκε
ται στα πρόθυρα κρίσης. Δ 16- 
17.

Β ^ 3Προσοχή, πέρασαν αυτά 
που ξέρατε: σας συμφέρει να 
καθυστερείτε την εξόφληση 
των πιστωτικών καρτών παρά 
των κλήσεω ν της Τροχαίας. 
Δ28.

Αν έχετε ήδη συγκεντρώ
σει το πρώτο σας εκατομμύ
ριο, οδηγίες για το πώς θα το 
διαχειρισθείτε επωφελώς, 
Δ29.

Αν σας πιάνεται η αναπνοή 
στην οδό Ακαδημίας, πρόκειται 
για  ψευδαίσθηση· οι αριθμοί υγι
αίνουν και δείχνουν ότι μειώθηκε 
το ν έφ ο ς . Α 50-51. Οι Παλαισπνιοι ψήφισαν

Ευτυχώς ο κ. Κουλούρης  α- 
πεχώρησε και ο ΟΑΣΑ θα συνεχί
σει το έργο του. Α52.

Νέεβ Εποχές
Β ^ 3Υπήρξαν εποχές όπου η Εκ
κλησία και κατάλληλη γλώσσα

Πριν από δύο μόλις χρόνια ήταν αδιανόητο και όμως έ
γινε: οι Παλαιστίνιοι ψήφισαν ελεύθερα για να αναδεί
ξουν την ηγεσία τους και έδειξαν εμπιστοσύνη στον 
Γιάσερ Αραφάτ που τους οδήγησε και στον πόλεμο και 
στην ειρήνη. Μπορεί να μη διαθέτουν ακόμη επίσημο 
κράτος αλλά δεν θα αργήσει κι αυτό -  η πορεία προς τη 
συνολική διευθέτηση του Μεσανατολικού είναι σταθε
ρή και όλοι οφείλουμε να γιορτάζουμε και να διδασκό
μαστε απ’ αυτό. Α 32-33.
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Οι πέντε à lo m  των προγραμματικών δηλώσεων. Την Τειάρτη η ψηφοφορία napoxtïs εμηισιοσύνns στη νέα κυβέρνηση

Τι θα πει ο κ. Σημίτης στη Βουλή
Του I. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

Κ ΟΙΝΩΝΙΚΟ κράτος, οικο
νομική σταθεροποίηση και 

ανάπτυξη, θεσμικός εκσυγχρονι
σμός είναι το τρίπτυχο το οποίο, 
σύμφωνα με αξιόπιστες πληρο
φορίες, θα χαρακτηρίζει τις προ
γραμματικές δηλώσεις της κυ
βέρνησης του ΠαΣοΚ. Ο πρωθυ
πουργός κ. Κ. Σημίτης θα πα
ρουσιάσει τις προγραμματικές 
δηλώσεις στη Βουλή, αύριο Δευ
τέρα, το απόγευμα. Για να δια
μορφώσει το κείμενο των προ
γραμματικών δηλώσεων, ο Πρω
θυπουργός έλαβε υπόψη τις ει
σηγήσεις των διαφόρων υπουρ
γών τις οποίες επί τούτου είχε ζη
τήσει.

Το τελικό κείμενο θα συζητη
θεί σήμερα σε σύσκεψη κορυ
φαίων κυβερνητικών στελεχών 
και θα εγκριθεί αύριο από το υ
πουργικό συμβούλιο. Η συζήτη
ση στη Βουλή θα διαρκέσει επί 
τριήμερο και θα ολοκληρωθεί τα 
μεσάνυχτα της Τετάρτης με την 
ψηφοφορία παροχής εμπιστοσύ
νης στην κυβέρνηση.

Πρόθεση του Πρωθυπουργού 
είναι να διαρθρώσει τις προ
γραμματικές δηλώσεις της κυ
βέρνησής του γύρω από τέσσερις 
- πέντε βασικούς άξονες: κοινω
νικό κράτος (μια έννοια που μπο
ρεί να χαρακτηριστεί κεντρικό 
στοιχείο της πολιτικής Σημίτη...) 
οικονομία, εξωτερική πολιτική, 
θεσμοί, σχέσεις πολίτη - κράτους 
και αναμόρφωση του πολιτικού 
συστήματος.

Σε ό,τι αφορά το «κοινωνικό 
κράτος», πρόθεση του Πρωθυ
πουργού είναι να διακηρύξει ότι 
η υλοποίηση ενός σταθεροποιη
τικού προγράμματος θεωρείται 
απολύτως συμβατή με την προώ
θηση και στήριξη μιας ολοκλη
ρωμένης πολιτικής στον κοινω
νικό χώρο, μιας πολιτικής με ευ
ρύτερους στόχους. Η πολιττκή 
αυτή θα αναφέρεται σε συγκε
κριμένες κατηγορίες και θα επι
σημαίνει την ανάγκη ενός «κοι
νωνικού ιστού ασφάλειας» με 
τη λήψη σειράς μέτρων σαφούς 
κοινωνικού χαρακτήρα προς ό
φελος των ασθενέστερων τάξε
ων, όπως οι συνταξιούχοι, οι ά
νεργοι, οι νέοι ή τα άτομα που 
ζουν κάτω από τα όρια της φτώ
χειας.

•  Κοινωνικά 
μέτρα

Στις προγραμματικές δηλώσεις 
θα υπάρξει ιδιαίτερη αναφορά 
στα ζητήματα της εργασίας και 
της απασχόλησης, προσδιορίζο
ντας ως βασική κοινωνική επι
δίωξη της κυβέρνησης του Πα
ΣοΚ τη δημιουργία μιας κοινω
νίας πιο δίκαιης, τη δημιουργία 
φραγμών στην «κοινωνία των 
δύο τρίτων». Θα υπάρξει ακόμη 
ρητή αναφορά και συγκεκριμένη 
δέσμευση για μέτρα στήριξης 
των χαμηλότερων εισοδημάτων. 
Ως αυτές τις ώρες επικρατούσε 
στο κυβερνητικό επιτελείο η ά
ποψη να υπάρξει η δέσμευση αλ
λά ο Πρωθυπουργός να μην ανα
φερθεί σε συγκεκριμένα μέτρα.

Πρόθεση του Πρωθυπουργού, 
πάντως, είναι να καταστήσει σα
φή τη διαφορά μεταξύ «κοιντο- 
νικού κράτους» και «κράτους 
παροχών» καθώς και να στηλι- 
τεύσει τη στρεβλή αντίληψη που 
οδηγεί στο κράτος παροχών. Η 
βασική διαφορά είναι ότι το 
«κοινωνικό κράτος» επικεντρώ
νεται στην ανττμετώπιση συγκε
κριμένων και βασικών προβλη
μάτων κοινωνικού αποκλεισμού, 
φτώχειας, οικονομικής εξαθλίω
σης, συνθηκών διαβίωσης, περί

θαλψης και πρόνοιας. Καταδι
κάζει ρητά την πελατειακή αντί
ληψη του κράτους παροχών που 
οδηγούσε στην κοινωνία των 
πολλών ταχυτήτων.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα 
ζωής, ο Πρωθυπουργός θα ανα
φερθεί στην ανάγκη συγκεκριμέ
νων πολιτικών στον τομέα των 
συνθηκών εργασίας, του περι
βάλλοντος και της οικολογικής 
προστασίας και θα υπογραμμίσει 
την ιδιαίτερη ευαισθησία της κυ
βέρνησής του γι’ αυτά τα ζητήμα
τα.

Στον τομέα της οικονομικής 
πολπικής, πρόθεση του Πρωθυ

πουργού είναι να διακηρύξει ότι 
το πρόγραμμα σταθεροποίησης 
είναι απολύτως συμβατό με ένα 
πρόγραμμα ανάπτυξης ώστε η 
σταθεροποίηση να αποδειχθεί 
κοινωνικά βιώσιμη. Διαφορετι
κά, θα προκόψουν μόνο ορισμέ
νες βελτιώσεις των οικονομικών 
μεγεθών, οι οποίες θα μείνουν 
χωρίς κοινωνική υποστήριξη. Η 
σταθεροποίηση, θα υποστηρίξει 
ο Πρωθυπουργός, είναι το κλειδί 
της ανάπτυξης και ως εκ τούτου 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος 
στην αναπτυξιακή διάσταση. Θα 
αναφερθεί στην ανάγκη ενός 
κράτους πραγματικού στρατηγεί

ου της ανάπτυξης, μια έννοια 
που κατά τον Πρωθυπουργό έχει 
μείνει ως τώρα στα χαρτιά και έ
χει χρησιμοποιηθεί ως απλό σύν
θημα.

Σε ό,τι αφορά την απορρό
φηση των κοινοπκών πόρταν, ο 
Πρωθυπουργός θα σημειώσει ότι 
παρουσιάζει σοβαρή υστέρηση 
και θα υπογραμμίσει την ανάγκη 
βελτίωσής της. Θα υπογραμμί
σει, όμως, ότι το ζητούμενο δεν 
είναι μόνο η αύξηση της απορ
ρόφησης αλλά και η κατεύθυνσή 
της: πρέπει να στρέφεται σε μέ
τρα ανάπτυξης και όχι στην κα
τανάλωση.

Στον τομέα της εξωτερικής 
πολπικής, πρόθεση του Πρω
θυπουργού είναι να επισημάνει 
ότι το μεγάλο και βασικό ζήτού- 
μενο είναι να επανατοποθετηθεί 
ο ρόλος της Ελλάδας στην Ευ
ρώπη, στα Βαλκάνια και στη Με
σόγειο, τις τρεις περιοχές που α
ποτελούν τον ζωτικό της χώρο. 
Στόχος είναι να βρεθεί η Ελλά
δα στο επίκεντρο μιας θετικής 
πολιτικής παρουσίας και να α
ναπτύξει δημιουργικές πρωτο
βουλίες είτε προς τα Σκόπια είτε 
προς την Τουρκία. Ο Πρωθυ
πουργός θα ασκήσει κριτική 
στην ως τώρα περιθωριακή πα

ρουσία της Ελλάδας, υποστηρί
ζοντας ότι επικυριαρχούσε μια 
ελληνοκεντρική αντίληψη που ο
δηγούσε σε λάθη αμυνπκού χα
ρακτήρα και έβαζε εμπόδια 
στην ανάληψη δημιουργικών 
πρωτοβουλιών.

Στον τομέα των θεσμών, ο 
Πρωθυπουργός φέρεται απο
φασισμένος να δηλώσει ότι ο 
εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση 
των θεσμών του πολιτικού συ
στήματος και της δημόσιας διοί
κησης είναι τα μεγάλα ζητήματα 
στα οποία θα επιδείξει ιδιαίτε
ρη ευαισθησία και θα δώσει με- 
γόίλο βάρος. Πρόθεσή του είναι 
ο μετασχηματισμός των βασι
κών λειτουργιών του Κοινοβου
λίου, της δημόσιας διοίκησης 
και της νομαρχιακής αυτοδιοί
κησης.

Σε ό,τι αφορά τη νομαρχιακή 
αυτοδιοίκηση, ειλημμένη θεω
ρείται η απόφαση του Πρωθυ
πουργού για κατάργηση του θε
σμού των περιφερειακών διευ
θυντών. Προβληματίζεται, όμως, 
αν θα το εξαγγείλει κατά τις προ
γραμματικές δηλώσεις. Θα επι
βεβαιώσει, πάντως, την προσή
λωσή του στην κατεύθυνση της 
αποκέντρωσης,

Μια σειρά εξαγγελίες θα ανα- 
φέρονται ειδικότερα στην ανα
βάθμιση του Κοινοβουλίου. 
Πιο συγκεκριμένα:
■  Θα επανέλθει η «Ωρα του 
Πρωθυπουργού», με ορισμένες 
τροποποιήσεις μέσα από την ε
μπειρία της πρώτης εφαρμογής 
της.
■  Η κοινοβουλευτική ομάδα του 
ΠαΣοΚ θα κληθεί να εκλέξει με 
μυσπκή ψηφοφορία και τους 
κοινοβουλευτικούς εκπροσώ
πους και το προεδρείο της.
■  Θα βελτιωθεί ο βαθμός συ
νεργασίας των υπουργών με τους 
Κοινοβουλευτικούς Τομείς Εργα
σίας. Δύο ή τρεις βίουλευτές από 
τον αρμόδιο ΚΤΕ θα συνοδεύουν 
τον υπουργό στις επαφές με τους 
ευρωπαίους ομολόγους του ώστε 
το Κοινοβούλιο να διαμορφώνει 
άμεση αντίληψη των πραγμάτων.

•  Ο εκλογικός 
νόμος

Δεν έχει ως τώρα αποσαφηνιστεί 
αν στις προγραμματικές δηλώ
σεις θα υπάρξει ειδική αναφορά 
στον εκλογικό νόμο. Η γενικό
τερη κατεύθυνση, πάντως, που 
εκφράζει ο κ. Σημίτης είναι «να 
παραμείνουμε σε αυτόν που υ
πάρχει», τον οποίο άλλωστε θεω
ρεί θετικό για το ΠαΣοΚ. Πρόθε
ση του Πρωθυπουργού είναι α
κόμη να αναφερθεί στο φαινό
μενο της κρίσης των κομμάτων, 
της απαξίας της πολιτικής και 
στην ανάγκη υπέρβασης των πε
λατειακών σχημάτων.

Θα εξαγγείλει την τοποθέτηση 
του κοινωνικού διαλόγου στο 
επίκεντρο της πολιτικής του, 
στην αιχμή του δόρατος της κυ
βερνητικής δράσης. Ενας διάλο
γος ο οποίος δεν θα αποτελεί πε- 
ριστασιακή ή θεατρική επιδίωξη 
αλλά οργανικό στοιχείο της πολι
τικής του.

Ολοκληρώνοντας, πρόθεση 
του Πρωθυπουργού είναι να μι
λήσει για την ανάγκη υλοποίη
σης οριζοντίων μέτρων στον το
μέα των υποδομών και στην προ
ώθηση της ανάπτυξης μέσα από 
παρεμβάσεις στα μεγάλα έργα, 
στο κοινωνικό κράτος, στη βιο
μηχανία, σπς τηλεπικοινωνίες 
και στην έρευνα. Η μετοχοποίη
ση του OTE θεωρείται ειλημμένη 
απόφαση, η οποία θα υλοποιη
θεί άμεσα, ενώ οι ιδιωτικοποιή
σεις θα προχωρήσουν με μεγαλύ
τερη ευλυγισία και αποφασισπ- 
κότητα.

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
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Εντνπωσιακή η  αποδοχή τον νέου Πρωθυπουργού από óks ns K o m v i m  ομάδεχ

Αλλάζει το πολιτικό κλίμα
61,8%
Νίκος 
Κωνσταντόπουλος

55,5%
Δημήτρης Τσοβόλας

38,0 %
Μιλτιάδης Εβερτ

22 ,1%

30,3%
Αντώνης Σαμαράς

Αλέκα Παπαρρήγα

Ε ΝΑ εντυπωσιακό φαινόμενο παρατηρείται 
στην κοινή γνώμη, ήδη από τα πρώτα εικο

σιτετράωρα μετά την εκλογή του κ. Κ. Σημίτη 
στην πρωθυπουργία. Το πολιτικό κλίμα της χώ
ρας έχει ριζικά μεταμορφωθεί και οι πρώτες α
ντιδράσεις των πολιτών (όπως καταγράφονται 
από δημοσκόπηση της εταιρείας ΡΙΙΟ που δημο
σίευσαν χθες «Τα Νέα») στοιχειοθετούν το σκηνι
κό μιας «δεύτερης μεταπολίτευσης». Οι ειδικοί 
των δημοσκοπήσεων ομιλούν για «ένα κλίμα θε
τικής αναμονής, το οποίο σπανιότατα συναντά- 
ται σε έρευνες κοινής γνώμης και μάλιστα σε τέ
τοια έκταση».

Η χαρακιηρισπκστερη ένδειξη είναι η εντυ
πωσιακή αποδοχή του νέου Πρωθυπουργού από 
όλους τους κομματικούς χώρους και από όλες 
τις κοινωνικές ομάδες. Οπως προκύπτει από τον 
πίνακα που δημοσιεύει σήμερα «Το Βήμα», οι 
θετικές γνώμες για τον κ. Κ. Σημίτη σιο σύνολό 
τους προσεγγίζουν το 85% των ερωτηθένιων ε
νώ οι αρνητικές γνώμες δεν υπερβαίνουν το 
13%. Η δημοτικότητά του ξεπερνά το 65% σε ό
λους τους κομματικούς χώρους και στο εσωτερι
κό του ΠαΣοΚ φθάνει σιο 93% -  ποσοστό που 
δεν συγκέντρωνε τα τελευταία χρόνια ούτε ο ί
διος ο κ. Α. Παπανδρέου. Στο εσωτερικό της ΝΔ 
η δημοτικότητα του κ. Σημίτη φθάνει σιο 86,1% 
και στο εσωτερικό του Συνασπισμού στο 84,1%.

Πρόκειται για τα υψηλότερα ποσοστά δημοτι
κότητας που έχουν καταγραφεί για έλληνα πολι
τικό την τελευταία δεκαετία και μπορούν να συ- 
γκριθούν μόνο με αυτά του Προέδρου της Δημο
κρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλου, ο οποίος σε πα
νελλαδική έρευνα της ΜΙϊΒ τον Οκτώβριο 1995 
προσήγγιζε το 80% σε θετικές γνώμες.

Η αντικατάσταση σε διάστημα μικρότερο του 
ενός έτους των δύο μεγάλων πρωταγωνιστών 
της μεταπολιτευτικής Ελλάδας -  του κ. Κ. Καρα
μανλή και του κ. Α. Παπανδρέου -  από δύο πολι
τικούς με διαφορετικό προφίλ εμφανίζεται ως 
ώριμο αίτημα των πολιτών και ως «εξάντληση» 
ενός πολιτικού μοντέλου που είχε φθάσει στα ό
ριά του.

Η εκτίναξη της δημοτικότητας του κ. Σημίτη

πάνω από το 80% δείχνει να του εξασφαλίζει 
στην παρούσα συγκυρία ένα σημαντικό προβίά- 
δισμα έναντι των αντιπάλων του και κυρίως ένα
ντι του κ. Μ. Εβερτ. Η δημοτικότητα του κ. Εβερτ 
αγγίζει το 38%, με 58,7% αρνητικές γνώμες. Α- 
νπθέτως θετική είναι η απήχηση του κ. Ν. Κων- 
σιαντόπουλου (61,8% θετικές και 29% αρνητι
κές γνώμες) και του κ. Δ. Τσοβόλα (55,5% θετι
κές και 40,7% αρνηπκές γνώμες). Ο κ. Α. Σαμα
ράς και η κυρία Αλέκα Παπαρρήγα ακολουθούν 
σε μεγάλη απόσταση.

Η ριζική αλλαγή του πολιτικού κλίματος μετά 
την εκλογή Σημίτη καταγράφεται με απόλυτη 
σαφήνεια και σπς πιθανότητες νίκης του Πα
ΣοΚ και της ΝΔ για π ς  επόμενες εκλογές, όπως 
τις εκπμούν οι ερωτηθένιες. Η ανάδειξη του νέ
ου Πρωθυπουργού έχει αναστρέψει πλήρως την 
εικόνα που είχε σταδιακά διαμορφωθεί στην 
κοινή γνώμη τον τελευταίο καιρό και η οποία έ
δινε ένα σαφές προβάδισμα νίκης στη ΝΔ. Σύμ
φωνα με τη δημοσκόπηση της PRC, το 42,5% 
των ερωτηθένιων θεωρεί πλέον ότι π ς  εκλογές 
θα κερδίσει το ΠαΣοΚ και μόνο το 19,6% πι
στεύει ότι θα π ς  κερδίσει η ΝΔ. Το εντυπωσιακό 
ίσως είναι όπ μόλις το 42,3% των σημερινών 
ψηφοφόρων της ΝΔ πιστεύει όπ  το κόμμα τους 
θα κερδίσει π ς  εκλογές. Το ίδιο ποσοστό για 
τους ψηφοφόρους του ΠαΣοΚ εξακοντίστηκε 
στο 66,3%.

Αυτή η απότομη αλλαγή του πολιπκού τοπίου 
δεν μπορεί ασφαλώς να θεωρηθεί με κάθε βε
βαιότητα όπ  προδικάζει π ς  μελλοντικές εξελί
ξεις. Το αποτέλεσμα της έρευνας της PRC αποτυ- 
πώνει σε μεγάλο βαθμό το κλίμα που διαμορφώ
θηκε από π ς  πρώτες, αυθόρμητες αναδράσεις 
της κοινής γνώμης αμέσως μετά την εκλογή Ση
μίτη. Οι μελλοντικές προπμήσεις του εκλογικού 
σώματος θα διαμορφωθούν και θα σταθεροποι
ηθούν όταν παγιωθεί και η νέα πολιτική πραγμα- 
πκότητα, όταν αποκτήσει σαφέστερο σχήμα ο 
κομμαπκός χάρτης και όταν αρχίσει να γίνεται 
ορατή η προοππκή των εκλογών, κάπ που δεν ι
σχύει σήμερα. Ούτως ή άλλως όμως η καταγρα
φή αυτή αποτελεί μια ουσιασπκή ένδειξη...



Α6<> Π ολιτικά ΤΟ ΒΗΜΑ
28 Ιανουάριου 1996

Το τέλθ8 τη$ μπαποΙπενσΜ και η αρχή νέων είελίίεων σε όλο το πολιτικό φάσμα

Συμβόλαιο με την ελπίδα

Ο κ. Κ. Σημίτης εκφράζει το αίτημα τον εκσυγχρονισμού της 
ελληνικής κοινωνίας

Του ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ της εκλογής του κ. Κώστα Σημίτη  
για την πολιτική ζωή της Ελλάδας ακόμα δεν έχει γί

νει κατανοητή στο σύνολο των επιπτώσεων που υποκρύ
πτει και σιην έκταση των δυνατοτήτων που διανοίγει. Το 
κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της εκλογής Σημίτη  εί
ναι ότι δεν πρόκειται μόνο για ουσιώδη μεταβολή στην ε
σωκομματική σκηνή του ΠαΣοΚ, έστω και αν αυτή αφ ο
ρά το κυβερνών κόμμα, άρα το κεντρικό σημείο της πο
λιτικής ζωής.

Η εκλογή Σ ημίτη  αποτελεί καίρια τομή στη μεταπολι
τευτική εικοσαετία, με αναπόφευκτες συνέπειες στο σύ
νολο του κομματικού και πολιτικού συστήματος. Ούτε η 
Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει ανεπηρέαστη, ούτε το 
«ντόμινο» των μεταβολών θα σταματήσει στα δύο μεγάλα 
κόμματα. Δεν πρέπει μόνον ο  κ. Μ. Ε βερτνα  αναπροσαρ
μόσει τη στρατηγική του, αλλά ερωτήματα υπάρξεως τί
θενται αλυσιδωτά στον κ. Σαμαρά, στον κ. Κωνσταντό- 
ττονλο, ενώ οι απόηχοι θα κρούσουν αναποφεύκτως τις 
πύλες του Περισσού και εγχειρημάτων του τύπου του κ. 
Τσοβόλα.

Τίποτε δεν θα μπορεί να είναι όπως πριν, αλλά κανείς 
δεν μπορεί να αποφανθεί στο πώς θα σχεδιαστεί το μέλ
λον. Γιατί ο κ. Κ. Σ ημ ίτης  δεν καλείται απλώς να κυβερ
νήσει αποτελεσματικά αλλά να μεταβάλει το περιεχόμενο 
της άσκησης πολιτικής εξουσίας στην Ελλάδα: η πολιτι
κή σήμερα καλείται να εκφύγει από τις αγκάλες του κρά
τους και να ξανασυναντήσει την κοινωνία.

Η ΕΚΛΟΓΗ του κ. Κ. Ση
μίτη απεδόθη κυρίως σε 

δύο κατηγορίες εξηγήσεων. 
Η μία είχε αστυνομικοπολιτι- 
κό χαρακτήρα, με την υποτι
θέμενη παρασκηνιακή δράση 
στελεχών και μετατοπίσεις ε
κλεκτόρων. Η δεύτερη, πιο 
«πολιτικοποιημένη», είναι ότι 
οι βουλευτές, με βάση το έν
στικτο αυτοσυντήρησης ότι 
«ο Σημίτης μπορεί να κερδί
σει τις εκλογές», του έδω
σαν, τελικώς, την πρωθυ
πουργία. Η τρίτη εξήγηση -  
πιο κοντά στα πράγματα αλ
λά όχι πλήρης -  θεώρησε ότι, 
κατά κάποιον τρόπο, η «πίε
ση της κοινωνίας» εξανά
γκασε και το εκλεκτορικό 
σώμα σε μια αντίστοιχη προ
σαρμογή. Αλλά, επειδή η κοι
νωνία δεν βρήκε ακόμα την 
έκφρασή της μέσω των με
τρήσεων της κοινής γνώμης, 
προφανώς οι βουλευτές δεν 
άκουσαν αόρατες φωνές ως 
νέες Ζαν ντ’ Αρκ, αλλά έγι
ναν αποδέκτες συγκεκριμέ
νων, απτών, υλικών πιέσεων, 
της πειθούς που ασκεί η 
πραγματική ζωή και μετα
φράζεται σε επιρροή σε ένα 
κομματικό σώμα.

•  Η κομματική 
γραφειοκρατία

Παρά την καταθλιπτική ισχύ 
του ιδρυτή του ΠαΣοΚ κ. Αν- 
δρέα Παπανδρέου και παρά 
τους διοικητικούς μηχανι
σμούς εδραίωσης της κομμα
τικής γραφειοκρατίας, μέσα 
στο ΠαΣοΚ, από την ίδρυσή 
του, αναπαραγόταν σταθερά 
μια διαφορετική αντίληψη σε 
θέματα ιδεολογίας, πολιτικής 
θεωρίας, πολιτικής πρακτικής 
και κομματικού και πολιτικού 
ήθους. Ο κ. Κώστας Σημίτης, 
ενώ θήτευσε για μακρό χρόνο 
στα καθοδηγητικά όργανα της 
γραφειοκρατικής περιόδου, 
υπήρξε από την πρώτη στιγμή 
ένα από τα καθαρότερα συμ
βολικά σημεία της διαφοράς, 
αν όχι για λόγους μόνο πολιτι
κούς, οπωσδήποτε για λόγους 
κοινωνικούς.

Τα τελευταία δύο χρόνια 
μέσα σιο ΠαΣοΚ δεν αναπτύ
χθηκαν μόνο διαφορετικές α
ντιλήψεις για την κομματική 
δομή και λειτουργία. Από δια
φορετικές αφετηρίες, ρεύμα
τα και τάσεις, όπως οι «λοχα

γοί», οι «γεννηματικοί», οι 
«σαραντάρηδες», οι «τέσσε
ρις» κτλ., έθεσαν τον δάκτυ
λον επί τον τύπον των ήλων: 
το ζητούμενο πλέον δεν ήταν 
απλές αλλαγές μέσα στο κόμ
μα αλλά απάντηση από το 
κόμμα στις προκλήσεις που α
ντιμετωπίζει όλη η ευρωπαϊκή 
Αριστερά: πώς θα ξεπεραστεί 
η κρίση αξιοπιστίας της πολι
τικής, τι μπορεί να προτείνει 
μια σύγχρονη Κεντροαριστε
ρά, άρα τι είδους κομματική 
συγκρότηση χρειάζεται όχι 
για να κερδίζουμε εκλογές 
και να εξασφαλίζουμε τη νο
μή του κράτους, αλλά για να 
έχει η κοινωνία λόγο στην πο
λιτική και η πολιτική να απα
ντά στις σύγχρονες ανάγκες 
της κοινωνίας.

Το αίτημα του «εκσυγχρο
νισμού», όπως με μεγαλύτερη 
συνέπεια και καθαρότητα ό

λων εξέφρασε ο κ. Κώστας 
Σημίτης, έγινε το σύγχρονο 
σημείο αναφοράς της συνο
χής του ΠαΣοΚ. Τα τελευταία 
δύο χρόνια, κομματικές οργα
νώσεις και στελέχη, κοινοτάρ
χες, δήμαρχοι, νομάρχες, δ ι
οικήσεις επιστημονικών σω
ματείων αλλά και εργατικών 
συνδικάτων που προσέκειντο 
στο ΠαΣοΚ, διαπίστωναν α
λυσιδωτά ότι, για να υπάρ
ξουν πολιτικά μέσα στην ελ
ληνική κοινωνία, δεν μπο
ρούν να επικαλούνται την 
«Αλλαγή» και την ιστορία του 
ΠαΣοΚ, αλλά πρέπει να συν
δεθούν με την εκσυγχρονιστι
κή επαγγελία, όπως αυτή κα
τέληξε να προσωποποιηθεί 
στον κ. Κώστα Σημίτη. Ο 
«παπανδρεϊσμός» είχε ήδη τε
λειώσει πολιτικά μέσα στο 
ΠαΣοΚ, πολύ προτού ο κ. Αν- 
δρέας Παπανδρέου εισαχθεί

στο «Ωνάσειο». Τον κ. Σημίτη 
δεν τον εξέλεξε ούτε η ίντρι
γκα, ούτε αφηρημένα η κοι
νωνία, αλλά η συντριπτική 
πλειοψηφία του ΠαΣοΚ που 
επέβαλε την αντίστοιχη προ
σαρμογή στους εκλέκτορες.

•  Πλειοψηφικό 
ρεύμα

Η εκλογή του κ. Κ. Σημίτη υ
πήρξε επομένως, πριν απ’ ό
λα, έκφραση ενός πλειοψηφι
κού ρεύματος, όχι μόνο στο 
λεγόμενο «κοινωνικό ΠαΣοΚ» 
αλλά στο ίδιο το οργανωμένο 
κομματικά ΠαΣοΚ.

Σημειώνεται ωστόσο μια 
χαρακτηριστική διαφορά, ένα 
φαινόμενο κλασικό σιην ι
στορία των αριστερών κομμά
των: η κομματική «οροφή» τε
λούσε -  και ίσως ακόμη να τε
λεί -  σε σχετική αναντιστοιχία

με την κομματική βάση. Τα 
κεντρικά όργανα της Χαριλά
ου Τρικούπη διαθέτουν περισ
σότερο το στοιχείο της γρα
φειοκρατικής συνέχειας, εί
ναι περισσότερο αδρανή, πε
ρισσότερο προσκολλημένα 
στις παλιές δομές και συνή
θειες, συγκριτικά με όλες τις 
άλλες εκδοχές του οργανωμέ
νου ΠαΣοΚ. Με αυτό το υλικό 
των κεντρικών οργάνων, ορι
σμένοι των λεγομένων «προε
δρικών», και πιθανόν ορισμέ
νοι των υποστηρικτών των κκ. 
Ακη Τσοχατζόπουλου και Γε
ράσιμου Αρσένη φαντάζο
νται ότι θα οικοδομήσουν τον 
«δεύτερο γύρο», τη «ρεβάνς» 
δηλαδή της κοινοβουλευτικής 
ομάδας, με τη δημιουργία 
δυαρχίας στο ΠαΣοΚ στο Συ
νέδριο.

Οι προσδοκίες αυτές πά
σχουν θεμελιακά. Αφενός,

ούτε ο κ. Τσοχατζόπουλος
ούτε ο κ. Αρσένης έχουν κα- 
ταλήξει στην προσωπική τους 
στρατηγική ο καθένας, και υ
πάρχει ισχυρή πιθανότητα να 
μην εξελιχθούν σε «οπαδούς 
των οπαδών τους», έτσι ώστε 
ο  υποτιθέμενος «δεύτερος γύ
ρος» να μην μπορεί να προ
σωποποιηθεί με τον τρόπο 
που ορισμένοι σήμερα υπολο
γίζουν. Δεύτερον -  και πιο ση
μαντικό -  ακόμη και αν ο ί
διος ο κ. Α. Παπανδρέου, α- 
ναρρωνύων σχετικώς, αποφά
σιζε να ηγηθεί κάποιας ανά
λογης εσωκομματικής συσπεί
ρωσης, θα ήταν «χαμένος α
πό χέρι». Διότι η πρωτοβου
λία των κινήσεων έχει περά
σει με τον πιο τελεσίδικο τρό
πο στον ίδιο τον κ. Κώστα 
Σημίτη, όχι ως έναν νέο χαρι
σματικό ηγέτη, αλλά ως εκ
φραστή ενός νέου πλειοψη
φικού ρεύματος μέσα στο 
ΠαΣοΚ.

•  Κυβέρνηση 
και κόμμα

Η εικόνα των εσωκομματικών 
εξελίξεων σιο ΠαΣοΚ είναι 
σαφής. Αν γίνει το Συνέδριο 
τον Ιούνιο, όπως ενδέχεται να 
αποφασιστεί στην Κεντρική 
Επιτροπή στις 11 Φεβρουάρι
ου, ο κ. Κώστας Σημίτης έχει 
όλη την άνεση να λύσει δυνα
μικά την «απειλή» της δυαρ
χίας, επιδιώκοντας και τη θέ
ση του Προέδρου του ΠαΣοΚ, 
θέση που θα καταλάβει με α
διαμφισβήτητη πλειοψηφία, 
όποιοι «συσχετισμοί» και 
«συμμαχίες» και αν επιχειρη- 
θούν. Σύμφωνα άλλωστε με 
συγκλίνουσες πληροφορίες, 
προς αυτή την κατεύθυνση 
φαίνεται να στέφεται οριστι
κά και ο ίδιος ο κ. Σημίτης, ο 
οποίος κατέστησε απολύτως 
σαφές ότι δεν θα διακυβεύσει 
το κυβερνητικό έργο και την 
κομματική ανασυγκρότηση εν 
ονόματι της διατήρησης κά
ποιων κομματικών ισορρο
πιών, που δεν εκφράζουν πα
ρά προσωπικές επιθυμίες συ
ντήρησης ρόλων και όχι υ
παρκτές κοινωνικές δυναμι
κές.

Αν λοιπόν υπάρξει «δεύτε
ρος γύρος», το μόνο και σί
γουρο αποτέλεσμά του θα εί
ναι η επικύρωση της δυναμι
κής του πρώτου.

Η κοινωνική και πολιτική δυναμική ιη8 εκλογής Σημίτη

Νέα πρόταση
ΩΣΤΟΣΟ το καινούργιο που φέρνει μα

ζί της η κοινωνική και πολιτική δυνα
μική που εξέφρασε ο κ. Κώστας Σημίτης 
και η οποία τον ανέδειξε στην πρωθυπουρ
γία, είναι η επιβεβαίωση του κεντρικού ρό
λου της Κεντροαριστεράς στην ελληνική 
πολιτική ζωή. Ο κ. Μιλτιάδης Εβερτ είχε 
την ευκαιρία πριν από δύο χρόνια να μετα
θέσει τον άξονα των εξελίξεων στην Κε
ντροδεξιά. Ενώ όμως ο ίδ ιος ο κ. Εβερτ εί
χε σαφή συνείδηση της ανανεωτικής τομής 
που είχε ανάγκη η παράταξή του, ενώ διε- 
κήρυττε την «ειρηνική επανάσταση», δεν 
κατάφερε ωστόσο να διαμορφώσει μια δυ
ναμική ηγεμονίας, τόσο δικής του, ως ηγέ
τη της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του κόμ
ματός του, ως επερχομένης βεβαίας κυβέρ
νησης. Ιδεολογικά και πολιτικά η Νέα Δη
μοκρατία ταλαντεύεται ακόμη μεταξύ του 
κρατισμού και του νεοφιλελευθερισμού, 
μεταξύ αρχηγικού κόμματος και κόμματος 
αρχών, μεταξύ κόμματος της ηπιότητας αλ
λά και λαϊκίστικης πλειοδοσίας στην τρέ
χουσα αντιπολίτευση.

Αντιθέτως, η εκλογή Σημίτη δίνει στο Πα
ΣοΚ τη δυνατότητα της αμφίπλευρης διεύ
ρυνσης. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός, σε 
συνδυασμό με τις πιο προχωρημένες αναζη
τήσεις της ευρωπαϊκής Αριστερός, με τις ο
ποίες συνδέεται η εκσυγχρονιστική εξαγγε
λία του «μπλοκ εξουσίας Σημίτη», διεμβολί- 
ζουν εσωτερικά την ανανεωτική Αριστερά 
και δημιουργούν προϋποθέσεις και εκλογι
κής αφομοίωσης και πολιτικής σύγκλισης. 
Ηδη οι σχετικές δηλώσεις της κ. Μαρίας Δα- 
μανάκη και του κ. Μίμη Ανδρουλάκη είναι

χαρακτηριστικές αυτής της «κατάργησης των 
τειχών». Αλλωστε, σε εξέλιξη βρίσκεται πολι
τική πρωτοβουλία ηγετικών στελεχών της 
πρώην ΕΑΡ, με την οποία θα καλούν την έ
ναρξη διαλόγου με το ΠαΣοΚ, στην προοπτι
κή μιας «οργανικής ανασύνθεσης» του χώ
ρου. Είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που οδή
γησε τον κ. Νίκο Κωνσταντόπουλο στην τό
σο επιφυλακτική, αν όχι και ψυχρή, υποδοχή 
της εκλογής Σημίτη, καθώς είναι σαφές ότι 
ένα εκσυγχρονισμένο και δημοκρατικό Πα
ΣοΚ ελάχιστο ζωτικό χώρο καταλείπει για 
τον αυτόνομο Συνασπισμό.

Ταυτοχρόνως, απειλείται καίρια η Πολιτι
κή Ανοιξη, καθώς η αμφισβήτηση του «πα
ρακμασμένου σκηνικού», επί της οποίας ε
πιχειρεί να εδραιωθεί, μπορεί να αναστρα
φεί με μια θετική κυβερνητική και πολιτική 
πρόταση εξόδου από την κρίση της πολιτι
κής. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι τόσο ο κ. 
Εβερτ όσο και ο κ. Σαμαράς «πρόβλεπαν» 
νίκη του κ. Τσοχατζόπουλου στην κοινοβου
λευτική ομάδα. Στην περίπτωσή μας το «πρό
βλεπαν» ελάχιστα δείχνει να απέχει από το 
«εύχονταν»...

Προσθέτως, αυτό που παρουσιάζεται α 
πό ορισμένους στο ΠαΣοΚ ως απειλή, ότι

δηλαδή «το ρεύμα του εκσυγχρονισμού» θα 
τροφοδοτήσει το ΚΚΕ και τον κ. Τσοβόλα, 
πάσχει στον πυρήνα του, αν αναλογιστεί κα
νείς δύο δεδομένα: ότι αφενός όλα τα ισχυ
ρά συνδικαλιστικά ρεύματα του ΠαΣοΚ α- 
ποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος του εκ
συγχρονιστικού ρεύματος (οι κκ. X. Πρωτό- 
παπας, Δ. Κουσελάς, X. Πολυζωγόπου- 
λος, Λ. Κανελλόπουλος, Σ. Γιατρός αποτε
λούν τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα). 
Αφετέρου, στη ζωή των κομμάτων, παρό
μοιες κοινωνικές και πολιτικές μετακινή
σεις είναι δείγμα υγείας: αν τμήμα των συ
νταξιούχων μετακινηθεί στο ΚΚΕ ή στον κ. 
Τσοβόλα, πολύ περισσότεροι νέοι εργάτες 
και επιστήμονες θα συρρεύσουν στο ανανε
ωμένο ΠαΣοΚ.

Ετσι ώστε, και στη μια και στην άλλη πε
ρίπτωση, η αποσαφήνιση της κοινωνικής 
βάσης του νέου εγχειρήματος θα ενδυναμώ
σει την πολιτική του εμβέλεια παρά θα απει
λήσει την πλειοψηφική του δυνατότητα.

Το πραγματικό όμως στοίχημα του κ. Κώ
στα Σημίτη και του εκσυγχρονισμένου Πα
ΣοΚ είναι η επανασύνδεση της πολιτικής με 
την κοινωνία. Οταν πριν από λίγα χρόνια η ε
πιχείρηση «καθαρά χέρια» αναδιάταξε το πο

λιτικό σκηνικό στην Ιταλία, οι δρόμοι είχαν 
γεμίσει με αυθόρμητα συνθήματα που έγρα
φαν νέα παιδιά, εκτός της «γραμμής» των 
κομμάτων: «Αντόνιο ντι Πιέτρο κάνε μας να 
ονειρευτούμε ξανά». Το στοίχημα του κ. Ση
μίτη είναι με αυτό το όνειρο. Ενας λαός που 
μπήκε όσο ποτέ γόνιμα σιην πολιτική το 
1974, είκοσι ένα χρόνια αργότερα είναι απο
γοητευμένος, αηδιασμένος, αδιάφορος και 
κυνικός για τον δημόσιο χώρο. Το «μπλοκ 
του εκσυγχρονισμού» έχει πριν απ’ όλα συμ
βόλαιο με την ελπίδα, για την αναγέννηση 
της πολιτικής ως αξίας, για να αποκτήσουν 
πάλι νόημα οι λέξεις και περιεχόμενο οι πρά
ξεις. Κανείς δεν θέλει πια υποσχέσεις, πολι
τικά τερτίπια, συμβιβασμούς, «φιλαλαϊκά 
κοινωνικά πρόσωπα» και συνθήματα που θα 
επιχειρούν να συγκαλύψουν αδήριτες πολιτι
κές ανάγκες. Χρειάζεται αλήθεια και τόλμη 
έναντι όλης της παθολογίας που κυρίως το 
ΠαΣοΚ διαμόρφωσε για το «πολιτικό κό
στος» και την αντίληψη της πολιτικής περισ
σότερο ως διαχείρισης των συμβόλων και ο- 
λιγότερο ως ρύθμισης της πραγματικής ζωής 
των ανθρώπων.

Αν το ΠαΣοΚ αποφασιστικά κινηθεί σε 
αυτή την κατεύθυνση, δεν θα εξασφαλίσει 
μόνο την επόμενη εκλογική του νίκη. Θα σύ
ρει μαζί του όλες τις πολιτικές δυνάμεις σε 
μια «άμιλλα προς τα πάνω», κάνοντας το τε
λικό βήμα της ισότιμης ευρωπαϊκής πορείας 
της χώρας: όχι μόνο εκσυγχρονίζοντας το 
κράτος αλλά απελευθερώνοντας την κοινω
νία των πολιτών, με θεσμούς που κάνουν τη 
ζωή άξια να την ομορφύνει ο καθένας με τη 
δράση του, ως ενεργός πολίτης...
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Η  «προεδρική φρουρά» παραμένει ιαχνρή σπι Χαρίλαον Τρικούπη και προετοιμάζεται για τον δενιερο γύρο

Τι σχεδιάζουν τα «ορφανά του Ανδρέα»
Του I. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

Τ ΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ της εκλο
γής του, ο κ. Κ. Σημίτης α

ποφάσισε να επισκεφθεί την 
Χαριλάου Τρικούπη, να συνα
ντηθεί με το Εκτελεστικό Γρα
φείο του ΠαΣοΚ. Στην είσοδο 
των γραφείων δεν τον περίμενε 
κανένας, εκτός από τα δημο
σιογραφικά συνεργεία. Με δυ
σκολία παρέκαμψε ένα αυτοκί
νητο (λέγεται ότι ήταν του κ. Μ. 
Παπασταύρου...) που είχε παρ
κάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, 
μπροστά στην πόρτα. Πήρε μό
νος του το ασανσέρ και ανέβη
κε στην αίθουσα των συνεδριά
σεων.

«Η Χαριλάου Τρικούπη κά
νει κηδεία σήμερα...», έλεγε γε
λώντας ένας δημοσιογράφος. 
Τα πρόσωπα των υπαλλήλων 
του κόμματος έκρυβαν με δυ
σκολία την απογοήτευσή τους. 
Οι βετεράνοι του πασοκικού 
μηχανισμού, αυτοί που είκοσι 
χρόνια τώρα είχαν μετατρέψει 
τον «αντισημιτισμό» σε πολιτι
κή πλατφόρμα, είτε απούσια
ζαν επιδεικτικά είτε απέφυγαν 
να συναντηθούν με τον νέο 
Πρωθυπουργό. Ισως για να του 
δείξουν ότι στη Χαριλάου Τρι- 
κούπη εξακολουθούν να ισχύ
ουν άλλου τύπου νομιμότητες.

Εκεί, «τα ορφανά του Αν
δρέα» ετοιμάζουν τον δεύτερο 
γύρο. Με συμμαχίες αναπάντε
χες... Ποιος θα το έλεγε ποτέ ό
τι πρόσωπα όπως ο Α. Λιβάνης 
ή ο Κ. Παπούλιας θα μετατρέ- 
πονταν σε ένα είδος «λαϊκού ή- 
ρωα» του κομματικού μηχανι
σμού. Αυτοί αντιστάθηκαν και, 
όπως φαίνεται, αντιστέκονται 
ακόμη στο «σημιτικό κύμα». Α
ντιθέτους, ο Κ. Λαλιώτης θεω
ρείται «ύποπτος πατροκτο
νίας», ο Στ. Τζουμάκας δεν 
πολυεκφράζεται, ενώ ο ίδιος ο 
Γραμματέας της ΚΕ, ο Κ. Σκαν
δαλίδης, είναι υποχρεωμένος 
να κρατά ισορροπίες για να 
μην έχει μπελάδες. Στη Χαριλά
ου Τρικούπη ακούνε «Σημίτης» 
και τρίζουν τα δόντια.

•  Κλίμα 
εχθρότητας

Ποτέ άλλοτε νεοεκλεγείς πρω
θυπουργός δεν ένιωσε ίσως τό
ση ψύχρα μέσα στο ίδιο του το 
κόμμα. Μόλις έκλεισε η πόρτα 
του Εκτελεστικού, υποχρεώθη
κε να υποστεί τις χιλιοειπωμέ
νες νουθεσίες του Α. Κακλαμά- 
νη, τις επιφυλάξεις ή και τις ε
πικρίσεις των υπολοίπων. Ο Π. 
Οικονόμου, ο Α. Λιβάνης, ο 
Χρ. Παπουτσής δεν έχασαν 
την ευκαιρία να του δείξουν 
πως ουδόλως εύχονταν την ε
κλογή του. Τους άκουσε με το 
συγκαταβατικό του χαμόγελο 
και αποχώρησε χωρίς να εκ
φραστεί περισσότερο από όσο 
απαιτούσαν οι περιστάσεις.

Είναι αλήθεια πως το Εκτελε- 
σπκό δεν είναι ιδιαίτερα ανπ- 
προσωπευτικό ούτε καν του 
κομματικού χώρου που υποτίθε
ται ότι «καθοδηγεί». Εξελέγη μέ
σα από τη «σύγκρουση του Κά- 
ραβελ» όταν σειρά προβεβλημέ
νων στελεχών του κόμματος, με
ταξύ των οποίων και ο σημερι
νός Πρωθυπουργός, δεν είχαν 
δεχτεί να θέσουν υποψηφιότη
τα. Ούτε η Βάσω Παπανδρέου, 
ούτε ο Θ. Πάγκαλος, ούτε ο Π. 
Αυγερινός, ούτε ο I. Χαραλα- 
μπόπουλος, ούτε ο Γ.Α. Πα
πανδρέου, ούτε ο εκπρόσωπος 
των «λοχαγών» Στ. Μανίκας... 
Από τη σημερινή κυβερνητική ε
πιτροπή, μόνο οι τρεις στους ε
πτά μετέχουν και στο Εκτελεστι
κό: ο Α. Τσοχατζόπουλος, ο Γ. 
Αρσένης και ο Κ. Λαλιώτης.

Οι πιο έγκυροι «καταμετρη- 
τές» της Χαριλάου Τρικούπη υ
ποστηρίζουν πως μόνο τρία α
πό τα δεκαεννέα μέλη του Ε
κτελεστικού (δεκαοκτώ, συν ο 
Γραμματέας της ΚΕ...) ψήφι
σαν Σημίτη στον δεύτερο γύρο 
της πρωθυπουργικής εκλογής: 
ο Κ. Σκανδαλίδης, ο Κ. Λα
λιώτης και ο Στ. Τζουμάκας... 
Σε αυτούς προσθέτουν και τον 
Μίλι. Παπαϊωάννου, ο οποίος 
είχε ταχθεί υπέρ της υποψηφιό
τητας Σημίτη παρ’ όλο που δεν 
είναι βουλευτής. Αυτοί είναι ό
λοι και όλοι!

Ισορροπημένα ευμενείς απέ
ναντι στον νέο Πρωθυπουργό 
θεωρούνται άλλα δύο μέλη του 
Εκτελεστικού που δεν είναι 
βουλευτές, ο Μ. Δασκαλάκης 
και ο I. Σουλαδάκης. Στις πρό
σφατες διεργασίες διαδραμάτι
σαν μάλλον ανασταλτικό ρόλο 
αλλά αυτό περισσότερο από 
«κομματικότητα» παρά από «α
ντισημιτισμό». Δεν δείχνουν, 
πάντως, ιδιαίτερα δυσαρεσιη- 
μένοι από την εκλογή του νέου 
Πρωθυπουργού.

Μετά από αυτούς, το χάος! 
«Το δηλητήριο που στάζει στις 
συνεδριάσεις του Εκτελεστικού 
θα έφτανε να ξεπαστρέψει και 
τους 86 που ψήφισαν τον Σημί
τη...», λέει γελώντας μέλος του
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οργάνου. Υπάρχει η παλαιό 
«προεδρική φρουρά» που μπή
κε για πρώτη φορά στο Εκτελε
στικό τον περασμένο Οκτώ
βριο, λες και προαισθανόταν 
τις εξελίξεις: Α. Λιβάνης, Κ. 
Παπούλιας... Στον σκληρό «α- 
ντισημιτικό» πυρήνα του Εκτε
λεστικού ανήκουν ακόμη κομ
ματικά στελέχη, όπως ο Χρ. 
Παπουτσής, ο Π. Οικονόμου 
και η πρώην βουλευτής Μαρία 
Κυπριωτάκη, ο Πρόεδρος της 
Βουλής Α. Κακλαμάνης, ο κοι
νοβουλευτικός εκπρόσωπος 
του ΠαΣοΚ I. Χαραλάμπους, η 
πρώην υφυπουργός Μαρία Αρ- 
σένη. Την οικογενειακή φωτο
γραφία συμπληρώνουν ο Α. 
Τσοχατζόπουλος με τους προ
σωπικούς υποσιηρικτές του Α. 
Κοτσακά (διατήρησε το υπουρ
γείο Αιγαίου και στη νέα κυ
βέρνηση) και Γ. Κατσιμπάρδη 
(εξεδήλωσε την επιθυμία να 
παραιτηθεί από το Εκτελεστικό 
υπέρ του Γ. Δασκαλάκη αλλά 
μετεπείσθη...) καθώς και ο έτε
ρος αποτυχών υποψήφιος για

την πρωθυπουργία Γ. Αρσένης. 
Στη μετριοπαθή πτέρυγα των 
«αντισημιτικών» κινείται ο Ευ. 
Βενιζέλος.

Ο απολογισμός είναι συντρι
πτικός. Από τους 19 του Εκτε
λεστικού, οι 13 είναι ριζικά α
ντίθετοι με τον Πρωθυπουργό, 
ενώ οι υπόλοιποι 6 είτε απλώς 
τον ανέχονται είτε συγκυριακά 
συμπλέουν μαζί του. Εδώ υ
πάρχει ένα πραγματικό πρό
βλημα, το οποίο μεγεθύνεται ό
ταν η «εσωκομματική αντίστα
ση» οχυρώνεται πίσω από το 
θεώρημα ότι «πρόεδρος του 
ΠαΣοΚ παραμένει ο Ανδρέας». 
Είναι χαρακτηριστικό το ζήτη
μα που δημιουργήθηκε με την 
αρμοδιότητα σύγκλησης της 
κοινοβουλευτικής ομάδας: ού
τε ένας δεν υποστήριξε στο Ε
κτελεστικό την άποψη του 
Πρωθυπουργού!

Επ’ αυτού αναφέρεται το ε
ξής περιστατικό: οι μετέχοντες 
στο Εκτελεστικό ζήτησαν από 
τον Α. Λιβάνη (!) να εξασφαλί
σει τη συναίνεση του Α. Πα

πανδρέου για τη σύγκληση της 
ΚΟ και αυτός τους ανακοίνωσε 
ότι είχε ήδη αναθέσει το θέμα 
στον Τ. Χυτήρη! Τηλεφώνησε, 
λοιπόν, μεσούσης της συνε- 
δριάσεως στον κ. Χυτήρη, ο ο
ποίος του είπε ότι δεν είχε μπο
ρέσει να μιλήσει ακόμη στον 
πρόεδρο του ΠαΣοΚ για το θέ
μα, αλλά θα του μιλούσε την ε
πομένη, όπερ και εγένετο... Ε
τσι, την Πέμπτη το πρωί, ο κ. 
Λιβάνης μετέφερε στον Πρω
θυπουργό την εξουσιοδότηση 
του προέδρου του ΠαΣοΚ να 
συγκαλεί την ΚΟ! Λες και λει
τουργεί ένας δεύτερος, παράλ
ληλος μηχανισμός εξουσίας 
στην κυβερνητική παράταξη!

Δεν χρειαζόταν και περισσό
τερα για να καταγάγει ο κ. Ση
μίτης μια πρώτη, εύκολη νίκη. 
Ο,τι και αν πιστεύει κανένας 
για τον νέο Πρωθυπουργό, ου- 
δείς μπορεί να διανοηθεί ότι 
θα τελεί υπό την κηδεμονία ε
νός οιουδήποτε Εκτελεστικού. 
Ο κ. Σκανδαλίδης έχει αναλά- 
βει μια προσπάθεια εξομάλυν
σης των πραγμάτων, η οποία α
ποκλείεται να αποδώσει όσο οι 
«προεδρικοί» και οι αποτυχό- 
ντες υποψήφιοι ονειρεύονται 
να χρησιμοποιήσουν το «κομ
ματικό γήπεδο» για να κερδί
σουν τον δεύτερο γύρο της α

Οι κκ. Κ. Λαλιώτης
και Κ. Σκανδαλίδης
αποτελούν
την αιχμή
του δόρατος
των εκσυγχρονιστών
στο κόμμα

Το παιχνίδι των σνμμαχιών
Του  ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Τ ΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ του να εισηγηθεί την 
πραγματοποίηση του Συνεδρίου τον Ι

ούνιο επικύρωσε το Εκτελεστικό Γραφείο 
στη συνεδρίασή του την Παρασκευή, Παρ’ 
όλο που οι κκ. Μ. Παπαϊωάννου, Α. Κα
κλαμάνης, Π. Οικονόμου, Σ. Τζουμάκας 
και Γ. Αρσένης, με διαφορετικό σκεπτικό 
ο καθένας, εξέφρασαν ορισμένους προ
βληματισμούς -  αν θα ήταν προτιμότερο 
να μετατεθεί η ημερομηνία προς τον 
Οκτώβριο. Η συνεδρίαση της Παρασκευ
ής (από την οποία απούσιαζε ο κ. Τσοχα
τζόπουλος, καθώς εκπροσωπούσε τον κ. 
Σημίτη στη σύνοδο των σοσιαλιστών πρω
θυπουργών) διεξήχθη σε πολύ καλύτερο 
κλίμα από την πρώτη συνεδρίασή του μετά 
την εκλογή Σημίτη. Ο κ. Γ. Αρσένης πα
ρουσιάστηκε εξαιρετικά ψύχραιμος και ή
πιος και έδωσε πειστικές απαντήσεις για 
τον όρο «κυβέρνηση Σημίτη» που χρησι
μοποίησε, κρίνοντας τη σύνθεση της νέας 
κυβέρνησης. Γενικότερη πεποίθηση απο
τελεί ότι ο κ. Αρσένης δεν πρόκειται να α
ποδοθεί σε έναν τυφλό «αγώνα φθοράς» 
του κ. Σημίτη, αλλά θα επιδιώξει να κρίνει 
πολύ υπεύθυνα και συγκεκριμένα ενδεχό
μενες πράξεις ή παραλείψεις της κυβερ
νητικής πολιτικής, ιδίως στα εθνικά θέμα
τα, μόνον όταν θεωρήσει ότι πράγματι συ
ντρέχουν λόγοι άσκησης κριτικής επί της 
ουσίας.

Η απουσία του κ. Τσοχατζόπουλου δεν 
επέτρεψε να σταθμιστεί αν το κλίμα «ρε
βάνς» που διαχέουν ορισμένοι στενοί συ
νεργάτες του απηχεί πράγματι τις προθέ
σεις του υπουργού Δημόσιας Διοίκησης ή 
πρόκειται για εκδηλώσεις ανθρώπων, οι 
οποίοι, όπως ελέγετο χαρακτηριστικά με 
έκδηλη ειρωνεία, «έχουν εκλάβει την ε
κλογή Σημίτη και την έκπτωσή τους από 
κυβερνητικούς θώκους ως οιονεί κήρυ
ξη στρατιωτικού νόμου και αισθάνονται 
την ανάγκη να βγουν στο αντάρτικο».

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής αί
σθηση προκάλεσε η παρέμβαση του κ. 
Κώστα Λαλιώτη, ο οποίος, όπως είπε χα
ρακτηριστικά παλαιό μέλος του Εκτελε
στικού Γ ραφείου, «έκανε μια από τις κα
λύτερες τοποθετήσεις που εγώ τουλάχι
στον έχω ακούσει από τον ίδιο». Ο κ. Κ. 
Λαλιώτης, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις η
μέρες σιο επίκεντρο των κλασικών πασο- 
κικών υπονομεύσεων τόσο από τμήμα των 
«προεδρικών» όσο και από στελέχη του 
περίφημου «μηχανισμού» της Χαριλάου 
Τρικούπη, μίλησε απολύτως ανοιχτά για 
το νόημα της εκλογής Σημίτη, όχι ως δρά
σης μηχανισμών αλλά ως αποτελέσματος 
της μετάθεσης των εσωτερικών νομιμοτή
των στο ΠαΣοΚ. Εξήγησε ότι υπήρξε η φυ
σική μετάβαση από ένα αρχηγικό κόμμα, 
που ξεπεράστηκε από την κοινωνική και 
πολιτική εξέλιξη, προς ένα κόμμα που 
συλλογικά αναζητεί τον επαναπροσδιορι
σμό του μέσω του εκσυγχρονισμού του 
πολιτικού του λόγου και της κομματικής 
του δομής.

Ο κ. Λαλιώτης τόνισε ότι δεν υπάρχει 
δρόμος επιστροφής στο παρελθόν, αλλά 
ότι η ασφαλής πορεία του ΠαΣοΚ προς το 
μέλλον δεν βρίσκεται στο χέρι του κ. Σημί
τη, είναι ευθύνη όλων: «Ή θα υπάρξει συ
νεννόηση ή διάλυση» ήταν η κατακλείδα 
της παρέμβασης του κ. Λαλιώτη. Στη διάρ
κεια της παρέμβασής του ωσιόσο ο κ. Λα
λιώτης κατέστησε σαφές ότι όσο αποδο- 
κιμαστέες είναι τυχόν λογικές «ρεβανσι
σμού» από τους «χαμένους» της κοινοβου
λευτικής ομάδας, το ίδιο καταδικαστέο 
και επικίνδυνο είναι να υπάρχει από ορι
σμένες πλευρές των υποστηρικτών Σημίτη 
ένας αντίστοιχος «ρεβανσισμός» έναντι 
της προτέρας κομματικής διάρθρωσης.

Είναι σαφές άλλωστε ότι η επικράτηση 
της εκσυγχρονιστικής λογικής και λει
τουργίας στο κόμμα του ΠαΣοΚ δεν μπο
ρεί να προκόψει εξ ουρανού, όπου η ομά
δα των υποστηρικτών του κ. Κ. Σημίτη ή

των «τεσσάρων» θα διαδεχθεί -  με κάποι
ον αυτόματο τρόπο -  το σύνολο της ηγετι
κής ομάδας του ΠαΣοΚ. Οπως χαρακτηρι
στικά είπε κορυφαίο στέλεχος του Εκτελε
στικού Γ ραφείου, «όλοι τελικά θα βρουν 
τον ρόλο τους, φυσικά σε διαφορετικές 
θέσεις και διαφορετικό πλαίσιο από το 
νυν ισχύον». Σε αυτή τη φάση πάντως εί
ναι ορατή η δυναμική μιας σύγκλισης, τό
σο του κ. Κ. Λαλιώτη όσο και του κ. Κ. 
Σκανδαλίδη, με τους εκπροσώπους του 
παλαιού χώρου των «γεννηματικών» -  ό
πως οι κκ. Α. Παπαδόπουλος, Μ. Παπαϊω- 
άννου, Λ. Κανελλόπουλος, Θ. Τσούρας, Κ. 
Γείτονας -  καθώς και τα στελέχη της κίνη
σης των «τριάντα» βουλευτών (Α. Φούρας, 
Γ. Γερανίδης, Φ. Χατζημιχάλης κ.ά.), με 
σκοπό να αποπολωθούν οι πολιτικές λει
τουργίες και διαδικασίες της οργάνωσης 
εν όψει των αναπόφευκτων κομματικών 
ανακατατάξεων.

Είναι πολύ πρόωρο να προεξοφλήσει 
κανείς, όπως εικάζουν ορισμένοι στο Πα
ΣοΚ, ότι θα διαμορφωθεί τελικώς εν ό
ψει του συνεδρίου ένα «μέτωπο του εκ
συγχρονισμού» υπό τον κ. Κώστα Σημίτη, 
σιο οποίο εκτός από την κ. Βάσω Παπαν
δρέου και τον κ. Θ. Πάγκαλο θα συνενω
θούν σε «σχηματισμό τετραγώνου», ό
πως ειπώθηκε χαρακτηριστικά από «γεν- 
νηματικό» υπουργό, ο κ. Κ. Λαλιώτης, ο 
κ. Κ. Σκανδαλίδης και οι «γεννηματικοί». 
Υπάρχει πολύς καιρός για να πιστοποιη
θούν οι συμμαχίες, που άλλωστε είναι πο
λύ ευμετάβλητες σε παρόμοιες περιό
δους. Ο Τσε Γκεβάρα, στα Απομνημονεύ
ματά του για την κουβανέζικη επανάστα
ση, είχε κάνει μια ιδιαίτερα οξυδερκή πα
ρατήρηση, όταν για πρώτη φορά με τον 
Φιντέλ Κάστρο επιχείρησαν ένα «ξεκαθά- 
ρισμα γραμμών» στον επαναστατικό 
στρατό τους. Παρατήρησε λοιπόν με έκ
πληξη ότι, «μαζί μ ε  τους χειρότερους, 
συμπαρατάχθηκαν και ορισμένοι από 
τους καλύτερους».

ναμέτρησης. Το ενδιαφέρον, 
πάντως, βρίσκεται στην ουσια
στική δρομολόγηση των διαδι
κασιών του συνεδρίου, μια 
δρομολόγηση ικανή να βγάλει 
τη Χαριλάου Τρικούπη από την 
απομόνωση. Το σχετικό χρονο
διάγραμμα περιγράφεται ως ε
ξής:
■ Σύνοδος της κεντρικής επι
τροπής στις 10 και 11 Φεβρου
άριου.
■ Προκήρυξη του συνεδρίου 
για το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του Ιουνίου. Το βάρος του συ
νεδρίου θα πέσει στην αναμόρ
φωση του καταστατικού, στην 
εκλογή νέου προέδρου (αν εν 
τω μεταξύ έχει εκλείψει ο Α. 
Παπανδρέου) ή αντιπροέδρου 
(αν εξακολουθεί να ζει).
■ Μετατροπή της ΚΕ σε Κεντρι
κή Οργανωτική Επιτροπή Συνε
δρίου (ΚΟΕΣ): θα εξεταστεί αν 
στην ΚΟΕΣ θα μετάσχουν και 
οι βουλευτές που δεν είναι μέ
λη της ΚΕ (έτσι παρακάμπτεται 
και το πρόβλημα της επιστρο
φής του Θ. Πάγκαλου στην 
ΚΕ) καθώς και ορισμένα στελέ
χη επιτροπών του κεντρικού μη
χανισμού.
■ Ανάδειξη μιας 30μελούς 
Γραμματείας της ΚΟΕΣ, στην 
οποία θα μετέχουν όλα τα προ
βεβλημένα στελέχη του ΠαΣοΚ 
και η οποία θα εξισορροπήσει 
την έλλειψη ανιιπροσωπευτικό- 
τητας του Εκτελεστικού.

•  Ψυχρός 
πόλεμος

Ολες αυτές οι διαδικασίες θα 
βοηθήσουν πραγματικά στην ε
ξομάλυνση, αν υπάρξει και 
πνεύμα εξομάλυνσης. Στελέχη 
όπως ο Κ. Λαλιώτης υποστηρί
ζουν ότι η «νέα πλειοψηφία» 
θα πρέπει να επιδείξει γενναι
οδωρία και μεγαλοψυχία ένα
ντι των καταλοίπων του παλαι
ού καθεστώτος: προωθήθηκε 
έτστ (αν και χωρίς αποτέλε
σμα...) ακόμη και η συμμετοχή 
των κκ. Τ. Χυτήρη και Ν. Αθα- 
νασάκη στη νέα κυβέρνηση, ε
νώ ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ειση- 
γείται τη δημιουργία Γενικής 
Γραμματείας Μεγάλων Εργων, 
στην οποία να χρησιμοποιηθεί 
ο νομικός σύμβουλος του πρώ
ην πρωθυπουργού κ. Α. Βγό- 
ντζας. Καταβάλλονται ακόμη 
προσπάθειες να διασωθεί, με
τακινούμενος έστω στην Εμπο
ρική Τράπεζα, ο νυν γενικός 
διευθυντής του OTE κ. Πέτρος 
Λάμπρου. Αντιθέτως, η ασπίδα 
προστασίας δεν φαίνεται να 
καλύπτει το άμεσο περιβάλλον 
της κυρίας Δήμητρας Λιάνη. Η 
κυρία Ρούλα Βλαχοπούλου 
και ο κ. Α. Κοσώνας απεχώρη- 
σαν ήδη από το Ολύμπικ Κέτε- 
ρινγκ και τον EOT αντιστοί- 
χως.

Προς το παρόν, πάντως, αυ
τή η γενναιοδωρία του Πρωθυ
πουργού δεν βρίσκει ανταπό
κριση. Τα στελέχη του κεντρι
κού κομματικού μηχανισμού 
(με πρωτοσιατούντες εκείνους 
για τους οποίους καταβάλλεται 
προσπάθεια να διασωθούν!!!) 
διακηρύσσουν σε όλους τους 
τόνους ότι «θα τα πούμε σιο 
συνέδριο» και απεργάζονται ή
δη τη δημιουργία ενιαίου «αντι- 
σημιτικού» μετώπου, το οποίο 
ελπίζουν ότι θα επικρατήσει 
κατά την προσυνεδριακή διαδι
κασία. Κάτι τέτοιο, εκτιμούν έ
μπειρα κομματικά στελέχη, θα 
ήταν εξαιρετικά δύσκολο.

Η ευρεία απήχηση που συνα
ντά ο Πρωθυπουργός φαίνεται 
να τους εκπλήσσει αλλά να μην 
τους τρομάζει και υπόσχονται 
ότι «σύντομα θα αλλάξει το κλί
μα» και ότι «αν δεν αλλάξει, θα 
το αλλάξουμε εμείς».



AlO 10 Π ολίτικα ΤΟ ΒΗΜΑ
28 Ιανουάριου 1996

Η  ανάληψη ms npwOvnovpyias ano τον κ. Σημίτη απελευθερώνει ns EKdvyxpovimm δυνάμει και στη Νέα Αημοκραηα

Η νέα αντιπολίτευση του κ. Εβερτ
Του ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ε ΝΑ ΑΠΟ τα πολιτικά σε
νάρια που αρχίζει ήδη να 

υφαίνεται στα παρασκήνια εί
ναι ότι η μετάβαση του ΠαΣοΚ 
σιη μετανδρεϊκή εποχή έχει 
δήθεν προκαλέσει αμηχανία 
σιην αξιωματική αντιπολίτευ
ση, η οποία για να αποτελέσει 
αξιόπιστη εναλλακτική λύση 
θα πρέπει να αλλάξει τακτική, 
στρατηγική και πιθανόν και 
αρχηγό! Είναι προφανές ότι 
πίσω από το σενάριο αυτό 
κρύβονται οι ίδιοι ακριβώς 
κύκλοι που αφελώς προφητεύ
ουν διάσπαση και στο ΠαΣοΚ 
και είσοδο του πολιτικού μας 
συστήματος σε φάση ιταλο- 
ποίησης.

Φυσικά κανένας σοβαρός 
πολιτικός και οικονομικός πα
ράγων δεν συμμερίζεται αυτή 
την πολιτική παραφιλολογία 
και, αντίθετα, η γνώμη των οι
κονομικών κύκλων είναι ότι με 
την ανάληψη της πρωθυπουρ
γίας από τον κ. Κ. Σημίτη δεν 
ισχυροποιείται μόνο το Πα
ΣοΚ αλλά ανανεώνεται και εκ
συγχρονίζεται και ο υγιής πο
λιτικός ανταγωνισμός, με την 
έννοια ότι ανανεωτικές δυνά
μεις της ΝΔ που ήταν συσπει
ρωμένες γύρω από τον πρόε
δρό της κ. Μ. Εβερτ θα έχουν 
τώρα και την ευκαιρία αλλά 
και τη δυνατότητα να ασκή
σουν μια εποικοδομητική κρι
τική στο κυβερνητικό έργο που 
τελικά θα αποβεί υπέρ του λα
ού και της χώρας. Οπως χαρα
κτηριστικά έλεγε προς «Το Βή
μα» ο πρόεδρος της ΝΔ: «Ως 
τώρα πραγματικά δυσκολευό
μουν να προβάλω το ανανεω
τικό και εκσυγχρονιστικό 
πρόσωπο της Νέας Δημο
κρατίας. Αντί., π.χ., να μιλή
σω για τις προτάσεις μας για 
την ανάπτυξη με παγίδευαν 
οι εξελίξεις σε θέματα όπως 
η ασθένεια του Πρωθυπουρ
γού, η βίλα, το πόθεν έσχες 
του Πρωθυπουργού κλπ. Εί
μαι ευτυχής που τώρα μπορεί 
να αρχίσει στη Βουλή ένας 
ουσιαστικός διάλογος για τα 
πραγματικά προβλήματα του 
τόπου».

•  Διακομματική 
συμφωνία

Και πράγματι η ηγεσία της ΝΔ 
με την έναρξη των εργασιών 
της Βουλής θα επαναφέρει τις 
μεγάλες θεσμικές της προτά
σεις για την αναβάθμιση του 
Κοινοβουλίου και κυρίως για 
την επαναφορά της ώρας του 
Πρωθυπουργού. Θα επανακα- 
ταθέσει επίσης στη Βουλή τον 
νόμο περί ευθύνης υπουργών, 
τον νόμο για τον ουσιαστικό έ
λεγχο των κομμάτων και των 
πολιτικών, δηλαδή το «πόθεν 
έσχες», τον νόμο περί βουλευ
τικής ασυλίας, τον νόμο περί 
διαφάνειας στη δημόσια διοί
κηση. Και βεβαίως θα προω
θήσει τη διαδικασία αναθεώ
ρησης του Συντάγματος. Επί
σης η Νέα Δημοκρατία θα κα
ταθέσει και πάλι την πρόταση 
νόμου για τη σύσταση Εθνικού 
Συμβουλίου Εξωτερικής Πολι
τικής καθώς και Εθνικού Συμ
βουλίου Παιδείας.

Οποια από τις προτάσεις 
αυτές και αν καταλήξει σε δια
κομματική συμφωνία, το κέρ
δος για τη χώρα θα είναι μεγά
λο όχι μόνο γιατί τα πολιτικά 
ήθη θα αναβαθμιστούν αλλά 
και γιατί θα δημιουργηθούν 
θεσμοί δημοκρατικοί που θα 
εγγυώνται την εθνική συλλογι- 
κότητα στις αποφάσεις. Ηδη

Η νέα
αντιπολιτευτική 
τακτική 
τον κ. Εβερτ 
θα προβάλει 
το εκσυγχρονιστικό 
πρόσωπο 
της ΝΔ
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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Παπαντωνίου έχει πει 
σιον Πρωθυπουργό ότι αν αποτολμηθούν ριζοσπαστικές το
μές στον δημόσιο τομέα και προωθηθούν οι ιδιωτικοποιή
σεις, τότε για εφέτος ο ρυθμός ανάπτυξης θα φθάσει στο 3%, 
δηλαδή κοντά στο όριο που εγγυάται την ανακοπή αυξήσεως 
του αριθμού των ανέργων. Πάντως ο υπουργός Εθνικής Οι
κονομίας αναλαμβάνει ενεργότερο ρόλο στην αξιοποίηση του 
Πακέτου Ντελόρ και είναι χαρακτηριστικό ότι στην κατανομή 
των αρμοδιοτήτων μεταξύ των υφυπουργών του και ειδικά 
του κ. Χρ. Πάχτα κράτησε συναρμοδιότητα στις Δημόσιες Ε
πενδύσεις και την αποκλειστική αρμοδιότητα στις ιδιωτικές, 
οι οποίες και είναι αυτή την περίοδο ο πλέον δυναμικός πα
ράγων που εγγυάται την ανάκαμψη.

Αν κρίνει κανείς από τις εγκρίσεις ιδιωτικών επενδυτικών 
προγραμμάτων, από τις εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών 
και από το κλίμα που επικρατεί σιις μεγάλες επιχειρήσεις και 
ακόμη από την επιτάχυνση στην εκτέλεση των μεγάλων έρ
γων, τότε είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση μπορεί να κερδίσει 
και τη μάχη της ανάπτυξης παράλληλα με τη διασφάλιση της 
σταθεροποίησης. Ο καθηγητής κ. Π. Παυλόπουλος, που είναι 
από τους οικονομολόγους που συνδυάζουν άριστα την επι- 
σιήμη με την πραγματικότητα της οικονομικής ζωής, προβλέ
πει ότι η ύφεση των προηγουμένων ετών ήταν τόσο εκτεταμέ
νη ώστε κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ο ρυθμός ανά
πτυξης για το 1996 μπορεί να φθάσει και στο 4%.

Μείωση ίων δαπανών ίου Δημοσίου και ταχεία προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων

Ο ι  π ρ ο τ ε ρ α ι ό π π ε β  π ι ε  κ ν β έ ρ ν η σ η ε

Η ΕΥΡΕΙΑ λαϊκή αποδοχή, την οποία 
διαθέτει ο νέος Πρωθυπουργός, δεν 

σημαίνει ότι ο σχηματισμός της νέας κυ
βέρνησης αναζωπύρωσε εισοδηματικές ή 
άλλες προσδοκίες σας παραγωγικές τά
ξεις. Το αντίθετο! Ολοι, λίγο - πολύ, γνωρί
ζουν ότι, παρά τη βελτίωση ορισμένων δει
κτών, η οικονομία παραμένει σιην κόψη 
του ξυραφιού, ότι στα δημόσια ταμεία δεν 
υπάρχουν χρήματα προς διανομή και ότι 
συνεπώς αν υπάρξουν κάποια μέτρα για 
τους χαμηλοσυνταξιούχους θα έχουν πε
ρισσότερο συμβολικό παρά ουσιαστικό 
χαρακτήρα και θα αποσκοπούν να υπο
γραμμίσουν την κοινωνική ευαισθησία της 
νέας κυβέρνησης.

Αν όλοι όμως αναμένουν οι αλλαγές 
που θα επιφέρει στα δημόσια πράγματα 
της χώρας η νέα κυβέρνηση να εκδηλω
θούν κατά βάση στη θεσμοθέτηση ενός νέ
ου ύφους και ήθους εξουσίας, εν τούτοις 
οι οικονομικοί παράγοντες επιμένουν ότι ο 
κ. Κ. Σημίτης για να μονιμοποιήσει το κα
λό κλίμα που υπάρχει ήδη στις αγορές πρέ
πει να είναι συγκεκριμένος σε δύο τουλάχι
στον τομείς. Πρώτον, σας. ιδιωτικοποιή
σεις και δεύτερον, στη μείωση των δαπα
νών του Δημοσίου.

Οσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, το υ
πουργείο Εθνικής Οικονομίας είναι έτοιμο 
να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το 
νομοσχέδιο για τον OTE και ήδη αυτό α
ποτελεί το πρώτο θετικό βήμα, αφού η με
τοχή του θα φθάσει στο Χρηματιστήριο τέ
λος Απριλίου με αρχές Μαΐου, εφόσον φυ
σικά η αξία του προσδιοριστεί όχι κάτω 
του 1,7 τρισ. δρχ., όπως ζητεί η Νέα Δημο
κρατία. Το ΥΠΕΘΟ προτείνει να επακο-

λουθήσει η μετοχοποίηση της ΔΕΠ και να 
πωληθούν η Τράπεζα Κρήτης, η Τράπεζα 
Κεντρικής Ελλάδος και να αρχίσει να ει
σέρχεται ιδιωτικό κεφάλαιο στις μεγάλες 
τράπεζες με πρώτη την Εθνική που θα αυ
ξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο. Επειδή ό
μως πολλές φορές στο παρελθόν έχει προ
βληθεί ανάλογη βούληση του ΠαΣοΚ, για 
να είναι πειστική αυτή τη φορά η κυβέρνη
ση θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένη 
δέσμευση αν όχι χρονοδιάγραμμα.

Οσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες, εί
ναι κοινό μυστικό ότι δείχνουν τάσεις να 
ξεφύγουν από τον σχεδίασμά του προϋπο
λογισμού και ότι ακόμη μεγαλύτερες είναι 
οι πιέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
στις ΔΕΚΟ αλλά και στα λοιπά ΝΠΔΔ. 
Πώς θα λυθεί το πρόβλημα; Θα χρειαστεί 
να κατατεθεί τον Ιούλιο συμπληρωματικός 
προϋπολογισμός και να επιβληθούν νέοι 
φόροι; Παρ’ ότι έχει συμβολικό χαρακτή
ρα η μετακίνηση του υπουργού Οικονομι
κών κ. Αλ. Παπαδόπουλου από την Καρα- 
γεώργη Σερβίας στο Γενικό Λογιστήριο 
της οδού Κοραή, εν τούτοις δεν στερείται 
και ουσίας. Η καρδιά της δημοσιονομικής 
πολιτικής χτυπά τώρα στο Γενικό Λογιστή
ριο, το οποίο έχει την ευθύνη όλης της 
κρατικής διαχείρισης. Ισως πρέπει να θυ
μηθούμε ότι ο μόνος άλλος υπουργός Οι
κονομικών που είχε κάνει μια παρόμοια 
μετακίνηση ήταν ο Αθανάσιος Κανελλό- 
πουλος που και αυτός είχε το 1978 το γρα
φείο του στην Κοραή.

Ο κ. Αλ Παπαδοπούλας στο πρόγραμμα 
δράσης του υπουργείου του που παρέδωσε 
ήδη στον κ. Κ. Σημίτη προτείνει συγκεκρι
μένα μέτρα για να χτυπηθεί η φοροδιαφυ-

γή, τονίζοντας πάντως ότι η αιχμή πρέπει 
να είναι ο ΦΠΑ. Οπως λέγει, αν ο ΦΠΑ αρ
χίσει να εισπράττεται και να μη διαφεύγει 
σε ποσά που προσεγγίζουν το 1 τρισ. δρχ., 
τότε η κυβέρνηση θα μπορεί να κάνει και 
μια άλλη πολιτική όσον αφορά τον φόρο 
εισοδήματος και συγκεκριμένα να υλοποιή
σει την υπόσχεση του κ. Κ. Σημίτη για μεί
ωση της φορολογίας στα εισοδήματα από 
εργασία και από παραγωγικά κέρδη.

Οπως τονίζουν όμως οικονομικοί παρά
γοντες, όσο και αν αυξηθούν τα έσοδα, ο 
προϋπολογισμός είναι τόσο μεγάλος ώστε 
πάντα θα υπάρχει πρόβλημα ισοσκέλισής 
του. Μόνη λύση λοιπόν που απομένει είναι 
ο περιορισμός του κράτους ώστε να συρρι- 
κνωθούν και οι δαπάνες του. Θα αποτολ- 
μήσει ο κ. Κ. Σημίτης τέτοιες τομές; Πά
ντως και ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι υπάρ
χουν κρατικές υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ που, ενώ 
δεν προσφέρουν στους πολίτες ουσιαστι
κές υπηρεσίες, κοστίζουν δισεκατομμύρια 
στον προϋπολογισμό. Στο υπουργείο Οικο
νομικών είναι έτοιμοι να κατονομάσουν 
μερικές από τις υπηρεσίες αυτές, όπως για 
παράδειγμα η λαϊκή Επιμόρφωση, ο Εθνι
κός Οργανισμός Πρόνοιας κλπ.

Το άλλο μεγάλο πρόβλημα του υπουρ
γείου Οικονομικών αφορά τη διαχείριση 
του δημοσίου χρέους, δηλαδή το ύψος των 
επιτοκίων. Επ’ αυτού υπάρχει κάποια αι
σιοδοξία, γιατί αυτή τη στιγμή το δημόσιο 
ταμείο, έχοντας απόθεμα περίπου 850 δτσ. 
δρχ. στο εσωτερικό και άλλων 400 στο ε
ξωτερικό, μπορεί να μειώσει στην προσεχή 
έκδοση κρατικών ομολόγων στο τέλος του 
μήνα το επιτόκιο στις 13,80% από 14,20% 
που είναι σήμερα.

ί α

οι πληροφορίες επιμένουν ότι 
μια μορφή διακομματικής 
συμφωνίας είναι δυνατόν να 
προκόψει αμέσως στον ευρύ
τερο δημόσιο τομέα, δηλαδή 
στις δημόσιες επιχειρήσεις και 
στους οργανισμούς.

Ως τώρα και στη διάρκεια 
όλου του μεταπολεμικού κύ
κλου, οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ 
ήσαν το «μακρύ χέρι» του κυ- 
βερνώντος κόμματος και στη 
συνέχεια, για να επιβιώσουν, 
κολάκευαν το συνδικαλιστικό 
κατεστημένο και τελικά με την 
πολιτική τους ζημίωναν εκεί
νους που έπρεπε να ωφελή
σουν, δηλαδή τους καταναλω
τές. Τώρα, με ένα νομοσχέδιο

που εχει καταρτίσει ο υπουρ
γός Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. 
Παπαντωνίου, τίθενται αξιο
κρατικά κριτήρια για την επι
λογή των διοικήσεων, την ο
ποία θα επικυρώνει η Βουλή, 
ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται 
η σύναψη επιχειρηματικών 
προγραμμάτων και συμβολαί
ων μεταξύ διοικητών και κυ
βέρνησης, από την πιστή εκτέ
λεση των οποίων θα κρίνεται 
και η παραμονή τους.

Οι ίδιες πληροφορίες ανα
φέρουν ότι ο κ. Μ. Εβερτ θα 
ζητήσει από την κυβέρνηση να 
αποδείξει την ειλικρίνεια των 
προθέσεών της, αποδεχόμενη 
να εκλέγονται οι διοικητές α

πό τη Βουλή με 180 ψήφους 
τουλάχιστον ώστε να είναι 
πράγματι υπερκομματικοί και 
κατά πάσα πιθανότητα ο κ. Κ. 
Σημίτης θα το αποδεχθεί αν 
δεν σπεύσει να συμπεριλάβει 
την εξαγγελία αυτή στις αυ
ριανές προγραμματικές δηλώ
σεις.

Φυσικά η προσδοκώμενη 
αλλαγή στο ήθος και το ύφος 
του πολιτικού αγώνα δεν ση
μαίνει και πολιτική εκεχειρία, 
ούτε ακόμη διακομματική συ
ναίνεση. Αντίθετα η πολιτική 
αντιπαράθεση θα παραμείνει 
έντονη καθώς τα προβλήματα 
τα οικονομικά παραμένουν 
αιχμηρά και οι κοινωνικές συ

γκρούσεις είναι στον ορίζοντα.
Στη Νέα Δημοκρατία η επι

κρατούσα άποψη που ίσως 
διαμορφώσει και το στυλ της 
αντιπολιτευτικής τακτικής κα
τά τη συζήτηση επί των προ
γραμματικών δηλώσεων είναι 
ότι η κυβέρνηση του κ. Κ. Ση
μίτη «δεν αποτελεί παρά συ
νέχεια του προηγούμενου κυ
βερνητικού σχήματος που α- 
πέτυχε τραγικά. Οδήγησε 
στην αύξηση της ανεργίας, 
στο κλείσιμο δεκάδων χιλιά
δων μικρομεοαίων επιχειρή
σεων, στη συρρίκνωση του α
γροτικού εισοδήματος, στην 
υποβάθμιση της παιδείας, 
στην τρομακτική καθυστέρη

ση των μεγάλων έργων και 
στα μεγάλα αδιέξοδα των ε
θνικών μας θεμάτων». Είναι 
προφανές όμως ότι αυτή η γε- 
νικόλογη και απλουστευτική 
τοποθέτηση είναι ίσως χρήσι
μη για να την περνά στις φιλι
κές εφημερίδες ο βουλευτής 
και εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ 
κ. Β. Μαγγίνας, δεν αντέχει ό
μως σε σοβαρή κριτική, πρώ
τον, γιατί και η ΝΔ σαν κυβέρ
νηση την περίοδο 1990-1993 
είχε κάνει σκληρότερη πολιτι
κή χωρίς μάλιστα να επιτύχει 
τις βελτιώσεις στην οικονομία 
που έχουν σημειωθεί τώρα 
και, δεύτερον, γιατί και η α
ξιωματική αντιπολίτευση έχει 
συμφωνήσει με το πρόγραμμα 
σύγκλισης και συνεπώς ούτε η 
ίδια αν γίνει κυβέρνηση θα έ
χει περιθώρια για παροχές.

Σε σύσκεψη που έγινε την 
Τρίτη υπό την προεδρία του κ. 
Μ. Εβερτ και στην οποία με
τείχαν οι κκ. Στ. Δήμας, Γ. 
Σουφλιάς, Στ. Μάνος, Δ. Κω- 
στόπουλος, Αν. Παπαληγού- 
ρας, Μ. Γαλενιανός και οι κα
θηγητές Γ. Δράκος, Π. Παυ
λόπουλος και Γ. Αλογοσκού- 
φης, εξετάστηκε η στάση που 
θα τηρήσει η αξιωματική αντι
πολίτευση στη Βουλή κατά τις 
προγραμματικές δηλώσεις.

•  Σοβαρή 
κριτική

Το πνεύμα της συζήτησης που 
έγινε ήταν ότι τώρα πλέον η 
ΝΔ πρέπει να ασκήσει μια σο
βαρή και πειστική κριτική διό
τι, με τον κ. Κ. Σημίτη πρωθυ
πουργό και την ευρεία λαϊκή 
υποδοχή που έχει, έχουν αλλά
ξει όλα τα στοιχεία του παλαι
ού πολιτικού παιχνιδιού. Οι 
οικονομικοί παράγοντες, ό
πως φάνηκε από τις δηλώσεις 
του προέδρου του ΣΕΒ κ. I. 
Στράτου, δέχθηκαν με ανα
κούφιση την εκλογή του νέου 
Πρωθυπουργού, την οποία θε
ώρησαν και την καλύτερη δυ
νατή λύση. Βεβαίως επισημάν- 
θηκε ότι θα υπάρξουν τριβές 
στη νέα κυβέρνηση καθώς και 
μεταξύ αυτής και του κόμμα
τος, αλλά συμφωνήθηκε ότι η 
κριτική πρέπει να επικεντρω
θεί σε δύο τομείς; στις εγγε
νείς αγκυλώσεις της κυβέρνη
σης να δώσει έμφαση στην α
νάπτυξη και στην αδυναμία 
της να δώσει σαφή δείγματα 
κοινωνικής ευαισθησίας με 
δεδομένα τα ασφυκτικά περι
θώρια του νέου προϋπολογι
σμού.

Ο κ. Μ. Εβερτ, που η οικο
νομική φιλοσοφία του είναι 
σαφώς αναπτυξιακή, πιστεύει 
ότι το οικονομικό πρόβλημα 
της χώρας δεν θα λυθεί οριστι
κά και η μάστιγα της ανεργίας 
δεν θα ανιιμετωπισθεί αν δεν 
περάσουμε με την κινητοποίη
ση των δημόσιων και ιδιωτι
κών επενδύσεων σε ρυθμούς 
ανάπτυξης πάνω από το 3%. Ο 
κ. Κ. Σημίτης βεβαίως, υπό 
την πίεση του προϋπολογισμού 
που οι δαπάνες του τείνουν να 
ξεφύγουν και του ισοζυγίου 
πληρωμών που το έλλειμμά 
του διευρύνεται ανησυχητικά, 
είναι υποχρεωμένος να ρίξει 
το κύριο βάρος της οικονομι
κής πολιτικής του σιη σταθε
ροποίηση, από την άλλη πλευ
ρά όμως δεν πρόκειται να αμε
λήσει την ανάπτυξη και με την 
κινητοποίηση των κοινοτικών 
κονδυλίων και την επιτάχυνση 
της εκτέλεσης των μεγάλων 
έργων μπορεί να δει η οικονο
μία ρυθμούς δραστηριότητας 
πολύ υψηλούς.
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Οι δικηγόροι
σιον προεκλογικό σιίβο

Το ΠαΣοΚ στηρίζει τον κ. Κ. Νταίλιάνα 
Κατακερματισμένη η παράταξη της ΝΔ

■ Αύριο Δευτέρα αρχίζει 
σιη Βουλή η, τριήμερης 
διάρκειας, συζήτηση για τις 
προγραμματικές δηλώσεις 
της νέας κυβέρνησης που θα 
παρουσιάσει ο πρωθυπουρ
γός κ. Κ. Σημίτης. Θα ακο
λουθήσουν οι τοποθετήσεις 
του αρχηγού της Νέας Δημο
κρατίας κ. Μ. Εβερτ, της 
Πολιτικής Ανοιξης κ. Α. Σα
μαρά και της γενικής γραμ- 
ματέως του ΚΚΕ κυρίας Αλέ- 
κας Παπαρρήγα.
■  Ο κ. Θ. Πάγκαλος θα 
πραγματοποιήσει τη Δευτέ
ρα το παρθενικό του, ως υ
πουργός Εξωτερικών, ταξίδι 
σιις Βρυξέλλες, για τη Σύνο
δο των δεκαπέντε. Κύριο θέ
μα το μέλλον των σχέσεων 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης με 
τη Γιουγκοσλαβία.
■  Το Εκτελεστικό Γραφείο 
του ΠαΣοΚ έχει συγκληθεί 
για την Πέμπτη με αντικείμε
νο την πολιτική ατζέντα του 
Συνεδρίου.
■  Το Συμβούλιο Στρατηγι
κής της Πολιτικής Ανοιξης 
θα συνεδριάσει (και αυτό 
την Πέμπτη) υπό την προε
δρία του κ. Α. Σαμαρά για 
να εκτιμήσει την πολιτική 
του κόμματος μετά τη συζή
τηση για τις προγραμματικές 
δηλώσεις.
■  Την Πέμπτη αναχωρεί ελ
ληνική διπλωματική αντι
προσωπεία, αποτελούμενη 
από τους πρέσβεις κκ. Αλ. 
Φίλωνα και Δ. Κυπραίο, για 
διήμερη επίσκεψη σια Σκό
πια. Θα είναι η πρώτη πολι
τικού περιεχομένου ελληνι
κή επίσκεψη στην πΓΔ Μα
κεδονίας.

ΤΡΕΙΣ ημέρες προτού λήξει η προθε
σμία για την υποβολή υποψηφιοτή
των για τη διεκδίκηση της προεδρίας 
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 
το Εκτελεστικό Γραφείο του ΠαΣοΚ 
άλλαξε το σκηνικό υιοθετώντας την 
πρόταση του Τομέα Δικηγόρων του 
κόμματος για στήριξη του ανεξάρτη
του υποψηφίου προέδρου κ. Κων. 
Νταίλιάνα. Υπέρ της υποψηφιότη
τάς του ετάχθησαν με συντριπτική 
πλειοψηφία και οι κομματικές οργα
νώσεις των δικηγόρων που πρόσκει- 
νιαι στο ΠαΣοΚ.

Μετά από διαβουλεύσεις πολλών ημερών και βολιδοσκο
πήσεις προς τον σημερινό πρόεδρο του ΔΣΑ κ. Τάκη Παπ- 
πά, ο οποίος τελικά δεν δέχτηκε να ηγηθεί της παράταξης 
του κυβερνώντος κόμματος, τα μέλη της συντονιστικής επι
τροπής του Τομέα Δικηγόρων του ΠαΣοΚ με εισήγησή τους 
προς το Εκτελεστικό Γραφείο από τις αρχές της εβδομάδας 
ετάχθησαν υπέρ της στήριξης του κ. Νταίλιάνα με ψήφους 
δώδεκα υπέρ, ενώ μόνο ένας πρότεινε τη στήριξη του σημε
ρινού προέδρου.

Στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου την Παρα
σκευή ορισιικοποιήθηκε η απόφαση στήριξης του κ. Νταϊ- 
λιάνα, ενώ προηγουμένως προτάσεις έγιναν και σε άλλους 
δικηγόρους που πρόσκεινται στο κυβερνών κόμμα, οι οποί
οι όμως για διάφορους λόγους δεν δέχθηκαν. Μεταξύ των 
υποψηφιοτήτων που συζητήθηκαν ήταν και εκείνη του πρώ
ην γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης κ. I. 
Παπαδογιαννάκη, ο οποίος όμως δεν αποδέχθηκε την πρό
ταση.

Ομοφώνως ετιελέγη 
ως υποψήφιος ο κ. 
Κ. Νταϊλιάνας

ΤΟΝ κ. Σ. ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΝΔ
ΕΞΙ υποψήφιοι διεκδικούν την ψήφο των δικηγόρων που συν
θέτουν τον λεγόμενο συντηρητικό χώρο. Το «χρίσμα» από τη 
Ρηγίλλης έχει δοθεί στον κ. Σωτ. Πολύδωρα, ο οποίος στηρί
ζεται επισήμως από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
-  διετέλεσε πρόεδρος του ΔΣΑ πριν από τον κ. Παππά, αλλά 
σύμβουλοί του κατέρχονται ως υποψήφιοι πρόεδροι με δικά 
τους ψηφοδέλτια. Ως ισχυρότερος ανταγωνιστής του φέρεται 
ο κ. Δημ. Παξινός, ο οποίος σας προηγούμενες εκλογές είχε 
εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο που στήριξε η Νέα Δημοκρατία και 
μάλιστα με τις περισσότερες ψήφους από τους εκλεγμένους 
συμβούλους. Ο κ. Παξινός διεκδικεί την προεδρία ως ανεξάρ
τητος υποψήφιος με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και αναμένεται 
να αφαιρέσει πολλές ψήφους από τον κ. Πολύδωρα, καθώς 
είναι και πρόεδρος των εμμίσθων δικηγόρων, ενώ στηρίζεται 
και από δικηγόρους πέραν του συντηρητικού χώρου.

Στους δικηγόρους που πρόσκεινται με τον έναν ή τον άλ
λο τρόπο στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευ
θύνεται και ο κ. X. Βασιλάκης, ο οποίος σήμερα κατέχει τη
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θέση του γραμματέα του ΔΣΑ και στις προηγούμενες εκλο
γές πέτυχε αξιοσημείωτα ποσοστά. Στον ίδιο χώρο όμως α
πευθύνεται και ο κ. Τ. Κεφαλέας, σύμβουλος στην παράτα
ξη του κ. Πολύδωρα,-ο οποίος όμως αποφάσισε να δοκιμά
σει μόνος του τη τύχη του, ενώ δεν αποκλείεται και η ανε
ξάρτητη υποψηφιότητα του κ. Δερνιτσιώτη, παλιού συνδικα
λιστικού στελέχους της ΝΔ.

Από τον ίδιο χώρο προσδοκά να αντλήσει ψήφους και ο κ. 
Δ. Κρέατος, ο οποίος μετέχει και στη σημερινή διοίκηση, ε
νώ σημαντική απώλεια για τη στήριξη του κ. Πολύδωρα θεω
ρείται η αποχή από τις προσεχείς εκλογές του κ. Νικ. Κου- 
τρουμπή, ο οποίος πάντα εξελέγετο με μεγάλο αριθμό ψή
φων.

01 ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ Συνασπισμό στηρίζεται ε- 
πισήμως ο κ. Α. Ρουπακιώτης, ο ο
ποίος σας προηγούμενες εκλογές συ
γκέντρωσε υψηλό ποσοστό (17%) και 
τώρα κατέρχεται στον εκλογικό στίβο 
με ψηφοδέλτιο διακομματικής σύνθε
σης. Το ΚΚΕ κατέρχεται με υποψήφιο 
πρόεδρο τον κ. Β. Δημόπουλο, ενώ 
για πρώτη φορά δεν διεκδικεί την 
προεδρία ο κ. Γ. Γουσέτης, ο αρχαιό
τερος σύμβουλος του ΔΣΑ, με μεγάλη 
γνώση των δικηγορικών θεμάτων, 
που εξελέγετο επί χρόνια με την πα
ράταξη που πρόσκειται στο συγκεκρι
μένο κόμμα.

Η Πολιτική Ανοιξη παρά τις φιλότιμες προσπάθειες να 
βρεθεί υποψήφιος για τη διεκδίκηση της προεδρίας τελικά 
κατεβαίνει στις εκλογές με ψηφοδέλτιο μόνο για την εκλογή 
συμβούλων, χωρίς υποψήφιο πρόεδρο. Χωρίς υποψήφιο 
πρόεδρο, με ψηφοδέλτιο συμβούλων διεκδικούν την ψήφο 
των δικηγόρων και οι Εναλλακτικοί, για. πρώτη φορά χωρίς 
την κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου η οποία επί χρόνια ή
ταν σύμβουλος του ΔΣΑ.

Παραλλήλως ως ανεξάρτητος υποψήφιος διεκδικεί την 
προεδρία και ο κ. Ε. Κουρής, επί χρόνια μέλος της διοίκη
σης του ΔΣΑ, ενώ δεν αποκλείεται η υποβολή και άλλων υπο
ψηφιοτήτων ως την Τετάρτη όπου λήγει η προθεσμία.

Ο κ. Α. Ρουπακιώτης 
είναι ένας από τους 
υποψηφίους της Αρι
στερός

ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΣΕ ΤΡΙΑ 
ΜΕΤΩΠΑ
ΕΠΙΘΕΣΗ σε τρία μέτωπα 
θα εξαπολύσει ο κ. Α. Σα
μαράς κατά τη συζήτηση 
των προγραμματικών δη
λώσεων σιη Βουλή. Το 
πρώτο θα είναι σιην οικο
νομία, όπου ο αρχηγός της 
Πολιτικής Ανοιξης θα δια
κηρύξει την ανάγκη κοινω
νικής ευαισθησίας, ιδιαίτε
ρα απέναντι σιους ανέρ
γους και σια σιρώματα με 
χαμηλά εισοδήματα που 
πλήττονται από την κρίση. 
Το δεύτερο μέτωπο θα εί
ναι η εξωτερική πολιτική, 
όπου θα προβεί σε αποκα
λύψεις για την τακτική που 
υιοθετείται από το κυβερ
νών κόμμα σια μείζονα ε
θνικά θέματα. Τέλος, σιο 
τρίτο μέτωπο θα καλέσει 
τον κ. Κ. Σημίτη να πάρει 
την πρωτοβουλία και να 
θέσει σε κίνηση τη διαδι
κασία αναθεώρησης του 
πρω θυπουργοκεντρ ικού  
Συντάγματος, του οποίου 
οι ένιονες αδυναμίες φά
νηκαν κατά το προηγούμε
νο δίμηνο.

Νέα εποχή για την Ελλάδα
________Του Σπυρου Λιναραατου

ΜΕ ΤΙΣ προγραμματικές 
δηλώσεις της κυβέρνη
σής του που θα παρουσιάσει 

τη Δευτέρα σιη Βουλή ο νέος 
Πρωθυπουργός αναμένεται να 
ολοκληρωθεί, ή τουλάχιστον 
να συμπληρωθεί, η εικόνα της 
ανανέωσης και της εισόδου 
της χώρας σε μια νέα εποχή 
που ήδη παρουσιάστηκε με την 
εκλογή του Κ. Σημίτη ως πρω
θυπουργού από την Κοινοβου
λευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ. Α
ναμένεται δηλαδή να επιβεβαι
ωθεί η ελπίδα ότι η ανανέωση 
της πολιτικής μας ζωής δεν εί
ναι απλώς και μόνο ηλικιακή, 
αλλά και ουσιαστική. Η διακή
ρυξη του νέου Πρωθυπουργού, 
στο πρώτο υπουργικό συμβού
λιο μετά την εκλογή του, ότι 
«το ύφος και το ήθος της ε
ξουσίας είναι για μια κυβέρ
νηση στοιχεία αναπόσπαστα 
της ταυτότητάς της» δεν είναι 
ασφαλώς λόγια κενά και δη
μαγωγικά, όταν προέρχονται 
από πολιτικό με το παρελθόν, 
την ακεραιότητα και τη δράση 
του Κ. Σημίτη. Από αυτή την 
άποψη η εκλογή του, και με τις

διαδικασίες που έγινε, ήταν νί
κη του ίδιου του ΠαΣοΚ που, 
ενώ οφείλει πολλά στον ιδρυτή 
του, βρήκε τη δύναμη να ξεπε- 
ράσει την εποχή του αρχηγι
σμού με όλα τα αρνητικά συνε- 
πακόλουθά του, να λυτρωθεί 
από τα τριτοκοσμικά κατάλοι
πα και να επιλέξει τον δρόμο 
τον δημοκρατικό και ευρωπαϊ
κό που είναι και ο ταυτισμένος 
με τα εθνικά συμφέροντα και 
το μέλλον της χώρας μας στην 
Ενωμένη Ευρώπη.

Ορισμένοι θεωρούν αδυνα
μία της νέας κυβέρνησης τό 
γεγονός ότι εκπροσωπούνται 
σε αυτή διάφορες τάσεις και 
διαφορετικές αποχρώσεις και 
ίσως και «ομάδες» (αρσενικοί, 
τσοχατζοπουλικοί κλπ.), εκτός 
«προεδρικών» που είναι «ύπο
πτοι» ότι εξακολουθούν να 
«παίρνουν γραμμή» από το

παλαιό «περιβάλλον». Και βέ
βαια δεν θα ήταν μια κυβέρνη
ση του ΠαΣοΚ, όπως είναι η 
νέα του Κ. Σημίτη, αν εκπρο
σωπούσε μόνο μια τάση ή «ο
μάδα». Οι υπονομεύσεις και οι 
«τρικλοποδιές» δεν θα λεί- 
ψουν μέσα από το ίδιο το Πα
ΣοΚ. Θα τις ενδυναμώσει ο πε
ριορισμός του αριθμού των υ
πουργών, ενώ το συνέδριο του 
κόμματος μπορεί να καταλήξει 
σε επιβεβαίωση του Κ. Σημίτη 
και της πολιτικής του, αλλά 
και σιο αντίθετο, δηλαδή σιην 
αποδυνάμωσή του τουλάχι
στον. Η τύχη όμως της κυβέρ
νησής του και του ίδιου ως η
γέτη θα κριθούν κυρίως από 
την αποτελεσματικάτητά της 
σε θέμα που έχουν σχέση με 
την απασχόληση, τον περιορι
σμό της ανεργίας, την εκτέλε
ση των μεγάλων έργων, την

προστασία του περιβάλλοντος, 
την απορρόφηση των κονδυ- 
λίων της ΕΕ κ.ά.

Είναι φανερό ότι με την πο
λιτική και τη φυσιογνωμία ε
νός σύγχρονου ευρωπαϊκού 
σοσιαλδημοκρατικού κόμμα
τος που θέλει να δώσει στο 
ΠαΣοΚ ο νέος Πρωθυπουργός 
επιδιώκει και να το κάνει ικα
νό να καλύψει ολόκληρο τον 
χώρο της Κεντροαριστεράς και 
της δημοκρατικής μη κομμου
νιστικής Αριστεράς. Γι’ αυτό 
είναι φυσικό, εξαιτίας μάλιστα 
και των συμπαθειών που έχει ο 
Κ. Σημίτης στον χώρο αυτόν, 
να προκαλεί και τις ανησυχίες 
ιδιαίτερα της ηγεσίας του Συ
νασπισμού. Από την άποψη αυ
τή ήταν σαφή και κατηγορημα
τικά όσα είπε στη συγκέντρω
ση που οργάνωσε ο Συνασπι
σμός σε θέατρο της Αθήνας

την περασμένη Δευτέρα ο πρό
εδρός του Νίκος Κωνσιανιό- 
πουλος: «Η νέα κυβέρνηση θα 
κριθεί», τόνισε, «από το δείγμα 
γραφής σιην επιλογή και ε
φαρμογή των πολιτικών απο
φάσεων· (...) θα ασκήσουμε 
προγραμματική αντιπολίτευση 
από αμετάθετες θέσεις αυτο
νομίας και σιη βάση της δικής 
μας πολιτικής στρατηγικής...». 
Και σε άλλο σημείο του λόγου 
του υπογράμμισε ότι «ο ΣΥΝ 
δεν εγκλωβίζεται σε ασκήσεις 
χάρτου περί Κεντροαριστε
ράς, Κεντροδεξιάς ή άλλα πα
ρόμοια σενάρια».

Ο Ν. Κωνσταντόπουλος ως 
πρόεδρος εκφράζει βέβαια τις 
απόψεις της πλειοψηφίας 
που, εμμένονιας στην αυτονο
μία, δεν παύει να αντιμετωπί
ζει με συμπάθεια και πνεύμα 
συνεργασίας την περίπτωση

Σημίτη και το τέλος του πα- 
πανδρεϊκού αυταρχισμού στο 
ΠαΣοΚ. Υπάρχουν όμως μέσα 
στον ΣΥΝ και οι ακραίοι «αρι
στεροί» που, συνάγωνιζόμενοι 
και ξεπερνώντας, με αριστερί- 
στικη ρητορική, και το ΚΚΕ, α
ντιμετωπίζουν εντελώς εχθρι
κά και ανταγωνιστικά τον νέο 
Πρωθυπουργό, φτάνοντας να 
τον χαρακτηρίζουν δημιούργη
μα του «κατεστημένου» και 
«κατασκεύασμα τον σωλήνα» 
(βλέπε άρθρα στην «Αυγή» της 
Κυριακής 21ης Ιανουάριου).

Οσο για το ίδιο το ΚΚΕ έχει 
σπεύσει από την πρώτη στιγμή 
να ενισχύσει την «υγειονομική 
ζώνη» γύρω του, χαρακτηρίζο
ντας αυταπάτες και ψευδαι
σθήσεις όλα «για δήθεν νέες 
εποχές» (βλέπε «Ριζοσπάστη» 
20 και 21 Ιανουάριου).

Αλλά βέβαια, πέρα από υ
γειονομικές ζώνες και παλαι
ομοδίτικους αφορισμούς, η 
συμπεριφορά του κόσμου της 
Αριστερός απέναντι στην κυ
βέρνηση Σημίτη  θα εξαρτη- 
θεί από την πορεία και τον 
χαρακτήρα της πολιτικής της.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΝΔ

Το παγκόσμιο ρεκόρ 
του κ. Σεραφείμ

Ο ΤΟΜΕΑΣ Γυναικών της 
Νέας Δημοκρατίας (γραμ
ματέας του είναι η βουλευ
τής Πέλλας κυρία Πόπη 
Φουντουκίδου) οργανώνε
ται. Στις 3 Φεβρουάριου 
οργανώνει Πανελλήνια 
Συνδιάσκεψη Γυναικών με 
τη συμμετοχή περίπου 
2.000 γυναικών από όλη 
την Ελλάδα, μια συνδιά
σκεψη την οποία θα πρέπει 
ιδιαιτέρως να προσέξουν 
οι άνδρες πολιτικοί.

Το κύριο θέμα της Συν
διάσκεψης των Γυναικών 
της ΝΔ είναι η εφαρμογή ε
νός προγράμματος ίσων ευ
καιριών, όπως το ονομά
ζουν, που αν εφαρμοσιεί, 
ευελπιστούν ότι θα αλλάξει 
τη ζωή μας (των γυναικών 
σίγουρα).

Το πρόγραμμα αυτό, που 
ήδη αγκάλιασε ο πρόεδρος 
του κόμματος κ. Μιλτ. Ε- 
βερτ, περιλαμβάνει ανάμε
σα σια άλλα και ίσες δυνα
τότητες αγοράς εργασίας, ι
κανά εφόδια για επαγγελ
ματική κατάρτιση, ισότητα 
στην κοινωνική αξία (δηλα
δή «μοίρασμα» των ευθυ
νών για το σπίτι), ελαστική 
μορφή ενασχόλησης με 
πλήρη ασφαλιστική κάλυ
ψη, παράταση του ορίου 
προσλήψεων των γυναικών 
στο Δημόσιο ως το 40ό έ
τος της ηλικίας τους (σήμε
ρα είναι το 28ο), ώστε να 
τελειώνουν από τις υποχρε
ώσεις ανάθρεψης των παι
διών τους, γονική άδεια 
δύο ετών με παράλληλη α
σφαλιστική κάλυψη και χο
ρήγηση μέρους του μισθού 
τους και με γενικό σύνθημα 
«καμία γυναίκα πλέον ανα
σφάλιστη».

Ο Αρχιεπίσκοπος έχει ορκίσει εννέα πρωθυπουργούς 
και έξι Προέδρους της Δημοκρατίας

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ κ. Σερα
φείμ κατέχει ίσως ένα μοναδικό 
ρεκόρ. Είναι ο άνθρωπος που 
όρκισε τους περισσότερους Προ
έδρους της Δημοκρατίας και 
πρωθυπουργούς. Τον περασμένο 
Νοέμβριο είχε μια σημαντική, 
προσωπική επέτειο, αφού συ
μπλήρωσε 22 χρόνια από την η
μέρα που ανήλθε στον αρχιεπι
σκοπικό θρόνο. Στα 22 αυτά 
χρόνια όρκισε εννέα πρωθυ
πουργούς και έξι Προέδρους της 
Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανο
μένου και εκείνου της χούντας.

Ολους όσους όρκισε ο αρχιε
πίσκοπος βρίσκονται σήμερα εν 

ζωή, πλην του Κ. Τσάτσου, που εξελέγη Πρόεδρος της Δημο
κρατίας το 1976. Συγκεκριμένα, ο αρχιεπίσκοπος όρκισε το 
1973 τον χουντικό Α. Ανδρουτσόπουλο και τον επίσης χουντι
κό κ. Φ. Γκιζίκη. Το 1974 και το 1977 τον κ. Κ. Καραμανλή 
ως Πρωθυπουργό. Το 1975 τον κ. Μ. Στασινόπουλο ως Πρόε
δρο της Δημοκρατίας. Το 1976 τον Κ. Τσάτσο επίσης ως Πρό
εδρο της Δημοκρατίας. Το 1980 τον κ. Γ. Ράλλη ως Πρωθυ
πουργό, το 1980 και το 1990 τον κ. Καραμανλή ως Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας. Το 1981, 1985 και 1993 τον κ. Α. Παπαν- 
δρέου ως Πρωθυπουργό. Το 1985 τον κ. Χρ. Σαρτζετάκη ως 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το 1989 όρκισε τον κ. Τζ. Τζανε- 
νετάκη και τον κ. Ηεν. Ζολώτα ως Πρωθυπουργούς. Το 1990 
τους κ. I. Γρίβα (ως υπηρεσιακό) Πρωθυπουργό και τον κ. Κ. 
Μητσοτάκη. Το 1995 τον κ. Κ. Στεφανόπουλο ως Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και την περασμένη Δευτέρα όρκισε τον κ. Κ. 
Σημίτη ως Πρωθυπουργό.

ΑΝΤΙΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ Η... ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Είκοσι δύο χρόνια στον αρ
χιεπισκοπικό θρόνο έκλει
σε ο κ. Σεραφείμ

ΜΟΝΟ δύο γυναίκες -  η κυρία Βάσω Παπανδρέου ως «υπε- 
ρυπουργός» Ανάπτυξης και η κυρία Ελισάβετ (Μπέτυ) Παπα- 
ζώη -  συμμετέχουν στην υπό τον κ. Κ. Σημίτη κυβέρνηση. Γυ
ναίκες υπουργοί δεν υπήρχαν καθόλου στην πρώτη κυβέρνηση 
της μεταπολίτευσης, στην τελευταία κυβέρνηση της Νέας Δη
μοκρατίας πριν από την άνοδο του ΠαΣοΚ στην εξουσία το 
1981 και στην κυβέρνηση του κ. Η. Ζολώτα.

Από το 1974 ως σήμερα έχουν περάσει τις πόρτες της Βου
λής 911 άνδρες και μόλις 45 γυναίκες. Ο Τομέας Γυναικών 
του ΠαΣοΚ είχε προκαταβολικά (δύο ημέρες πριν από τον σχη
ματισμό της κυβέρνησης) ζητήσει από τον κ. Σημίτη να συμπε- 
ριλάβει στο κυβερνητικό σχήμα όσο το δυνατόν περισσότερες 
γυναίκες.

Γιατί γκρινιάζουν 
οι κεντρογενεί$

Εμειναν εκτός κυβέρνησης και άρχισαν 
την κριτική για τις επιλογές του κ. Σημίτη

ΤΗΝ ΟΡΓΉ των περισσοτέρων 
στελεχών του ΠαΣοΚ έχει προ- 
καλέσει η στάση ορισμένων κε- 
ντρογενών βουλευτών, οι οποίοι 
από την επομένη της ορκωμο
σίας της νέας κυβέρνησης άρχι
σαν και την κριτική και την γκρί
νια. Βασική αιτία της «διαμαρ
τυρίας» τους είναι ότι ο κ. I. Χα- 
ραλαμπόπουλος (76 ετών) πα- 
ρέμεινε εκτός κυβέρνησης, ό
πως παρέμειναν και ορισμένοι 
άλλοι κενιρογενείς.

Οι κενιρογενείς δεν φαίνεται 
να έχουν την κατανόηση κανε- 
νός. Οι βουλευτές που πρόσκει- 
νται στον κ. Α. Τσοχατζόπουλο 
λένε στους διαδρόμους της Βου
λής «καλά να πάθουν» που έπει
σαν τον κ. I. Χαραλαμπόπουλο 
να θέσει υποψηφιότητα, κάτι 
που ευνόησε -  όπως υποστηρί
ζουν -  την υποψηφιότητα του κ. 
Σημίτη. Οι βουλευτές που πρό- 
σκεινται στον κ. Γ. Αρσένη τους 
κατηγορούν ότι με τη στάση 
τους στην εκλογή πρωθυπουρ
γού κάθε άλλο παρά ευνόησαν 
τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, ε
νώ οι «προεδρικοί» ούτε καν θέ
λουν να τους ακούσουν, γιατί πι

στεύουν ότι στον δεύτερο γύρο όλοι τους ψήφισαν τον κ. Σημί
τη. Οταν μάλιστα ορισμένοι κενιρογενείς βουλευτές θέλησαν 
την Τρίτη το απόγευμα να συναντηθούν στο Ωνάσειο με τον 
πρώην πρωθυπουργό κ. Α. Παπανδρέου δεν το πέτυχαν, ενώ 
οι κκ. Κατσιφάρας, Χυτήρης κλπ. τον είδαν.

Οι βουλευτές που πρόσκεινται στον πρωθυπουργό κ. Κ. Ση
μίτη αναφέρουν ότι η «γκρίνια» των κεντρογενών είναι υπερ
βολική, αφού πρόθεση του κ. Σημίτη ήταν να δημιουργήσει έ
να ολιγομελές ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα, πράγμα το οποίο 
έκανε. Οι κενιρογενείς όμως αντιτάσσουν το επιχείρημα ότι 
«πάντοτε υπήρχε χώρος και για έναν από εμάς» και υποδει
κνύουν βεβαίως τον κ. Χαραλαμπόπουλο.

Πάντως και οι ίδιοι δεν φαίνεται να συμφωνούν σε όλα, α
φού ορισμένοι κενιρογενείς βουλευτές κατηγορούν ευθέως 
τους κκ. Βερυβάκη και Κρητικό ότι πίεσαν τον κ. Χαραλαμπό
πουλο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της κυβέρνη
σης, τη στιγμή που γνώριζαν άτι θα συγκέντρωνε ελάχιστες ψή
φους, πράγμα που έγινε. Στις αμέσως επόμενες ημέρες οι κε- 
ντρογενείς βουλευτές πρόκειται και πάλι να συναντηθούν για 
να καθορίσουν τη στάση τους εν όψει του συνεδρίου.

Ο «προεδρικός» κ. Τ. Χυτή
ρης (πάνω) και ο «κεντρο- 
γενής» κ. Ελ. Βερυβάκης 
(κάτω)

Το όνομα του Ανδρέα
Ο κ. Ν. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ διηγείται ένα χαρι

τωμένο περιστατικό. Οταν προ μηνών κυ
κλοφόρησε το βιβλίο του «Δέκα μύθοι και μια ι

στορία» συνάντησε από τις πρώτες κιόλας ημέ
ρες μια εντυπωσιακή εκδοτική 
απήχηση. «Θα οφείλεται στο  
όνομα...», σκέφθηκε με με
τριοφροσύνη. Μια μέρα συνα
ντήθηκε με τον πατέρα του και 
θεώρησε καλό να του μεταφέ
ρει αυτή τη σκέψη. «Το βιβλίο 
πάει πολύ καλά», του είπε. «Α
ναπάντεχα καλά! Μάλλον θα ο
φείλεται στο όνομα...». 
«Μπα», του απάντησε ο Α. Πα
πανδρέου. «Και εγώ με το ίδιο 

όνομα έβγαλα ένα βιβλίο για την Ελλάδα προς 
το 2000 αλλά πούλησα μόνο δύο χιλιάδες αντί
τυπα!».

Ηθικόν δίδαγμα; Το διατύπωσε ο ίδιος ο Αν- 
δρέας Παπανδρέου, και μάλιστα με χιούμορ: 
δεν αρκεί το όνομα, χρειάζεται και η χάρη... Α
κριβώς όπως δεν πουλάει υποχρεωτικά βιβλία 
κάποιος επειδή λέγεται Παπανδρέου, έτσι και 
δεν μπορεί κάποιος άλλος να κάνει πολιτική ε
πικαλούμενος απλώς το όνομα του Παπανδρέ
ου. Το θυμήθηκα αυτό μετά την εκλογή της νέας 
κυβέρνησης, όταν άπανιες (και πρώτοι οι ίδι
οι...) έσπευσαν να συνομολογήσουν ότι στη σύν
θεσή της δεν περιλαμβάνονται οι επονομαζόμε
νοι «προεδρικοί». Λες και το όνομα κοτζάμ Αν
δρέα Παπανδρέου μπορεί να χρησιμοποιείται 
ως άλλοθι για να είναι υφυπουργός ο Κοκκινο- 
βασίλης*.

Η τρέχουσα πολιτική τυπολογία αναγνωρίζει 
πολλές κατηγορίες: δεξιούς και αριστερούς, φι
λελεύθερους και κεντρώους, σοσιαλιστές και

βασιλόφρονες, κομμουνιστές και ρεπουμπλικα- 
νούς, εκσυγχρονιστές και λαϊκιστές... Ουδέπο
τε, όμως, άκουσα να υπάρχει η πολιτική συνο
μοταξία του «προεδρικού». Και ο λόγος είναι α
πλός... Διότι τι σημαίνει «προεδρικός» όταν δεν 
υπάρχει ο πρόεδρος; Ή  τι είναι το «περιβάλλον» 
χωρίς τον «περιβαλλόμενο»; Ενα τίποτα! Η πολι
τική, ευτυχώς, γίνεται με όρους πολιτικούς. Ού
τε με όρους παρέας, ούτε με όρους εγγύτητας.

Στο σημερινό ΠαΣοΚ εμφανίζεται αυτή η εν
διαφέρουσα κατηγορία ανθρώπων, «των προε
δρικών χωρίς πρόεδρο», όχι ως διακριτό ιδεο
λογικό ρεύμα ούτε ως διαφορετική πολιτική 
πρόταση. Απλώς ως ένα εσωτερικό σύστημα 
μιας προσωπικής εξουσίας που αιφνιδίως (αλ
λά όχι αναιτίως...) βρέθηκε εκτός εξουσίας. Και 
λοιπόν; Οι «νομ ιμόφρονες», οι «loyalistes» της 
Γαλλικής Επανάστασης, εκπροσωπούσαν υποτί
θεται μια νομιμότητα που καταλύθηκε από μια 
επανάσταση και προσδοκούσαν την παλινόρθω
ση ενός καθεστώτος, όχι ενός προσώπου. Οι 
«νομιμόφρονες» του ΠαΣοΚ τι ακριβώς προσ
δοκούν; Προέρχονται από ένα προσωπικό σύ
στημα εξουσίας, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι 
δεν πρόκειται ποτέ να ξαναϋπάρξει. Θεώρησαν 
ενδεχομένως ότι η νομιμοφροσύνη αυτή θα ή
ταν επαρκές και πειστικό επιχείρημα για να 
τους εξασφαλίσει τη διαδοχή; Επεσαν έξω, τέ
λος!

Ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου το προέβλε- 
ψε εγκαίρως: το όνομα δεν πουλάει... Οι «προε
δρικοί» ως «πρώην περιβάλλον προέδρου» θα 
ενδιαφέρουν όλο και λιγότερο. Ως προσωποπα
γής ομάδα λατρείας μπορεί να συνεισφέρουν 
στην έκδοση των «Απάντων» του Ανδρέα Πα
πανδρέου, στη δημιουργία Ιδρύματος Ανδρέα ή 
στη συντήρηση της ανάμνησης ενός πολύ μεγά-

λου πολιτικού. Χωρίς ιδιαίτερο πολιτικό λόγο, 
όμως, δεν μπορούν να βαρύνουν ούτε σας εσω
κομματικές ούτε στις γενικότερες πολιτικές εξε
λίξεις. Ο χρόνος κυλάει σε βάρος τους. Δεν υ
πάρχει «ανδρεϊσμός» χωρίς Ανδρέα, όπως δεν 
υπάρχει «καραμανλισμός» χωρίς Καραμανλή ή 
«μιτερανισμός» χωρίς τον Μιτεράν. Κακά τα 
ψέματα... Οι μεγάλοι πολιτικοί παράγουν μεγά
λη πολιτική. Δεν δημιουργούν ιδεολογικά ρεύ
ματα ούτε σχολές σκέψης. Οι ίδιοι κληροδοτούν 
στους επιγόνους τους το αδιαμφισβήτητο δίδαγ
μα: μόνο η πολιτική πουλάει, όχι το όνομα.

Το ΠαΣοΚ θα ήταν ευτυχές αν μπορούσε να 
κατανοήσει σε βάθος αυτό το τόσο απλό μήνυ
μα του ιδρυτή του· και αν μπορούσαν να το κα
τανοήσουν κυρίως αυτοί που εξ ονόματος του 
προσπαθούν να σταματήσουν την πολιτική. Οσο 
πιο γρήγορα γυρίσουν σελίδα τόσο μεγαλύτερες 
πιθανότητες έχουν να βρουν το όνομά τους 
γραμμένο σε αυτήν που θα ακολουθήσει.

Αξίζει ίσως να το θυμίσουμε... Ο Σαίξπηρ βά
ζει στον «Ιούλιο Καίσαρα» τον Βρούτο να λέει 
την υπέροχη φράση: «Δεν είναι ότι αγαπούσα 
λιγότερο τον Καίσαρα. Αλλά αγαπούσα περισ
σότερο τη Ρώμη...». Το πρόβλημα δεν είναι η 
πατροκτονία ως πράξη αλλά στο όνομα ποιου υ
πέρτερου συμφέροντος θα συντελεστεί. Για άλ
λη μία φορά: το όνομα... Δεν ξέρω αν ο Βρούτος 
έσωσε τη Ρώμη. Το βέβαιο είναι ότι μια πατρο
κτονία άνοιξε τις διαδικασίες για ένα λαμπρό 
πεπρωμένο, για μια νέα αίγλη. Η συνέχεια, βλέ
πετε, είναι μια έννοια συντηρητική. Η Αριστερά, 
η Κεντροαριστερά αν θέλουμε να υιοθετήσουμε 
την ορολογία της μόδας, είναι η παράταξη της 
συνεχούς ρήξης. Ακόμη και με τον πιο πρόσφα
το εαυτό της. Ακόμη και με αυτούς που την δη
μιούργησαν...

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ψηφίστηκε ως γνωστόν στη 
Βουλή. Με τον απολογισμό 
του κράτους όμως τι γίνε
ται; Σύμφωνα με τα άρθρα 
122 και 123 του Κανονι
σμού της Βουλής, συζητού- 
νιαι και ψηφίζονται ενιαί
ους κατά τον μήνα Δεκέμ
βριο ο προϋπολογισμός 
(που αφορά το προσεχές έ
τος) και ο απολογισμός και 
ο ισολογισμός (που αφο
ρούν την εκτέλεση και δια
χείριση του παρελθόντος έ
τους). Η Βουλή, φέρ’ ει- 
πείν, τον Δεκέμβριο του 
’95 ψήφισε τον προϋπολο
γισμό για το 1996 και τον 
απολογισμό και ισολογι
σμό του 1994. Ο χρόνος 
που διατίθεται για την ενι
αία συζήτηση και ψήφισή 
τους είναι το πολύ τρεις 
πλήρεις συνεδριάσεις στη 
Διαρκή Επιτροπή Οικονο
μικών Υποθέσεων και πέ
ντε το πολύ πλήρεις συνε
δριάσεις στην ολομέλεια.

Ως εδώ καλά. Ολα όμως 
αυτά τηρούνται; Οχι, είναι 
η απάντηση και πολλοί νο
μικοί υποστηρίζουν ότι η 
ρύθμιση αυτή είναι και πα
ράνομη και αντίθετη προς 
το Σύνταγμα που επιτάσσει 
χωριστή διαδικασία για 
την έγκριση του απολογι
σμού και του ισολογισμού 
του κράτους καθώς και τη 
σύσταση και λειτουργία επί 
διαρκούς βάσεως ειδικής 
εξεταστικής επιτροπής 
βουλευτών, η οποία ως σή
μερα ουδέποτε συνεσιήθη.

Η ενιαία διαδικασία, υ
ποστηρίζουν οι νομικοί, 
αλλά και βουλευτές της α
ντιπολίτευσης παρέχουν εξ 
αντικειμένου μηδενικά 
χρονικά περιθώρια στους 
βουλευτές να ελέγξουν τη 
διαχείριση και εκτέλεση 
του προϋπολογισμού, οι 
δαπάνες του οποίου κυμαί
νονται ετησίως στα 8 τρισ. 
δρχ. Δεν είναι καθόλου υ
περβολή να λεχθεί ότι οι 
βουλευτές υπερψηφίζουν 
ή καταψηφίζουν τον απο
λογισμό χωρίς να γνωρί
ζουν το γιατί.

Είναι χαρακτηριστικό ό
τι η έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για τον απολο
γισμό του έτους 1994, που 
υποβάλλεται στη Βουλή, 
βάσει του άρθρου 98 του 
Συντάγματος, δεν έχει ακό
μη δημοσιευθεί στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως 
ούτε έχει κατατεθεί στη 
Βουλή. Ετσι παρατηρείται 
το εξής παράδοξο φαινό
μενο. Ο απολογισμός ε- 
γκρίθηκε από τη Βουλή τον 
περασμένο Δεκέμβριο χω
ρίς οι βουλευτές να έχουν 
υπόψη τους τις παρατηρή
σεις του Ελεγκτικού Συνε
δρίου πάνω στον απολογι
σμό αυτό. Ο ίδιος ο πρόε
δρος της ΝΔ κ. Μιλτ. Ε- 
βερτ το είχε επισημάνει 
στην ομιλία του κατά τη 
συζήτηση του προϋπολογι
σμού και ζήτησε τον χωρι
σμό της διαδικασίας, χω
ρίς τότε όμως να δώσει κα
νένας σημασία.
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01 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΑΙ 01 ΜΙΖΕΣ
ΕΜΠΡΟΣ στον δρόμο που 
χάραξε η Αθήνα. Η κυπρια
κή κυβέρνηση κατήγγειλε ό
τι ορισμένοι επιδέξιοι έχουν 
εισχωρήσει στα εξοπλισιικά 
προγράμματα της Εθνικής 
Φρουράς με κύριο στόχο να 

.πάρουν μίξες! Ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Αμυνας της 
κυπριακής Βουλής κ. Τάκης 
Χατξηδημητρίου (και κοι
νοβουλευτικός εκπρόσωπος 
του σοσιαλιστικού ΕΔΕΚ) ή
δη κατήγγειλε επισήμως στη 
Βουλή την ύπαρξη ιδιωτών 
που εμφανίζονται ως «άν
θρωποι που επιθυμούν να 
προωθήσουν το ενιαίο α
μυντικό δόγμα», με στόχο -  
όπως είπε -  «να εξασφαλί
σουν προμήθειες από την 
αγορά οπλικών συστημά
των και άλλου υλικού από 
την Εθνική Φρουρά».

Το αξιοπερίεργο στις κυ
πριακές καταγγελίες είναι 
ότι πίσω από τους «ιδιώτες» 
αυτούς βρίσκονται διάφο
ροι «αεριτζήδες» από την Α
θήνα που επιχειρούν προς 
δικό τους όφελος να εκμε- 
ταλλευθούν με το τον πιο 
προσοδοφόρο τρόπο τις α
γορές οπλικών συστημάτων 
από την κυπριακή κυβέρνη
ση. Ο κ. Χατξηδημητρίου 
συγκεκριμένα «φωτογράφη
σε» τέτοιους «προμηθευ
τές». Στη Λευκωσία ήδη 
σπεύδει ο υφυπουργός Ε
θνικής Αμυνας κ. Ν. Κου- 
ρής και ανάμεσα στα θέμα
τα που θα συζητηθούν είναι 
και αυτό των... «προμηθει
ών».

Η κυπριακή κυβέρνηση 
έχει προγραμματίσει αγορές 
σύγχρονων οπλικών συστη
μάτων αξίας δισ. κυπρια
κών λιρών και πολλές χώ
ρες, παρά τη σχετική απαγό
ρευση της Ουάσιγκτον, δεί
χνουν ιδιαίτερο ενδιαφέ
ρον. Πριν από λίγες ημέρες 
-  όπως αποκαλύπτει ο «Οι
κονομικός Ταχυδρόμος» -  η 
Επιτροπή Αξιολόγησης του 
κυπριακού υπουργείου Αμυ
νας απέρριψε εισήγηση για 
την αγορά συγκεκριμένου 
τύπου πυρομαχικού από την 
ΠΥΡΚΑΛ, διότι δεν παράγε- 
ται στην Ελλάδα. Την ίδια 
στιγμή όμως υπεγράφη συμ
φωνία με την ΕΒΟ για την 
αγορά αυτομάτων όπλων ό- 
3 (όμοια με αυτά που χρησι
μοποιεί ο ελληνικός στρα
τός) προς 900 δολάρια το 
τεμάχιο!

ΠΡΟΣΩΠΑ I ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Οι τρει$ άνθρωποι 
του Πρωθυπουργού Ο κ. Χαρνι κάνει 

μπίζνες στην Ελλάδα
Οι κκ. Τσουκάχος, Θέμελης και Μανχέλης 
είναι οι πιο στενοί συνεργάτες του κ. Σημίτη

Ο κ. Θ. Τσουκάτος, από τους πλέον στενούς συνεργάτες του 
πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη, θα επωμιστεί τώρα το βαρύ έργο 
προετοιμασίας της υποψηφιότητας Σημίτη στο επόμενο συνέ
δριο του ΠαΣοΚ, το οποίο -  όπως αποφάσισε η Κεντρική Επι
τροπή -  θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου. Ο κ. Τσουκά
τος, ο οποίος είναι νυμφευμένος με την κυρία Πόπη Τσουκά- 
χου, σημαντικό στέλεχος στη ΓΣΕΕ, ήταν ο άνθρωπος που, αν 
και πήγε αργά κοντά στον κ. Σημίτη, πέτυχε να αποκτήσει ο 
Πρωθυπουργός σημαντική πρόσβαση στην οργανωμένη βάση 
του ΠαΣοΚ, στην αρχή στην Αττική, αργότερα στη Βόρεια Ελ
λάδα και μετά σε όλη τη χώρα. Πρόσβαση που ο κ. Σημίτης 
δεν είχε ποτέ, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα από τα συνιδρυτι- 
κά μέλη του ΠαΣοΚ.

Η προετοιμασία βεβαίως της υποψηφιότητας του κ. Σημίτη 
για το συνέδριο δεν πρέπει να θεωρείται καθόλου εύκολη υπόθε
ση, αφού όλες οι ομάδες του ΠαΣοΚ ήδη άρχισαν την προετοι
μασία τους με πρωταγωνιστές την «ομάδα Ακη» που εξακολουθεί 
να ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του κομματικού μηχανισμού.

Πρωτεύοντα ρόλο, όμως, στις παρασκηνιακές διαβουλεύ- 
σεις για τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης έπαιξε και ο πο
λιτικός σύμβουλος του κ. Σημίτη κ. Νίκος Θέμελης, ο οποίος 
τώρα εκ των πραγμάτων αναβαθμίζεται σε βασικό πλέον σύμ
βουλο του Πρωθυπουργού. Ο κ. Θέμελης είναι ο παλαιότερος 
συνεργάτης του κ. Σημίτη, βρίσκεται δίπλα του πάνω από μια 
δεκαετία και είναι δικηγόρος. Ως σήμερα είχε εργαστεί στη 
Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και διετέλεσε στέλεχος 
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ενώ ήταν και συνερ
γάτης του υπουργού Εξωτερικών κ. Θ. Πάγκαλου.

Ο τρίτος στενός συνεργάτης του νέου Πρωθυπουργού είναι 
ο κ. Ανασι. Μαντέλης, πρώην γενικός γραμματέας του υπουρ
γείου Βιομηχανίας, δικηγόρος, 40 ετών. Ο κ. Μαντέλης ήταν ο 
άνθρωπος που έκλεισε το ιστορικό ραντεβού Σημίτη - Στεφα- 
νόπουλου για να πάρει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ όλων σχεδόν των μελών του Εκτελεστικού Γρα
φείου προκάλεσε η αίτηση που υπέβαλε ο υπουργός Εξωτερι
κών κ. Θ. Πάγκαλος να επανέλθει στην Κεντρική Επιτροπή, α
πό την οποία παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος. Οι «εκτελεστικά- 
ριοι» βρέθηκαν, κατά τη συζήτηση της αίτησης, σε ένα δίλημ
μα: αν έπρεπε να παραπέμψουν την αίτηση στην Κεντρική Επι
τροπή, η οποία θα αποφάσιζε διά ψηφοφορίας ή θα έπρεπε 
το Εκτελεσπκό Γραφείο να πάρει «εδώ και τώρα» μια απόφα
ση. Τελικά, προτιμήθηκε η δεύτερη λύση και έτσι ο κ. Πάγκα
λος εξακολουθεί να παραμένει εκτός Κεντρικής Επιτροπής.

Το αιτιολογικό με το οποίο δεν έγινε δεκτή η αίτηση του κ. 
Πάγκαλου είναι ότι η θέση του αμέσως πληρώθηκε από τον 
βουλευτή Εύβοιας κ. Δ. Πιπεργιά (πρώην συνδικαλιστή της 
ΔΕΗ και προσκείμενο στον κ. Γερ. Αρίσένη), ο οποίος μετέχει 
εδώ και πολλούς μήνες ενεργά στη λειτουργία της.

Ποιους είδε και τι συζήτησε στην Αθήνα 
ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ

ΚΑΜΙΑ 
ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΙΣ ΔΕΚΟ

Ο κ. Γκάρι Χαρντ (τον θυμά
στε;) ήταν πριν από λίγες ημέ
ρες στην Αθήνα και είχε ενδια
φέρουσες συναντήσεις. Ο υπο
ψήφιος του Δημοκρατικού Κόμ
ματος, που είχε πολλές ελπίδες 
να γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ, 
αλλά απεσύρθη, λόγω ανάμει
ξης του ονόματος του σε σεξου
αλικό σκάνδαλο (ευνοώντας έ
τσι την υποψηφιότητα του κ. 
Κλίντον), φαίνεται ότι καθιστά 
την Αθήνα κέντρο των επιχειρη
ματικών και πολιτικών του ε
νεργειών.

Στην Αθήνα ο κ. Χαρντ συνα
ντήθηκε με δύο έλληνες πολιτι
κούς. Με τη βουλευτή της Νέας 
Δημοκρατίας κυρία Νίκη Τζα- 
βέλλα και το μέλος της Κεντρι

κής Επιτροπής του ΠαΣοΚ κ. Παντ. Οικονόμου. Θέμα των συ- 
ζητήσεών τους ο αγωγός φυσικού αερίου και ο αγωγός πετρε
λαίου και τα υπό κατασκευή λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, έ
να θέμα που ιδιαιτέρως ενδιαφέρει τους έλληνες εφοπλιστές.

Ο αμερικανός πολιτικός δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του και 
για τα Media και ανέπτυξε τα σχέδιά του για τηλεπικοινωνιακή 
σύνδεση των βαλκανικών χωρών καθώς και πολιτική δραστηριό
τητα μέσω του Ιντερνετ. Ο κ. Χαρντ έφυγε από την Αθήνα με την 
υπόσχεση σε έλληνες επιχειρηματίες και πολιτικούς ότι θα επα- 
νέλθει σπς 7 Φεβρουάριου για να συνεχίσει τις συζητήσεις τους.

ΠΟΙΟΣ ΟΑ ΔΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΝ ΚΛΙΝΤΟΝ
ΣΤΙΣ 9 ΜΑΙΟΥ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανό- 
πουλος θα έχει ένα σημαντικό ραντεβού. Πρόκειται να συνα
ντηθεί στον Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο Κλίντον και η συζή
τηση που θα έχουν χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση ουσια
στική. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τους αρχηγούς των 
δύο κρατών είναι η κατάσταση στα Βαλκάνια, το Κυπριακό 
και οι διμερείς σχέσεις.

Στην Αθήνα ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν ότι 
πριν από την επίσκεψη του Προέδρου Στεφανόπουλου στην 
Ουάσιγκτον θα προηγηθεί η επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. 
Κ. Σημίτη για συνομιλίες όχι μόνο με τον Πρόεδρο Κλίντον 
αλλά και με αμερικανούς αξιωματούχους. Ο κ. Σημίτης αμέ
σως μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης ανα
μένεται να προετοιμάσει τις επισκέψεις του (που θα είναι επι
σκέψεις - εργασίας) σε όλες τις πρωτεύουσες των χωρών - με
λών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προδικάζει 
ορισμένες εξελίξεις και έκα
νε πολλά κυβερνητικά στελέ
χη να ξαναβρούν τον ύπνο 
τους. Ο πρωθυπουργός κ. Κ. 
Σημίτης με επιστολή του 
προς όλους του υπουργούς 
και υφυπουργούς επισημαί
νει ότι δεν θα πρέπει να υ
πάρξουν αλλαγές σπς διοι
κήσεις οργανισμών που επο
πτεύουν, αφού η κυβέρνηση 
εξακολουθεί να είναι η ίδια 
και τάσσεται εναντίον κάθε 
«άκαιρης και άσκοπης» αλ
λαγής που μπορεί να δημι
ουργήσει και προβλήματα 
στην οικονομία.

Ο κ. Σημίτης αναφέρει ό
τι οι αλλαγές σπς διοικήσεις 
των οργανισμών πρέπει να 
γίνονται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και με μέτρο ώ
στε να μην υπάρξει οικονο
μική και πολιτική αναταρα
χή. Σε περίπτωση που ο υ
πουργός επιθυμήσει να αλ
λάξει διοίκηση οργανισμού 
που εποπτεύει, τότε υποχρε- 
ούται, όπως σημειώνεται 
στην πρωθυπουργική επιστο
λή -  να αποστείλει στο πρω- 
θυπουργικό γραφείο τρία ο
νόματα υποψηφίων από τα 
οποία το ένα θα εγκριθεί.

Ο κ. Α. Τσοχατζό- 
πουλος ήταν ο 

δράστης (άθελά του...) της 
προαγωγής του κ. Δ. Ρέπ- 
πα από υφυπουργό σε υ
πουργό Τύπου. Διαπιστώ
θηκε κυριολεκτικώς την ύ
στατη στιγμή πως αν το υ
πουργείο Τύπου ξαναγινό
ταν υφυπουργείο ι ου 
θα επέστρεφε στις αρμο
διότητες του παλαιού υ
πουργείου Προεδρίας, ά- 
ρα υπό τον κ. Τσοχατζό- 
πουλο. Πώς είπατε;

★  «Πολιτικό χώρο» 
θεωρεί ο κ. Δ. 

Τσοβόλας ότι του ανοίγει 
η εκλογή Σημίτη. Ηδη δη
λώνει απολύτως ικανοποι
ημένος από τη «λαϊκή 
συμμετοχή» στη συγκρότη
ση του Δημοκρατικού Κοι
νωνικού Κινήματος. Η έκ
πληξη; Ο κόσμος που εκ
δηλώνει ενδιαφέρον προ
έρχεται όχι μόνο από το 
ΠαΣοΚ αλλά σε μεγάλο 
ποσοστό και από την Πο
λιτική Ανοιξη.

Εφιάλτης

★  ΗΤΑΝ μια παρεξή
γηση και ευτυχώς ε

ξήγηση δόθηκε... Το τηλε
φώνημα του πρωθυπουρ
γού κ. Κ. Σημίτη στον κ. I. 
Χαραλαμπόπουλο, την πε
ρασμένη Κυριακή, έδωσε 
αφορμή για πολλές συζη
τήσεις. Πριν ή μετά τον 
σχηματισμό της κυβερνή- 
σεως; Οπως πάντα η αλή
θεια βρίσκεται στη μέση... 
Ο κ. Σημίτης τηλεφώνησε 
στον κ. Χαραλαμπόπουλο 
στις 8 και 20’ το βράδυ, ό
ταν η κυβέρνηση μεν είχε 
σχηματισθεί (ο κ. Χαραλα- 
μπόπουλος την είχε πλη- 
ροφορηθεί από τους τηλε
οπτικούς σταθμούς) αλλά 
πριν από την επίσημη ανα
κοίνωση της κυβερνήσεως 
από τον κ. Τ. Χυτήρη, η ο
ποία έγινε στις 8 και 45’.

Τη θέση του ανα
πληρωτή υπουργού 

Εξωτερικών αρνήθηκε να 
καταλάβει ο κ. I. Κρανι- 
διώτης. Ο λόγος ίσως εί
ναι σημαντικότερος από 
την άρνηση: ο κ. Κρανι- 
διώτης προσανατολίζεται 
να θέσει υποψηφιότητα 
για την Προεδρία της Κύ
πρου.

★  Ο κ. Π. Οικονό
μου πληροφόρησε 

τον πρωθυπουργό κ. Κ. 
Σημίτη, κατά την κοινή 
συνεδρίαση του Εκτελε
στικού με τον νεοεκλεγέ- 
ντα Πρωθυπουργό, ότι 
διαφωνεί μαζί του για την 
αντίληψη που έχει περί 
Ευρώπης. Δεν γνωρίζω αν 
έκτοτε ο κ. Σημίτης υπο
φέρει από αϋπνίες...
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Οι κίνδυνοι από ια καζίνο
Του Γ. I. Ρ α λ λ η

ΓΝΩΣΤΗ είναι η ροπή των 
Νεοελλήνων προς χα τυχη- 

ρά παιγνίδια, η οποία οτην πε
ρίπτωση της χαρτοπαιξίας εξε
λίσσεται συνήθως σε αχαλίνω
το, επιζήμιο και επικίνδυνο πά
θος. Οι σοβαρότερες εσιίες, ό
που καλλιεργείται και «φου
ντώνει» αυτό το πάθος, είναι τα 
κέντρα - λέσχες τυχηρών παι- 
γνίων, που είναι γνωστά με την 
πολύ αθώα χαϊδευτική ιταλική 
ονομασία «καζίνο». Και ενώ 
πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 
για το δραστικό περιορισμό, ι
δίως της χαρτοπαικτικής μα
νίας, συμβαίνει δυστυχώς το α
ντίθετο: διευκολύνεται η επέ
κτασή της και μάλιστα από την 
ίδια την πολιτεία, αφού σχεδιά
ζεται η λειτουργία δεύτερου κα
ζίνο στην Αθήνα και η ίδρυση 
νέων στη Βόρεια Ελλάδα, στην 
Πελοπόννησο, στην Ηπειρο και 
στη Στερεά Ελλάδα. Αν έτσι έ
χουν τα πράγματα, μεγάλος εί
ναι ο κίνδυνος να παρασυρθεί 
σε γενική χαρτοπαιξία ο ελληνι
κός πληθυσμός σε κάθε γωνιά 
της χώρας.

Δεν μου διαφεύγει, βέβαια, 
το γεγονός ότι το κράτος ωφε
λείται οικονομικά από τη λει
τουργία των καζίνο, αφού ση
μαντικά ποσά, από εκείνα που 
χάνουν σ’ αυτά οι παίκτες, εισ
ρέουν στα δημόσια ταμεία. Αυ
τό όμως δεν πρέπει ασφαλώς 
να αποτελεί το αποκλειστικό 
κριτήριο για την αβασάνιστη ί
δρυση νέων καζίνο σε οποιαδή
ποτε περιοχή της επικράτειας, 
ακόμη και ακριτική όπως είναι 
η Ηπειρος, ώστε να μεταβλη
θούν οι Ελληνες και ιδιαίτερα 
οι νέοι μας, η σπουδάζουσα νε
ολαία μας, οι αγρότες μας και 
οι άνθρωποι του καθημερινού 
μόχθου σε μανιακούς επαγγελ- 
ματίες χαρτοπαίκτες. Αν όμως 
το ζήτημα αντιμετωπίζεται με 
αυτή τη μονόπλευρη συλλογι
στική της αυξήσεως των κρατι
κών εσόδων από τη διευκόλυν
ση της χαρτοπαιξίας, τότε γιατί 
το κράτος να μην αναλάβει και 
την εμπορία ναρκοπικών, από 
την οποία τα έσοδά του, συ- 
γκρινόμενα με εκείνα που προ
έρχονται από τη λειτουργία των 
καζίνο, θα ήταν πολλαπλάσια. 
Η δικαιολογία που προβάλλε
ται για την ίδρυση νέων καζίνο, 
ότι δηλαδή οι Ελληνες χαρτο-

Ο κ. Γ. 1. Ράλλης είναι πρώην 
Πρωθυπουργό*:.

παίζουν σε λέσχες, καφενεία 
και σπίτια, ωφέλιμο συνεπώς 
θα ήταν το κράτος να εκμεταλ
λεύεται οικονομικά αυτή τη μα
νία τους, θα μπορούσε να ιαχύ- 
οει αναλογικά και για τη διακί
νηση και εμπορία ναρκωτικών. 
Αφού είναι βέβαιο ότι στη χώ
ρα μας πολλοί, δυστυχώς, κά
νουν χρήση ναρκωτικών ου
σιών, από την παράνομη διάθε
ση των οποίων οι επιτήδειοι έ
μποροι κερδίζουν μεγόϊλα χρη
ματικά ποσά, γιατί το κράτος
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να αφήνει ανεκμετάλλευτη μια 
τόσο κερδοφόρα «επιχείρηση»; 
Είναι προφανές ότι, αν επικρα
τούσε αυτή η αντίληψη, θα προ- 
καλούσε τη γενική κατακραυγή 
και είναι πράγματι απορίας ά
ξιο γιατί την ίδια επικριτική α
ντίδραση δεν προκαλεί η επιλο
γή του εκμαυλίσματος μεγάλου 
μέρους των Ελλήνων με την ί
δρυση νέων καζίνο.

Ασφαλώς, το καζίνο της 
Χαλκιδικής χρειαζόταν, γιατί 
είχε διαπιστωθεί ότι οι μανιώ
δεις χαρτοπαίκτες της Βόρειας 
Ελλάδας κατέφευγαν στα καζί
νο της πρώην Γιουγκοσλαβίας 
για να ικανοποιήσουν το πάθος 
τους. Ομως, η ίδρυση και άλ

λων καζίνο, εκτός από αυτό της 
Χαλκιδικής, είναι κατά τη γνώ
μη μου εντελώς αδικαιολόγητη.

Αν υπήρχαν σχετικά (ποτιστι
κά στοιχεία, είμαι βέβαιος ότι 
θα αποδεικνυόταν πως το απο
τέλεσμα της λειτουργίας των 
κέντρων τυχηρών παιγνίων (κα
ζίνο κλπ.) είναι η αύξηση της ε
γκληματικότητας. Εκτός όμως 
απ’ αυτή, όσον αφορά ιδιαίτε
ρα τους νέους, τα στοιχεία θα 
έδειχναν ότι αυτά τα κέντρα α
πομακρύνουν τη νεολαία μας α
πό τις σπουδές της, καλλιερ
γούν τη νωθρότητα και εκτρέ
φουν την προσδοκία του εύκο
λου κέρδους χωρίς κόπο, που 
μετουσιώνεται μακροπρόθεσμα 
σε πάγια αντίληψη ανπμετωπί- 
σεως της ζωής.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εί
ναι σχετική παρατήρηση ξένου 
επιστήμονα, σύμφωνα με την 
οποία μικρός αριθμός φοιτη
τών και των δύο φύλων, που α
σχολούνται με το αγωνιστικό 
μπριτζ, κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, παραμέλησαν 
τα μαθήματά τους και αδιαφό
ρησαν για την επίδοσή τους σ’ 
αυτά. Μάλιστα, ορισμένοι από 
αυτούς έφτασαν στο σημείο να 
εγκαταλείψουν το πανεπιστή
μιο διακόπτοντας εντελώς τη 
φοίτησή τους, γιατί τους κατέ
λαβε η μανία και η φιλοδοξία 
να εξελιχθούν σε άρισιους παί
κτες του μπριτζ. Οταν όμως αυ
τά συμβαίνουν στην περίπτωση 
του αγωνιστικού μπριτζ, που εί
ναι τεχνικό παιχνίδι, δεν έχει 
καμιά σχέση με τη χαρτοπαιξία 
και οι συμμετέχοντες σ’ αυτό 
δεν διακινδυνεύουν χρήματα 
αλλά παίζουν μόνο για την ηθι
κή διάκρισή τους, εύκολα ανα
λαμβάνεται κανείς ποιοι κίνδυ
νοι απειλούν τη νεολαία μας ό
ταν την εθίζουμε στη χαρτοπαι
ξία.

Από φίλους, που είχαν επι- 
ακεφθεί το καζίνο του Λουτρα
κιού, πληροφορήθηκα άτι η 
σύνθεση της πελατείας του εί
ναι σε μεγάλο ποσοστό νέοι και 
μισθωτοί ή αγρότες. Εύλογα 
μπορεί κανείς να σκεφθεί ότι έ
νας τραπεζικός υπάλληλος, λό

γου χάρη, ή κάποιος ταμειακός 
ή εφοριακός, που έχει χάσει 
χαρτοπαίζοντας όλες του τις οι
κονομίες, είναι δυνατόν -  για 
να ικανοποιήσει το πάθος του -  
να καταχραστεί χρήματα της 
τράπεζας ή του δημοσίου ταμεί
ου, με την ελπίδα ότι τελικά θα 
κερδίσει και θα αποδώσει όσα 
έχει υπεξαιρέσει. Οι περισσότε
ρες πιθανότητες, όμως, είναι να 
χάσει και εκείνα που καταχρά- 
στηκε και να οδηγηθεί σπς φυ
λακές.

Οι παίκτες στα καζίνο, κα
θώς διατρέχουν τον κίνδυνο να 
εξελιχθούν σε μανιώδεις χαρ
τοπαίκτες, είναι δυνατόν να 
φτάσουν ως τη διάπραξη ε
γκλημάτων του κοινού ποινι
κού δικαίου, π.χ. κλοπών, 
διαρρήξεων, καταχρήσεων, μη 
αποκλεισμένου ακόμη και αυ
τού του φόνου. Προκειμένου 
να ικανοποιήσουν το πάθος 
τους, αδιαφορούν εντελώς για 
τις συνέπειες των πράξεών 
τους, έστω και αν αυτές μπορεί 
να φτάσουν ως την αφαίρεση ή 
την απώλεια της ζωής συναν
θρώπων τους. Στο σημείο αυ
τό, θα ήθελα να υπενθυμίσω 
την περίπτωση του ήρωα του 
διηγήματος «Η Ντάμα Πίκα» 
του Αλέξανδρου Πούσκιν. Ο ή- 
ρωας, μανιώδης χαρτοπαίκτης, 
είχε παρατηρήσει ότι η, επίσης 
χαρτοπαίκτρια, ηλικιωμένη κό
μισσα κέρδιζε συνεχώς, ενώ 
αυτός έχανε. Τυφλωμένος, λοι
πόν, από το πάθος, προκειμέ
νου να μάθει το μυστικό που ε
κείνη διέθετε για να κερδίζει 
στα χαρτιά, δεν δίστασε να την 
τρομοκρατήσει σε βαθμό που 
προκάλεσε το θάνατό της.

Οσο για τα άλλα τυχηρά παι
γνίδια, όπως είναι το ΠΡΟ-ΠΟ, 
το ΛΟΤΤΟ και τα εθνικά, κρατι
κά και άλλα λαχεία, πρέπει να 
σημειωθεί ότι αυτά δεν εγκυμο
νούν τους κινδύνους των παι- 
γνίων των καζίνο (ρουλέτας, 
μπακαρά, μπλακ-τζακ), γιατί οι 
παίκτες πολύ λίγο χρόνο αφιε
ρώνουν σ’ αυτά, ασχολούμενοι 
μόνο μία ή δύο φορές την ε
βδομάδα και η συμμετοχή τους 
τερματίζεται με την κατάθεση

των δελτίων και των χρημάτων 
στα πρακτορεία· έτσι, δεν πα
ραμελούν τις εργασίες τους. Ε
πειτα, τα ποσά που παίζονται 
είναι κατά γενικό κανόνα μι
κρά· λόχου χάρη το 80% των 
παικτών του ΛΟΤΤΟ συμμετέχει 
με ποσό όχι μεγαλύτερο από 
1.000 δραχμές.

Αντίθετα, οι πελάτες των κα
ζίνο, μερικές φορές, παίζουν α
διάκοπα επί ολόκληρο δωδεκά- 
ωρο και επόμενο είναι να μην 
ασχολούνται με την εργασία
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τους. Οσο για τα ποσά που εκεί 
παίζονται, μπορεί να φτάσουν 
ακόμη και σε ολόκληρες περι
ουσίες, όταν οι παίκτες κυριευ
τούν από το μανιακό πάθος, υ
πό την επήρεια του οποίου δεν 
είναι σε θέση να ελέγξουν ούτε 
τη σκέψη τους, ούτε τις πράξεις 
τους. Πρόσφατο χαρακτηριστι
κό παράδειγμα αποτελούν όσα 
συνέβησαν την προπερασμένη 
εβδομάδα στο καζίνο της Ξάν
θης. Οι θαμώνες των καζίνο 
διακινδυνεύουν κάθε τρία ή 
τέσσερα λεπτά -  κατά μέσο όρο 
-  τα ποσά με τα οποία συμμετέ
χουν και, όταν χάνουν, παρασύ- 
ρονται στον πειρασμό να δια
κινδυνεύσουν στην επόμενη

«μπίλιά» κάθε φορά και μεγα
λύτερο ποσό χρημάτων. Γι’ αυ
τό, στα καζίνο του εξωτερικού
-  και φαίνεται ότι παρόμοια 
κρούσματα παρουσιάστηκαν 
και στα ελληνικά καζίνο -  έχει 
επισημανθεί ότι συχνάζουν πα
ράνομα ιδιώτες ενεχυροδανει- 
στές, οι οποίοι αγοράζουν «έ
ναντι πινακίου φακής» τα κο
σμήματα και τα χρυσά ρολόγια 
των παικτών, που, μολονότι έ
χουν χάσει τις οικονομίες τους, 
αδυνατούν να απομακρυνθούν
-  έστω και τότε -  από το καζί
νο, με αποτέλεσμα να τους «ξε
τινάζουν» αυτοί οι καραδοκού- 
ντες επιτήδειοι. Είναι, άλλωστε, 
γνωστό ότι ορισμένοι από εκεί
νους που χάνουν δεν αντέχουν 
το μέγεθος της συμφοράς και 
αυτοκτονοόν, ενώ άλλοι μετα
βάλλονται σε αξιολύπητα τρα
γικά ερείπια και άλλοι οδηγού
νται στο έγκλημα.

Οπως σημείωσα και προη
γουμένως, δεν παραγνωρίζω το 
σημαντικό οικονομικό όφελος 
που έχει το κράτος από τη λει
τουργία των καζίνο. Είναι ό
μως λάθος να περιορίζεται μό
νον στον οικονομικό παράγο
ντα το ενδιαφέρον της πολιτεί
ας και να αγνοούνται οι άλλες 
σοβαρές ηθικές και κοινωνικές 
παράμετροι και έτσι αβασάνι
στα να λαμβάνονται αποφά
σεις για την ίδρυση καζίνο σπς 
περισσότερες περιοχές της χώ
ρας. Καλά είναι τα έσοδα, όχι 
όμως να εξασφαλίζονται «πό
ση θυσία», γιατί αυτό αποτελεί 
επικίνδυνη υπερβολή, που σε 
τελευταία ανάλυση εξουδετε
ρώνει το οποιοδήποτε οικονο
μικό όφελος.

Νομίζω ότι αρκετά είναι τα 
χρήματα που εισρέουν στον 
κρατικό προϋπολογισμό από τα 
δελτία του ΠΡΟ-ΠΟ και του 
ΛΟΤΤΟ, καθώς και από τη διά
θεση των διαφόρων λαχείων. 
Πληροφορούμαι ότι, κατά το έ
τος 1995, το ύψος των δημο
σίων εσόδων από τις πηγές αυ
τές έφτασε στα 250 δισεκατομ
μύρια περίπου. Ας αρκεστεί, 
λοιπόν, σε αυτά το κράτος και 
ας εγκαταλείψει τα σχέδια για 
την ίδρυση και άλλων καζίνο. 
Οσο γι’ αυτά που ήδη λειτουρ
γούν, καλό θα ήταν να υποχρε
ωθούν οι πελάτες τους να επι
δεικνύουν κατά την είσοδο πι
στοποιητικό φορολογικής τους 
ενημερότητας, όπως γινόταν άλ
λοτε στο καζίνο της Πάρνηθας.

Η αξιολόγηση ms Ilaiôeias 
και η παιδεία ms AÊioÀôynons

Τ ο υ  Π. ΣΠ Υ ΡΑ Κ Η

Ε ΙΝΑΙ πολύ πρόσφατη η δημοσιοποίηση της 
πρόθεσης του υπουργείου Παιδείας μας για 

αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών μο
νάδων των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μερικά σχόλια είναι α
παραίτητα για να δειχθεί ότι πραγματικά επιχει
ρεί κανείς την επιστημονική αξιολόγηση πολύ
πλοκων, δυναμικών συσιημάτων με κοινωνική 
διάσταση, όπου όχι μόνο οι μέσοι όροι αλλά και 
οι ιδιομορφίες και οι ασυνεχείς μεταβολές χαρα
κτηρίζουν την εξέλιξή τους.

Το ζήτημα της αξιολόγησης συστημάτων (και 
κοινωνικών δομών) έχει επανειλημμένα απασχο
λήσει την επιστημονική κοινότητα. Το ζήτημα εί
ναι περισσότερο οξύ όταν υπάρχουν συχνοί οχε- 
διασμοί (βλ. νομοσχέδια) με αδοκίμαστα και α
βέβαια χαρακτηριστικά.

Η αξιολόγηση αφορά πολλές φάσεις: η μετα
βατική φάση (transient phase) χαρακτηρίζει συ
στήματα που επηρεάζονται αρκετά από τις «αρχι
κές» συνθήκες λειτουργίας τους. Νέα ακαδημαϊ
κά τμήματα, ακόμη και όλη η παιδεία μας ενώ
πιον ενός νέου νόμου, αναγκασηκά θα περάσει 
από τη μεταβατική φάση. Η μόνιμη κατάσταση 
χαρακτηρίζει ώριμα συστήματα που έχουν πια 
λησμονήσει τις αρχικές συνθήκες λειτουργίας 
τους. Τα συστήματα αυτά είναι ολοκληρωμένα 
(σε π.χ. υποδομή, προσωπικό) και ο φόρτος τον 
οποίο καλούνται να εξυπηρετήσουν (π.χ. αριθμός 
προς εκπαίδευση φοιτητών) έχει κάποια όχι ευ
μετάβλητα χαρακτηριστικά.

Ορθολογικά, πρώτα αναλύονται οι απαιτή
σεις απόδοσης και λειτουργίας. Αφού αυτοί οι 
στόχοι κατανοηθούν, πρστείνεται κάποια μορφή 
οργάνωσης (configuration) του συστήματος. Αν

Ο Κ- Παύλος Σπνράκης είναι καθηγητής τον 
Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογι
στών και Πληροφορικής τον Πανεπιστημίον Πα
τρώε και δτδάκτωρ τον Πανεταστημίον Harvard.

το σύστημα δεν ανταποκρίνεται καλά στους στό
χους, τότε δοκιμάζονται ορισμένες διορθωτικές 
δραστηριότητες (tuning activities). Η επιστημοντ- 
κή βιβλιογραφία της αξιολόγησης συσιημάτων 
αρχίζει από τον καθορισμό των τρόπων μέτρη
σης της απόδοσης του υπό εξέταση συστήματος. 
Η φράση «το σύστημα αυτό έχει υψηλή απόδο
ση» είναι τόσο γενική και αόριστη ώστε να είναι 
κενή περιεχομένου. Τουναντίον, χρειάζεται ο α
κριβής προσδιορισμός «μέτρων και κριτηρίων α
πόδοσης» τόσο από την πλευρά του «χρήστη» 
(για την εκπαίδευση αυτό αφορά τους εκπαιδευ
μένους και τους διδασκάλους) όσο και από την 
πλευρά του συστήματος του ιδίου. Ετσι, ο μέσος 
χρόνος σπουδών (π.χ. για το διδακτορικό δίπλω
μα) είναι σημαντικό μέτρο απόδοσης για τον υ
ποψήφιο διδάκτορα, και οι δημοσιεύσεις, τα α
καδημαϊκά βραβεία, οι αναφορές (citations) 
κλπ. είναι σημαντικά ποσοτικά μέτρα απόδοσης 
των διδασκάλων - ερευνητών, ενώ μέτρα όπως 
αριθμός πτυχίων και διδακτορικών διατριβών α- 
νά έτος, ύψος χρηματοδότησης από ανταγωνι
στικά ερευνητικά προγράμματα, βιβλία ανά έ
τος, πατέντες, κλπ. αναφέρονται στις επιδόσεις 
ομάδων επιστημόνων (π.χ. τομέων τμημάτων ε
ρευνητικών ινσατούτων κλπ.). Φυσικά, το κύριο 
στοιχείο επιτυχίας ενός εκπαιδευτικού - ερευνη
τικού ιδρύματος είναι το αποτέλεσμα από πλευ

ράς ποιότητας. Ακόμη και αυτό μπορεί να μετρη
θεί με ακρίβεια (π.χ. πόσο εκπαιδευμένους μη
χανικούς παράγει ένα πολυτεχνείο; Τι αναγνώρι
ση έχουν οι απόφοιτοι στη βιομηχανία; Ποιο εί
ναι το αποτέλεσμα της έρευνας μιας ομάδας ε
ρευνητών διεθνώς;).

Η ηλικία, η υποδομή και εν γένει η «ικανότη
τα» (capacity) ενός εκπαιδευτικού οργανισμού ε
πηρεάζουν άμεσα την απόδοσή του. Αν π.χ. ένα 
τμήμα έχει 1.000 φοιτητές, 3 καθηγητές και 1 αί
θουσα διδασκαλίας χωρητικότητας 50 ανθρώ
πων, τότε η οποιαδήποτε μέτρηση της απόδοσής 
του (το, με τη γενική έννοια, «throughput») θα εί
ναι χαμηλή, διότι το σύστημα δεν αντέχει, έχει 
προβλήματα bottleneck, blocking ή αδιεξόδων ή 
απεριόριστης αναμονής.

Ας μου επιτραπεί να παρατηρήσω επίσης ότι 
οι διάφοροι δείκτες αξιολόγησης και απόδοσης 
δεν είναι πάντα ασυσχέττστοι μεταξύ τους! (Προ
σοχή, λοιπόν, σπς αντιφάσεις). Ως απλό παρά
δειγμα αναφέρω τον νόμο του Little'(από τη Θε
ωρία Συστημάτων Αναμονής) όπου ο μέσος αριθ
μός αναμενόντων και ο μέσος χρόνος αναμονής 
είναι ποσά ανάλογα, ανεξάρτητα από τη δομή ή 
πολιτική εξυπηρέτησης του συστήματος!

Υπάρχει άρα η ανάγκη δημόσιας επίσημης 
διατύπωσης των επιστημονικών μεθόδων και 
κριτηρίων αξιολόγησης.

Επιπλέον, υπάρχει και ένα άλλο, σημανπκό 
ζήτημα. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολόγησης; 
Είναι ίσως προς την κατεύθυνση συνολικής ανό
δου της ποιότητας της εκπαίδευσης - έρευνας ή 
είναι η απλή απεικόνιση ενός συνόλου ιδρυμά
των πολλών ταχυτήτων (για τους καλούς, για τους 
πολλούς κλπ.);

Ας μην υπστονιστεί εδώ η αξία των «μετρήσε
ων». Η σε συνθήκες λειτουργίας μέτρηση των δει
κτών απόδοσης ενός συστήματος είναι μια σοβα
ρή επιστήμη. Πρέπει π.χ. να μην επηρεάζει το γε
γονός της μέτρησης τη σπγμιαία εικόνα του προς 
αξιολόγηση οργανισμού. Πρέπει να προσδιορι
στούν τα αντίστοιχα benchmarks και να χαρακτη
ριστεί (ταξινομηθεί) το «φορτίο» του συστήματος 
(εισόδημα γονέων των φοιτητών, ταξική προέλευ
ση, επίδοση σπς εισαγωγικές) που έχει μεγάλη 
σημασία, ιδίως αν πολλά κενά της εκπαίδευσης 
και έρευνας αφήνονται να καλυφθούν από «ιδιω
τική πρωτοβουλία» (αγορά βιβλίων και μηχανών, 
συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετο
χή ερευνητών σε επιστημονικά συνέδρια κλπ.).

Συνοψίζοντας συμπεραίνω (ως αξιολογητής 
και αξιολογούμενος διαρκώς στην εργασία μου) 
ότι η εν λόγω αξιολόγηση διάκειται ευνοϊκά απέ
ναντι στη διαλεκτική. Θα μας οδηγήσει, ουσια- 
σπκά, σε θεμελιακά πολιτικές απόψεις και ίσως 
εκεί να βρίσκονται τα αναπόφευκτα όρια της μα
κροπρόθεσμης χρησιμότητάς της (πέρα από το να 
επιβεβαιώνει την κοινή αίσθηση ακαδημίας και 
βιομηχανίας για το τι αξίζει ο κάθε ένας μας σή
μερα).

Περιμένοντας, συνεπώς, τον επιστημονικό 
διάλογο στο ζήτημα αυτό, ως τότε, όπως λέει και 
ο ποιητής «άσε το πουλί της δυνατής ωδής να εί
ναι κήρυκας και τρουμπέτα...».

1. Little J.D.C. (1961)
«Α Proof of the Queuing Formula L = XW
Operations Research 9  (3); 383-387.
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Το τέλθ8 
του ασύλου;

Κ ΑΘΕ ΜΕΡΑ και περισσότερο η Δύση -  Δυτική 
Ευρώπη και ΗΠΑ μαζί -  κλείνει τις πόρτες 

της σε εκείνους που ζητούν πολιτικό άσυλο. Ενα 
ακραίο παράδειγμα πρόσφερε πρόσφατα η Βρε
τανία. Υποκύπτονιας στις εκβιαστικές πιέσεις της 
Σαουδικής Αραβίας, το Λονδίνο αποφάσισε να α
πελάσει στην Καράίβική τον Μοχάμενι Ελ Μασα- 
αρί, ένα από τα βασικά στελέχη της σαουδαραβι-
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κής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό (άσκησε έφε
ση). Στο Σίτι οι μετοχές των βρετανικών εταιρειών 
που πωλούν όπλα ξανανέβηκαν τότε αμέσως.

Η τάση είναι γενική. Υπό το πρόσχημα ότι ε
ντείνουν τον αγώνα εναντίον της παράνομης μετα
νάστευσης, οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης περιόρισαν την άσκηση του δικαιώ
ματος πολιτικού ασύλου στο έδαφος τους. Από το 
1995 η Γερμανία και η Γαλλία αναθεώρησαν το 
σύνταγμά τους περιορίζοντας τις δυνατότητες χο
ρήγησης ασύλου. Σήμερα είναι η σειρά της Ιτα
λίας, που θέλει να μπορεί να απελαύνει γρηγορό
τερα, ενώ η Ολλανδία ακολουθεί τον ίδιο δρόμο. 
Ακόμη και η Σουηδία, η οποία εδώ και πάρα πολύ 
καιρό εθεωρείτο ένα από τα πιο γενναιόδωρα 
κράτη στο θέμα του δικαιώματος ασύλου, υποπί
πτει σήμερα σε αυτή την αναδίπλωση.

Οι ΗΠΑ δεν ξεφεύγουν από τον κανόνα. Εδώ 
και έναν χρόνο έπαψαν να χορηγούν αυτομάτως 
άδεια εργασίας σε όσους μετανάστες ζητούν στο 
έδαφος τους πολιτικό άσυλο. Αποτέλεσμα, οι αι
τήσεις πολιτικού ασύλου μειώθηκαν κατά το μισό 
-  περνώντας από τις 122.000 περίπου σε λιγότε- 
ρες από 54.000 -  ενώ παράλληλα οι απορριφθεί- 
σες αιτήσεις από τις υπηρεσίες μετανάστευσης δι
πλασιάστηκαν.

Ο Ι ΛΟΓΟΙ που επικαλούνται οι ΗΠΑ και οι 
Ευρωπαίοι είναι σοβαροί. Πρόκειται, κατ’ 

αρχήν, για την πάταξη μιας παράνομης μετανά
στευσης που έρχεται από τον Τρίτο Κόσμο και 
που καμιά φορά κρύβει κάτω από τις αιτήσεις πο
λιτικού ασύλου κίνητρα καθαρά οικονομικά. 
Πρόκειται επίσης για τον αγώνα εναντίον των ι- 
σλαμιστών που έρχονται από τις χώρες της Βόρει
ας Αφρικής, από τη Μέση Ανατολή και την Ασία: 
εκμεταλλευόμενοι την υποδοχή που απολάμβαναν 
έχοντας πολιτικό άσυλο, κυρίως στο Λονδίνο, 
διηύθυναν μερικές φορές από την Ευρώπη και τις 
ΗΠΑ τρομοκρατικά δίκτυα και επιχειρήσεις.

Οσο όμως δικαιολογημένη και να είναι σε ορι
σμένα σημεία, η πολιτική αυτή που ακολουθούν 
οι Δυτικοί είναι επικίνδυνη. Στόχος της είναι ο 
περιορισμός κάθε μέρα και περισσότερο της ά
σκησης ενός δικαιώματος που μια δημοκρατία 
που θέλει να φέρει επαξίως αυτό το όνομα πρέ
πει να προστατεύει: τι ωφελούν οι ομιλίες για την 
υπεράσπιση των ελευθεριών σε όλο τον κόσμο, 
αν παράλληλα παρατηρείται άρνηση της φιλοξε
νίας σε άνδρες και γυναίκες που στην πατρίδα 
τους διατρέχουν τον κίνδυνο -  εξαιτίας των ιδε
ών τους -  του θανάτου, των βασανιστηρίων ή της 
φυλάκισης;

Το να τεθεί το δικαίωμα του ασύλου σε αχρη
στία στα δημοκρατικά προπύργια του πλανήτη -  
και, αλίμονο, δεν είναι και τόσο πολλά -  δεν προ
λέγει τίποτε καλό για τον 21ο αιώνα· ποιος μπο
ρεί αλήθεια να μιλάει για την αιωνιότητα της ε
λευθερίας σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο;
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Του Κώστα Μητρόπονλον

Κ οίΝ Ο Σ Ν ΟΥΣ
Τι συμβουλεύουν τον κ. Σημίτη οι αρχαίοι σοφοί

Αγαπητέ Κύριε,
Η ΝΕΑ σελίδα που ανοίγει στην πολιτική 
ιστορία της χώρας με την ανάδειξη νέου 
Πρωθυπουργού, ο οποίος σχημάτισε κυ
βέρνηση ανανεωτικών φιλοδοξιών και 
εθνωφελούς αποτελεσματικότητας, με έ
βαλε στον πειρασμό να αποτολμήσω κι 
εγώ κάποιες νουθεσίες προς τους νέους 

(;) άρχονιές μας. Προς Θεού, όχι δικής μου εμπνεύ- 
σεως, αλλά κατευθείαν προερχόμενες από την πε
μπτουσία της σοφίας των αρχαίων ημών προγόνων, 
όπως τις έχει σιαχυολογήσει ο Μάριος Πλωρίτης 
στο πολύτιμο βιβλίο του «Ερως Ελευθερίας και Δη
μοκρατίας». Καθώς οι Ελληνες αισθάνονται υπερή
φανοι για την καταγωγή τους και απαιτούν σεβασμό 
και θαυμασμό από τους άλλους λαούς, καλό θα ή
ταν, οι σύγχρονοι τουλάχιστον πολιτικοί μας, να 
προσπαθούν να κάνουν πράξη τις διδαχές εκείνων 
που συνέλαβαν και επέβαλαν στην ανθρωπότητα τη 
δημοκρατία ως το άριστο των πολιτευμάτων και 
διατύπωσαν μερικές από τις ακατάλυτες ηθικές και 
πνευματικές αξίες χάρη 
στις οποίες ο άνθρωπος 
ξεχώρισε από τα άλλα ζώα 
και έγινε ο αφέντης του 
πλανήτη μας.

Ιδού λοιπόν τι συναστούν 
οι αρχαίοι έλληνες σοφοί 
πρώτα πρώτα για το πώς 
θα πρέπει να είναι η προ
σωπική συμπεριφορά του 
νέου Πρωθυπουργού αλλά 
και των συναρχόντων του:

«Ο καλύτερος άρχοντας 
είναι εκείνος που εξου
σιάζει τα πάθη του»1. «Αν
θρωπος θνητός δεν πρέπει 
να το παίρνει επάνω του 
πάρα πολύ γιατί η περη
φάνια μεστώνοντας καρ
ποφορεί ολέθρου στάχυ»2. «Απλός είναι ο λόγος 
της αλήθειας. Σοφία είναι η σαφήνεια, όχι η ασά
φεια»3. Αλλωστε «γνώρισμα της ελευθερίας είναι η 
παρρησία»4. Και «αυτό που τελικά κερδίζουν οι 
ψεύτες είναι να μην τους πιστεύουν και όταν λένε 
την αλήθεια»5. «Οποιος θαρρεί πως μόνο αυτός 
στοχάζεται σωστά, όποιος θαρρεί πως έχει γλώσ
σα και ψυχή και άλλος κανείς, αυτοί, όταν τους ξε
ψαχνίσεις, είναι κούφιοι. Ο άνθρωπος, ακόμη και 
ο σοφός, ντροπή δεν είναι να μαθαίνει πολλά και 
το σκοινί να μην τεντώνει»6.

Κι επειδή στον κ. Σημίτη καταλογίζεται αναπο- 
φασιστικότητα: «Τα μεγάλα πράγματα επιτελούνιαι 
με μεγάλους κινδύνους. Καλύτερα να τολμάει κα
νείς και να παθαίνει τις μισές συμφορές, παρά να 
μην επιχειρεί τίποτε από φόβο μήπως πάθει τίπο
τε»7. Αλλωστε «όταν αξιώνεις ευθύνες από τους άλ
λους, αναδέξου πρώτα πρώτα τις δικές σου»8. Και 
κάτι σημαντικό: «Οι φρόνιμοι μπορεί να αλλάζουν 
γνώμη»9. Προσοχή όμως, κ. Σημίτη: «Το χειρότερο 
απ’ τα άγρια θηρία είναι ο τύραννος και από τα ή
μερα ο κόλακας»10. Και, δυστυχώς, «πολλοί, ενώ έ
χουν φίλους, δεν τους αναγνωρίζουν, αλλά συνα
ναστρέφονται εκείνους που χαϊδεύουν τα πλούτη 
τους και κολακεύουν την καλοτυχία τους»11. Γι’ αυ
τό «λογάριαζε πιστούς σου όχι όσους επαινούν ό,τι 
λες ή κάνεις, αλλά όσους κατακρίνουν τα λάθη 
σου»12. Και χρήσιμο και λίαν επίκαιρο είναι να συ
νειδητοποιηθεί επιτέλους από τους άρχοντές μας ό
τι «δεν φύτρωσε καμιά εφεύρεση στον κόσμο χει-

Και, κύριε Σημίτη,
«κάνε έργα μεγάλα, χωρίς 

να τάίειε μεγάλα. Πράττε αυτά 
που νομίζεις πως είναι καλά, 

έστω κι αν πρόκειται 
να σε κακολογήσουν»

ρστερη από το χρήμα. Αυτό γκρεμίζει πόλεις, αν
θρώπους ξεσπιτώνει, δασκαλεύει και πλανεύει το 
φρόνιμο μυαλό και κυνηγάει της ντροπής τα έργα. 
Μαθαίνει τον άνθρωπο να γίνεται κάλπης και να 
κατέχει μύριες βρωμιές. Οσοι τέτοιον ανοίγουν 
δρόμο πληρωμένοι, κάποτε και στην ώρα πληρώ
νουν ακριβά»6.

Και για  να καταλήγω: «Η εξουσία δείχνει ο άν- 
δρας τι αξίζει»10. Και μη λησμονείται ότι «το ήθος 
των πολιτών γίνεται όμοιο με το ήθος των αρχόντων 
τους»12. «Ευτυχισμένος ο άρχων που κάνει τους υπη
κόους του όχι να τον φοβούνται, αλλά να φοβούνται 
μην πάθει αυτός τίποτε κακό»10.

Και τώρα ας δούμε τι διδάσκουν οι αρχαίοι σο
φοί μας για τον σωστό τρόπο του κυβερνάν: Πρώτα 
πρώτα: «αν θυμάσαι τα περασμένα, θα στοχάζεσαι 
καλύτερα για τα μελλούμενα». Επίσης «να σκέπτεσαι 
αργά, αλλά να εκτελείς γρήγορα ό,τι αποφάσισες»12. 
«Η διαρκής αναβολή κάνει να μην τελειώνουμε το 
έργο μας»4 .

Ποιοι είναι προτιμότεροι ως συνεργάτες; «Μη 
δείχνεις εμπιάιοσύνη πα- 
ρά μόνο στους δοκιμα
σμένους»4. Γιατί «είναι 
φοβερό να εξουσιάζουν 
οι χειρότεροι τους καλύτε
ρους και να κρίνουν οι 
πιο ανόητοι τους μυαλω
μένους»12. Αφού «αφανί
ζονται οι πολιτείες όταν 
δεν μπορούν να ξεχωρί
σουν τους άθλιους από 
τους άξιους. Συμμάχους 
σου κάνε ανθρώπους γεν
ναίους μαζί και δίκαιους. 
Καλύτερα να πολεμάς με 
λίγους καλούς ενάντια σε 
όλους τους κακούς παρά 
με πλήθος κακούς ενάντια 
σε λίγους καλούς»13.

Και, κύριε Σημίτη, «κάνε έργα μεγάλα, χωρίς να 
τάξεις μεγάλα. Πράττε αυτά που νομίζεις πως είναι 
καλά, έστω κι αν πρόκειται να σε κακολογήσουν. 
Γιατί ο όχλος είναι κακός κριτής κάθε καλού πράγ
ματος. Γι’ αυτό εκείνων που καταφρονείς τον έπαι
νο, καταφρονεί και την κατηγορία τους»14. Και 
«συμβούλευε στους πολίτες όχι τα ευχάριστα, αλλά 
τα άριστα». Αλλωστε «έργα πράττονιας μεγάλα, δύ
σκολο είναι να αρέσεις σε όλους».

Και για να καταλήγουμε για σήμερα, οι αρχαίοι 
έλληνες σοφοί προειδοποιούν: «Ο άρχοντας πρέπει 
να μη λησμονεί ποτέ τρία πράγματα: Πρώτον, ότι κυ
βερνά ανθρώπους, δεύτερον, ότι κυβερνά σύμφωνα 
με τους νόμους, τρίτον, ότι δεν θα κυβερνά για πά
ντα»15. Και ακόμη ότι «από τα δημόσια αξιώματα 
πρέπει να φεύγεις όχι πιο πλούσιος, αλλά πιο τιμη- 
μένος. Επειδή καλύτερα από τα πλούτη είναι του λα
ού ο έπαινος»12.

Ευτυχώς «τους Ελληνες ενωμένους δύσκολο είναι 
να τους νικήσουν ακόμα και όλοι οι άλλοι άνθρωποι 
αν μαζευτούν»7. Αλλά «οι περιστάσεις δεν μπορούν 
να περιμένουν (άλλο)»16.

ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΕΟΣ 
και για την αντιγραφή 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

1. Σωκράτης. 2. Αιοχύλος. 3. Ευριπίδης. 4. Δημόκριτος.
5. Αίσωπος. 6. Σοφοκλής. 7. Ηρόδοτος. 8. Σόλων. 9.
Ομηρος. 10. Πιτιακός. 11. Αντιφών. 12. Ισοκράτης. 13.
Αντισθένης. 14. Πυθαγόρας. 15. Αριστοφάνης. 16. Θ ου
κυδίδης.

Επετολαρια....... ...... —.......

^  Τ ι οράματα 
δεν έχουν
Κύριε Διευθυντά,
Η επιτυχία του κ. Κ. Σημίτη ξύπνη
σε αρκετές φιλοδοξίες και μέσα 
σιη Νέα Δημοκρατία και πολλοί 
στη Ρηγίλλης ονειρεύονται να γί
νουν αρχηγοί. Νόμιμες και θεμιτές 
οι φιλοδοξίες αυτές. Ο νέος Πρω
θυπουργός όμως έχει όραμα το 
κοινωνικό κράτος και αν το οικο
δομήσει θα γράψει ιστορία. Οι νε
οφιλελεύθεροι της Ρηγίλλης, που 
προπαγανδίζουν τη μετατροπή της 
ελληνικής οικονομίας σε ένα απέ
ραντο σουπερμάρκετ, τι μέλλον να 
έχουν; Πώς να γίνουν αρχηγοί χω
ρίς λαϊκή βάση;

Ν. Νικολάου

& Τα  γκάλοπ 
και τα τζίνια
Κύριε Διευθυντά,
Λέτε τα κομματικά τζίνια, τώρα 
που θα διαβίάσουν τις δημοσκοπή
σεις για τη δημοτικότητα του νέου 
Πρωθυπουργού, να βάλουν μυαλό 
και να καθήσουν επιτέλους σι’ α
βγά τους; Εγώ πάντως πολύ αμφι
βάλλω.

Γιάννης Καρτάλης

& Τα καιώ ιαια 
των ανωιάτων
Κύριε Διευθυντά,
Κρίμα. Είναι και (μάλλον) νέοι αυ
τοί του Εκτελεσπκού Γραφείου 
που θέλουν να εμφανίζονται ως το 
ανώτατο όργανο του κόμματος. 
Φοβούμαι πως για τον πολύ κό
σμο, έτσι όπως συμπεριφέρονται, 
είναι μάλλον το... καιώτατο.

Δημ. Μ. Τσαλίδης

& Τον τρώει 
η αγωνία
Κύριε Διευθυντά,
Αλήθεια, τώρα που έμειναν χωρίς 
μεροκάματο, μήπως θα έπρεπε να 
τους εξοφληθούν τα όσα «δάνει
σαν»; Σκέφτομαι το πρόβλημα των 
ανθρώπων και αγωνιώ.

Ριχάρδος Σωμερίτης

& Εκτελούνιαι 
κατεδαφίσεις
Κύριε Διευθυντά,
Για να είμαι ειλικρινής ακόμη δεν 
νιώθω βέβαιος τι ακριβώς συνεπά
γεται η κατά λέξη διατύπωση ότι «ο 
κ. Πάγκαλος ρίχνει πλέον όλο το 
βάρος του στα κρίσιμα θέματα 
του υπουργείου Εξωτερικών». Εί
χα την αίσθηση ότι το κτίριο της 
Βασιλίσσης Σοφίας είχε κηρυχθεί 
διατηρητέο...

Πέτρος Ευθυμίου

& Το  νησί 
των φώτων
Κύριε Διευθυντά,
Τελικά δεν κατάλαβα τι έγινε με το 
Κασιελλόρριζο. Του έστειλαν ή 
του άλλαξαν τα φώτα;

Ν. Σ. Μάργαρης

^ Α λ λ α γ ή  
εντός φρουράς
Κύριε Διευθυντά,
Διαβάζοντας σπς εφημερίδες τις 
πληροφορίες για ευρείες αλλαγές 
σε οργανισμούς και τράπεζες, μετά 
από εκείνες σια υπουργεία, έμεινα 
προς σπγμήν με την εντύπωση ότι υ
πήρξε... εναλλαγή κομμάτων στην ε
ξουσία. Θυμήθηκα όμως αμέσως 
μετά ότι νέος πρωθυπουργός είναι ο 
κ. Κ. Σημίτης και όχι ο κ. Μ. Εβερτ!..

Γιώργος Μισαλάκης
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Η  πρωθυπουργία Σημίτη, η Κοινή Γνώμη και ο μηχανισμόν τον ΠαΣοΚ

Ι δ ι ο τ υ π ί ε 8 κ α ι  α σ ι ά θ ε ι α
Του Δ. Κ. ΨΥΧΟΓΙΟΥ

Ο  μ ι κ ρ ό ψ υ χ ο ι  π ό λ ε μ ο ί
Του ΡΙΧΑΡΔΟΥ Σωμεριτή

Ι ΔΙΟΤΥΠΗ και χωρίς προηγούμενο σια πολιτι
κά πράγματα της χώρας θεωρείται η κατάστα

ση που διαμορφώθηκε μετά την ανάληψη της 
πρωθυπουργίας από τον Κ. Σημίτη. Ο νέος Πρω
θυπουργός όχι μόνο δεν κατέκτησε τη θέση του 
μετά από εθνικές εκλογές, αλλά τα κατάφερε με 
δεδομένη την εχθρότητα του Α. Παπανδρέου 
προς το πρόσωπό του και με δεδομένη την ε
χθρότητα του κομματικού μηχανισμού, που ελέγ
χεται από τον κ. Τσοχατζόπουλο. Επιπλέον, το 
αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας στην ΚΟ 
του ΠαΣοΚ δείχνει ότι η ευρεία πλειοψηφία της 
δεύτερης ουσιαστικά εκπορεύεται από το γεγο
νός ότι οι βουλευτές είχαν ως εναλλακτική λύση 
τον κ. Τσοχατζόπουλο -  χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι ο κ. Σημίτης δεν θα μπορούσε να κερδίσει 
και τον κ. Αρσένη στον δεύτερο γύρο, με μικρότε
ρη ίσως πλειοψηφία.

Ο κ. Σημίτης δεν μετέχει καν σιο ΕΓ, στο α
νώτατο κομματικό όργανο του ΠαΣοΚ, και επι
πλέον, αμέσως μόλις δόθηκε η ευκαιρία, κάποιοι 
αμφισβήτησαν το δικαίωμά του 
να συγκαλεί την ΚΟ που τον ε
ξέλεξε. Ο δε πρόεδρος της 
Βουλής κ. Κακλαμάνης, με μια 
πρωτοφανή μάλλον χειρονο
μία, έσπευσε να ζητήσει από 
τον εκλεγένια Πρωθυπουργό 
να διαλύσει την «ομάδα» του -  
για να χάσει, προφανώς, και το 
μόνο στήριγμα που διαθέτει.

Η κατάσταση που διαμορ
φώθηκε δεν είναι ανάλογη με 
την ανάληψη της πρωθυπουρ
γίας από τον Γ. Ράλλη το 1980.
Ο κ. Ράλλης είχε την υποστήρι
ξη του κ. Καραμανλή, ευθύς εξ 
αρχής απέσπασε την (ισχνή έ
στω) πλειοψηφία των βουλευ
τών και ο κομματικός μηχανι
σμός της ΝΔ ήταν ουσιαστικά 
ανύπαρκτος τότε.

Ολα αυτά τα ιδιότυπα στοι
χεία που αφορούν την «πρωθυπουργία Σημίτη» 
οφείλονται βέβαια στο εξαιρετικό γεγονός ότι η 
ως τώρα μειοψηφική ενδοκομματική αντιπολί
τευση του ΠαΣοΚ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της 
χώρας. Η ιστορία εκδικήθηκε τον κ. Παπανδρέ
ου·. ο απολυταρχικός τρόπος που ασκούσε την ε
ξουσία και η άρνησή του να δεχθεί ότι δεν θα 
μπορούσε επί μακράν να την ασκεί επέτρεψαν να 
κερδίσει ο μεγαλύτερος αντίπαλός του, μέσα στις 
έκτακτες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν. Διό
τι, βεβαίως, άλλος θα ήταν σήμερα πρωθυπουρ
γός αν ο προηγούμενος είχε φροντίσει έγκαιρα 
να διευθετήσει το ζήτημα της διαδοχής του.

Η κατάσταση όμως που διαμορφώθηκε δεν εί
ναι απλώς ιδιότυπη: είναι και ασταθής, με την 
έννοια ότι οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι, αν

Ο κ. Δ. Κ. Ψυχογιός είναι αναπληρωτής καθη
γητής του Παντείου Πανεπιστημίου.

δεν αποδεχθούν την ήττα τους, μπορούν να δημι
ουργήσουν σημαντικά προβλήματα στον αδύνα
μο κ. Σημίτη. Αδύναμο βεβαίως μόνο με βάση τα 
ενδοκομματικά του ΠαΣοΚ διότι, αν χρησιμοποι
ήσει κανείς ως μέτρο το πώς τα Μέσα αντιμετώ
πισαν την εκλογή του, η κοινή γνώμη δέχθηκε με 
ανακούφιση και ελπίδες τη νίκη του. Το ζήτημα 
είναι αν το ΠαΣοΚ συνολικά και ιδιαιτέρως οι α
ντίπαλοί του θα σταθμίσουν ότι αξίζει να ωφελη
θούν από αυτή την εύνοια της κοινής γνώμης 
προς το πρόσωπο του νέου Πρωθυπουργού και 
θα αποδεχθούν όσα συνεπάγεται η πρωτοκαθε
δρία του ή αν θα προσπαθήσουν να την ανατρέ
ψουν θέτοντας προσκόμματα στο έργο του, με 
την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να πάρουν τη «ρε
βάνς» -  δηλαδή την ηγεσία του ΠαΣοΚ και της 
κυβέρνησης.

Το ζήτημα δεν είναι να αποκτήσει ο κ. Σημί
της την παντοδυναμία του Α  Παπανδρέου, αλλά 
να δημιουργήσει τη μεταπαπανδρεϊκή ηγετική ο
μάδα που θα συνθέτει και θα εκπροσωπεί τα 

ρεύματα που υπάρχουν σιο 
ΠαΣοΚ. Ισως αυτό να γίνει δυ
νατό με τις κομματικές διαδι
κασίες που έχουν ήδη δρομο
λογηθεί και ίσως το κυβερνών 
κόμμα μάς προσφέρει μία ακό
μη ευχάριστη έκπληξη. Διότι, 
τελικώς κρίνοντας, η διαδικα
σία αντικατάστασης του κ. Πα
πανδρέου από την πρωθυπουρ
γία εκτυλίχθηκε πολύ ομαλότε
ρα από όσο ήλπιζαν και οι πλέ
ον αισιόδοξοι.

Μακάρι να υπάρξει και η 
δεύτερη έκπληξη και το «αντι- 
παπανδρεϊκό πραξικόπημα» 
της ΚΟ να γίνει δεκτό από την 
ΚΕ και το Συνέδριο του ΠαΣοΚ 
και το κυβερνών κόμμα να συ- 
μπλεύσει με την κοινή γνώμη. 
Αν όμως κάτι τέτοιο δεν συμ
βεί, αν η σημερινή ιδιότυπη κα

τάσταση συνεχιστεί, θα έχουμε μπροστά μας δύο 
χρόνια πολιτικής αστάθειας που θα συσσωρευ
τούν στα δύο χρόνια ακινησίας που προκάλεσε η 
αδυναμία του Α  Παπανδρέου να κυβερνήσει -  
και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.

Η συνεδρίαση της ΚΕ στις αρχές Φεβρουάρι
ου αλλά και τα έργα των ηττημένων πλευρών θα 
αποσαφηνίσουν προς τα πού οδηγείται η κατά
σταση. Και αν στον ορίζοντα προβάλλει το ενδε
χόμενο της ασταθούς διακυβέρνησης από Πρω
θυπουργό που δεν θα τον αναγνωρίζει το κόμμα 
του, προφανώς οι εκλογές αποτελούν προτιμότε
ρη λύση -  και για τον Κ. Σημίτη και τις ελπίδες 
που εκπροσωπεί και για τον τόπο.

Αν στη ΝΔ για να υπάρξει η αλυσίδα των δια
δοχών Γ. Ράλλη, Ευ. Αβέρωφ, Κ. Μητσοτάκη, 
Μ. Εβερτ απαιτήθηκαν αντίστοιχες εκλογικές 
ήττες, ίσως στο ΠαΣοΚ η διαδοχή του Α. Πα
πανδρέου από τον Κ. Σημίτη να απαιτήσει ε
κλογική νίκη

Σ Ε ΛΙΓΕΣ ημέρες η νέα κυβέρνηση θα 
αρχίσει να κυβερνά. Σύμφωνα με τις 

προγραμματικές δηλώσεις που θα ακού
σουμε αύριο. Και, περισσότερο ακόμη, 
σύμφωνα με τις αντικειμενικές και υπο
κειμενικές δυνατότητές της που δεν θα 
αργήσουν να διαπιστωθούν. Ο καθένας 
θα μπορέσει έτσι να κρίνει, να επικροτή
σει ή να κατακρίνει. Οι θετικές αντιδρά
σεις που προκάλεσε ως τώρα ανταποκρί- 
νονται κυρίως στα αισθήματα ηθικής, αι
σθητικής και πολιτικής ανακούφισης της 
πλειονότητας μετά τα όσα ζήσαμε τους τε
λευταίους (τουλάχιστον) μήνες- και οι ό
σες αρνητικές, αναγκαστικά απηχούν προ
σωπικές πικρίες (δεν υπάρχει περίπτωση 
μια κυβέρνηση να περιλαμβάνει 167 υ
πουργούς...), κακίες χαμένων και μικρο
πολιτικές υστεροβουλίες εσωκομματικών 
και εξωκομματικών αντιπάλων.

Καλή ή κακή η νέα κυβέρνηση; Και τα 
δύο! Αλλά όσοι δεν έ
λεγαν τίποτε ή, μάλι
στα, θεωρούσαν φυ
σιολογική τη μόνιμη 
παρουσία τού κάθε α
ναρμόδιου αυλικού σε 
όλα τα κυβερνητικά 
σχήματα, πώς αποτολ
μούν τις κριτικές που 
ακούγονται; Ολοι οι 
πρωθυπουργοί (και ο 
Καραμανλής και πε
ρισσότερο ακόμη ο 
Παπανδρέου) αναγκά
στηκαν να σεβαστούν 
εσωκομματικές και 
γεωπολιτικές ισορρο
πίες. Ολοι οι πρωθυ
πουργοί, μεταξύ των 
ανθρώπων της παρά
ταξής τους, αυτών 
που υπάρχουν, διαλέ
γουν τους υπουργούς τους και επιπλέον ο 
κ. Σημίτης δεν έγινε πρωθυπουργός μετά 
από μια εκλογική νίκη που η παράταξή 
του πέτυχε με τη δική του αρχηγία και με 
ανθρώπους που αυτός επέλεξε. Δεν ανέ
τρεψε τον προκάτοχό του με τη συμπαρά
σταση μιας συμπαγούς και πλειοψηφού- 
σας ομάδας. Τον διαδέχθηκε, διότι δεν 
μπορούσε πια ο Α. Παπανδρέου να είναι 
πρωθυπουργός και δεν μπορούσε πια η 
χώρα να μην έχει πρωθυπουργό.

Ο κ. Σημίτης είχε ασφαλώς τη δυνατό
τητα να επιλέξει τον κύριο ή την κυρία τά
δε αντί του κυρίου ή της κυρίας δείνα, αυ
τό όμως θα ήταν σημαντικό κυρίως για 
τους ενδιαφερομένους. Το σημαντικό για 
τους πολίτες είναι η συλλογική απόδοση 
της νέας κυβέρνησης, η ικανότητά της να 
λύσει ορισμένα από τα θέματα που απα
σχολούν τον τόπο- θεσπίζοντας ταυτοχρό

νους κανόνες συμπεριφοράς διαφορετι
κούς από εκείνους που προκαλούν πια έ
ντονη ναυτία στους περισσότερους Ελλη
νες και τεράστιο πρόβλημα εικόνας της 
χώρας μας στο εξωτερικό.

Ομως, πριν καν προλάβει ο κ. Σημίτης 
να σχηματίσει την κυβέρνησή του, οι ανώ
νυμοι αλλά πασίγνωστοι κομματικοί άρχι
σαν το έργο της υπονόμευσής του. Πρώτο 
σκαλοπάτι: θέσπισαν, λέει, το «πολιτικό 
πλαίσιο» για τις αποφάσεις της κοινοβου
λευτικής ομάδας (εκλογή υποψηφίου 
πρωθυπουργού) και του ίδιου του νέου 
Πρωθυπουργού, παρά τις σαφέστατες 
διατάξεις του Συντάγματος. Δεύτερο σκα
λοπάτι: η υποκίνηση των δυσαρεσκειών 
ώστε να κοπούν τα φτερά του νέου Πρω
θυπουργού. Τρίτο σκαλοπάτι: η εξωφρενι
κή δημόσια καταγγελία σε βάρος του 
Πρωθυπουργού για «αντιποίηση αρχής», 
διότι θέλησε να συνεδριάσουν οι βουλευ

τές εκλέκτορές του 
για να αρχίσει ο νόμι
μος διάλογός τους με 
την κυβέρνηση...

Οχι, δήλωσαν, ο 
Πρωθυπουργός δεν έ
χει το δικαίωμα να 
συγκαλεί την κοινο
βουλευτική ομάδα 
στην οποία ανήκει και 
που τον στηρίζει στη 
Βουλή, διότι αυτό το 
δικαίωμα το έχει ο 
πρόεδρος του Κινήμα
τος: στο Ωνάσειο, με 
αναπνευστήρα, με αι
μοκάθαρση, με καθε
στώς επιλεκτικής ια
τρικής (;) αδείας για 
τους επισκέπτες που 
μπορεί ή όχι να δε
χθεί, στην Αμερική, αν 

τον μεταφέρουν, ή στην Εκάλη, αν τον ε- 
πανεγκλείσουν. Χρειάστηκε τελικά μεσο
λαβητής για να λυθεί το «θέμα». Με την 
εκχώρηση στον Πρωθυπουργό μιας άδει
ας. Προσωρινής -  ως την ανάρρωση του 
προέδρου...

Αυτά τα παιχνίδια δεν ενδιαφέρουν κα- 
νέναν εκτός κομματικών γραφείων. Ανη
συχούν όμως τους πάντες. Κανένας δεν 
θέλει να περάσουμε από μια κυβέρνηση 
με αναπνευστήρα σε μια κυβέρνηση αν
θρώπων εξαρτημένων από πολιτειακώς α
νεύθυνα άτομα. Η ικανότητα του ΠαΣοΚ 
να επιζήσει χωρίς τον Παπανδρέου κρίνε- 
ται εδώ και τώρα. Το πιο σημαντικό, ό
μως, είναι ότι αν δεν αλλάξουν ορισμένες 
μικρόψυχες και πλεγματικές κομματικές 
πρακτικές μπορεί να χαθεί για τη χώρα 
και αυτή η τόσο σημαντική για το μέλλον 
της διετία.

Το ζήτημα δεν είναι 
να αποκτήσει 
ο κ. Σημίτης 

την παντοδυναμία 
τον Α. Παπανδρέου, 

αλλά να δημιουργήσει 
τη μεταπαπανδρεϊκή 

ηγετική ομάδα
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Κανένας δεν θέλει 
να περάσουμε από 
μια κυβέρνηση με 

αναπνευστήρα σε μια  
κυβέρνηση ανθρώπων 

εξαρτημένων 
από πολιτειακώς 
ανεύθυνα άτομα

(Ανπ)κοινωνικέ8 επιλογέδ στην κοινωνική ασφάλιση
Τ Ο Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(ΙΚΑ), και όχι μόνο, είναι γνωστό ότι 
ανημετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά 
προβλήματα. Τα αποθεματικά του είναι 
ανύπαρκτα, τα έσοδά του από την κρα
τική επιχορήγηση και τις νέες εισφορές 
υπολείπονται των ετήσιων δαπανών του 
για διοίκηση, συντάξεις και υγειονομική 
περίθαλψη και οι τόκοι στα χρέη που έ
χει συσσωρεύσει αυξάνονται συνεχώς. 
Υπ’ αυτά τα δεδομένα το ελάχιστο το ο
ποίο θα αναμενόταν είναι να μην υιοθε
τούνται μέτρα τα οποία χειροτερεύουν 
την κρισιμότητα της κατάστασης στην ο
ποία έχει περιέλθει. Εν τούτοις το 1995 
το ΙΚΑ αύξησε δύο φορές τους συντελε
στές των εισφορών που του καταβάλ
λουν οι επιχειρήσεις για τους εργαζομέ
νους τους και μάλιστα με αναδρομική ι
σχύ. Ο στόχος μου πιο κάτω είναι, πρώ
τον, να υποστηρίξω ότι με τις πρακτικές 
αυτές το ΙΚΑ υπονομεύει την οικονομία 
και συνεπώς τα έσοδά του· και, δεύτε
ρον, να προτείνω μια νέα πολιτική με 
καθαρά αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Σε κάθε χρονική σπγμή τα έσοδα του 
ΙΚΑ εξαρτώνται ευθέως από τρεις βασι-

Ο κ. Γ. Κ. Μπήτρος είναι καθηγητής 
του Οικονομικού πανεπιστημίου Α
θηνών.

κούς παράγοντες. Αυτοί είναι: ο αριθ
μός των εργαζομένων σπς οικονομικές 
δραστηριότητες που καλύπτει, η μέση α
μοιβή τους και ο συντελεστής των α- 
σφαλισπκών εισφορών που ισχύει. Κα
τά συνέπεια, όταν το ΙΚΑ αυξάνει τον 
συντελεστή των εισφορών, σπγμιαία, τα 
έσοδά του ανέρχονται κατά το ποσοστό 
της αύξησης γιατί οι επιχειρήσεις δεν 
μπορούν να προσαρμοστούν αμέσως 
στο υψηλότερο επίπεδο του μέσου κό
στους της εργασίας που διαμορφώνε
ται. Μεσομακροπρόθεσμα όμως έχουν 
και το κίνητρο και τη δυνατότητα να α- 
νπδράσουν.

Αρχικά προσπαθούν να μεταφέρουν 
την αύξηση του κόστους τους στους κα
ταναλωτές. Η διαδικασία αυτή οδηγεί 
συνήθως σε αύξηση των τιμών των 
προϊόντων που παράγουν, με ταυτόχρο
νη συρρίκνωση της απασχόλησης σας 
καλυπτόμενες δραστηριότητες, γιατί κά
ποιες επιχειρήσεις είτε γίνονται οριακές 
και κλείνουν είτε μειώνουν το επίπεδο 
της παραγωγής τους και απολύουν ερ
γαζομένους. Ετσι η σπγμιαία αύξηση 
στα έσοδα του ΙΚΑ βαθμιαία μειώνεται, 
χωρίς όμως να εκμηδενίζεται. Και τούτο 
γιατί άλλως η επιμονή του ΙΚΑ να αυξά-

Του Γ. Κ. ΜΠΗΤΡΟΥ

νει τους συντελεστές των ασφαλιστικών 
εισφορών σε μια περίοδο όπου οι επι
χειρήσεις μαστίζονται από την πιο πα- 
ρατεταμένη ύφεση της μεταπολεμικής 
περιόδου θα ήταν εντελώς ανεξήγητη. 
Βραχυπρόθεσμα λοιπόν η οποιαδήποτε 
αύξηση των εσόδων του ΙΚΑ πραγματο
ποιείται μερικώς σε βάρος του κατανα
λωτικού κοινού, το οποίο καλείται να 
πληρώσει τις αυξημένες τιμές των προϊ
όντων που παράγοντας μερικώς σε βά
ρος της κερδοφορίας των επιχειρήσεων 
και μερικώς σε βάρος των εργαζομένων 
οι οποίοι χάνουν την εργασία τους και 
μένουν άνεργοι.

Μακροχρόνια όμως δεν είναι καθό
λου βέβαιον ότι η αύξηση του συντελε
στή των ασφαλιστικών εισφορών δεν ο
δηγεί ακόμη και σε απόλυτη μείωση των 
εσόδων του ΙΚΑ. Το ενδεχόμενο αυτό α
πορρέει από τις μελέτες που έχουν γίνει 
στη χώρα μας σχετικά με ας αντιδρά
σεις των επιχειρήσεων στον κλάδο της 
βιομηχανίας όταν αυξάνεται το κόστος 
της εργασίας. Ολες δείχνουν όα οι βιο
μηχανικές επιχειρήσεις ανπδρούν με ε
πενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου. Με άλ
λα λόγια, προσπαθούν -  και συνήθως 
αυτές που επιβιώνουν επιτυγχάνουν -  με

την υιοθέτηση κατάλληλης τεχνολογίας 
να μειώσουν τη χρήση του συντελεστή 
της εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. 
Στον βαθμό λοιπόν που μια ποσοσπαία 
αύξηση του συντελεσπί των ασφαλισπ- 
κών εισφορών μπορεί να οδηγήσει τελι
κά σε μια μεγαλύτερη ποσοσπαία υπο
κατάσταση της εργασίας με κεφάλαιο, η 
πιθανότητα το ΙΚΑ να αυτοϋπονομεύε- 
ται με την πολιτική εσόδων που ακολου
θεί δεν μπορεί να αποκλεισθεί και, εν ό- 
ψει της απουσίας σχετικών εκτιμήσεων, 
θα έπρεπε να αποφεύγεται.

Το ίδιο συμπέρασμα ισχύει αναφορι
κά με την τάση που φαίνεται ότι έχει ε
πικρατήσει τελευταία, ο συντελεστής 
των ασφαλισπκών εισφορών να αυξά
νεται με αναδρομική ισχύ. Επί του προ- 
κειμένου θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
η πρακτική αυτή εισάγει μία επιπλέον 
διάσταση απροσδιοριστίας στους υπο
λογισμούς των υποψήφιων επενδυτών, 
με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αβεβαιό
τητα των προσδοκώμενων αποδόσεων 
και να επιβραδύνεται ο ρυθμός των ε
πενδύσεων. Επειδή λοιπόν με την ανα
δρομικότητα το ΙΚΑ μπορεί να χάνει πε
ρισσότερα έσοδα από ό,τι κερδίζει, η 
πολιτική αυτή δεν δικαιολογείται και

πρέπει σίγουρα να εγκαταλειφθεί. Ε
ξάλλου, δεδομένου ότι η αναδρομικότη
τα υποσκάπτει το κράτος δικαίου που 
θέλουμε να έχουμε, το ΙΚΑ δεν νομιμο
ποιείται να την υιοθετεί κατά την αύξη
ση των ασφαλισπκών εισφορών για ο
πουδήποτε λόγο, ακόμη και θεμιτό.

Ετσι, αν η κατάσταση σια έσοδα του 
ΙΚΑ είναι τόσο κρίσιμη όσο πιστοποιούν 
οι αναδρομικές -  και εν πολλοίς άκρι
τες -  αυξήσεις του συντελεστή των α- 
σφαλισπκών εισφορών, είναι σκόπιμο 
να επιχειρήσουμε πολιτικές που θα ήταν 
συνεπείς με την ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας. Μια τέτοια πολιτική θα 
μπορούσε να βασίζεται σπς εξής αρχές: 
α) οι ασφαλισπκές εισφορές θα βαρύ
νουν τους ασφαλιζομένους και όχι π ς  ε
πιχειρήσεις, β) ο συντελεστής των ει
σφορών θα μεταβάλλεται ανάλογα με 
τον οικονομικό κύκλο, και γ) το ΙΚΑ θα 
επικεντρωθεί στην ανταποδοτική κάλυ
ψη των εργαζομένων και θα διαχειρίζε
ται τα αποθεματικά του με αυστηρά α- 
σφαλισπκά κριτήρια. Φυσικά, ανάλο
γος εκσυγχρονισμός απαιτείται και στο 
σκέλος των δαπανών και ειδικότερα 
στην τιμολόγηση των υπηρεσιών που 
προσφέρει το ΙΚΑ για τη διεκπεραίωση 
των προνοιακών υποχρεώσεων του κρά
τους. Αλλά αυτό το θέμα θα μας απα
σχολήσει σε άλλο σημείωμα.



Α20 20 Γνάμε; ΤΟ ΒΗΜΑ
28 Ιανουάριου 1996

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ  Π Ρ Ο Σ  ΤΟ ΒΗΜΑ

«Περιέργεια για τη γνώση ίου περιττού»
■ Στο φύλλο της εφημερίδας σας της 21.1.96, ο εκλε
κτός συνεργάτης σας κ. Ι.Κ. Πρετεντέρης στο άρθρο του 
με τίτλο «Τρεις μύθοι για τον κ. Κώστα Σημίτη» μεταξύ 
των άλλων, πολύ εύστοχα, γράφει ότι ο νέος Πρωθυ
πουργός: «... διαθέτει το προνόμιο της ευρείας θεματο
λογίας που χαρακτηρίζει συνήθως τον καλλιεργημένο 
άνθρωπο, αυτή “την περιέργεια για τη γνώση του πε
ρ ίπ ο υ” (ο όρος ανήκει στον Θ. Πάγκαλο και τον χρησι
μοποίησε μιλώντας για τον Φρανσουά Μιτεράν), που 
τείνει δυστυχώς να εκλείψει από την πολιτική...». Είναι 
ακριβώς αυτή η πρόταση μέσα σιην παρένθεση που απο
τελεί και το αντικείμενο της επιστολής μου. Ο μεγάλος 
πνευματικός δημιουργός Νίκος Καζανιζάκης, 60 περί
που χρόνια πριν, σιο βιβλίο του «Ταξιδεύοντας Ιαπωνία 
- Κίνα» γράφει: «... Ας είναι βλογημένη η πολυτέλεια- 
αυτό που λέμε λούσο, περίσσεμα, φτερό! Πολιτισμός 
θα πει να νιώσεις την πολυτέλεια σαν ανάγκη, να ξεπε- 
ράσεις το ζώο, μην μπορώντας πια να χωρέσεις στο 
φαί, στο πιοτό, στον ύπνο, στη γυναίκα. Τη στιγμή που 
αρχινάει το “άφτερο δίποδο ” να λαχταρίζει σαν ψωμί το 
περιπό, από τότε αρχίζει να γίνεται άνθρωπος. Ο, τι κα
λό έχει ο κόσμος αυτός, ό,τι σώθηκε από τις ανθρωπο-

μερμηγκιές, είναι η πολυτέλεια: μια ζωγραφιά, ένα 
σκαλισμένο λουλούδι, ένα τραγούδι, μια πέρα από τον 
κοινό νου ιδέα. Η  πολυτέλεια είναι η μεγαλύτερη ανά
γκη του ανώτερου ανθρώπου. Το περίσσεμα της καρ
διάς, να η αληθινή καρδιά του...».

Πριν από πέντε - έξι χρόνια ο τέως πρωθυπουργός κ. 
Κωνσταντίνος Μητσοχάκης, σε μια τηλεοπτική συνέ
ντευξή του για να χαρακτηρίσει μια εξωπολιτική δρα
στηριότητα, χρησιμοποίησε τον όρο «το περίσσεμα της 
καρδιάς». Αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι στα νεανικά του 
χρόνια υπήρξε αναγνώστης των βιβλίων, του μεγάλου τέ
κνου της Κρητικής γης. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει 
την περίπτωση -  καθ’ όπως λέει και ο κ. Πρετεντέρης -  
ο ευφυής, χειμαρρώδης και ευρηματικός κ. Πάγκαλος 
να έχει εφεύρει τον όρο, αλλά θα πρέπει κατά τη γνώμη 
μου να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη σύλληψη του πρω
τοτύπου στον Νίκο Καζαντζάκη. Κατά τα άλλα «ο λαός 
που μελετάει και γνωρίζει την ιστορία του κρίνει σχε
δόν πάντοτε ορθότερα για τα παρόντα και τα μέλλο
ντα» κλπ., κλπ.

Δρ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΩΙΟΠΟΥΛΟΣ, Γεωπόνος 
Ερευνητής Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ)

Τα δίκυκλα 
εφ ιάλτη  των πεζών
■ Εχει συμπληρωθεί διάστημα περισ
σότερο των δέκα μηνών από τότε που 
το εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας πα
ραμένει κλειστό για τα τροχοφόρα 
και οι θετικές και ελπιδοφόρες εικό
νες είναι, ήδη, ορατές. Περιέργως, ό
μως, διαπιστώνεται μια περίεργη και 
ανεξήγητη ανοχή των αστυνομικών 
οργάνων για τα δίκυκλα, τα οποία έ
χουν γίνει -  αυτό διαπιστώνεται κα
θημερινά -  ο εφιάλτης των πεζών 
στην Αθήνα με τον τρόπο που κυκλο
φορούν. Μήπως θα πρέπει οι απρο
στάτευτοι από τις αρμόδιες αρχές πε
ζοί της Αθήνας να αρχίσουμε να αυ- 
τοπροσιατευόμαστε, με όποιο, ο κα
θένας μας, τρόπο προκρίνει;

ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
δικηγόρος

Για τη φοιτητική 
σίτιση στο Ρέθυμνο
■ «Το Βήμα» έλαβε και δημοσιεύει 
καταγγελία φοιτητών του Πανεπιστη
μίου Κρήτης αναφορικά με τον τρόπο 
διαχείρισης της λέσχης σίτισης στο 
Ρέθυμνο.

Η καταγγελία, η οποία όπως ανα- 
φέρεται στη σχετική επιστολή υπε- 
γράφη από 600 φοιτητές σε διάστη
μα περίπου δέκα ημερών, έχει ως ε
ξής: «Καταγγέλλουμε το εντελώς α
παράδεκτο καθεστώς της φοιτητι
κής σίτισης στο Ρέθυμνο διαχειρι- 
ζόμενης από τον υπεύθυνο Δαφέρ- 
μο. Η  συγκεκριμένη διαχείριση πα
ρέχει ποιότητα σίτισης σαφώς υπο
βαθμισμένη και έρχεται σε καταφα
νή αντίθεση με τον ειδικό όρο 5 της 
σύμβασης (που ορίζει πως οι ποιο
τικές και ποσοτικές προδιαγραφές 
των γευμάτων θα είναι άριστες και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονο
μικές διατάξεις).

Βάσει των παραπάνω τονίζουμε 
ότι σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε 
διατεθειμένοι να αποδεχθούμε τη 
συνέχιση της διαχείρισης της φοιτη
τικής λέσχης σίτισης υπό τον συ
γκεκριμένο επιχειρηματία, ο οποίος 
ως σήμερα δεν έχει καταφέρει να α- 
νταποκριθεί στις στοιχειώδεις απαι
τήσεις σίτισης των φοιτητών.

Επιτέλους, οι φοιτητές δεν είμα
στε γουρούνια. Ζητούμε να φύγει ο 
συγκεκριμένος υπεύθυνος επιχειρη
ματίας».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ
Πρόεδροί του Διοικητικού Συμβουλίου

του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κακόγουστη
ανεκδοτολογία
■ Θα ήθελα από τις φιλόξενες στή
λες σας να εκφράσω τη βαθύτατη 
θλίψη μου για τα σχετικά με την προ
σωπική τραγωδία του Α. Παπανδρέ- 
ου ανεκδοτογραφήματα, που κάποιοι 
τάχα "δημοσιογράφοι" εμφανίζουν 
στον βωμό της πρόκλησης και της 
φυλλοθηρίας. Η ανεκδοτολογία, 
δείγμα και αυτή των καιρών, χοντρο
κομμένη, άκομψη κατ κακόγουστη, α
ντανακλά την έλλειψη σεβασμού 
στον θεσμό του πρωθυπουργού, την 
αδιαφορία στην ανθρώπινη αξιοπρέ
πεια και αδυναμία. Προφανώς όσοι 
ανέλαβαν εργολαβικά "με αστειάκια" 
να μας χαλαρώσουν "για να μην πά- 
θουμε κατάθλιψη", δεν γνωρίζουν ότι 
σπέρνουν ανέμους για να θερίσουν 
θύελλες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΡΩΝΗΣ
καθηγητής, Αθήνα

Οι ναοί - μνημεία 
και η χρήση του§
■ Διάβασα την απάντηση καθηγητού 
του ΕΜΠ στην επιστολή μου σχετικά 
με τον ναό των Αγίων Αποστόλων 
Θεσσαλονίκης, στον οποίο επί τέσσε
ρις σχεδόν δεκαετίες υπηρετώ ως ε
φημέριος.

Επιμένει ότι «η χρήση του μνη
μείου από τους εκκλησιαστικούς 
βλάπτει αμέσως ή εμμέσως το μνη
μείο». Προφανώς θέλει να παύσει 
να λειτουργεί ο ναός, να αφαιρεθεί 
από τους «εκκλησιαστικούς», για 
να αναδειχθεί «κοινό πολιτιστικό

αγαθό αντάξιο της καλλιτεχνικής 
αξίας και της ιστορίας του». Αλλά 
οι ναοί δεν κτίσθηκαν απλώς ως 
πολιτιστικά αγαθά· κτίσθηκαν πρω- 
τίστως ως τόποι λατρείας του Θεού 
και προσευχής· και η ιστορία του 
ναού των Αγίων Αποστόλων είναι ι
στορία συνεχούς λατρείας, είτε ως 
χριστιανικός ναός είτε ως μου
σουλμανικό τέμενος χρησιμοποιή
θηκε. Η συνέχιση λοιπόν της ιστο
ρίας του απαιτεί να εξακολουθήσει 
να λειτουργεί ως ναός εις το διηνε
κές. Αυτό δεν εμποδίζει καθόλου 
να είναι πολιτιστικό αγαθό προσιτό 
σε όλους (...).

(...) Είναι ανθρώπινο να γίνονται 
λάθη· και οι φθορές είναι αναπό
φευκτες, οποιαδήποτε κι αν είναι η 
χρήση των μνημείων και οσοδήποτε 
καλή κι αν είναι η συντήρησή τους. 
Τίποτε από αυτά όμως δεν είναι ι
κανό να στηρίξει την άποψη ότι οι 
ναοί πρέπει να γίνουν μουσεία, για 
να σωθούν. Μπορεί κάλλιστα να ε
ξυπηρετηθούν και οι δύο ιδιότητες. 
Μια αρμονική συνεργασία της αρ
χαιολογικής υπηρεσίας με την Εκ
κλησία θα βοηθούσε αποτελεσματι
κά προς την κατεύθυνση αυτή. Φυ
σικά εκ των προτέρων πρέπει να α
ποκλεισθεί η χρήση των ναών για 
εκδηλώσεις που προσβάλλουν την 
ιερότητά τους, όπως έχει γίνει στο 
παρελθόν με τη Ροτόντα (θεατρικές 
παραστάσεις, μπιενάλε με γυμνά 
κλπ.).

Με πολλές ευχές και εκτίμηση 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΝΗΣ

Πρωτοπρεσβύτερος, Εφημέριος Ιερού
Ναού Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίιφς

Στηρίξτε τον θεσμό 
ή καταργήστε τον
■ Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου 
μπήκε στην εφηβεία του. Δεκατρία 
χρόνια συμπληρώθηκαν από το 1982, 
χρονολογία που εισήχθηκε με τον Ν. 
1304 στη Γενική και στη Μέση Τεχνι
κή - Επαγγελματική Εκπαίδευση για 
την επιστημονική - παιδαγωγική κα
θοδήγηση και την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών.

Σήμερα αποτελεί κοινό μυστικό 
στον χώρο της παιδείας, και όχι μό
νο, ότι, παρά την ηλικία του, βρίσκε
ται σε νηπιακό στάδιο από άποψη 
οργάνωσης και αξιοποίησης των στε
λεχών του.

Αν θελήσει κανείς να βρει τους ε
νόχους και να επιρρίψει ευθύνες, δεν 
πρόκειται να δυσκολευτεί.

Πρώτα πρώτα ένα σημαντικό μερί
διο ανήκει στους ίδιους τους εκπαι
δευτικούς. (...) ·.

Ενα επίσης σημαντικό μερίδιο ευ
θύνης είχαν και έχουν οι σχολικοί 
σύμβουλοι. (...)

Ευθύνη και μάλιστα σημαντική 
έχουν και τα συνδικαλιστικά όργα
να -  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθ
μια. (...)

Τέλος, τη μεγαλύτερη ίσως ευθύνη 
είχε κι έχει η πολιτεία. (...)

Μια σειρά από πράξεις και παρα
λείψεις όλων των κυβερνήσεων από 
το 1982 επιβεβαιώνει την εγκατάλει

ψη ή περιθωριοποίηση του θεσμού.
Στην πολιτεία πρέπει να αποδο

θούν οι ευθύνες ότι:
★  Πολλοί σχολικοί σύμβουλοι δεν έ
χουν, ύστερα από 13 χρόνια, δικό 
τους γραφείο!
★  Δεν ολοκληρώθηκαν με την έκδο
ση ΠΔ οι αρμοδιότητές τους, όπως ο
ρίζονται στον Ν. 1304/982.
★  Οι σχολικοί σύμβουλοι αγνοήθη
καν σε θέματα που έχουν άμεση 
σχέση με την εύρυθμη λειτουργία 
των σχολείων της περιοχής τους (ε
πιλογές διευθυντών, τοποθετήσεις 
και αποσπάσεις εκπαιδευτικών 
κλπ.).
★  Τους εμπαίζει συστηματικά κατα- 
τάσσοντάς τους άλλοτε στην οικογέ
νεια των λειτουργών της Γενικής Εκ
παίδευσης και άλλοτε στην τάξη των 
επίκουρων καθηγητών ΑΙΕΙ, γτα να 
μην παίρνουν καμιά αύξηση και κα
νένα επίδομα που δίνεται πότε στη 
μία και πότε στην άλλη κατηγορία. Ε
τσι δεν πήραν και δεν παίρνουν ούτε 
το επίδομα των 18.000 δρχ. των ΔΥ, 
ούτε την αύξηση 35% του επιστημονι
κού προσωπικού των ΑΕΙ, αλλά ούτε 
και το επίδομα Βιβλιοθήκης των εκ
παιδευτικών. (Προφανώς δεν το χρει
άζονται!)
★  Δεν άσκησε καμιά εποπτεία στο έρ
γο τους, δεν ενθάρρυνε καμιά αξιό

Παράλειψη (2)
■ Με αφορμή την αναφορά στο 
έργο του Δημήτρη Μητρόπου- 
λου («Το Βήμα», 7.1.1996) κα
θώς και επιστολή του «Δισκοβό- 
λου» των «Νέων» στο επόμενο 
φύλλο της εφημερίδας γτα το 
ζήτημα της δισκογραφίας του 
έλληνα αρχιμουσικού με τίτλο 
«Παράλειψη», θα πρέπει να υ
πενθυμίσουμε ότι ο κ. Απ. Κώ- 
στιος, συγγραφέας του βιβλίου 
που εξέδωσε ήδη το Μορφωτι
κό Ιδρυμα της Εθνικής Τράπε
ζας, μετά από αίτημα του οίκου 
«Αίείδεΐβ» φρόντισε ώστε η ιτα
λική έκδοση (Φλωρεντία 1993) 
να ολοκληρώνεται με νέα κεφά
λαια για την τεχνική της διεύ
θυνσης και το συνθετικό έργο 
του Μητρόπουλου, καθώς και 
με μια αναλυτική και ενημερω
μένη δισκογραφία του. Ο τόμος 
παρουσιάστηκε καταρχήν στην 
έκθεση Μητρόπουλου στο Μου
σείο της Σκάλας του Μτλάνου 
(Οκτώβριος 1993) και θεωρεί
ται από την ιταλική κριτική θε
μελιώδης μονογραφία αναφο
ράς για τον έλληνα μαέστρο.

ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ
Εκδόσεις ΑΙεώεία - 

Φλωρεντία

λογη πρωτοβουλία τους και ούτε ή- 
λεγξε με οποιονδήποτε τρόπο την ε
πάρκεια και προσφορά κατά την ά
σκηση των καθηκόντων τους. (...)
*  Με τη λήξη των καθηκόντων ή τη 
συνταξιοδότησή τους τους υποβαθμί
ζει υλικά και ηθικά επαναφέροντάς 
τους σε αναντίστοιχο με το βαθμολο
γικό και μισθολογικό status που έ
χουν στη διάρκεια της θητείας τους.

Την απογοήτευση για το παρόν και 
την αγωνία μας για το μέλλον του θε
σμού συμπυκνώνουμε στην πρόταση - 
έκκληση προς το υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
ΔΟΕ - ΟΛΜΕ: Στηρίξτε τον θεσμό ή 
καταργήστε τον. Δεν πάει άλλο.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ 
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 

5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
Νομού Δωδεκανήσου, Κάλυμνος

Δεν τον αφορούν 
«αμαρτίε8» άλλων...
■ Στην έγκριτη εφημερίδα σας 
(12/11) δημοσιεύεται ρεπορτάζ με 
τίτλο «Οι πέντε “αμαρτίες” των δη
μάρχων».

Από τις πέντε «αμαρτίες» σπς ο
ποίες ο συνεργάτης σας αναφέρεται, 
σε μία κάνει συγκεκριμένη αναφορά 
στον Δήμο Αγίων Αναργύρων και στο 
πρόσωπό μου. Επειδή για τις υπόλοι
πες είναι δυνατόν οι αναγνώστες να 
συμπεράνουν ότι αφορούν και αυτές 
τον δήμο μας, θα ήθελα να σημειώσω 
τα εξής:

1. Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων δεν 
οφείλει κανένα ποσό στο ΙΚΑ ή σε ο- 
ποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό τα
μείο.

2. Κανένα δάνειο δεν έχει συνάψει 
με ιδιωτική τράπεζα.

3. Οι δημοτικές επιχειρήσεις του 
Δήμου Αγίων Αναργύρων είναι κερ- 
δοφόρες (ανήκουν στο 3% που ανα
φέρει ο συντάκτης σας) και κανένα 
δάνειο δεν έχουν πάρει από κανένα 
πιστωτικό ίδρυμα, ούτε από το Τα
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Επίσης δεν οφείλουν κανένα ποσό 
στο ΙΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό τα
μείο.

4. Σίγουρα δεν αφορά τον δήμο 
μας το σημείο του κειμένου που ανα- 
φέρεται σε αδιαφανείς επιχορηγή
σεις.

Στο θέμα του χρεωστικού υπολοί
που, για το οποίο κάνει αναφορά ο 
συνεργάτης σας, τα στοιχεία είναι 
σωστά, αλλά θα ήθελα να διευκρινί
σω ότι το έλλειμμα (περίπου 1,5 δισ.) 
στην πραγματικότητα χρηματοδότη
σε το αναπτυξιακό έργο του δήμου 
(2 δισ. μόνο το 1994), ενός δήμου 
που είναι πάντα φειδωλός στις προ
σλήψεις και στις καταναλωτικές δα

πάνες. Απόδειξη ότι τα 5 τελευταία 
χρόνια το σύνολο των εργαζομένων 
στον δήμο κατ στους οργανισμούς 
του μειώθηκε από 153 σε 139 άτομα 
σήμερα.

ΝΙΚΟΣ ΤΑΜΠΑΚΙΔΗΣ
Δ ήμαρχος Αγίων Αναργύρων

Ρόλος, έργο και 
προσωπικό των ΤΕΙ
■ Η άκομψη προσπάθεια ισοπέδω- 
σης των Κρατικών Τεχνολογικών Εκ
παιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) με τα 
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών 
(«Βήμα» 7.1.96) από τον μόνιμο συ
νεργάτη σας κ. Λουκάκη είναι όχι 
μόνο μη δεοντολογική αλλά και πέρα 
για πέρα έξω από την πραγματικότη
τα, διότι:

1) Τα ΤΕΙ με βάση και τον ιδρυτικό 
τους Νόμο (1404/83) αλλά και με ό
λες τις ΕΟΚικές οδηγίες, θέλει δεν 
θέλει ο κ. συντάκτης σας, ανήκουν 
στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αρα 
δεν χρειάζονται καμία «ανωτατοποί- 
ηση» ή «πανεπιστημοποίηση» γιατί 
έχουν διαφορετική κατεύθυνση από 
τα ΑΕΙ.

2) Το έργο που επιτελείται (εκπαι
δευτικό και ερευνητικό) μέσα στα I- 
δρύματά μας είναι οπωσδήποτε αξιό
λογο γιατί διαφορετικά ούτε οι από
φοιτοί μας θα έβρισκαν πιο εύκολα 
δουλειά από τους αποφοίτους των Α
ΕΙ, αλλά και τα ξένα Πανεπιστήμια 
και FH δεν θα είχαν κοινά προγράμ
ματα μαζί μας, πολύ περισσότερα μά
λιστα σε αναλογία από αυτά που έ
χουν τα ΑΕΙ.

3) Τα προσόντα του εκπαιδευτικού 
προσωπικού δεν είναι απαραίτητο 
πάντοτε να είναι μόνο ακαδημαϊκά 
γιατί παντού -  σε όλον τον κόσμο -  
μέσα στα Πανεπιστήμια υπάρχουν 
καθηγητές χωρίς καν μεταπτυχιακό 
τίτλο γιατί θεωρείται ότι η εμπειρία 
τους είναι πιο αναγκαία από ένα 
Μ.Sc. ή PhD.

4) Ο μεγάλος αριθμός πτυχιούχων 
ΤΕΙ στη βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμο
γών (3η βαθμίδα) είναι εξαιτίας της 
προσταγής του Ν. 1404/83, άρθρο 
16, όττ τα εργαστήρια γίνονται από 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό με πτυχίο 
ΤΕΙ και, μόνο αν δεν υπάρχει η αντί
στοιχη ειδικότητα στα ΤΕΙ, με πτυχίο 
ΑΕΙ.

5) Είναι ψευδές ότι οι καθηγητές 
των ΤΕΙ με ακαδημαϊκά προσόντα ε
κλέγονται από μη πτυχιούχους ΑΕΙ, 
καθόσον σύμφωνα με τον νόμο 
1404/83 οι καθηγητές της α ’ βαθμί
δας εκλέγονται μόνο από ομοιόβαθ- 
μούς τους και στην κατηγορία αυτή 
της α ’ βαθμίδας δεν υπάρχει κανείς 
καθηγητής χωρίς πτυχίο ΑΕΙ.

6) Τέλος, είναι ανακρίβεια ότι οι 
μισοί καθηγητές των ΤΕΙ δεν είναι α
πόφοιτοι Πανεπιστημίου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΛΙΝΑΣ 
πρόεδρος ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου

Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

■ Ο κ. Θ. Ακρανίδης, κτηνίατρος, 
σύμβουλος Ε’ Δημοτικού Διαμερί
σματος Θεσσαλονίκης, αφού τονίζει 
ότι «καμία ουσιαστική αρμοδιότητα 
δεν μεταβιβάστηκε από το δημοτικό 
συμβούλιο στα δημοττκά διαμερίσμα
τα, όπως προβλέπει το άρθρο 131 
του 323 κώδικα δήμων και κοινοτή
των», προτείνει: «Πολλές δημοτικές 
λειτουργίες, όπως καθαριότητα, απο
κομιδή απορριμμάτων, μικρά επι- 
σκευαστικά έργα δρόμων, πεζοδρο
μίων, πλατειών κλπ., συντήρηση πρα
σίνου, εποπτεία των ΚΑΠΗ, βιβλιο
θηκών, γυμναστηρίων κλπ., θα απέδι
δαν καλύτερα, αν ανήκαν στις αρμο
διότητες των δημοτικών διαμερισμά
των».

■ Ο κ. I. Καπάτος, από την Πάτρα, 
γράφει μεταξύ άλλων ότι «θα ήταν 
ευχής έργο για τη χώρα μας οι 300 
“πατέρες” μας να αποφάσιζαν κά
ποτε τη σύσταση και ουσιαστική λει
τουργία διακομματικής επιτροπής - 
επιτροπών περιστολής ή και περικο
πής αρκετών δημοσίων δαπανών» 
και από τα «εκατομμύρια ανοιχτές 
και αιμορραγούσες κρατικές πλη
γές» ενδεικτικά αναφέρει τις κου
στωδίες σε κάθε κυβερνητική απο
στολή στο εξωτερικό, τις υπηρεσίες 
ασφαλείας και αστυνόμευσης που 
δεν αποτρέπουν τις άπειρες ληστείες 
τραπεζών κλπ.

ΤΟ ΒΗΜΑ δημοσιεύει επιστολές αναγνωστών για συγκεκριμένα θέματα, με τον όρο ό 
τι είναι ενυπόγραφες. Για τον λόγο αυτόν οι επιστολογράφοι πρέπει να σημειώνουν 
και τον αριθμό του τηλεφώνου, μέσω του οποίου η Γραμματεία της Συντάξεω ς θα  μπο
ρεί να ελέγξει το γνήσιο της επιστολής. Ανευ των στοιχείων αυτών η δημοσίευση καθ ί
σταται αδύνατη. Η Σύνταξη διατηρεί το δικα ίω μα να συντομεύει τα κείμενα. Οι επ ι
στολές με την ένδειξη «για δημοσίευση» μπορούν να αποστέλλονται μέσω Fax, στο 
(01) 3239.097 /μ έ σ ω  Internet E-Mail: tovim a@ tovim a.ath.forthnet.gr
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Π ΑΕΙ καιρός πολύς που έχουμε διαπιστώ
σει πως «στην Ελλάδα, από ένα δεν 
κινδυνεύουμε: να πλήξουμε». Τρανή 

επιβεβαίωση, το τελευταίο δίμηνο με τ’ αλλεπάλ
ληλα «suspenses», σ’ όλες τις σημασίες της λέ
ξης: «εκκρεμότητα, αβεβαιότητα, μετέωρη κατά
σταση - αγωνία» (κατά τη θεατρο-κινηματογρα- 
φική ορολογία): «Θα θεραπευθεί - δεν θα θερα- 
πευθεί»... «θα μεταφερθεί - δεν θα μεταφερ
θεί»... «θα παραιτηθεί - δεν θα παραιτηθεί»; Με 
«climax», αποκορύφωμα (θέατρο-κινηματογρα- 
φικά, πάλι) την εκλογή νέου Πρωθυπουργού από 
την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ. Αλλά και με τις επιμέρους 
εκπλήξεις: την άψογη διαδικασία, την ισοψηφία 
του πρώτου γύρου, την ανατροπή όλων των προ
γνωστικών στον δεύτερο (που θύμισε τον παλιό 
κινηματογράφο, με τη «διάσωση την τελευταία 
στιγμή» («last m inute rescue»)...

Αλλά το τελευταίο, «στιγμιαίο», «σασπένς» δεν 
είναι και το τελευταίο. Αν ο κ. Κ. Σημίτης νίκησε 
στην «τελευταία στροφή», η αγωνία (η δική του 
και η δική μας) απλώνεται μακρόσυρτα στο Αύ
ριο: θα μπορέσει ο νέος Πρωθυπουργός να κάνει 
τη Μεγάλη Στροφή, την άρδην Αλλαγή στο κόμ
μα και στον τόπο, που τόσο την έχουμε ανάγκη; 
Αυτό θα είναι ο μέγιστος άθλος και το άρισιο ά
θλο κι έπαθλο.

Κ Ι ΑΦΟΥ ο λόγος για άθλους: Δεν ξέρουμε 
πόσο θα κολακευθεί ο κ. Σημίτης, αν τον 

συγκρίνουμε με τον Ηρακλή. Ξέρουμε, όμως, 
πως διαθέτει χιούμορ -  γι’ αυτό και θα επιχειρή
σουμε μια τέτοια «παραβολή».

Το παλιό το παραμύθι, λοιπόν, λέει -  όπως 
θυμάστε -  πως ο γτος εκείνος του πρωτοθεού Δία 
και της Αλκμήνης τράβηξε το μίσος της πρωτοθε- 
άς και πρωτοζηλιάρας Ηρας. Κι όταν ήταν οκτώ 
μόλις μηνών, η κυρία Διός έστειλε δυο τεράστια 
φίδια να τον θανατώσουν στην κούνια του. Αλλά 
ο νεοσσός τ’ άρπαξε και τα έπνιξε με τα χέρια 
του1... Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει ο κ. Σημί
της με Ηρες και φίδια, ας το βρει ο αναγνώ
στης...

Ας έρθουμε, όμως, στους άθλους του μυθτκού 
ήρωα, όταν ήταν στην υπηρεσία του Ευρυσθέα -  
που σήμερα, δεν κατοικοεδρεύει στο παλάτι των 
Μυκηνών, αλλά στο άλλοτε παλάτι του Οθωνα, 
το Κοινοβούλιο. Κάπως τέτοιοι άθλοι περιμέ
νουν και τον κ. Σημίτη. Και τραχύτεροι, ίσως:

Ο Ο λέων της Νεμέας. Δεν ξέρω αν έχει 
σχέση με την αρχαιότατη κοιλάδα της Κο

ρινθίας, χαίτη όμως -  λευκή -  διαθέτει ο «λεοντι- 
δέας» του ΠΑΣΟΚ. Τον «πρόγονό» του τον έ
σπρωξε ο Ηρακλής μέσα σε μια αδιέξοδη σπη
λιά και τον έπνιξε -  όπως ακριβώς ο κ. Σημίτης 
έσπρωξε τον «λεοντιδέα» στη δεύτερη ψηφοφο
ρία και του πήρε τη λεονιή, το δέρμα και το δέ
ρας της πρωθυπουργίας. Σήμερα, όμως, οι σπη
λιές έχουν κι άλλες «εξόδους», που λέγονται Ε
κτελεστικά Γραφεία, Κοινοβουλευτικές Ομάδες, 
κομματικοί μηχανισμοί, Συνέδρια κλπ. Ετσι που 
η τελείωση, η ολοκλήρωση του άθλου δεν θα εί
ναι ευκολότερη απ’ την αρχή του...

Η λερναία ύδρα, το τερατώδες νερόφιδο, 
που είχε εννιά κεφάλια -  οχτώ θνητά κι έ

να αθάνατο -  και μόλις του έκοβες το ένα, ξεφύ
τρωναν άλλα δυο στη θέση του. Αλλά η παλιά ύ
δρα ήταν άβλαβο φιδάκι μπρος στη μυριοκέφα- 
λη ύδρα της Διοίκησης και της Γραφειοκρα
τίας, που -  όπως το τέρας της Λέρνας -  εξοντώ
νει τους πολίτες και ρημάζει το έχει τους κι όλες 
οι κυβερνήσεις τάζουν πως θα το δαμάσουν και 
κάθε κομμένο κεφάλι του γεννάει χίλια δυο άλ
λα... Ο Ηρακλής με τον Ιόλαο έβαλαν φωτιά σ’ έ
να κοντινό δάσος κι έκαψαν τα κεφάλια της ύ- 
δρας με δαυλούς. Πώς, όμως, θα κάψει ο Πρω
θυπουργός τ’ αρίφνητα κι αθάνατα κεφάλια της 
σύγχρονης λερναίας, αφού πρόλαβαν να πυρπο
λήσουν όλα τα δάση μας οι εμπρηστές, για να τα 
οικοπεδοποιήσουν -  με τις ευλογίες του κράτους;

D H κερυνίτις έλαφος, η ελαφίνα με τα 
χρυσά κέρατα και τα χάλκινα πόδια, που 

ζούσε στις πηγές του ποταμού Κερυνίτη κι ήταν 
προσιατευόμενη της Αρτεμης κι έπρεπε ο Ηρα
κλής να την πιάσει ζωντανή. Η τωρινή ελαφίνα 
δεν είναι «ψυχοκόρη» της Αρτεμης αλλά του κερ
δώου Ερμή -  γι’ αυτό κι ονομάζεται Οικονομία 
- , τα κέρατά της είναι τενεκεδένια και τα πόδια 
της γυάλινα... Ο Ηρακλής κυνήγησε τη «γιαγιά» 
της έναν ολόκληρο χρόνο (τι διάστημα μικρό, τι 
διάστημα μικρό!), την καταπόνησε, την άρπαξε 
απ’ τα κέρατα και την έφερε ζωντανή στις Μυκή
νες... Ο αναμενόμενος άθλος του κ. Σημίτη είναι 
ν’ αδράξει την ελαφ(ρ)ο-οικονομία μας απ’ τα

Β

Μ ά ριο ς  π λ ω ριτ η ς

Παραβολή 
άθλων
Παλιοί μύθοι για τον νέο Πρωθυπουργό

κέρατα, να τα ξαναχρυσώσει, να ξανασιδεριάσει 
τα πόδια της και να την κρατήσει στη ζωή. Αυτός 
κι αν είναι άθλος ηράκλειος -  έστω κι αν έχει γί
νει κάποια αρχή. Πολύ περισσότερο, που η τωρι
νή ελαφίνα έχει χιλιάδες «κέρατα» και που ο Κε- 
ρυνίτης δεν είναι πια ποταμός, αλλά ξεροπότα- 
μος και βάλτος και κινούμενη άμμος, όπου τσα- 
λαβουτάμε και βουλιάζουμε όλοι...

Ο  Τα άλογα του Διομήδη, οι ανθρωποφά- 
γες φοράδες του βασιλιά των Βιστόνων 

της Θράκης, που έπρεπε κι αυτές να τις πιάσει 
ζωντανές ο Ηρακλής... Ανθρωποφάγες, βέβαια, 
είναι σήμερα οι αμέτρητες φορολογίες, εισφο
ρές, ΦΠΑ κι όλες οι άλλες επινοήσεις, που «ευ
νοούν» μόνο τους έχοντες ελάχιστα και αγνο
ούν τους έχοντες πλείστα... Ο Ηρακλής έριξε, 
τελικά, τον Διομήδη στις φοράδες του, που τον 
καταβρόχθισαν -  όπως οι τωρινές φορο-φορά- 
δες καταβροχθίζουν τους υπηκόους τους. Α
μποτε, βέβαια, να ’χουν κι αυτές την τύχη των 
μυθικών αλόγων, που ο Ηρακλής τα ξαμόλυσε 
στον Ολυμπο και τα κατασπάραξαν τ’ άγρια θη-

ρία. Αλλά ποιο θηρίο, άγριο ή ήμερο, θα μπορέ
σει, όχι να κατασπαράξει τις δικές μας, τουλά
χιστον να τις εξημερώσει και να τις εξανθρωπί- 
σει;

■ 9  Οι στάβλοι του Αυγεία, του βασιλιά της 
■ 9  Ηλιδας, που ήταν γιος του Ηλιου και που 
τ’ αναρίθμητα κοπάδια του είχαν πνίξει τους στά
βλους του με τις κοπριές τους. Ο Αυγέας μάς ά
φησε χρόνους, αλλά ζουν και βασιλεύουν αμέ
τρητα κοπάδια κηφήνων, ευνοουμένων, εργο
λάβων, εκατονιαδάχτυλων, που έπνιξαν τους ελ
ληνικούς στάβλους με βουνά από αργομισθίες, 
προμήθειες, μίζες, υπερβάσεις, σκάνδαλα και 
κάθε άλλη κοπριά και σβουνιά... Ο Ηρακλής άλ
λαξε την κοίτη του Αλφειού και του Πηνειού, γύ
ρισε το νερό τους στάβλους και τους καθάρισε 
μεμιάς... Θα μπορέσει τάχα ο Πρωθυπουργός να 
διώξει στα όρη και στα βουνά (του Κορυδαλού, έ
στω) τα κοπρογόνα κοπάδια; Και θα βρει ποτά
μια για να καθαρίσει τους νεοελληνικούς στά
βλους -  αφού τα έχει οικειοποιηθεί η ΕΥΔΑΠ, για 
να μας χρεώνει κάθε σταγόνα όταν υπάρχει ανομ-

Φανταστικές κρουαζιέρες 
σε εξωτικά μέρη

με πληρωμένα εν πλώ όλα τα γεύματα, 
δ ια νυκτερ εύσ εις  και διασκέδαση

Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Ηf e st iv a l  
ΊΣΠΔΝΙΔ-Μ ΔΡΟΚΟ· 

ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗ ΣΙΑ
7ήμερη κρουαζιέρα απο Malaga 
με το κρουαζιερόπλοιο BOLERO

Αναχώρηση απο Αθήνα 22 Φεβρουάριου

•  7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
• Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ ΙΚ Ο  Ε ΙΣ ΙΤΗΡΙΟ
•  ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
•  ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ
•  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Δρχ. 330.000 το άτομο (εσωτερική καμπίνα) 
Δρχ. 349.000 το άτομο (εξωτερική καμπίνα)

SUN UNE

ΑΜ ΑΖΟ ΝΙΟ Σ - 
ΔΙΩΡΥΓΑ ΠΑΝΑΜΑ

με το κρουαζιερόπλοιο “ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΛΑΡΙΣ"

Κρουαζιέρα στην Τροπική ζώνη
ΦΟΡΤ ΛΟΤΕΡΝΤΑΙΗΛ-ΣΑΙΝΤ ΤΟΜΑΣ-ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ- 

ΓΚΡΕΝΑΝΤΑ-ΤΟΜΠΑΓΚΟ-ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ-1.500 χιλ.

ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΜΑΖΟΝΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΙΚΗ 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΑΝΑΟΥΣ

Τακτικές Αναχωρήσεις Ιαν.,Φεβρ., Μαρ., Απρ.,

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ 14ήμερη κρουαζιέρα και 
αεροπορικό εισιτήριο απο Δρχ. 550.000 

ΔΙΩΡΥΓΑ ΠΑΝΑΜΑ 12ήμερη κρουαζιέρα και 
αεροπορικό εισιτήριο απο Δρχ. 460.000

ΑΝΤΙΛΛΕΣ  
&  ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

με το κρουαζιερόπλοιο "ΙΑΣΩΝ"

( Croisière ideale pour le Francophones )
GUADELOUPE (Pointe a Pitre), SAINT BARTOLEMY, 

VIRGIN GORDA, SAINT MARTIN, SAINT KITS, SANTA 
LUCIA, MARTINIQUE (Forte de France), GOUADELOUPE 

Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή
•  7HMEPH ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ
•  WEEK END ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4*

Μ Ε  Π ΡΩ ΙΝ Ο
•  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

Δρχ. 539.000 το άτομο (εξωτερική καμπίνα)
Δεν περιλαμβάνονται λιμενικά τέλη j

\

ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

C P W S & Î ^ / l l
ρ ο  π* ωτεζ εμπεΦ/ες... ^

•  Α Θ Η Ν Α : Πλατεία Καρύτση 11 ·  105 61, Αθήνα
1ος Όροφος ,Τηλ.: 32 47 181, 32 55 490 -Fax.: 32 21 448

•  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Αγίας Σοφίας, 10-546 22,
Τηλ: (31) 241660-241289-Fax.:(31)241564

βρία και να μας πλημμυρίζει όποτε ψιχαλίσει;

Οι σιυμφαλίδες όρνιθες, τα όρνια που 
σκότωναν τους ανθρώπους με τα σιδερέ

νια φτερά τους και κατάστρεφαν τα χωράφια με 
τα σιχαμερά τους κόπρανα. Την σήμερον ημέ
ραν, τα όρνια δεν εδρεύουν στα έλη της Στυμφα- 
λίας, αλλά σια τενάγη της Ανατολίας και της Α
γκυρας. Και με τα σιδερένια φτερά τους, «καθα
ρίζουν» λαούς ολόκληρους, εισβάλλουν ατιιλι- 
σιί, απειλούν να κυριαρχήσουν σ’ Ανατολή και 
Δύση. Και τώρα, ετοιμάζονται ν’ «αφοδεύσουν» 
και σιην Ευρωπαϊκή Ενωση, που τους άνοιξε 
προφρόνως τις πύλες της, για να γευθεί κι αυτή 
τα προϊόντα των εντοσθίων τους. Το ζητούμενο, 
φυσικά, είναι, τα τουρκικά όρνια να γίνουν ακίν
δυνες γαλοπούλες (turkeys, σιη γλώσσα των κατ’ 
εξοχήν προστατών τους). Πράγμα πολύ δυσκολό
τερο, αφού τα σιδερένια και χρυσά φτερά τους 
τα προμηθεύουν τα ΝΑΤΑ, οι ΗΠες και οι άλλες 
σιδεροπαραγωγές και χρυσοτόκες όρνιθες...

ΣΤ

Η ζώνη της Ιππολύτης, της βασίλισσας 
■ ■  των Αμαζόνων, που σήμερα δεν «εγκατα- 
βιοί» στον Εύξεινο Πόντο αλλά σιις Βρυξέλλες 
και λέγεται Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο Ηρακλής νί
κησε και σκότωσε την αρχι-αμαζόνα και της πή
ρε τη ζώνη της... Μακριά από εμάς παρόμοια 
φονική σκέψη, ούτε καν διάθεση για υπεξαίρεση 
της πολύτιμης ζώνης. Μας φτάνει μόνο, η ζώνη 
να μη γίνεται βρόχος σιον λαιμό μας και να μη 
μας στραγγαλίζει -  για χάρη της αμαζόν-χανούμ 
της Μαύρης Θάλασσας...

■ f S  Τα βόδια του Γηρυόνη, του τρισώματου 
U  και τρικέφαλου κολοσσού, που ζούσε 
σιον Ατλαντικό Ωκεανό (μήπως σιις ΗΠΑ;) κι εί
χε ένα τεράσιιο κοπάδι βόδια. Ο Ηρακλής σκό
τωσε τον Γηρυόνη κι έφερε τα βόδια του στην 
Ελλάδα μέσω Ευρώπης... Τέτοιο κόπο δεν χρειά
ζεται να κάνει ο κ. Σημίτης -  τα βόδια έχουν έρ
θει παντού, από μόνα τους κι από καιρό. Δικός 
του άθλος θα είναι να τους ανοίξει τα μάτια, για 
να δουν πως ο σκύλος του Γηρυόνη, ο Ορθ(ρ)ος 
ο δικέφαλος (πότε «ευρωπαϊκός» και πότε μου
σουλμανικός), που αλωνίζει στη Μέση Ανατολή 
και σια Βαλκάνια, όχι μόνο κατατρώει τη βοσκή, 
αλλά και τα ίδια τα βόδια...

FqWTI Τους υπόλοιπους άθλους του Ηρακλή θα 
■■■■ τους συμπτύξουμε σε έναν. Επειδή οι ε- 
ρυμάνθιοι κάπροι και οι Κρητικοί ταύροι (Μι
νώταυροι) έχουν συναχθεί στη Χαριλάου Τρι- 
κούπη και το παίζουν Κέρβεροι του «κινήματος». 
Από εκεί που ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πατέ- 
ρας-αφένιης του άλαλου και άπραγου κόμματος, 
τώρα το κόμμα θέλει να γίνει λαλίστατος και πο- 
λυπράγμων κηδεμόνας-αφέντης του Πρωθυ
πουργού... Ο Ηρακλής κατατρόπωσε κάπρους 
και ταύρους, και κουβάλησε τον Κέρβερο απ’ 
τον Αδη σιη Γη. Οι σημερινοί «Κέρβεροι» πολύ 
θα ήθελαν να «αδειάσουν» τον κ. Σημίτη και να 
μην τον αφήσουν να πάρει και να μας δώσει τα 
μήλα τω ν Εσπερίδων. Που αν δεν είναι πια χρυ
σά, ακούνε στα «ταπεινά» ονόματα Ανανέωση-Α- 
νάπτυξη-Ανατοποθέτηση της χώρας σιην περιο
χή και στην Ευρώπη. Με τι δίχτυα και με τι λαι
μαριές πρέπει να εφοδιασθεί ο νέος Πρωθυ
πουργός, για να τους εξουδετερώσει και να τους 
αποσπάσει το κομματικό μήλο της Εριδας;

Δ ΥΟ τραγωδίες υπάρχουν στη ζωή -  έγρα
φε ο Μπέρναρντ Σω. Η  μια, να μην απο

κτήσεις αυτό που επιθυμεί η καρδιά σου. Η  
άλλη, να το αποκτήσεις»2-  και ν’ απογοητευ- 
θείς. Ελπίζουμε κι ευχόμαστε να τον διαψεύσει ο 
κ. Σημίτης, τώρα που απόκτησε το πιο επιθυμητό. 
Εφαρμόζοντας την «κοινότοπη» συνταγή του Αρι- 
σιοτέλη για τους ανώτατους άρχονιες: «Πρώτον, 
αγάπη στο πολίτευμα που ισχύει, έπειτα την 
πιο μεγάλη ικανότητα στην εκτέλεση των έρ
γων του αξιώματος του, και τρίτο αρετή και 
δικαιοσύνη ανάλογες με  το πολίτευμα» («Πρώ
τον μεν φάίαν προς την καθεστώσαν πολιτεί
αν, έπειτα δύναμιν μεγίστην των έργων της 
αρχής, τρίτον δ ’ αρετήν και δικαιοσύνην εν έ
καστη πολιτεία προς την πολιτείαν»3).

Κι αν αληθεύει η άλλη «κοινοτοπία» πως «αρχή 
άνδρα δείκνυσι»4(ΐ\ αρχή, η εξουσία δείχνει την 
αξία του κάθε άντρα), το ίδιο αληθεύει πως και 
«ανήρ (δείκνυσι -  αναδείχνει) αρχήν»; όταν την α
σκεί σωσιά και άξια, τον τιμά αλλά και την τιμά...

1. Γι’ αυτό κι ονομάστηκε «Ηρακλής»: ο δια της Η
ρας ευκλεής, ο περίφημος εξαιτίας της Ηρας.
2. Ανθρωπος και υπεράνθρωπος, Δ’ Πράξη.
3. Πολιτικά, Ε, 7, 1309α, 32. Μετάφρ. Β. Μοσκόβη, 
Καρατζάς.
4. Πιττακός, σε Διογένη Λαέρτιο, Α, 4, 77.

»

Π ΡΑΓΑ- ΒΟΥΔΑΠ ΕΣΤΗ ΠΡΑΓΑ ---------------- !
6 ΗΜΕΡΕΣ
1 8 6 .0 0 0  ΔΡΧ.
ΑΝΑΧ. ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4 ΗΜΕΡΕΣ
1 3 4 .0 0 0  Δ ΡΧ.
ΑΝΑΧ. ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Α Θ Η Ν Α  ΧΡ. ΛΑΔΑ 9 ·  ΤΗΛ. 3238801-4 ·  3240224-5 ·  3244482-3 ·  FAX. 3222152 ·  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η  ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 10 ·  ΤΗΛ. 241660 ·  241289 ·  FAX. 241564



Α24 24 Συνέντευ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟ ΒΗΜΑ
28 Ιανουάριου 1996 28 Ιανουάριου 1996 Σ υνέντευξη *Α25

-  Ενας τσέλιγκας έφυγε, ένας αμπε
λουργός ήρθε επικεφαλής του υπουρ
γείου Εξωτερικών, όπως επεσήμανε 
κατά την τελετή παράδοσης ο προκάτο- 
χός σας. Τι σημαίνει αυτό; Θα αλλάξει 
κάτι στην εξωτερική πολιτική;

«Το σπγμιότυπο αυτό της παράδοσης 
που είχε σκοπό να δημιουργήσει μια ευ
χάριστη ατμόσφαιρα δεν αποδίδει εντε
λώς την πραγματικότητα. Γιατί, όπως ξέ
ρετε, και ο κ. Παπούλιας που έφυγε και 
εγώ που έρχομαι έχουμε μια μακρά, επαγ
γελματική σχεδόν, ενασχόληση με το ζή
τημα. Τι θα αλλάξει σιο υπουργείο των Ε
ξωτερικών; Αυτό αυτομάτως μου δημι
ουργεί την υποχρέωση να απαντήσω σε έ
να άλλο εισαγωγικό ερώτημα: Ποιος α
σκεί την εξωτερική πολιτική σ’ αυτή τη 
χώρα; Πρέπει να απαντήσω ότι ο καιρός 
όπου οι υπουργοί Εξωτερικών, στηριγμέ
νοι σε ένα σώμα εκλεκτών διπλωματών, 
ήταν υπεράνω πολιτικών επιλογών των 
κυβερνήσεών τους και υπεράνω του χρό
νου έχει παρέλθει. Θυμάστε ασφαλώς ότι 
ο Ταλεϋράνδος περνούσε από τον βασι
λιά στον Ναπολέοντα και μετά σε άλλον 
βασιλιά και μετά στον Ναπολέοντα. Δεν 
κάνουμε διπλωματία του 19ου αιώνα.

Η διπλωματία πια είναι, στον σύνθετο 
και διεθνοποιημένο κόσμο όπου ζούμε, 
μια δραστηριότητα η οποία αφορά όλες 
τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνι
κής ζωής και βεβαίως το βιοτικό επίπεδο 
των κατοίκων. Εχει άμεση επιρροή στο 
βιοτικό επίπεδο των κατοίκων. Αρα είναι 
λογικό με τη διαμόρφωσή της στους πε
ρισσότερους τομείς να ασχολούνται όλα 
τα υπουργεία, ιδιαίτερα οι υπουργοί που 
έχουν σχέση με το αντικείμενο, Οικονο
μίας, Γεωργίας -  είναι ουσιασακά μια 
κοινοτική υπόθεση -, Αμύνης και βεβαί
ως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα έλεγα 
λοιπόν ότι τις μεγάλες αποφάσεις της πο
λιτικής που θα ασκήσει αυτό το υπουρ
γείο θα τις πάρει η Κυβερνητική Επιτρο
πή, το Υπουργικό Συμβούλιο, με καθορι
στική και τη συμβολή του Πρωθυπουρ
γού, δεν θα τις πάρω εγώ. Εγώ θα εισηγη- 
θώ ορισμένες λύσεις και βεβαίως στον 
βαθμό που αυτή η εισήγηση θα επηρεάζει 
τις εξελίξεις θα είμαι μια δύναμη επιρ
ροής».

-  Αμεση προτεραιότητα, κύριε υ
πουργέ, τουλάχιστον χρονική, έχει το 
Κυπριακό, με δεδομένο ότι ο κ. Χόλ- 
μπρουκ έχει επανειλημμένα εξαγγείλει 
ότι το 1996 θα είναι έτος λύσης του Κυ
πριακού. Πρόκειται μάλιστα να έλθει 
στην περιοχή στα μέσα Φεβρουάριου. 
Εχουν κυκλοφορήσει πολλά ως προς 
τη λύση αυτή. Πώς θα πορευθείτε εσείς 
ως νέος υπουργός Εξωτερικών στο θέ
μα; Πώς θα αντιμετωπίσετε την πρωτο
βουλία Χόλμπρουκ; Εχετε και εσείς την 
αίσθηση ότι το ’96 μπορεί να είναι έτος 
λύσης;

«Εχω ακούσει τον κ. Χόλμπρουκ, ο ο
ποίος πιθανόν να μας επισκεφθεί σιο ά
μεσο μέλλον. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο κ. 
Χόλμπρουκ, δυστυχώς για τις μεταξύ μας 
σχέσεις, θα απομακρυνθεί απ’ ό,τι ξέρω 
από τη θέαη του, θα ανηκατασιαθεί. Η ι
στορία του Κυπριακού, για όσους την έ
χουν παρακολουθήσει από κοντά, είναι 
μια ιστορία ελπίδων που διαψεύδονται. 
Αυτή την αναγγελία, ότι θα λυθεί το Κυ
πριακό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστη
μα, την έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον πά
νω από 30 ή 40 φορές. Θυμάμαι ότι τε
λευταίο χρονοδιάγραμμα που είχε αναγ
γελθεί με καταληκτική ημερομηνία ήταν 
αυτό του κ. Μητσοτάκη. Ολες οι λύσεις έ
χουν προσκρούσει στην αδιαλλαξία της 
Αγκυρας, που εκφράζεται τοπικά με την 
αδιαλλαξία του Ντενκιάς. Δεν νομίζω ότι 
η Αγκυρα θα λύσει το Κυπριακό. Δεν νο
μίζω ότι θέλει λύση σιο κυπριακό πρό
βλημα. Μπορεί να καταναγκασθεί από τις 
διεθνείς εξελίξεις. Εκεί, νομίζω, πρέπει 
να στραφεί η προσοχή των Αμερικανών 
και όσων άλλων ενδιαφέρονιαι να βοη
θήσουν».

-  Δηλαδή, αν δεν υπάρξει πίεση της 
αμερικανικής πλευράς προς τον Ντεν- 
κτάς, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να 
μιλάμε για λύση;

«Προς την Αγκυρα -  ο Ντενκιάς κάνει 
ό,τι του λέει η Αγκυρα. Δείτε τα ψηφίσμα
τα του ΟΗΕ. Αν είχε λυθεί το μέγα πρό
βλημα που ξεπερνάει τα όρια του Κυ
πριακού, το πρόβλημα των κυρώσεων και 
των συνεπειών για την μη εφαρμογή των 
αποφάσεων του ΟΗΕ, δεν θα είχαμε αυ
τή τη θλιβερή διαδοχή ψηφισμάτων, κά
θε ένα από τα οποία είναι πιο αποδυνα
μωμένο από το προηγούμενο και που πο
τέ δεν εφαρμόστηκε κανένα τους, ούτε 
στο ελάχιστο ούτε επιμέρους».

-  Κύριε υπουργέ, έχετε καμία πληρο
φόρηση ως προς το περιεχόμενο της 
πρωτοβουλίας Χόλμπρουκ, αν πραγμα
τικά υπάρχει κάτι καινούργιο; Ή, όπως

0  wovpyôs Είωτερικών κ. Θ. Πάγκαλοε σε μια εφ’ ô)m  ms v k s  rnm nan ανοίγει ια χαρτιά τον για «Μακεδονικό», Αιγαίο, Κύπρο, Ευρώπη και Βαλκάνια
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Συνέντευξη στον________________________
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΤΑΛΗ

Ε ΚΤΟΣ από αμπελουργός (όπως τον 
χαρακτήρισε ο προκάτοχός του κ. 
Κ. Παπούλιας) ο νέος υπουργός 

Εξωτερικών κ. Θεόδωρος Πάγκαλος 
είναι γνωστότερος ως ο άνθρωπος που 
«τα λέει έξω από τα δόντια» και που 
δεν είχε διστάσει να συγκρουσθεί 
ακόμη και με τον κ. Α. Παπανδρέου, 
για να βρεθεί τελικά εκτός υπουργείου. 
Τότε ήταν απλός αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις 
ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σήμερα είναι ο 
επικεφαλής της ελληνικής 
διπλωματίας. Και ενώ υποστηρίζει ότι 
οι αποφάσεις για την εξωτερική 
πολιτική θα λαμβάνονται συλλογικά 
από την κυβέρνηση, δεν δείχνει 
διατεθειμένος να υποχωρήσει από τις 
γνωστές θέσεις που είχε εκφράσει στο 
παρελθόν. Πιστεύει μάλιστα ότι οι 
εξελίξεις τον έχουν δικαιώσει.
Σε μια εκ βαθέων συζήτηση, όπου 
αναλύει τον γενικότερο ρόλο της 
διπλωματίας σήμερα, αποκαλύπτει τον 
τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση

σκέπτεται να κλείσει το Σκοπιανό ως 
το τέλος Φεβρουάριου και 
επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που είχε 
δημοσιεύσει «Το Βήμα» (14.1.1996) ότι 
ο προκάτοχός του είχε δώσει γραπτές 
οδηγίες στην ελληνική αντιπροσωπεία 
στη Νέα Υόρκη να δεχθεί τη σύνθετη 
ονομασία. Στο πλαίσιο αυτό θα κινηθεί 
και ο ίδιος, αλλά η τελική απόφαση θα 
ληφθεί συλλογικά από την κυβέρνηση 
σε συνεργασία με τις άλλες πολιτικές 
δυνάμεις και τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας.
Ως προς το Κυπριακό δείχνει αρκετά 
επιφυλακτικός απέναντι στην 
πρωτοβουλία Χόλμπρουκ και φαίνεται 
να προτιμά την παρέμβαση της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ θεωρεί ότι 
δεν μπορεί να υπάρξει λύση αν οι 
Αμερικανοί δεν ασκήσουν ουσιαστικές 
πιέσεις στην Αγκυρα. Απαισιόδοξος 
είναι και για την πορεία των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων θεωρώντας 
ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση 
απέναντι στην Τουρκία, ενώ αντίθετα 
είναι αισιόδοξος για τον ρόλο που 
έχει να παίξει η Ελλάδα στα 
Βαλκάνια.

Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Θ. Πάγκαλος, αριστερά, κάτω από το πορτρέτο του Χαρίλαου Τρικούπη στο γραφείο του της λεωφόρου Βααιλίσσης Σοφίας.
Επάνω, συνομιλεί με τον συντάκτη του «Βήματος» κ. Γιάννη Καρτάλη

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊ

Ο κ. Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ο οποίος σιο 
παρελθόν είχε εκφράσει τις γνω
στές «αιρετικές» απόψεις για το Σκο

πιανό, αισθάνεται σήμερα ότι οι εξελί
ξεις τον έχουν δικαιώσει και εξηγεί ότι 
θα προχωρήσει τώρα στη λύση του 
προβλήματος.

-  Πολύ συχνά μιλάτε έξω από τα 
δόντια, το οποίο καμιά φορά δημι
ουργεί προβλήματα σε έναν ευαίσθη
το τομέα όπως είναι η εξωτερική πο
λιτική. Σε ένα από τα σημαντικότερα 
θέματα πήρατε θέσεις οι οποίες ήλ
θαν σε σύγκρουση με την κυβερνητι
κή πολιτική. Αναφέρομαι σιο Σκο
πιανό, το οποίο θα είναι και η πρώτη 
προτεραιότητα που θα έχετε να αντι
μετωπίσετε, με δεδομένο ότι στα μέ
σα Φεβρουάριου έχουμε μια νέα συ
νάντηση στη Νέα Υόρκη και πλέον το 
θέμα είναι το όνομα και τίποτε άλλο. 
Η θέση σας είναι γνωστή. Είχατε τα
χθεί, όταν δεν ήσασταν πλέον ανα
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών, υ
πέρ μιας σύνθετης ονομασίας. Εχου
με επίσης δεδομένο ότι ο προκάτο
χός σας είχε στείλει προτού αποχω
ρήσει γραπτές οδηγίες προς την ελ
ληνική αντιπροσωπεία να δεχθεί τη 
σύνθετη ονομασία υπό τον όρο ότι 
δεν θα υποκρύπτει τις επεκτατικές 
τάσεις των Σκοπιών. Θα ήθελα να εί
χα μια συγκεκριμένη απάντηση πάνω

Δικαιώθηκα για πιν ονομασία
σ’ αυτό. Θα ακολουθήσετε μια πολι
τική με βάση τις θέσεις τις οποίες έ
χετε εκφράσει στο θέμα των Σκο
πιών;

«Χαίρομαι γιατί μου το ρωτάει αυ
τό επιτέλους κάποιος που γνωρίζει το 
θέμα. Γιατί είχα αντιμετωπίσει έναν ο
ρυμαγδό παρατηρήσεων από αδαείς 
και από ανθρώπους χωρίς μνήμη. Θα 
θυμίσω ότι, όταν ξεκίνησε το θέμα, ό
ταν υπουργός ήταν ο κ. Σαμαράς, με
τά την πρώτη ενημέρωση που είχε την 
καλοσύνη να μου κάνει τότε, είχα πει 
ότι το Σκοπιανό έπρεπε να αντιμετω- 
πισθεί αμέσως τότε, όταν δεν είχε α
κόμη ανακηρυχθεί η ανεξαρτησία του 
νέου κράτους, με μια επίθεση φιλίας. 
Επρεπε λοιπόν να ανιιμετωπισθεί από 
τότε μια ονομασία που είχα τότε προ
κρίνει και που δεν την βρίσκω άσχημη 
ακόμη και τώρα για εκείνη την εποχή, 
όχι για τώρα -  “Μακεδονική Δημο
κρατία των Σκοπιών”. Θεωρούσα ότι 
το “μακεδονική” ήταν ένα επίθετο, 
προσδιόριζε γεωγραφικά όπως και η 
λέξη “Σκόπια” τη νέα κρατική οντότη
τα ώστε να μην υπάρχει καμία σύγχυ
ση με την ελληνική Μακεδονία και έ
λυνε το πρόβλημα.

Είχα πει τότε ότι είναι χαμένη η υπό
θεση του ονόματος έτσι όπως την προ
ωθούσε ο κ. Σαμαράς και η πολιτική 
που ακολουθήσαμε εκείνη την περίο
δο, δηλαδή να διεκδικούμε να μην υ
πάρχει ο όρος “Μακεδονία” στο όνομα 
των Σκοπιών, γιατί αυτό δεν θα μπο
ρούσε ποτέ να γίνει δεκτό από τους 
Σκοπιανούς, όχι γιατί φοβούνται την 
Ελλάδα ή σε σχέση με την Ελλάδα, αλ
λά γιατί αν δεν υπάρχει ο όρος “Μακε
δονία" οι ίδιοι έχουν σοβαρά προβλή
ματα με τους άλλους σλαβικούς λαούς 
οι οποίοι απειλούν την εδαφική τους 
ακεραιότητα και την ανεξαρτησία 
τους, όπως τους Σέρβους και τους 
Βουλγάρους.

Το Σκοπιανό είχε την πορεία που ξέ
ρετε. Σε κάποια φάση, αφού έπαψα να 
είμαι υπουργός, είχα προτείνει την εν
διάμεση συμφωνία, δηλαδή να απο
συρθεί το εμπάργκο έναντι του ονόμα
τος, των συμβόλων και των προκλητι
κών διατάξεων του συντάγματος. Θα 
θυμάστε ότι συγκρούσιηκα με τον 
Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε πει ότι 
μόνο ο κ. Παπούλιας ασκεί πολιτική 
στα εθνικά θέματα. Είχα απαντήσει ότι 
δεν μπορώ να είμαι σιο υπουργείο Ε

ξωτερικών και να μην έχω και εγώ ά
ποψη για τα εθνικά θέματα και οι εφη
μερίδες τότε είχαν κυκλοφορήσει με 
μεγάλους τίτλους, “παραίτηση Πάγκα
λου”, “σύγκρουση σιο ΠαΣοΚ”, “διά
σπαση” κλπ. Επομένως αυτές τις θέ
σεις τις είχα από παλιά και τις έλεγα 
πάντα, είτε ήμουν στην αντιπολίτευση 
είτε ήμουν υπουργός είτε ήμουν στη 
συμπολίτευση χωρίς να είμαι υπουρ
γός. Τώρα γιατί να αλλάξω την πολιτι
κή; Η κυβέρνηση κάνει την πολιτική 
που είχα τότε ζητήσει.

Οπως ξέρετε, η ενδιάμεση συμφωνία 
υπάρχει, το εμπάργκο καταργήθηκε, υ
πάρχουν συμφωνίες που έχουν βελτιώ
σει τις επαφές και τις σχέσεις των δύο 
χωρών, αυξάνεται, όπως με πληροφο
ρούν από τη Βόρεια Ελλάδα, ραγδαία 
το εμπόριο και η κίνηση των προσώπων 
επανέρχεται στα παλαιό της επίπεδα 
και σύντομα θα τα ξεπεράσει, όλα αυτά 
έχουν γίνει. Μένει το όνομα. Και για το 
όνομα υπάρχει, όπως είπατε, οδηγία η 
οποία είναι αυτό που περιγράψατε. 
Οδηγία δηλαδή που λέει ότι η Ελλάδα 
συζητεί τη σύνθετη ονομασία, πράγμα 
που και από την πλευρά τους τα Σκόπια 
έχουν δεχθεί να συζητήσουν, όχι όμως

και να αποδεχθούν. Οπως και εμείς δεν 
έχουμε συμφωνήσει να αποδεχθούμε τη 
σύνθετη ονομασία. Συζητούμε μεν τα 
πάντα, και αυτοί συζητούν τα πάντα, ού
τε εμείς ούτε αυτοί δεν αποδεχόμαστε 
μέχρι σπγμής τίποτε. Θα φθάσουμε σε 
κάποιο όριο όπου θα πρέπει να γίνουν 
επιλογές. Και εγώ τοποθετώ το όριο αυ
τό περί το τέλος Φεβρουάριου. Τις επι
λογές προφανώς πρέπει να τις κάνει συ
νολικά η κυβέρνηση και θα πρέπει να 
συνεργαστεί και να συζητήσει και με τις 
άλλες πολιτικές δυνάμεις της χώρας και 
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε 
η απόφαση που θα πάρουμε να εκφρά
ζει, αν είναι δυνατόν, το σύνολο του ε
θνικού χώρου».

-  Αυτό θα συγκεκριμενοποιηθεί 
με μια νέα σύσκεψη αρχηγών υπό 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως 
είχε γίνει σιο παρελθόν;

«Αυτό δεν το ξέρω, γιατί δεν είναι 
δική μου αρμοδιότητα. Εγώ θα κάνω 
τις εισηγήσεις μου και από εκεί και πέ
ρα θα είναι ευθύνη και αρμοδιότητα 
του Πρωθυπουργού να πάρει τις πολι
τικές αποφάσεις».

-  Θα ήθελα χώρα να σας ρωτήσω, 
από την πληροφόρηση την οποία έ

χετε, αν ξέρουμε πώς έχουν διαμορ
φωθεί οι θέσεις των συνομιλητών 
μας πάνω σ’ αυτό το θέμα, αν υπάρ
χει και εκεί η ίδια αντιμετώπιση;

«Νομίζω ότι, μετά και από τις επίμο
νες προσπάθειές μας, οι οποίες συνεχί
ζονται, οι Σκοπιανοί αντιλαμβάνονται 
ότι την αρχική άποψη που είχαν -  ότι 
θα λέγονται “Μακεδονία” και τίποτε 
άλλο -  δεν είναι δυνατόν να την υπο
στηρίζουν επ’ άπειρον. Επίσης αντιλαμ
βάνονται ότι ο χρόνος πιέζει, γι’ αυτό 
δεν νομίζω ότι θα επιδιώξουν να χρο
νοτριβήσουν επ’ άπειρον. Αν δεν υπήρ
χαν άλλες εξελίξεις, όπως είναι η συμ- 
φωνία του Ντέιτον, το ενδεχόμενο να υ
πάρξουν νέες τριβές και εντάσεις στη 
Βαλκανική, η παρουσία ισχυρής αλβα
νικής μειονότητας στη χώρα τους, η οι
κονομική τους κατάσταση, το λογικό 
για τους Σκοπιανούς θα ήταν να χρονο
τριβήσουν. Να κυκλοφορούν με το όνο
μα που έχουν τώρα, “πρώην Γιουγκο
σλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας”, 
το οποίο όπως ξέρετε πολύ καλά έχει 
καθιερωθεί σχεδόν πανιού ως “Μακε
δονία” νέτα σκέτα. Είδατε τι συνέβη 
και με τη Σερβία. Εχω την εντύπωση ό
μως ότι οι Σκοπιανοί αντιλαμβάνονται 
ότι μια καλή, σιέρεη -  και για να είναι 
σιέρεη πρέπει να απηχεί το λαϊκό αί
σθημα -  φιλία με την Ελλάδα είναι η 
καλύτερη και ίσους αυτή τη στιγμή η μό
νη εγγύηση που έχουν στην περιοχή».

πολλοί πιστεύουν, μεταξύ των οποίων 
και εγώ, αυτή η πρωτοβουλία ουσιαστι
κά εντάσσεται στον προεκλογικό α γού
να του προέδρου Κλίντον προκειμένου 
να κερδίσει τις ψήφους των Ελληνοα- 
μερικανών;

«Είναι σίγουρο ότι έχει και αυτή τη διά
σταση. Εξάλλου ο κ. Χόλμπρουκ το έχει 
πει και ο ίδιος, ότι θα πρέπει να κάνει κά
ποιο ταξίδι για να ανιαποκριθεί και στις 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ένανπ της 
ομογένειας. Αυτό είναι στους κανόνες 
του παιχνιδιού, αν θέλετε. Το θέμα είναι 
τι ουσιασπκό περιεχόμενο, όπως πολύ 
σωστά ρωτάτε, έχει αυτή η πρωτοβάυλία, 
και εκεί είναι ασαφή τα πράγματα. Εγώ 
θέλω να πω ότι η προσπάθεια να γίνει α
ντικείμενο διαπραγμάτευσης η κυριαρχία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας νομίζω' ότι 
δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή. Βεβαίως 
αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια α
πόφαση που θα πάρουν πάνω απ’ όλα οι 
Κύπριοι. Οπως ξέρετε, συνάντησα ήδη 
τον κ. Μιχαηλίδη, ο οποίος μου έκανε τη 
χαρά και την τιμή να έρθει αμέσως στην 
Αθήνα και κάναμε εκτενέστατες συζητή
σεις. Αλλά νομίζω ότι και η γνώμη της ελ
ληνικής κυβερνήσεως θα πρέπει να συζη
τηθεί. Παράλληλα εμείς θα συζητήσουμε 
με την Ευρωπαϊκή Ενωση κάποια κοινοτι
κή πρωτοβουλία. Οι προθέσεις της ιταλι
κής προεδρίας είναι πολύ θετικές προς 
αυτή την κατεύθυνση, δεν πρόκειται να υ
ποβαθμίσουμε το Κυπριακό στον κατάλο
γο των προτεραιοτήτων μας. Και βεβαίως 
ακολουθώ τη σειρά των ερωτήσεών σας -  
αν μιλούσα μόνος μου θα το έβαζα πρώ
το».

-  Εχω την εντύπωση ότι αυτό το λέμε 
αλλά δεν το εννοούμε πάντα.

«Εγώ το εννοούσα πάντα και όπως ξέ
ρετε έχω και μια πρακτική προωθήσεως 
του Κυπριακού στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
που απέδωσε ορισμένα στοιχεία. Δεν θέ
λω να πω ότι λύσαμε το Κυπριακό ή ότι 
τα στοιχεία αυτά ήταν ικανά να το λύ
σουν, αλλά για πρώτη φορά μετά από 
πολλά χρόνια, με κάποιες αποφάσεις που 
πήρε η Ευρωπαϊκή Ενωση, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβομλιο, το Συμβούλιο Υπουργών 
της, είχαμε μια θετική εξέλιξη σιο Κυ
πριακό, ενώ στη διαδικασία του ΟΗΕ κά
θε χρόνο γινόταν κάτι λιγότερο από ό,τι 
είχε γίνει πέρυσι. Και τώρα τελευταία έχω 
την εντύπωση ότι στον ΟΗΕ υπάρχει μία 
κόπωση για το Κυπριακό, που έχει κατα
λάβει και τους πολύ υψηλά ισιαμένους

σπς θέσεις του Οργανισμού, και ανπ- 
σιοιχη βέβαια κόπωση υπάρχει και στην 
Κύπρο».

-  Σας απασχολεί ως υπουργό Εξωτε
ρικών το αρνητικό αποτέλεσμα που θα 
έχει μια νέα διάψευση ελπίδων αν απο- 
τύχουν όλα αυτά και πάλι;

«Με απασχολεί και ως Ελληνα, ως άν
θρωπο. Αλλά τι άλλο μπορούσαμε να κά
νουμε; Να σταματήσουμε να αγωνιζόμα
στε; Νομίζω ότι είμαστε καταδικασμένοι 
από τους συσχετισμούς και με δεδομένα 
τα τετελεσμένα που έχουν επιβάλει οι 
Τούρκοι στην Κύπρο να αγωνιζόμαστε 
για να κρατάμε ανοιχτό το θέμα».

-  Ερχόμαστε τώρα στα ελληνοτουρκι
κά, στις σχέσεις μας με την Τουρκία. 
Προτού όμως μιλήσουμε γενικότερα,

θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το θέμα 
της βραχονησίδας που μας προέκυψε 
αιφνιδίως. Τι ακριβώς συμβαίνει;

«Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό θέμα. Ε
γινε πολύς θόρυβος για το τίποτε. Τέτοια 
επεισόδια γίνονται συνεχώς. Κατ’ αρχήν 
στον Εβρο, όπου η αλλαγή της κοίτης του 
ποταμού ανάλογα με τη ροή των υδάτων 
αποκαλύπτει ή πλημμυρίζει ορισμένα ε
δάφη, κυρίως προς τις εκβολές του ποτα
μού και κάθε φορά οι Τούρκοι προσπα
θούν να μεταθέσουν τα όρια που επί του 
εδάφους ορίζουν τη μέση γραμμή, που εί
ναι και το σύνορο των δύο χωρών, προς 
την κατεύθυνση που τους ευνοεί».

-  Καλά, αυτό τι σχέση έχει; Οι βραχο
νησίδες δεν αλλάζουν.

«Φυσικά οι βραχονησίδες δεν αλλά

ζουν, αλλά συμβαίνει κανείς να μην τις 
προσέχει επί σειρά ετών, όπως και ο 
τούρκος πλοίαρχος που έπεσε επάνω 
τους. Και τότε για πρώτη φορά δημιουρ- 
γήθηκε ένα πρόβλημα. Δεν είναι πραγμα
τική βραχονησίδα. Είναι κάτι βράχια. Α
πό τον καιρό της ιταλικής κατοχής στα 
Δωδεκάνησα, τα νησιά αυτά ήταν ιταλι
κά. Η επιχειρηματολογία των Τούρκων 
δεν ήταν πεισπκή. Απλώς επωφελήθηκαν 
για να κάνουν αυτό που κάνουν πάντα. 
Να δημιουργήσουν ένα γενικότερο πρό
βλημα περί το Αιγαίο, τον τρόπο κυκλο
φορίας των πλοίων σ’ αυτό, τις σχέσεις 
που υπάρχουν για την ασφάλεια της θα
λάσσης και του αέρος και να ζητήσουν α
κόμη μία φορά γενική συζήτηση επί πα
ντός του επιστητού, που ξέρετε ότι είναι η

παγία τουρκική θέση και που στην ουσία 
είναι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας. 
Δεν είναι πάντα εδαφική διεκδίκηση, αλ
λά είναι αμφισβήτηση κυριαρχίας ούτως 
ή άλλως».

-  Μάλιστα. Τα προβλήματα με την 
Τουρκία είναι γνωστά, είναι γνωστή η 
στάση της Τουρκίας. Εχουμε επιπλέον 
ένα γεγονός που επιβαρύνει την όλη α
τμόσφαιρα: την πολιτική αστάθεια στη 
γειτονική χώρα όσο δεν σχηματίζεται 
μια κυβέρνηση. Παρ’ όλα αυτά εσείς 
πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια μιας 
επαναπροσέγγισης του προβλήματος 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων ή είμα
στε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε 
την πορεία που ακολουθήσαμε όλα αυ
τά τα χρόνια;

«Οπως ξέρετε, η Ελλάδα έχει προτείνει 
κατ’ αρχάς στην Τουρκία διαπραγματεύ
σεις επί συγκεκριμένων θεμάτων. Αυτό ό
μως δεν ικανοποιεί τους Τούρκους. Γιατί 
αυτό που ζητούν δεν είναι να λυθούν τα 
συγκεκριμένα ζητήματα που θα προωθή
σουν τις σχέσεις των δύο χωρών, των δύο 
λαών προς τα εμπρός. Θέλουν γενική πο
λιτική διαπραγμάτευση για να θέσουν ό
λα τα κατά καιρούς ζητήματα αμφισβήτη
σης της εθνικής μας κυριαρχίας τα οποία 
έχουν δημιουργήσει. Και αυτό βέβαια, 
νομίζω, δεν πρέπει να το κάνουμε και δεν 
πρέπει να τους δώσουμε αυτή την ικανο
ποίηση. Τώρα, από ’κεί και πέρα πράγμα
τι η Τουρκία είναι μια πολύ ασταθής χώ
ρα. Δεν ξέρω π  θα γίνει στο μέλλον. Ας 
ευχηθούμε να γίνει το καλύτερο. Γιατί κα

ταλαβαίνετε ότι μια ισλαμική Τουρκία ή, 
ακόμη πιθανότερο, μια στρατοκρατούμε
νη Τουρκία θα ήταν μια μεγάλη ζημιά για 
την Ελλάδα.

Η τουρκική εξωτερική πολιτική έχει 
μια συνέχεια. Διαπερνά τα καθεστώτα 
και έτσι κάθε τόσο έρχεται η τουρκική δι
πλωματία και λέει “βοηθήστε μας να μην 
ξαναγίνουμε δικτατορία”. Οταν γίνονται 
δικτατορία, λέει “βοηθήστε μας να ξανα- 
γίνουμε δημοκρατία” κ.ο.κ. Και έτσι μονί
μους η διεθνής κοινότητα πρέπει να ανέ
χεται από την Τουρκία πράξεις και ενέρ
γειες που κανείς άλλος δεν αποτολμά, ό
πως είναι και η κατοχή της Κύπρου αυτή 
τη στιγμή, η διαίρεση της Λευκωσίας, οι 
διχοτομήσεις κλπ. Ποιος άλλος αποτολ
μά να μείνει σε τέτοιου είδους θέσεις.

Γιατί υπάρχει αυτό το συνεπέστατο παι
χνίδι εναλλαγής ρόλων μεταξύ στρατο- 
κρατών και κοινοβουλευτικών περιοδι
κά, ενώ η εξωτερική της πολιτική είναι 
κοινή σε όλους».

-  Αρα τι κάνουμε;
«Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σε 

εγρήγορση απένανπ στην Τουρκία, να 
μην αφεθούμε σε προκαταλήψεις οιου- 
δήποτε είδους και να κάνουμε σαφές 
προς τα πού πάμε και ώς πού πάμε».

-  Αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουν 
προτείνει οι Αμερικανοί για μέτρα οι
κοδομή σεως εμπιστοσύνης ή άλλα, 
πώς τα βλέπετε;

«Στην Κύπρο εννοείτε;»
-  Οχι, σιο Αιγαίο.
«Μα σιο Αιγαίο γιατί να οικοδομηθοΰν 

μέτρα εμπιστοσύνης, για ποιο λόγο;».
-  Για αποφυγή επεισοδίων κατά τη 

διάρκεια των ασκήσεων.
«Μα δεν έχουν παρά να σταματήσουν 

τα επεισόδια. Αυτό είναι το μέτρο εμπι
στοσύνης. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει λιγά
κι σαν να σου προτείνει κάποιος... “ξέ
ρεις, επειδή θα γίνει διάρρηξη σιο σπίτι 
σου, δώσε το κλειδί στον διαρρήκτη για 
να μη σου σπάσει την πόρτα ή το παράθυ
ρο”. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρή πρότα
ση να πούμε ότι το θύμα των παραβιάσε
ων του διεθνούς δικαίου, δηλαδή εμείς 
θα πρέπει να δώσουμε συνθήκες ομαλής 
και άνετης διεξαγωγής των παραβιάσε
ων. Νομίζω ότι αυτό είναι εντελώς απα
ράδεκτο».

-  Ας έλθουμε σε ένα θέμα το οποίο 
είναι πολύ σημαντικό. Ολοι μιλούν για 
τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλά
δα στα Βαλκάνια Η αλήθεια είναι ότι 
είχαμε εμπλακεί σε διαμάχες με όλους 
τους βόρειους γείτονές μας οι οποίες 
αρχίζουν να εξομαλύνονται, και με τα 
Σκόπια και με την Αλβανία. Με τη 
Βουλγαρία έχουμε μπει σε έναν δρόμο 
πλήρους συνεργασίας μετά την υπο
γραφή και των τελευταίων συμφωνιών. 
Ταυτόχρονα έχουμε ένα νέο σκηνικό 
μετά τη συμφωνία του Ντέιτον, το ο
ποίο διαμορφώνεται στα Βαλκάνια γε
νικότερα. Πραγματικά, πέρα από τις γε
νικές διακηρύξεις του ρόλου τον οποίο 
μπορεί να παίξει η Ελλάδα, εσείς τι συ
γκεκριμένους στόχους έχετε;

«Οπως ξέρετε, κατ’ αρχήν υπάρχει μια 
σειρά από βαλκανικές πρωτοβουλίες συ
νεργασίας οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Υ
πάρχουν συμφωνίες με την Ουγγαρία, με

τη Ρουμανία, ενώ με την Αλβανία οι δια
πραγματεύσεις έχουν προχωρήσει σημα
ντικά και ελπίζω βάσιμα ότι σε συντομό
τατο χρονικό διάστημα θα λυθεί το σύνο
λο των προβλημάτων. Ετσι θα έχουμε μια 
καινούργια εποχή συνεργασίας, πράγμα 
που θα είναι πολύ ωφέλιμο για τον ελλη
νικό λαό και για τους Ελληνες που ζουν 
στην Αλβανία. Τώρα, από ’κεί και πέρα υ
πάρχουν τα μεγάλα σχέδια. Τα μεγάλα 
σχέδια είναι τα κοινά δίκτυα -  συγκοινω
νιών, ενεργείας -, είναι η διείσδυση του 
ελληνικού κεφαλαίου και της ελληνικής 
τεχνογνωσίας σπς χώρες αυτές και τελι
κά μια πολιτική κάλυψη όλων αυτών των 
σχέσεων με κάποιου είδους συμβούλιο 
βαλκανικής συνεργασίας.

Εγώ είχα πάντα στο μυαλό μου κάτι 
σαν τη βόρεια συμμαχία των χωρών της 
Σκανδιναβίας, το Nordic Council, όπου 
όπως ξέρετε επί σειρά ετών συνυπάρχουν 
χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
και χώρες που δεν είναι. Τώρα μία χώρα 
δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ενωση, η Νορ
βηγία. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι μπορούμε 
να κάνουμε. Και υπάρχει μεγάλο ενδια
φέρον και σπς υπόλοιπες χώρες της Ευ
ρώπης προς αυτή την κατεύθυνση».

-  λυτό σκέπτεσθε να το προτείνετε 
κατά τη διάρκεια επισκέψεων που θα 
πραγματοποιήσετε σπς Βαλκανικές 
χώρες;

«Είναι υπό συζήτηση ήδη. Απλώς πρέ
πει να επιταχυνθούν και να ολοκληρω
θούν ορισμένες διαδικασίες που κάπως 
έχουν αρχίσει να “σέρνονται”. Βέβαια έ
χω την πρόθεση να ταξιδέψω παντού, σε 
όλες τις χώρες και να καλέσω όλους τους 
αντίστοιχους υπουργούς Εξωτερικών να 
επισκεφθούν την Αθήνα».

-  Ποιο θα είναι το πρώτο σας ταξίδι;
«Το πρώτο μου ταξίδι θα είναι, όπως

είναι φυσικό, στο Συμβούλιο Υπουργών 
Γενικών Υποθέσεων τη Δευτέρα».

-Τ ι θα συζητηθεί;
«Θα συζητηθούν και τέτοια θέματα, 

σαν αυτά που μόλις αναφέραμε. Σχέσεις 
και βοήθεια προς τη Αλβανία και τη 
Βουλγαρία, το νέο Πρωτόκολλο Μεσογει
ακής Πολιτικής· είναι σημανπκή χρημα
τοδότηση στον μεσογειακό χώρο και πι
θανώς να συζητηθεί, “πιθανούς” λέω γιατί 
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ανταλλα
γή απόψεων στα παρασκήνια. Καθώς και 
η πρόταση της ιταλικής προεδρίας για 
τον διορισμό ενός διαμεσολαβητή σιο 
Κυπριακό».

-  Εχουμε ένδειξη τι επιπέδου θα εί
ναι αυτός ο διαμεσολαβητής;

«Αυτό είναι το θέμα της συζήτησης, το 
επίπεδό του, δηλαδή αν θα είναι διπλω
μάτης ή πολιτικό πρόσωπο. Το δεύτερο 
θέμα συζήτησης είναι η εντολή που θα 
του δοθεί, π  θα κάνει αυτός, ώς πού θα 
πάει, ώς πού θα φθάσει. Και το τρίτο εί
ναι σε ποιον θα αναφέρει -  αν θα αναφέ
ρει στην εκάστοτε προεδρία ή στο Συμ
βούλιο».

-  Εμείς, τι θέλουμε να είναι;
«Εμείς θα θέλαμε να του δώσουμε τη 

μεγαλύτερη δυνατή βαρύτητα και επομέ
νως θα προτιμούσαμε πολιτικό πρόσωπο 
που θα είχε εξουσιοδότηση ουσιασπκής 
συζήτησης και διείσδυσης σιο πρόβλημα 
και έκφρασης συγκεκριμένων προτάσε
ων, και αυτή του η κίνηση να γινόταν 
προς το Συμβούλιο Υπουργών».

-  Αυτό μας φέρνει στα θέματα τα 
κοινοτικά Δεν θα ήθελα βεβαίως να 
μπούμε σπς οικονομικές σχέσεις με 
την Κοινότητα, οι οποίες δεν είναι της 
αρμοδιότητός σας. Να μιλήσουμε όμως 
για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη που 
θα αναθεωρήσει τη Συνθήκη του Μάα- 
στριχι και που κατ’ ανάγκην θα κυριαρ
χήσει το 19% στο κοινοτικό επίπεδο. 
Θα ήθελα να μου πείτε ποιες θα είναι 
οι θέσεις -  σε γενικές γραμμές βέβαια -  
που θα αναπτύξουμε εκεί και κυρίως α  
γίνεται με το ελληνικό αίτημα για την 
προστασία των εξωτερικών συνόρων 
της Κοινότητας.

«Για τη Διακυβερνητική θα ήθελα να 
περιμένουμε λιγάκι ώσπου να ολοκληρω
θεί η επεξεργασία -  που μόλις ξεκίνησε -  
της ολοκληρωμένης ελληνικής τοποθέτη
σης. Υπάρχουν χαρτιά και προτάσεις από 
το παρελθόν. Τώρα συμφωνήσαμε με τον 
υπουργό και συνάδελφό μου κ. Γ. Ρω
μαίο να συγκροτήσουμε τις απαιτούμενες 
επιτροπές και ομάδες εργασίας ώστε να 
διαμορφωθεί πολύ σύντομα μια συνολι
κή ελληνική πρόταση. Βεβαίως το αίτημα 
που αναφέρατε για την κατοχύρωση των 
εξωτερικών συνόρων της Κοινότητας πα
ραμένει, αλλά δεν φαίνεται να ενδιαφέ
ρει προς σπγμήν μεγάλο μέρος των εταί
ρων. Θα επιμείνουμε και κάποτε θα το 
πετύχουμε. Νομίζω ότι μπορούμε άνετα 
να προβλέψουμε ότι μέσα σιο πρώτο δε
καήμερο ή δεκαπενθήμερο του Φεβρουά
ριου θα έχουμε μια ολοκληρωμένη άπο
ψη».
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Σύγκρουση στο Αιγαίο φοβάται ο Κλίντον
Το κείμενο ms emoioAñs

WASHINGTON

January 4, 1996

t te r  regarding the proposed 
enx (ATACXS ) to turkev. I sh

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ κείμενο της επιστολής του προέ
δρου των ΗΠΑ κ. Μπιλ Κλίντον (αντίγραφο 

της οποίας έχει «Το Βήμα») προς τους Γερουσια
στές που ασχολούνται με την πώληση των ΑΤ- 
ACMS στην Τουρκία έχετ ως εξής:

«Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας που α
φορά την προτεινόμενη πώληση των Τακτικών 
Πυραυλικών Συστημάτων Στρατού (ATACMS) 
στην Τουρκία. Συμμερίζομαι πολλές από τις ανη
συχίες σας. Εν τουτοις πιστεύω ότι η πώληση 
των πυραύλων θα μπορούσε να εξυπηρετήσει έ
να ευρύ φάσμα σημαντικών στρατηγικών συμφε
ρόντων και δεν θα έβλαπτε την πολιτική μας για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα ή την προσπάθειά μας 
να επιτευχθεί πρόοδος στην Κύπρο.

Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλοι σύμ
μαχοι του ΝΑΤΟ α- 
νπμετωπίζουν μια 
μειωμένη στρατηγι
κή απειλή, η  Τουρ
κία αντιμετωπίζει 
μια αξιοσημείωτη 
συνεχιζόμενη απει
λή. Περισσότερο α
πό οποιονδήποτε 
άλλο σύμμαχο στο 
ΝΑΤΟ η Τουρκία 
χρειάζεται να βελ
τιώσει τις αμυντικές 
της ικανότητες με  
στόχο να αποτρέψει 
και, αν χρειαστεί, να 
πολεμήσει την απει
λή από τη Συρία, το 
Ιράκ και το Ιράν.

Ο ATACMS είναι 
ένας ημικατευθυνό- 
μενος πύραυλος, 
συνήθως χρησιμο
ποιούμενος για να 
πληγούν υψηλής α
ξίας στόχοι, όπως 
θέσεις πυραύλων 
και τηλεπικοινω
νιών. Είναι ένα ιδα
νικό όπλο για την 
πολι> πραγματική 
πυραυλική απειλή
από το Ιράκ, τη Συρία και το Ιράν. Η  χρήση των 
ATACMS εναντίον πολιτών ή στον πόλεμο ενα
ντίον του ΡΚΚ στη νοτιοανατολική περιοχή της 
Τουρκίας είναι μάλλον απίθανη. Επιπλέον, τα 
σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του πυραύλου μας ε
πιτρέπουν να επιτηρούμε τη χρήση του. Η  εκτό
ξευσή του είναι ανιχνεύσιμη από συστήματα ε
ντοπισμού εκτόξευσης πυραύλων και αφήνει ένα 
διακριτό “αποτύπωμα” κατά την πρόσκρουσή 
του. Ελα γνωρίζουμε αν και πότε η Τουρκία χρη
σιμοποιεί αυτό το όπλο.

Συμμερίζομαι πολλές από τις ανησυχίες σας 
για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμά
των στην Τουρκία, αλλά επίσης πιστεύω ότι η 
κατάσταση έχει βελτιωθεί. Η  κυβέρνηση πέρασε 
αρκετές σημαντικές συνταγμαπκές μεταρρυθμί
σεις αυτό το καλοκαίρι που διεύρυναν την τουρ
κική δημοκρατία. Επιπλέον, την 27η Οκτωβρίου 
η τουρκική κυβέρνηση τροποποίησε το άρθρο 8  
του ανπτρομοκρατικού νόμου, ο οποίος χρησι
μοποιείται για να περιορίσει την ελευθερία έκ
φρασης. Ενώ δεν είναι τέλειος, ο νέος νόμος εί
ναι μια σοβαρή προσπάθεια να αντιμετωπιστεί έ
να σοβαρό θέμα. Πάνω από 120 άτομα έχουν α
πελευθερωθεί σαν αποτέλεσμα της επανεξέτα-

Τ H E  W H I T E  H O U S E
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σης των προηγουμένων ποινών τους, σύμφωνα 
μ ε αυτό τον νόμο. Παραμένουμε ανήσυχοι για 
τους “μυστηριώδεις φόνους”, θανάτους κατά την 
κράτηση και εξωδικασπκούς φόνους, αλλά εν- 
θαρρυνόμαστε από το όπ οι εκτιμήσεις του έγκυ
ρου Ιδρύματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
Τουρκίας δείχνουν ότι μειώθηκαν αυτό τον χρό
νο.

Αυτή η πώληση εξετάζεται από τη διοίκηση 
από τον Φεβρουάριο του περασμένου χρόνου. Η  
Αγκυρα είναι πολύ καλά ενήμερη όπ τα ανθρώπι
να δικαιώματα είναι ένας πρώτιστος παράγοντας 
στην απόφαση για το αν θα προωθηθεί οποιαδή
ποτε πώληση όπλων. Επίσης διατηρούμε έναν ε- 
ντστικό, συχνό, υψηλού επιπέδου διάλογο -π ε ρ ι
λαμβανόμενων και των στρατιωτικών διαύλων -  

με την τουρκική κυ
βέρνηση στα θέμα
τα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Συμφωνώ μαζί 
σας όπ οι σχέσεις 
ανάμεσα στην Ελλά
δα και στην Τουρ
κία απέχουν πολύ α
πό το να είναι ικα- 
νοποιηπκές και με
γιστοποιείται ο κίν
δυνος να υπάρξει 
κλιμάκωση των 
προβλημάτων ή ε
πεισοδίων που θα 
μπορούσαν να οδη
γήσουν σε σύ
γκρουση, την οποία 
κανένα από τα δύο 
μέρη δεν επιθυμεί 
και που θα μπορού
σε να επιφέρει σο
βαρές βλάβες στα 
συμφέροντα των Η
νωμένων Πολιτει
ών. Είμαι εν τούτοις 
ανήσυχος για τις πι
θανές συνέπειες αν 
η Τουρκία πειστεί 
όπ δεν είμαστε πλέ
ον διατεθειμένοι να 

την βοηθήσουμε να ανταποκριθεί στις νόμιμες 
στραιιωπκές της ανάγκες. Είναι προς το συμφέ
ρον μας, όπως και της Ελλάδας, να παραμείνει η 
Τουρκία πεπεισμένη για τους στρατηγικούς δε
σμούς της μ ε τη Δύση και π ς Ηνωμένες Πολιτεί
ες. Η  πώληση των ATACMS θα βοηθήσει στην 
εκπλήρωση αυτού του στόχου.

Εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τις σχέσεις 
μας μεταξύ των δύο αυτών σημανπκών συμμά
χων. Ενταπκοποιόύμε π ς προσπάθειές μας για 
να προωθήσουμε μια λύση στην Κύπρο. Ο ειδι
κός απεσταλμένος Μπόι πρόσφατα επισκέφθη- 
κε την περιοχή για περαιτέρω συζητήσεις. Συνε
χίζουμε να ενθαρρύνουμε αμφότερες π ς πλευρές 
να περιορίσουν τη ρητορική τους και να επιλύ
σουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου και δια
πραγματεύσεων. Συνεχίζουμε να παρακινούμε 
την Αγκυρα και την Αθήνα να υιοθετήσουν Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που θα απέτρεπαν 
την πρόκληση κλιμάκωσης από ένα επεισόδιο 
στο Αιγαίο. Εργαζόμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ για να 
εξαλείψουμε τις αιτίες ερεθισμού.

Ελπίζω ότι αυτές οι πληροφορίες θα σας 
βοηθήσουν. Παρακαλώ μη διστάσετε να ξανα
γράψετε».

P l e a s e  de

0 ΙΟΙβΚΙΚΟδ
στρατοί 

προειδοποιεί 
τα κόμματα

Η ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ των 
διαδικασιών Λήψης 
πολιτικών αποφάσεων 
που επικρατεί στην 
Τουρκία δεν επιτρέπει, 
προς το παρόν τουλά
χιστον. τον αξιόπιστο 
εντοπισμό των στόχοτν 
που εξυπηρετούνται πε 
την υπόθεση της ίμιας. 
Η σημασία του ελιγμού 
της Τουρκίας δεν είναι 
ανάλογη της ασημα- 
ντστητας ενός συ
μπλέγματος βραχονη
σίδων, αλλά καθορίζε- 
τατ από την αμφισβή
τηση, για πρώτη φορά, 
ελληνικών κυριαρχι
κών δικαιωμάτων και 
ιόπως σημείωναν δι
πλωματικές πηγές) τον 
κίνδυνο δημιουργίας 
«νομικού προηγούμε
νου».

Η κυβερνητική κρί
ση στην Τουρκία έχει 
παράλληλα αυξήσει 
σημαντικά τον ρόλο 
του στρατιωτικού κατε
στημένου, κάτι το ο
ποίο διαφάνηκε και σε 
όλες τις πρόσφατες ε
παφές του αρχηγού 
του τουρκικού γενικού 
επιτελείου, στρατηγού 
κ. Χακί Καραγιαντί. 
Σύμφωνα με συνήθως 
καλά πληροφορημένες 
διπλωματικές πηγές, ο 
κ. Καραγιαντί παρέσχε 
τη διαβεβαίωση προς 
τους συνομιλητές του 
ότι ο στρατός δεν πρό
κειται να επιτρέψει ού
τε την άνοδο των ισλα- 
μιστών .στην εξουσία 
ούτε τη διολίσθηση της 
Τουρκίας σε κατάστα
ση 'αστάθειας» αλλά 
απέφυγε επιμεΛώς να 
διευκρινίσει τους τρό
πους με τους οποίους 
θα επιτευχθούν αυτοί 
οι στόχοι. Εξέφρασε α
κόμη τη βεβαιότητα ότι 
ο στρατός μπορεί να ε
λέγξει την κατάσταση 
ακόμη και σε περίπτω
ση ταραχών σε ιιεγά- 
λες πόλεις. Μέσα σε έ 
να τέτοιο πολιτικό πε
ριβάλλον ο ρόλος του 
τυχαίου και του απρό
βλεπτου φαίνεται να ε- 
νισχύεται.

Του ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΑΚΗ

Τ Ο ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ να οδη
γηθούν οι σχέσεις της Ελλά

δας και της Τουρκίας σε «σύ
γκρουση», επισημαίνει ο πρόε
δρος των Ηνωμένων Πολιτειών 
κ. Μπιλ Κλίντον σε επιστολή του 
προς αμερικανούς γερουσια
στές, οι οποίοι ασχολούνται με 
την υπόθεση της πώλησης των 
Τακτικών Πυραυλικών Συστημά
των Στρατού (ΑΤΑΟΜδ) στην 
Τουρκία. Ο κ. Κλίντον θεωρεί ό
τι η «σύγκρουση» μπορεί να 
προκόψει είτε εξαιτίας των υφι
σταμένων προβλημάτων μεταξύ 
των δύο χωρών είτε από την κλι
μάκωση ενός επεισοδίου στο Αι
γαίο. Ο πρόεδρος των Ηνωμέ
νων Πολιτειών αναγνωρίζει ότι 
ούτε η Αθήνα ούτε η Αγκυρα επι
θυμούν κάτι τέτοιο, αλλά εν τού- 
τοις φαίνεται να θεωρεί το ενδε
χόμενο αυτό απολύτως ρεαλισπ- 
κό. Είναι ενδιαφέρον άλλωστε 
ότι η επιστολή του κ. Κλίντον ε
στάλη την 4η Ιανουάριου (και 
προφανώς γράφηκε νωρίτερα), 
ενώ δηλαδή ακόμη εξελισσόταν 
η παρασκηνιακή διπλωματική α- 
νππαράθεση Ελλάδας και Τουρ
κίας με αφορμή το σύμπλεγμα 
βραχονησίδων Ιμια.

Είναι η πρώτη φορά, μετά α
πό πολύ καιρό, όπου οι Αμερι
κανοί διατυπώνουν την εκτίμη
ση, σε κορυφαίο πολιτικό επίπε
δο, ότι υπάρχει κίνδυνος ελλη
νοτουρκικής σύγκρουσης. Το εν
δεχόμενο σύγκρουσης δεν είχε 
παρεισφρήσει σης επίσημες α
μερικανικές τοποθετήσεις ούτε 
καν όταν ανεφύη το θέμα της ε
πέκτασης των ελληνικών χωρι
κών υδάτων στα 12 μίλια. Η τε
λευταία φορά που το Στέιτ Ντι- 
πάρτμεντ εξέφρασε ανάλογες α
νησυχίες ήταν προ διετίας περί
που, τότε μάλιστα οι ΗΠΑ έστει
λαν ειδικό κατασκοπευτικό πο
λεμικό πλοίο για να επιτηρεί τις 
κινήσεις ‘εκατέρωθεν του Αιγαί
ου, αφού προηγουμένως ενημέ
ρωσαν την Αθήνα και την Αγκυ
ρα για την κίνησή τους αυτή. Οι 
διαβουλεύσεις που εγκαινιάστη
καν στη συνέχεια και η πτώση 
των τόνων σης δημόσιες τοπο
θετήσεις ελλήνων και τούρκων 
πολιηκών είχαν δημιουργήσει έ
να κλίμα κατευνασμού, το οποίο 
εν πολλοίς προέκυψε σαν αποτέ
λεσμα των παροτρύνσεων της 
Ουάσιγκτον που έκτοτε παρακο
λουθεί τις εξελίξεις εκ του σύ
νεγγυς.

•  Η πώληση 
των ΑΤΑΟΜΞ

Η επιστολή του κ. Κλίντον έχει 
στόχο να πείσει τους γερουσια
στές να υποστη ρίξουν την πώ
ληση των ΑΤΑΟΜδ στην Τουρ
κία και ως εκ τούτου χρησιμο
ποιεί όλο το οπλοστάσιο των υ
παρχόντων επιχειρημάτων. Δεν 
θα μπορούσε όμως να διατυπώ
σει μια τόσο κρίσιμη παρατήρη
ση για ενδεχόμενη ελληνοτουρ
κική «σύγκρουση», αν δεν υ
πήρχε μια, ελάχιστη έστω, αντι
κειμενική τεκμηρίωση. Επιπλέ
ον, η οικοδόμηση των αναγκαί
ων συμμαχιών στη Γ ερουσία για 
την εξασφάλιση του αναγκαίου 
αριθμού ψήφων που θα επιτρέ
ψουν την έγκριση της πώλησης 
μπορούσε εύκολα (και αποτελε
σματικά) να στηριχθεί στην υπό
σχεση ότι ανάλογος αριθμός 
βλημάτων θα παραχωρηθεί 
προς την Ελλάδα -  κάτι που,

σύμφωνα με πληροφορίες της 
ελληνικής πρεσβείας στην Ουά- 
σιγκτον, εξετάζεται σοβαρά α
πό την αμερικανική κυβέρνηση 
και θεωρείται περίπου βέβαιη η 
αίσια έκβαση του όλου θέμα
τος.

Η εκτίμηση για ενδεχόμενη 
ελληνοτουρκική σύγκρουση το
ποθετεί σε μια διαφορεπκή βά
ση και την όλη συζήτηση για την 
ανάπτυξη της αμερικανικής

πρωτοβουλίας για το Κυπριακό 
και ενδεχομένως για την καθιέ
ρωση Μέτρων Οικοδόμησης Ε
μπιστοσύνης στο Αιγαίο. Ως τώ
ρα η Ουάσιγκτον έχει επιδείξει 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την 
προώθηση της πρωτοβουλίας α
πό όσο η Αθήνα και η Αγκυρα, 
οι οποίες παρακολουθούσαν η ς 
σχετικές κινήσεις του υφυπουρ
γού Εξωτερικών κ. Ρίτσαρντ 
Χόλμπρουκ με ανησυχία μάλ

λον παρά με θετική διάθεση. Το 
Στέιτ Νηπάρτμεντ κατέγραψε 
αυτή την κατάσταση με αποτέλε
σμα να επανεξετάζεται πλέον α
κόμη και η σκοπιμότητα της πε
ριοδείας του κ. Χόλμπρουκ στην 
περιοχή.

Οι Αμερικανοί δεν είναι δια
τεθειμένοι να εμπλακούν σε 
μια διαμεσολαβητική προσπά
θεια, για την οποία δεν έχει ε
ξασφαλιστεί η πολιτική βούλη

ση πρώτα απ’ όλα των ίδιων 
των ενδιαφερομένων και, σύμ
φωνα με σειρά ενδείξεων, η 
Ουάσιγκτον καταλήγει στο συ
μπέρασμα ότι δεν έχει διαμορ
φωθεί ακόμη το κατάλληλο 
κλίμα. Παράλληλα ο Λευκός 
Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
πίστευαν μέχρι εσχάτως ότι η 
κυρία Τανσού Τσιλέρ και ο κ. 
Μ εσούτ Γιλμάζ θα κατόρθω
ναν να συμφωνήσουν στον

σχηματισμό μιας κυβέρνησης 
συνεργασίας. Νεότερα στοιχεία 
από την Αγκυρα έχουν ελαχι
στοποιήσει την αρχική αισιοδο
ξία, ενώ σημειώνεται πως δεν 
έχει αρχίσει καν να μετράει η 
προθεσμία των 45 ημερών μετά 
ττς οποίες, αν συνεχτστεί το α
διέξοδο, τίθεται σε κίνηση η 
διαδικασία προσφυγής σε νέες 
εκλογές. 0  κ. Χόλμπρουκ όμως 
έχει ρητά αναφέρει ότι: «Το 
κ λειδ ί των εξελίξεω ν βρίσκε
ται στην Αγκυρα...», οπότε η 
παράταση της πολιτικής αστά
θειας συμπιέζει ασφυκτικά τον 
χρόνο και για την ανάληψη εκ 
μέρους του παραγωγικής και α
ποτελεσματικής πρωτοβουλίας.

Στην Ουάσιγκτον λέγεται 
πλέον επισήμως ότι ο νέος υφυ
πουργός, ο κ. Τζον Κόρ- 
νμπλουμ, θα αναλάβει τα καθή- 
κοντά του την 20ή Φεβρουάρι
ου, γεγονός που θέτει εκ των 
πραγμάτων ένα δεσμευτικό 
χρονικό όριο για την πραγματο
ποίηση της περιοδείας. Ως τώ
ρα υπάρχει μια κυλιόμενη ημε
ρομηνία κάπου στα μέσα Φε
βρουάριου, αλλά όσο περνάνε 
οι ημέρες τόσο ελαττώνονται οι 
πιθανότητες για την άφιξη του 
κ. Χόλμπρουκ. Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες φαίνεται να έχουν 
την πρόθεση να συνεχίσουν τις 
προσπάθειές τους για επανα
προσέγγιση Αθήνας και Αγκυ
ρας, αλλά με την αλλαγή του 
πρωταγωνιστή θα μεταβληθεί 
και η μορφή της διαμεσολαβη- 
πκής πρωτοβουλίας.

% Η στάση 
τον κ. Πάγκαλου
Η Αθήνα δεν θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα δυσαρεστημένη από 
την τροπή των εξελίξεων. Ο νέος 
υπουργός Εξωτερικών κ. Θ. Πά
γκαλος δεν φάνηκε να αποδίδει 
ιδιαίτερο βάρος στην αμερικανι
κή δραστηριότητα για την Κύ
προ. Κατά την συνέντευξη Τύ
που που έδωσε την περασμένη 
Παρασκευή υπέδειξε ότι στρέ
φει την προσοχή του κυρίως 
προς τις διεργασίες στην Ευρω
παϊκή Ενωση για τοποθέτηση ει
δικού απεσταλμένου. Παράλλη
λα οι πρώτες οδηγίες που εστά- 
λησαν, μετά από παρέμβαση του 
κ. Πάγκαλου, αφορούσαν την α
νταλλαγή απόψεων με την ιταλι
κή προεδρία για την καλύτερη 
μεθόδευση του διορισμού του 
ευρωπαίου διαμεσολαβητή, τον 
καθορισμό των αρμοδιοτήτων 
του και την επιλογή της κατάλ
ληλης σηγμής για την ανακοίνω
ση του προσώπου που θα ανα- 
λάβει αυτό το έργο.

Είναι όμως ακόμη ασαφές 
πώς θα πραγματοποιηθεί η μετά
βαση από το αμερικανοκεντρικό 
στο ευρωκεντρικό πλαίσιο χειρι
σμού του Κυπριακού και των ελ
ληνοτουρκικών σχέσεων. Οι κι
νήσεις της Αθήνας στο μεταβαπ- 
κό αυτό στάδιο αποκτούν ιδιαί
τερη σημασία, καθώς μάλιστα 
συμπίπτουν με την έγερση από 
την Αγκυρα νέου τύπου προβλη
μάτων, όπως αυτό που αφορά 
το σύμπλεγμα των βραχονησί
δων Ιμια. Η αυτοτελής πολιτική 
επικοινωνία μεταξύ της Αθήνας 
και της Αγκυρας έχει ουσιασπκά 
διακοπεί εδώ και πολλούς μήνες 
και η ενδεχόμενη απουσία άμε
σα ενεργού τρίτου μέρους στον 
ρόλο δταμεσολαβητού εμπεριέ
χει τον κίνδυνο δημιουργίας πα
ρεξηγήσεων, έστω και χωρίς ου
σιώδη αιη'α.


