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'··* ΑΝΑΡΕΑΖ προς Σημίτη: Θέλω ΠΑΣΟΚ ενωμένο

Νίκη των εκσυγχρονιστών 
με ισοψηφία οτον Α' γύρο 
και άψογες διαδικασίες

Ηταν ένα πρωτόγνωρο δείγμα γραφής του Π Α Σ Ο Κ  Η  κοινή γνώμη, που παρακολουθούσε τη μαραθώνια εκλογή του διαδόχου του Ανδρέα Παπανδρέσυ, έβλεπε έκπληκτη στις οθόνες της τηλεόρασης την εικόνα μιας άλλης εποχής με γνήσιο δημοκρατικό ήθος. Και όταν ο νικητής, νέος πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μαζί με τους
άλλους διεκδικητές, μιλούσαν στους βουλευτές, ένας άλλος άνεμος έπνεε μέσα στην αίθουσα, ενωτικός (που όλοι εύχονταν να μη δώσει τη θέση του σε θύελλες). Ενωτικός ήταν και ο επίλογος της εκλογής στη συνάντηση Ανδρέα-Σημί- τη στο «Ωνάσειο», με την παρακαταθήκη του ιδρυτή στον νέο πρωθυπουργό: «Θέλω το Π Α Σ Ο Κ  ενωμένο».
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Ο ΛαΑιώτης έγειρε την πλάστιγγα
Τι οδήγησε 
από την 
έκπληξη 
του 53-53 
στο 86-75

Η Ν.Δ. ήλπιζε 
στον Ακη... 
Ντόρα: Νέα 
σελίδα για όλα 
τα κόμματα

Συμβολική η επινίκια 
φωτογραφία (δεξιά). Ο 

Κώστας Σημίτης, πανευτυχής, 
μαζί με τη γυναίκα του Δάφνη 

και δύο από τους στενούς 
πολιτικούς του φίλους, τη 

Βάσω Παπανδρέου και τον 
Παρασκευά Αυγερινό, που 

δεν αποκλείεται να 
υπουργοποιηθούν. 0  

πατέρας του Γεώργιος, 
υπουργός της ΠΕΕΑ στην 

Κατοχή, τον «κοιτάζει» 
από το πορτρέτο του

ΔΑΦΝΗ

ΣΗΜΙΤΗ

Μια
άγνωστη
πρώτη
κυρία
της
ΕΒϋάδαςΣΕ f  £  ΖΕΑΙΔΕΕ: ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ, 3-20
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Νάνος Βαλαωρίτηςποιητης, στην «Απογευματινή»: 
«Με ανησυχεί η 

ευφορία που 
περάσαμε μετά τη 

μεταπολίτευση που 
αναιρεί τον εαυτό 

της. Δ εν βλέπω πώς 
θα προχωρήσουμε 

μπροστά. Χάνονται 
τα πράγματα. Αμα  

λείψεις οκτώ μήνες, 
σε ξεχνάνε όλοι...»

Χάρις Αλεξίουη καλή τραγουδίστρια, στα «Νέα»: 
«Εάν η σκηνή δεν 

καταφέρει να γίνει 
σπίτι σου, τότε 

καλύτερα να 
μετακομίσεις 

αμέσως»

Γιώργος Μιχαλακόπουλος

αυτόν που μενει.

ηθοποιός («Απογευματινή»): «Οταν κάποιος λέει, 
εγώ είμαι κι άλλος 

δεν είναι, μόνο... 
ύποπτο μπορεί να 

χαρακτηριστεί»

κατηφόρα.

Ενα τριάρι... κελεπούρι

★ «Οι πυραμίδες” 
της Αργολίδας» 

είναι το θέμα ομιλίας 
του κ. Χρήστου 

Πιτερου, αρχαιολόγου 
της Δ Εφορείας 

Προϊστορικών και 
Κλασικών 

Αρχαιοτήτων, 
μεθαύριο Κυριακή 
και ωρα 6.30 μ.μ. 

στην αίθουσα του 
Συλλόγου Αργείων «0 

Δαναός», οδος Αγγ. 
Μπομπου 8, Αργος, 

τηλ. 67246.

Η  ανάγκη να βρει ένα δυαράκι ήταν άμεση. Κ αι λόγω της ηλικίας, συνταξιούχος γαρ, δεν ήθελε να τρέχει στους δρόμους. Κατέφυγε στη λύση της «μικρής αγγελίας» και, ω του θαύματος, την επομένη κιόλας το τηλέφωνο χτύπησε:«Εχω  ένα δυάρι, στην οδό Σύρου στην Κ υψ έλη» είπε στον αγωνιώντα συνταξιούχο ο κ. Ιωάννης Γκίσης, εργολάβος στο επάγγελμα, όπως συστήθηκε τηλεφωνικώς. «Μ όνο που πρέπει να έρθετε να το δείτε σήμερα, διότι βιάζομαι, φεύγω για τη Θ εσ σαλονίκη λόγω της δουλειάς», συμπλήρωσε ο εργολάβος ιδιοκτήτης, με το όλο ύφος του ευθέως παραπέμποντας σε Τσιφορικό ήρωα. Κ α ι περί τοιούτου επρόκειτο.Λ ίγη ώρα αργότερα ο υποψήφιος ενοικιαστής πήγε στην Κυψέλη. Ε κ εί τον περί- μενε ένας «αξιοπρεπέστατος κύριος». Τον

οδήγησε στο δεύτερο όροφο, είδαν το διαμέρισμα που τελικά ήταν τριάρι, συμφώνησαν και στην τιμή: σαράντα χιλιάδες το μήνα, μόνο! Συνέχισαν στο απέναντι καφενείο, υπέγραψαν το συμφωνητικό και έσφιξα ν τα χέρια. Ο  ευτυχής ενοικιαστής θα έμπαινε στο διαμέρισμα την 1η του μήνα. Ενθουσιασμένος καθώς ήταν δεν το σκύφτηκε πολύ. Εδωσε τα χρήματά του σ’ έναν άγνωστο, που δεν του έδειξε ούτε ταυτότητα. Κ α ι νοίκιασε ένα διαμέρισμα σε πολύ χαμηλή τιμή. Το μόνο που ήθελε ο ιδιοκτήτης, ήταν τα χρήματα. Κ αι τα πήρε. Τότε, παρέδωσε τα κλειδιά και αντάλλαξαν τηλέφωνα.Οταν όμως, μετά από λίγες μέρες, ο τυχερός ενοικιαστής αναζήτησε τον ευγενέ- στατο κύριο Γκίση, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε εύκολα να τον εντοπίσει. Αντί-

Γλώσσα και αγωγή

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η

juv σε 
,5,7,9

Διόλου τυχαία η επιλογή του ακριτικού Καστελόριζου, από την Ελληνική Ονο- ματολογική Εταιρεία, για την εκεί διοργάνωση του Πανελληνίου Συνεδρίου της με θέμα: «Τα εκτός του ελλαδικού χώρου τοπωνύμια που έχουν ελληνική αρχή». Θ α πραγματοποιηθεί από 6 έως 8 Σεπτεμβρίου 1996 και οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν παρακαλού- νται να αποστείλουν ώς τις 30 Μαρτίου τον τίτλο της ανακοίνωσής τους, με περίληψη τουλάχιστον μιας σελίδας, στον πρόεδρο της Εταιρείας, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου

Αθηνών, κ. Ιωάννη Κ . Προ-μπονά, Αργοναυτών 50, Μαρούσι 15125. Το τηλέφωνο της Ε Ο Ε : 7248278.★ Ημερίδα με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Προσχολικής Αγωγής - Μ ια νέα πρόταση» οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Παιδαγωγικών Ερευνών και Σπουδών, το Σάββατο 27 Ιανουάριου ’96, στο αμφιθέατρο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Αγησιλάου 10, Αθήνα). Ε ίσοδος δωρεάν, δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ. 2716700-703, καθημερινά 2- 6 μ.μ., μέχρι 25/1.

★ Λήγει σήμερα η προθεσμία εγγραφών στο τμήμα εντατικών μαθημάτων με θέμα το Ισλάμ, που οργανώνει το Μορφωτικό Κ έντρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Τα μαθήματα (στα αγγλικά, οκτώ ώρες το μήνα) αρχίζουν στις 26/1, απευθύνονται σε φοιτητές και πτυχιούχους οποιοσδήποτε σχολής και περιλαμβάνουν: Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλάμ, Ε ισαγωγή στο Ιερό Κοράνιον, Βασικές Αρχές του Ισλάμ, Ισλάμ και Σύγχρονος Κ όσμος. Πληροφορίες, τηλ. 6818154, 6840244.
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Εθνικό άθϋημα!Πήγαν φίλοι στο Λουτράκι / και μου φέρανε λαβράκι / που ψαρέψαν με καμάκι / να γελάσουμε λιγάκι / και ιδού το το λαβράκι / που ψαρέψαν στο Λουτράκι:«Προς τον υπουργό Οικονομικών. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, διαμαρτύρομαι εντόνως διά την επιβολή του εισιτηρίου εισόδου αξίας 5.000 δραχμών, διότι μας αποστερεί το δικαί- ^  ωμα να ψυχαγωγηθούμεελευθέριος, είτε μόνοι μας, εί- ; τε με την οικογένειά μας».X  Παραβλέπω τον συντακτι-κό τόπο της ανωτέρω διαμαρ- - τυρίας και έρχομαι στην ουσία: Κάποιοι διαμαρτύρονται στον υπουργό Οικονομικών εντόνως, επειδή έβαλε «αλμυρό» εισιτήριο σε χώρο, όπου δικαιούνται να ψυχαγωγούνται ελευθέρως, μόνοι ή με τις οικογένειές τους (υποθέ- 7"*·« τω, και τα παιδιά τους, διαφορετικά η διαμαρτυρία θα ανέφερε: συζύγους).Και ποιος είναι ο χώρος για τον οποίο γίνεται η διαμαρτυρία; Είναι το καζίνο Λουτρακιού. Εκεί οι ενήλικοι δεν μπορούν να ψυχαγωγηθούν ελευθέρως και τα παιδιά να παίξουν στον... «κουλοχέρη» ή τη ρουλέτα, αν ο μπαμπάς δεν «σκάσει» το πεντοχίλιαρο.Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν πληρώνει το πεντοχίλιαρο' το προσφέρει το καζίνο στους πελάτες, αφού το «περνά» κανονικά από την ταμειακή μηχανή και δίνει στον πελάτη την απόδειξη. Η διαμαρτυρία, επομένως, είναι του καζίνου που επιδιώκει, με υπογραφές διαμαρτυ- ρομένων πελατών, να στερήσει από το Δημόσιο το μόνο εντελώς ασφαλές έσοδο από τον τζόγο.Αλλά και οι τζογαδόροι, πάλι, που δέχονται να υπογράψουν (γιατί κάποιοι υπογράφουν) ένα κείμενο διαμαρτυρίας, στο οποίο ο τζόγος σημειώνεται ως οικογενειακή ψυχαγωγία; Πλάκα δεν έχει;Θέλω να μείνω στην εύθυμη πλευρά του ζητήματος, γιατί άμα πιάσουμε τη σοβαρή, ζήτω που καήκαμε. Ασε που μπορεί να θεωρηθεί ότι προσβάλλω το εθνικό μας άθλημα...
Π Ε ΤΡ Ο Σ Μ Α Ν ΤΑ ΙΟ Σ

Τρεις... απ’ 
το λουρί της
«μανας».

Χιώτικη
κουζίνα

θέτως, στο τηλέφωνο απαντούσε μία κυρία, που δήλωνε ότι δεν γνώριζε κανέναν κύριο Γκίση που να είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος στην Κυψέλη.Κ α ι πήγε ο συνταξιούχος στην οδό Σ ύ ρου και συνάντησε το διαχειριστή, να μάθει επιτέλους τι συμβαίνει. Κ α ι έμαθε:«Το διαμέρισμα ανήκει σε μία κυρία που ζει στη Θεσσαλονίκη. Κ α ι, απ’ όσο γνωρίζω, ένας αξιωματικός του Στρατού -όπως συστήθηκε- είχε συμφωνήσει να το νοικιάσει. Πήρε τα κλειδιά, αλλά από τότε δεν φάνηκε... Ο  ίδισς είχε επικοινωνήσει με την ιδιοκτήτρια και της είχε πει ότι λόγω μετάθεσης είχε μεγάλη ανάγκη να βρει σπίτι. Κ αι όλα αυτά έγιναν την ημέρα που εσείς λέτε ότι νοικιάσατε το κελεπούρι»!
Θ Ω Μ Α Σ Τ Σ Α Τ Σ Η Σ

ΜελιτζάνεςΒορειοχωρούσικες, σούπα από τα Ψαρά, ροβυθοκεφτέδες, γίγαντες, μοσχάρι κοκκινιστό με κυδώνια, οκταπόδι στιφάδο και πολλά άλλα ξεχωριστά, παραδοσικά «πιάτα» περιμένουν τους Χιώτες της πρωτεύουσας αλλά και τους Αθηναίους καλοφαγάδες στις 
«Χ ιώ τικες Βραδιές», που οργανώνει το ξενοδοχείο 
«Χανδρής» (λ. Συγγρού 385) απόψε και αύριο. Παρέα με χορευτικά συγκροτήματα από τα χωριά Βολισσός, Μεστά και Κουρούνια που, ξέχωρα από το χορό, θα τέρψουν και με τις ομορφοκεντημένες παραδοσιακές φορεσιές τους. Η τιμή του menu είναι 5.000 δρχ. το άτομο, και για περισσότερες πληροφορίες - κρατήσεις, στα τηλ. 9414824-5-6.

Κρητική
ΕστίαΕορταστική εκδήλωση, συνοδεία της Χορωδίας και της Ορχήστρας της, πραγματοποιεί η Κρητική Εστία μεθαύριο Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα «Πολ. Βαρδουλάκη» (Στράβωνος 12, Παγκράτι).Με βασικούς ομιλητές τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Εστίας, κ. Ζαχ. Ουρανό και Μαν. Παντουβόκη, αντίστοιχα, θα απονεμηθούν και οι καθιερωμένοι έπαινοι μετά χρηματικών βραβείων στους αριστούχους φοιτητές - σπουδαστές του ιδρύματος, ενώ θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια αποπεράτωσης του νέου οικοτροφείου στην (γειτονική) οδό Εριφύλης και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  

ΝΕΡΟΥ 0 1
(σέ εκατ κυβικά)

ΧΘΕΣ ΠΕΡΥΣΙ 1985

519,06 366,49 1.156,57
Πηγή: ΕΥΔΑΠ

στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Γ Ι Α  ΝΑ Ε Ι Σ Τ Ε  ΠΑΝΤΑ  Ι Υ Ν Δ Ε Δ Ε Μ Ε Ν Ο Ι  
- ___________ ----------------------------------- ----- ;-----

ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.enet.gr

http://www.enet.gr
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►

Ενότητα ή 
τριχοτόμηση;

Χ ίγουρα, ηχθεσινή εκλογή του Κ . Σημίτη σημαίνει αλλαγή σελίδας στην πολιτική ζωή του τόπου. Εκείνο όμως που δεν είναι σίγουρο είναι αν πρόκειται για μια νέα σελίδα, άγραφη και λευκή, ή για μια ήδη γραμμένη σελίδα που επάνω της θα προστεθούν μερικές ακόμη γραμμές. Ο  χρόνος που θα κυλήσει θα είναι αυτός που θα μας δείξει ποιο από τα δυο ενδεχόμενα ισχύει. Πάντως ανεξάρτητα των προθέσεων του νέου Πρωθυπουργού και της ικανότητάς του να εκμεταλλευθεί τη σημαντική ευκαιρία που του δίνεται, αυτά που συνέβησαν χθες στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής και στους πέριξ αυτής διαδρόμους, αλλά κυρίως τα δύο αποτελέσματα των ψηφοφοριών, έδωσαν πολλά και σαφή μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις.Ιδιαίτερα το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, στο οποίο εν πολλοίς αποτυπώθηκαν και οι επιρροές κάθε υποψηφίου, είναι πολλαπλά ερμηνεύσιμο. Από τη μια μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα μήνυμα των βουλευτών ότι πάνω από όλα επιθυμούν την ενότητα του Κινήματος, αφετέρου μπορεί να χαρακτηριστεί και σαν μια τριχοτόμησή τους. Την πρώτη εκδοχή αρέσκονται να «πλασάρουν» οι κυβερνώντες, τη δεύτερη κάποιοι της αντιπολίτευσης. Οπως και να ’χει στα χέρια και των μεν και των δε είναι να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους. Σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα τους δοθούν οι ευκαιρίες να μας πείσουν.
Γ.ΠΑΝ.

Το όνομα στο 
Γραφείο ΣκοπιώνΤΟ  Γραφείο Συνδέσμου των Σκοπιών στην Αθήνα δεν έχει προχω ρήσει ακόμα στην ανάρτηση κανενός είδους πινακίδας με την ονομασία FYROM  ή «Δημοκρατία της Μακεδονίας» στο εξω τερικό των γραφείων του. Αυτό ανέφ ερε ο εκπρόσω π ος του υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας στις χθεσινές επικρίσεις της Ν .Δ . και της Πολιτικής Ανοιξης. Υπενθύμισε ακόμα ότι οι πινακίδες αυτές προβλέπονται από την Ενδιάμεση Συμφωνία και ακόμα ότι η ονομασία με την πινακίδα FYROM  προβλέπεται να εγκατασταθεί από την ελληνική πλευρά.

I ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3- 7,11-20
1 ΑΡΘΡΑ 8-10
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Μ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οώ-bb
Μ  ΑΘΛΗΤΙΚΑ 57-63
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ΣΗΜΕΡΑ παίρνει την εντολή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
και αρχίζει την επιλογή των υπουργών του

Δευτέρα ορκίζεται 
η κυΒέρνηοη Σημίτη

Το προεδρείοτης
Κοινοβουλευτ
ικής Ομάδας 
ανακοινώνει 
στον Πρόεδρο 
της
Δημοκρατίας το 
αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας

Τ η Δευτέρα το πρωί 
ορκίζεται ο Κ.

Σημίτης
πρωθυπουργός ενώπιον 
του Προέδρου της 
Δημοκρατίας και αμέσως 
μετά ορκίζεται η 
κυβέρνησή του. Σήμερα, 
στις 10 το πρωί, είχε 
προγραμματιστεί η 
επίσκεψή του στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Κ. Στεφανόπουλο, για να 
πάρει την εντολή να 
σχηματίσει κυβέρνηση.Ηδη ώς τη Δευτέρα το πρωί θεωρείται ικανός ο χρόνος για τις αναγκαίες διαβουλεύσεις, προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο των υπουργών και υφυπουργών του.Χθες το βράδυ επισκέφθηκε τον Κ . Στεφανόπουλο η Εφορευτική Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Π Α Σ Ο Κ  και του παρέδωσε το πρωτότυπο του πρακτικού τού αποτελέσματος της εκλογής του Κ . Σημίτη . Ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος είχε παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία από την τηλεόραση, εξέ- φρασε την ικανοποίησή του και τη χαρακτήρισε «άψογη».Λ ίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ προσήλθαν στο προεδρικό μέγαρο το προεδρείο της Κ .Ο . (Δ. Μ π έης, I . Γλαβίνας, Λ . Λωτίδης, Δ . Ρέππας, Θ . Κο- τσώνης), ο κοινοβουλευτικός

εκπρόσωπος του Π Α Σ Ο Κ  I. Χαραλάμπους και ο παλαιός βουλευτής I . Σκουλαρίκης, οι οποίοι, αποτελούσαν την εφο- ρευτική'επιτροπή.
Αψ ογη η διαδικασίαΤους υποδέχθηκε εγκάρδια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ . Στεφανόπουλος.—Απολύτως κατά πάντα άψογη ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε, είπε ο Π ρόεδρος. Ηταν σίγουρο ότι θα ήταν έτσι. Και αφού αναφέρθηκε σ’ όλα τα κόμματα, τα οποία

έχουν ακολουθήσει επίσης άψογες διαδικασίες, παρατήρησε: Ενισχύεται έτσι η δημοκρατία.Δ. Μ πέης: Ευχαριστούμε, κ. Πρόεδρε, μας τιμά να το ακού- με από σας.Κ . Στεφανόπουλος: Το διαπίστωσαν όλοι, που είδαν από την τηλεόραση... Αύριο (σήμερα) θα συναντηθώ με τον κ. Σημίτη για την εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως και θα συ- νεννοηθούμε για την ορκωμοσία.Δ. Μ πέης: Θ α  σας δώσουμε το πρωτότυπο του πρακτικού...

Κ . Στεφανόπουλος: Είναι ιστορικό κείμενο και χρήσιμο. Θ α  μπει στο αρχείο.Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ρώτησε τα στελέχη του Π Α Σ Ο Κ  αν είναι κουρασμένοι από τη συνεδρίαση ολόκληρη την ημέρα, του εξήγησε ο Δ . Μπέης πώς έγινε η ψηφοφορία και ο Δ. Ρέππας ακούστηκε: Ε ίμαστε όλοι χαρούμενοι.Κ . Στεφανόπουλος: Ακόυσα τις ομιλίες από την τηλεόραση. Ηταν σωστές, μέσα στο πλαίσιο της ενότητας. Η  επιβεβαίωση των δημοκρατικών διαδικασιιόν ενισχύει τη δημοκρατία.

Τέλος, ο Πρόεδρος ζήτησε συγγνώμη από την εφορευτική επιτροπή, διότι τους έφερε αργά, αλλά «νομίζω ότι έπρεπε να γίνει μέσα στη μέρα».Η  συνάντηση κράτησε πέντε λεπτά της ώρας και τα στελέχη του Π Α Σ Ο Κ  αποχώρησαν.• Ο  Πρόεδρος έφυγε χθες, μετά το μεσημέρι, από το προεδρικό μέγαρο, ως συνήθως και πήγε στο σπίτι του στο Ψυχικό, όπου και συνέχισε να βλέπει από την τηλεόραση τα της Κ .Ο . του Π Α Σ Ο Κ . Επανήλθε στο προεδρικό μέγαρο κατά τις 6 το απόγευμα.
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ΑΡΧΙΖΕΙ μια νέα εποχή με συνέχεια και ανανέωση του

Ση μ ίιικ : πα η  μέλλον
ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο νέος Πρωθυπουργός

ιιιν κενιροαρκαρας

Χειραψία κυρίων μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Η συντροφικότητα θριάμβευσε στο προσκήνιο της χθεσινής διαδικασίας.
Για το παρασκήνιο, θα δούμε από σήμερα

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ
Με τις

χαρακτηριστικές 
λέξεις «νέα εποχή» 

και «νέα πορεία», τις 
οποίες χρησιμοποίησε στις 
δηλώσεις του αμέσως μετά 
την εκλογή του, ο Κώστας 
Σημίτης έδωσε το πρώτο 
«πρωθυπουργικά στίγμα» 
του. Είναι οι λέξεις- 
κλειδιά, που μπορούν να 
αποτυπώσουν αυτό που 
φιλοδοξεί να κάνει.Α ν έπρεπε να χρησιμοποιήσει μια πρόσφατη φράση-σύν- θημα του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτή θα ήταν το «νέα σελίδα». Είναι σαφές ότι από χθες το Π Α Σ Ο Κ  γύρισε σελίδα, αφήνοντας πίσω την εποχή Ανδρέα Παπανδρέου και προσπαθώντας να βρει χωρίς κλυδωνι- σμούς το νέο ρόλο του.Ο  νέος Πρωθυπουργός περιέγραψε το πλαίσιο στο οποίο θα επιδιώξει να κινηθεί:
1 Ενότητα του κόμματος.«Ολοι μαζί θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Δεν περισσεύει κανείς», διαβεβαίωσε τους βουλευτές αμέσως μετά την εκλογή του. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι θα συνεργαστεί με τους συνυποψήφιους του, αφήνοντας έτσι ανοιχτό παράθυρο για τη χρησιμοποίησή τους στην κυβέρνηση. Πάντως, ο κ. Σημίτης δεν σκοπεύει να ορίσει τους κ.κ. Τσοχατζόπουλο, Αρσένη και Χαραλαμπόπουλο αντιπροέδρους ούτε να σχηματίσει μια κυβέρνηση ισορροπιών, επειδή πιστεύει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να την καταστήσει αναποτελεσματική και να δημιουργήσει νέο τέλμα.
2 Συνέχεια αλλά και ανανέωση. Η  πρώτη λέξη δείχνει ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση η σκιά του Ανδρέα Παπανδρέου θα είναι υπολογίσιμη. Η  πρώτη κίνηση του κ. Σημίτη να επισκεφθεί τον Α . Παπανδρέου στο «Ωνάσειο» περιέχει αυτόν το συμβολισμό. Η  δεύτερη, όμως, λέξη (ανανέωση) καθιστά σαφές ότι νέα πρόσωπα θα έρθουν στο προσκήνιο και θα αναζητηθούν νέοι τρόποι λειτουργίας της κυβέρνησης.
3 Εξάντληση της τετραετίας.Η  δέσμευση αυτή σημαίνει ότι ο νέος Πρωθυπουργός θα κριθεί από το έργο του σε περίπου δύο χρόνια. Το σκηνικό μπορεί να αλλάξει αν τον Ιούνιο γίνει το συνέδριο του Π Α Σ Ο Κ . Είναι βέβαιο ότι ο κ. Σημίτης θα επιδιώξει να γίνει και πρόεδρος του κόμματος. Α ν  το καταφέρει θα είναι πολύ ισχυρός και σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί η προσφυγή στις κάλπες με τη σύμφωνη γνώμη ολόκληρου του κόμματος.
4 Ηθική συμπεριφορά από τα δημόσια πρόσωπα. Η φράση αυτή στέλνει το μήνυμα ότι δεν θα ανεχθεί συμπεριφορές που είχαν προκαλέσει την κοινή γνώμη στο παρελθόν. «Οι πολίτες απαιτούν το ήθος και το ύφος της εξουσίας να εξασφαλίζουν αξιοπιστία και εμπιστο

σύνη», πρόσθεσε με νόημα.
5 Ενδιαφέρον για το μέλλον της κεντροαριστεράς. «Είναι μια νίκη για την προοπτική και το μέλλον» αυτού του χώρου, είπε ο κ. Σημίτης, δείχνοντας ότι σκοπεύει να ακολουθήσει πολιτική φιλίας προς όμορες πολιτικές δυνάμεις.
χαιρέτισαν τη νίκηΟ  κ. Σημίτης δεν παρέλειψε να μιλήσει και για την τακτική που ακολούθησε μέχρι σήμερα, για να τονίσει ότι «η ελεύθερη

άποψη και η κριτική τοποθέτηση απέναντι στα προβλήματα κερδίζουν την αναγνώριση». Η  δήλωση αυτή έρχεται εκ των υστέρων να αποδείξει ότι η τακτική της μόνιμης «αμφισβήτησης» που ακολούθησε ο κ. Σημίτης έναντι και του Α . Παπανδρέου και της λοιπής κομμάτι- κής ηγεσίας τον ωφέλησε, ανα- δεικνύοντάς τον ως τον μοναδικό διακριτό εσωκομματικό πόλο.Τη νίκη του κ. Σημίτη χαιρέτισαν σχεδόν όλα τα στελέχη του Π Α Σ Ο Κ , ωστόσο η διαφο

ρά των συναισθημάτων ήταν αισθητή και φάνηκε κυρίως στις δηλώσεις που είχαν κάνει νωρίτερα, μετά το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας και όταν άρχιζε να σχηματίζεται η εντύπωση ότι ο κ. Σημίτης θα έχανε την εκλογή.Σ ’ αυτή, λοιπόν, τη φάση ο Γ. Κατσιφάρας πρόβλεψε ότι νέος πρωθυπουργός θα εκλεγεί ο κ.κ. Τσοχατζόπουλος, δείχνοντας έτσι την ευφορία των λεγομένων προεδρικών από τη δια- φαινόμενη ήττα του κ. Σημίτη. Π ιο συγκρατημένες αλλά στον

ίδιο τόνο ήταν οι δηλώσεις των κ.κ. Παπούλια και Βαλυράκη.Σε άλλο τόνο ήταν οι δηλώσεις του προέδρου της Βουλής Απ. Κακλαμάνη, ο οποίος επέ- κρινε για άλλη μια φορά τα μέσα ενημέρωσης αλλά και τα γκάλοπ επειδή είχαν δημιουργήσει την εντύπωση ότι θα προηγηθεί με άνεση ο κ. Σημίτης. Η  αποχώρηση του κ. Κ α κλαμάνη από την κούρσα της διαδοχής ωφέλησε τους κ. Τσοχατζόπουλο και Αρσένη, όπως έδειξε η πρώτη ψηφοφορία.

Ούτε νικητές 
ούτε ηττημένοιΜετά την εκλογή του κ. Σημίτη, η Βάσω Παπανδρέου είπε ότι «δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι». Εσπευσε να επιση- μάνει ότι «δεύτερος Ανδρέας Παπανδρέου δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει» και αυτή η επισήμανσή της ήχησε ως προειδοποίηση και προς τον κ. Σημίτη. Η  κ. Παπανδρέου πρόσθεσε ότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και για την αντιμετώπισή τους απαιτούνται σύνεση, υπευθυνότητα και απο- τελεσματικότητα.Ο  Θ . Πάγκαλος μίλησε για «δικαίωση όλου του Π Α Σ Ο Κ » και δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη διαδικασία.Ο  Κώστας Λαλιώτης χαρακτήρισε τον κ. Σημίτη «ισχυρό και δυναμικό πρωθυπουργό». Και πρόσθεσε: «Αύριο η χώρα θα έχει μια άξια κυβέρνηση. Και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα έχουν τη στήριξη της κοινοβουλευτικής πλειοψη- φίας και τη συμπαράσταση της πλειοψηφίας του λαού. Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημέ- νοι. Είμαστε όλοι μαζί, χωρίς να είμαστε ίδιοι.Είμαστε ενωμένοι και θα δώσουμε τη μάχη για την ολοκλήρωση της τετραετίας και την ανανέωση της λαϊκής εντολής. Το μήνυμά μας συμπυκνώνεται στον αριθμητικό συμβολισμό 2+4 χρόνια και στις λέξεις ενότητα, ανανέωση, νίκη και προοπτική».Ο  Τομέας Γυναικών του Π Α Σ Ο Κ  στο συγχαρητήριο τηλεγράφημά του ζητεί από τον κ. Σημίτη να υπάρξει μια αξιοπρεπής εκπροσώπηση των γυναικών στην κυβέρνηση.
πρώ τες κινήσειςΤις πρώτες του κινήσεις θα κάνει σήμερα ο κ. Σημίτης. Μ ετά την επίσκεψή του στον Π ρόεδρο της Δημοκρατίας, θα μεταβεί στα κεντρική γραφεία του Π Α Σ Ο Κ  στη Χαριλάου Τρι- κούπη όπου θα συναντηθεί με τον γραμματέα Κ . Σκανδαλίδη. Πρόκειται ασφαλώς για συμβολική κίνηση, με στόχο να δείξει τη σημασία που αποδίδει ο νέος Πρωθυπουργός στο ρόλο που έχει να διαδραματίσει το κόμμα στη νέα προσπάθειά του.Οπως είναι γνωστό, ο κεντρικός κομματικός μηχανισμός του Π Α Σ Ο Κ , ο οποίος ελέγχεται από τον Ακη Τσοχατζόπουλο και τμήμα των λεγάμενων προεδρικών, είναι εχθρικός προς τον κ. Σημίτη. Μ ια προσπάθεια να τηρηθούν κάπως οι ισορροπίες κατέβαλε ο νέος γραμματέας Κ . Σκανδαλίδης, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις με τον νέο Πρωθυπουργό.Για να μην εξακολουθεί να υπάρχει η εντύπωση ότι ο κομματικός μηχανισμός θα βλέπει με εχθρικό μάτι τον κ. Σημίτη, δεν αποκλείεται να τεθεί σύντομα θέμα εκλογής νέου Εκτελεστικού Γραφείου, περισσότερο αντιπροσωπευτικού από το σημερινό. Ο  κ. Σημίτης δεν είναι μέλος του σημερινού Εκτελεστικού Γραφείου.

«Συνέχεια και ανανέωση» το σύνθημά του
Ο ΝΕΟΣ πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις πρός τους δημοσιογράφους, αμέσως μετά την εκλογή του:«Σήμερα ζήσαμε μια ιστορική στιγμή, μια πολύ μεγάλη στιγμή του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία επέλεξε Πρωθυπουργό. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν διαφανείς, δημοκρατικές και είχαν τη συγκατάθεση όλων. Επέτρεψαν την έκφραση όλων των απόψεων. Επέτρεψαν τον κάτατοπισμό για τις θέσεις των υποψηφίων. Και επέτρεψαν την ελεύθερη κρίση των βουλευτών. Ετσι, το αποτέλεσμα είναι ένα αποτέλεσμα που ενώνει, συσπειρώνει και δίνει νέα δυναμική στο ΠΑΣΟΚ.»Τη στιγμή τούτη πρέπει να σκεφθούμε τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, τον δημιουργό του, εκείνον ο οποίος διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία του: τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δίνει μάχη ζωής. Του συμπαραστεκόμαστε. Θα τον επισκεφθώ αμέσως μετά.»Η εκλογή μου δεν είναι νίκη προσωπι

κή, νίκη δική μου. Είναι μία νίκη όλων. Είναι μία νίκη του ΠΑΣΟΚ. Και μαζί με όλες τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξω να εφαρμόσω το πρόγραμμά του. Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Και θα πορευ- θούμε -πιστεύω- στις εκλογές με τέτοιο τρόπο, ώστε να κερδίσουμε και την εκλογική αναμέτρηση, που θα έρθει σε δύο χρόνια περίπου.»Η συζήτηση σήμερα και η εκλογική διαδικασία η οποία έγινε, κατέδειξε ότι η εμμονή σε ορισμένες αξίες, η ελεύθερη άποψη, η κριτική τοποθέτηση απέναντι στα προβλήματα, η στάση η οποία καθορίζει την τοποθέτηση με βάση το “πιστεύω” , είναι μία στάση που κερδίζει την αναγνώριση.»Η συζήτηση και η ψηφοφορία σήμερα έδειξαν ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θέλουν τη συνέχεια και την ανανέωση. Θ έλουν το ΠΑΣΟΚ, με βάση τα όσα πραγματοποίησε σήμερα, να ακολουθήσει μία νέα πορεία και να δώσει στον τόπο μία νέα προοπτική. Αυτό θα είναι και το έργο

το οποίο θα πρέπει να επιτελέσω: Ενότητα, ανανέωση, νίκη στις επόμενες εκλογές. Θα είναι το τρίπτυχο που θα καθορίσει τη δουλειά που θα κάνουμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και θα υπάρχει η συνέχεια στη μεγάλη αυτή παράταξη, που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου.»Επειδή ρωτήθηκα σε σχέση με τους συνυποψήφιους μου, θέλω να επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα: Χαίρομαι για τις άλλες υποψηφιότητες που υπήρξαν. Ολοι οι συνάδελφοι και σύντροφοι οι οποίοι ήσαν υποψήφιοι, ήσαν στελέχη του Κινήματος, τα οποία έχουν προσφέρει σημαντική και σκληρή δουλειά. Η υποψηφιότητά τους έδειχνε ότι υπάρχει μία δυνατότητα μεγάλης επιλογής ανάμεσα σε στελέχη που μπορούν να οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ μπροστά. Με τους συνυποψήφιους μου βεβαίως και θα συνεργασθώ, όπως θα συνερ- γασθούν και αυτοί μαζί με μένα. Ο στόχος: Η ανανέωση του ΠΑΣΟΚ, η ενότητά του, η νίκη του, είναι κοινός».

Το μεγάλο 
«παιχνίδι» 
έγινε στον 
πρώτο γύρο

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ
Ψ ηφοφορία-θρίλερ 

ήταν η πρώτη 
ψηφοφορία για την 

ανάδειξη του νέου 
πρωθυπουργού, αφού 
ανέτρεψε τα προγνωστικά 
και έδειξε ένα ΠΑΣΟΚ 
τριχοτομημένο. Αλλά και η 
δεύτερη ψηφοφορία 
περιείχε το στοιχείο της 
έκπληξης, αφού ελάχιστοι 
ανέμεναν την εκλογή του 
κ. Σημίτη.Στη διαμόρφωση και χων δυο αυτών αποτελεσμάτων έπαιξαν ρόλο πολλοί παράγοντες, άλλοι στον πρώτο και άλλοι στο δεύτερο γύρο. Το μεγάλο παιχνίδι παίχτηκε στον πρώτο γύρο, ενώ στον δεύτερο οι βουλευτές ψήφισαν κυρίως με πολιτικά κριτήρια και επηρεασμένοι μάλλον από τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος είναι χαμηλά στις προτιμήσεις της κοινής γνώμης και επομένως δεν ήταν ο πιο κατάλληλος για να ηγηθεί της κυβέρνησης.Μόλις ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας (Σημίτης 53, Τσοχατζό- πουλος 53, Αρσένης 50 και Χα - ραλαμπόπουλος 11) η αίθουσα έδειξε να «παγώνει», όπως έλεγαν χαρακτηριστικά βουλευτές. Μόνο ορισμένοι φίλοι του Ακη Τσοχατζόπουλου δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη βεβαιότητά τους ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος θα ήταν ο νέος πρωθυπουργός.
Οι εκπηήξειςΤο αποτέλεσμα αυτό ήταν έκπληξη:1. Για το χαμηλό αριθμό ψήφων που έλαβε ο κ. Σημίτης. Ο ι συνεργάτες του υπολόγιζαν νωρίτερα ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συγκέντρωνε λιγότερες από 58 ψήφους.2. Για το απροσδόκητα υψηλό αριθμό ψήφων που συγκέντρωσε ο κ. Τσοχατζόπουλος, οι συνεργάτες του οποίου θεωρούσαν τον αριθμό 45-50 ως το ανώτατο όριό του.3. Για τον κ. Αρσένη, ο οποίος έλαβε μεν περισσότερους ψήφους απ’ ό,τι υπολόγιζαν σχεδόν όλοι, έμεινε όμως ταυτόχρονα εκτός δεύτερου γύρου.Από το αποτέλεσμα αυτό κατέστη σαφές ότι αρκετοί βουλευτές, που εμφανίζονταν υπο- στηρικτές του κ. Σημίτη, στράφηκαν στους άλλους δύο υποψηφίους. Μεταξύ αυτών θεωρείται ότι συγκαταλέγονται

ορισμένοι πολιτικοί φίλοι του Κώστα Λαλιώτη, στον οποίο σχεδόν όλες οι πλευρές χρεώνουν ευθύνη για τη διαμόρφωση και των δύο αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με όσα έλεγαν, αυτοί οι βουλευτές επιδίωκαν και να «κόψουν τα φτερά» του κ. Σημίτη και να αναδείξουν τον κ. Τσοχατζόπουλο στο δεύτερο γύρο. Μ ια φράση του Β. Κεδί- κογλου, υποστηρικτή του κ. Σημίτη, ήταν πολύ υπαινικτική και ταυτόχρονα αποκαλυπτική: «Ηταν ζήτημα τακτικής να έχουμε αυτό το δίδυμο στο δεύτερο γύρο» (Σημίτη-Τσοχατζό- πουλο).
Οι προεβρικοίΟ ι κ. Τσοχατζόπουλος και Αρσένης πήραν όλους τους «προεδρικούς»,οι οποίοι είχαν ένα και μόνο στόχο. Ν α αποτρέψουν την εκλογή του κ. Σημίτη. Τα προηγούμενα βράδια βουλευτές στενά συνδεόμενοι με τον Α . Παπανδρέου είχαν επαφές με τους κ. Αρσένη και Τσοχατζόπουλο. Πρωταγωνιστής αυτών των επαφών ήταν ο Κάρολος Παπούλιας, ενώ οι πληροφορίες έφεραν και τον Αντ. Λιβάνη να έχει ενεργό ανάμιξη. Ο  ίδιος, πάντως, διέ- ψευσε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες ότι είχε συνάντηση με τους κ. Αρσένη και Τσοχατζόπουλο. Πάντως η ικανοποίηση των «προεδρικών» ήταν εμφανής από το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, καθώς είχε σχηματιστεί η εντύπωση ότι ο κ. Σημίτης θα έχανε την τελική μάχη.
Το τεΡικό  
αποτέϋεσμαΗ  δεύτερη ψηφοφορία, όμως, έδωσε ακόμη ένα αποτέλεσμα -έκπληξη (Σημίτης 86, Τσοχατζόπουλος 75, λευκά 6), φυσικά μόνο για όσους υποτίμησαν το πολιτικό κριτήριο και το ένστικτο αυτοσυντήρησης μεγάλης μερίδας βουλευτών. Σύμφωνα με όσα έλεγαν βουλευτές απ’ όλες τις πτέρυγες, το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται: •Στο ότι σημαντικός αριθμός βουλευτών που ψήφισε τόσο τον κ. Τσοχατζόπουλο όσο και τον κ. Αρσένη στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο άλλαξε στάση και στράφηκε στον κ. Σημίτη. Μεταξύ αυτών θεωρείται ότι είναι και οι φίλοι του Κώστα Λαλιώτη, γι’ αυτό και η πλευρά του κ. Τσοχατζόπουλου εμφανιζόταν οργισμένη με τον υπουργό Περιβάλλοντος.•Στο ότι αρκετοί βουλευτές θεώρησαν ότι η διαφαινόμενη

Απόντες 
παρόντες. 
Ούτε ένα 
λευκά στον 
πρώτο γύρο, 6 
στο δεύτερο.
0  Πάγκαλος 
(αριστερά) 
παρακολουθεί 
τη νίκη της 
ομάδας των

εκλογή του κ. Τσοχατζόπουλου δεν θα ήταν η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή για το Π Α Σ Ο Κ , καθώς θα ερχόταν σε αντίθεση με τις διαθέσεις της κοινής γνώ
μης, όπως τουλάχιστον αυτές είχαν αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες πάντως επέκρινε με σφοδρότητα ο πρόεδρος της Βουλής Απ. Κακλα-

μάνης, όπως επέκρινε και τα μέσα ενημέρωσης αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι υπερ- προβάλλουν τον κ. Σημίτη σε αντίθεση π.χ. με τον κ. Τσοχα

τζόπουλο. Θεωρείται βέβαιο ότι στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος έπαιξε ρόλο και ο «πόλεμος» μεταξύ Τσοχατζόπουλου και Αρσένη για τη δεύτερη θέση, ο οποίος ήταν φανερός τις προηγούμενες μέρες.Ισως αυτό το γεγονός, μαζί με την κυκλοφορούσα πληροφορία ότι η πλειοψηφία των προεδρικών έγειρε τελικά προς τον κ. Τσοχατζόπουλο, να οδήγησε βουλευτές προσκείμενους στον κ. Αρσένη να υποστηρίξουν τον κ. Σημίτη.Πάντως, παρά τα πολιτικά και άλλα παιχνίδια που παίχτηκαν, οι διαδικασίες ήταν άψογες και η εικόνα που έδωσαν μετά το τέλος των ψηφοφοριών όλοι οι υποψήφιοι ήταν πολύ καλή. Το Π Α Σ Ο Κ  πέρασε με επιτυχία αυτό το δύσκολο τεστ και φαίνεται ότι σιγά σιγά μπαίνει στην κατηγορία των δημοκρατικά οργανωμένων κομμάτων.
Εσπευσε ο Κ λίντον να τον συγχαρεί

Ο Υ Α ΣΙΓΚ ΤΟ ΝΤου Δ. Π. ΔΗ ΜΑΤις πρώτες πρωινές ώρες, ο Λευκός Οίκος προέβη σε δήλωση-αντίδραση στην εκλογή Σημίτη, που έχει ως εξής:«Ο  πρόεδρος Κλίντον συνεχάρη τον κ. Κώστα Σημίτη για την εκλογή του σήμερα ως πρωθυπουργού της Ελλάδας. Η  Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στενοί φίλιοι και σύμμαχοι. Επίσης μοιραζόμαστε ειδικούς δεσμούς συγγένειας. Ο ι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν σε στενή συνεργασία με τον πρωθυπουργό Σημίτη».Μετά από λίγη ώρα ακολούθησε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών με την ακόλουθη δήλωση: «Συγχαίρουμε τον Κώστα Σημίτη για την εκλογή του ως νέου πρωθυπουργού της Ελλάδας. Απολαμβάνουμε άριστες σχέσεις με την Ελλάδα, έναν πολύτιμο νατοίκό σύμμαχο και διπλωματικό εταίρο, με τον οποίο επίσης μοιραζόμαστε ειδικούς δεσμούς συγγένειας. Τα πρόσφατα χρόνια έχουμε εργαστεί μαζί για να προωθήσουμε ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή της Νότιας

Ευρώπης. Προσβλέπουμε σε συνεργασία με τον κ. Σημίτη, για να χτίσουμε πάνω σ’ αυτή την κληρονομιά κατά τα προσεχή χρόνια».Ο ι Αμερικανοί προσδοκούν ότι ο νέος Ελληνας πρωθυπουργός θα συνεχίσει με την ίδια πολιτική βούληση, στ’ αχνάρια του προκατόχου του, ο οποίος, όπως δήλωσε προχθές ο Λευκός Οίκος, αφήνει πίσω του μια «εξαίρετη κληρονομιά επιτευγμάτων που θα συνεχίσουν να εμπνέουν τους συμπατριώτες του», ενώ ο κ. Μ ακ Μ ακΚέρι ο εκπρόσωπος του προέδρου Κλίντον, είχε προσθέσει, ξεχω ριστά, ότι η αμερικανική κυβέρνηση προσβλέπει σε συνέχιση της στενής συνεργασίας με τον διάδοχο του κ. Α . Παπανδρέου. Προβλέποντας, από τα τέλη Δεκεμβρίου, το προβάδισμα Σημίτη, Αμερικανοί και δυτικοί αναλυτές εκθέιαζαν την «σοβαρότητα» που διέπει τον νέο πρωθυπουργό, ενθυμούμενοι παράλληλα... την επιτυχή του θητεία στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.Πολιτικοί και διπλωματικοί παρατηρητές εκτιμούν με ανακούφιση, μάίλον, ότι ο νέος Ελληνας πρωθυπουργός, αντίθετα

από τον κ. Παπανδρέου, θα κινηθεί εκ των πραγμάτων μέσα σε προβλέψιμες πολιτικές και οικονομικές παραμέτρους, γεγονός που αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και στο διεθνές κύρος της χώρας.Α ς σημειωθεί ότι τον περασμένο Οκτώβριο είχε προγραμματισθεί επίσκεψη του κ. Σημίτη στην Ουάσιγκτον που περιλάμβανε επαφές ανωτάτου επιπέδου με στελέχη της κυβέρνησης και του Κογκρέσου, αλλά που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της παραίτησής του από την κυβέρνηση Παπανδρέου.Λογικά, θά ’πρεπε να προγραμματιστεί επίσκεψη του κ. Σημίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ώς την άνοιξη, και εν πάση περιπτώσει «πριν προχωρήσει για τα καλά» η προεκλογική εκστρατεία στις Η Π Α , οπότε, εκ των πραγμάτων, ο κ. Σημίτης θα ’πρεπε να ενημερωθεί, το συντομότερο από τις πλέον αρμόδιες πηγές, για τα ελληνοαμερικανικά και τις πρωτοβουλίες της Ουάσιγκτον στα Βαλκάνια, για να «κερδηθεί το χαμένο έδαφος» λένε έγκυροι κύκλοι.
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(Πώς να πέρασε άραγε 
τη νύχτα πριν από την ψη
φοφορία; Κοιμήθηκε; Κοι
μούνται τάχα οι υποψήφι
οι πρωθυπουργοί; Κι όταν 
κοιμούνται τι βλέπουν, ό
νειρα ή εφιάλτες; Κι αν 
δουν όνειρο, τι ξέρουν α
πό όνειρα;)

Πήγε να χαμογελάσει. 
Από απέναντι του ’γνεφε 
ένας απ’ τους «σίγου
ρους» του αντιπάλου του. 
Τάχα πόσοι δικοί του «σί

γουροι» είχανε 
γνέψει στον α
ντίπαλο; Σύ
ντροφοι! Χα! 
Πόσο παράξε
να ηχούσε η λέ
ξη. Μα την εί
χαν συνηθίσει. 
Ολοι τους. 
Ιδίως τον πρώ
το καιρό.

Ενα πρωινό 
τον πήρε από 
πίσω εκείνος ο 
αδέσποτος 
σκύλος. Πιάσα- 
νε κουβέντα με 
τα μάτια, κάθε 

. .  που γύριζε το
κεφάλι και τον 

Μ  αντίκριζε. «Α,
ρε σύντροφε», 

111 του ξέφυγε με
πίκρα. Κι αμέ- 

φ  σως τινάχτηκε
και κοίταξε γύ
ρω -  γούστο θα 

2  ’χε να τον ά-
κουγε κάνας 
περαστικός. Το 
ζωντανό κατά
λαβε. Τον κοί

ταξε -  μια θλίψη ολόκλη
ρο. Κούνησε την ουρά. 
Εβαλε κάτω το κεφάλι. Χώ
ρισαν οι δρόμοι τους. 
Οπως και μ’ Εκείνη -  πά
ντα του τη φώναζε μέσα 
του μ’ αντωνυμίες, το 
πρώτο γράμμα κεφαλαίο, 
ποτέ με τ’ όνομα.

Γίνεται, όμως, πρωθυ
πουργός μ’ αδέσποτους 
σκύλους κι Ερωτες, το 
πρώτο γράμμα κεφαλαίο; 
Μην κοιτάς τον Αρχηγό -  
έβαλε μέσα του αποσιω
πητικά μπροστά απ’ το 
«αρχηγός», έτσι για μια 
παύση, έναν κλαυσίγελο...

Ω, όχι πάλι εκείνες οι 
φωνίτσες: «Χαρισματικός, 
ε; Χα! Χα! Χα! Ενας ψεύ
της κι ένας δημαγωγός κι 
ένας άφιλος μηχανορρά- 
φος που του ’πεσε το λα
χείο Συντακτών... Και τι εί
χε κάνει; Το κράτος του 
Ντενκτάς και το κράτος
του Γκλιγκόροφ.....  Οχι
άλλες φωνίτσες... Πόσες 
φορές δεν είχε μπήξει τα 
νύχια στις παλάμες, βαθιά 
ώς το αίμα, υπομένοντας 
σιωπηλός τους μονολό
γους; Πόσα και τι δεν είχε 
πνίξει μέσα του χρόνια α
τέλειωτα; Βλέπεις έπρεπε 
να παλέψει να φτιάξει την 
εικόνα του πάνω στο εικό
νισμα...

Αρχισαν ν’ ανακοινώ
νουν το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας. Είχε κερδί
σει! Σηκώθηκε μέσα σε 
θύελλα χειροκροτημάτων. 
Από κάπου μακριά, πέρα 
και πάνω απ’ τα κεφάλια 
των βουλευτών του χαμο
γελούσαν ο πατέρας, η 
μάνα, Εκείνη και ο αδέ
σποτος σκύλος. Ξερόβηξε 
-  είχε καιρό αργότερα για 
δάκρυα. Ενα χαμόγελο ρά
γισε το πρόσωπό του.

«Συντρόφισσες και σύ
ντροφοι...», άρχισε με στα
θερή φωνή.

Η Ελλάδα είχε αποκτή
σει Πρωθυπουργό -  το 
πρώτο γράμμα κεφαλαίο.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Λ ΙΑ Π Η Σ
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Γ α  ΠΡΩΤΗ φορά στο ΠΑΣΟΚ εκλέγεται πρωθυπουργός με μυστική ψηφοφορία

κ  άψογη όημοκ ραακή όιαόικαοία
Των ΠΑΝΤΕΛΗ ΖΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗΑΛΙΚΗΣ ΜΑΤΣΗ
Για τους πολλούς ήταν 

ένα θρίλερ. Για 
κάποιους, που 

γνώριζαν και μαγείρευαν 
στο παρασκήνιο, ήταν το 
αναμενόμενο, αλλά πάντως 
οριακό αποτέλεσμα. Για να 
φτάσουμε όμως ο’ αυτό το 
αποτέλεσμα οι 
διακυμάνσεις, οι 
συναισθηματικές κυρίως, 
ήταν πολλές και 
διαφορετικές στο 
στρατόπεδο του κάθε 
υποψηφίου.Παρακολουθώντας τη διαδικασία, ανεξαρτήτως αποτελέσματος και μαγειρεμάτων, μόνο μια λέξη μπορεί να τη χαρακτηρίσει: «Αψογη». Και ίσως η εικόνα που αποτυπώνει το τελικό αποτέλεσμα είναι ο Πρωθυπουργός και οι τρεις συνυποψήφιοι με τα χέρια ενωμένα να χειροκροτούνται από τους βουλευτές και να τους χειροκροτούν και οι ίδιοι.Ηταν η δεύτερη φορά που η πρόσφατη πολιτική Ιστορία του τόπου γραφόταν στο Κοινοβούλιο. Η πρώτη που Κοινοβουλευτική Ομάδα κόμματος είχε εκλέξει πρωθυπουργό, ήταν το Μάιο του 1980, όταν η Ν .Δ. είχε εκλέξει τελικά πρωθυπουργό τον Γ. Ράλλη, εν μέσω πολλών αντεγκλήσεων, μετά την παραίτηση του Κ. Καραμανλή.Εννιά το πρωί και η Βουλή έ- σφυζε από ένα ανθρώπινο λε- φούσι. Γιατί δεν ήταν μόνον οι 167 βουλευτές του Π Α Σ Ο Κ  που

θα ψήφιζαν. Δεκάδες δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία, ων ουκ έστιν αριθμός, είχαν καταλάβει όλες τις γωνιές, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να τους ξεφύγει.
Η επιοτοηή ΑνδρέαΗ  όλη διαδικασία άρχισε με την ομιλία του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Π Α Σ Ο Κ  Δ. Μπέη. «Σήμερα, είπε, όλοι οι βουλευτές του Π Α Σ Ο Κ  συνεδριάζουμε για πρώτη φορά χωρίς τον αρχηγό μας. Η παρουσία του όμως είναι έντονη, όχι μόνον σ’ αυτή την αίθουσα, αλλά και προσωπικά στην ψυχή και τη σκέψη του καθενός από εμάς».Με «δικαιολογημένη συγκίνηση» ο κ. Μπέης ανέγνωσε την επιστολή που ο Α . Παπαναδρέου απηύθυνε στην Κεντρική Επιτροπή και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, αποφεύγο- ντας βεβαίως να αναφέρει την λέξη «παραίτηση».Και αμέσως μετά εξήρε το «λεπτό έργο» του προεδρείου της Κ .Ο . και τη σύνεσή του, αφού μαζί με το Εκτελεστικό Γραφείο «διέλυσαν το μύθο τής δήθεν σύγκρουσης και αντιπαράθεσης μεταξύ των οργάνων του Κινήματος», που ήταν «μύθος που έπλαθαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι».Η  ενότητα, που τόσο τόνισαν αργότερα όλοι οι υποψήφιοι, προ και μετά της εκλογής του Πρωθυπουργού, κυριάρχησε, όπως ήταν φυσικό, και στην ομιλία του Δ. Μπέη. «Για να οδηγήσει, όπως είπε καταλήγοντας ο νέος Πρωθυπουργός, την κυβέρνηση και το

Π Α Σ Ο Κ  σε νέες νίκες, σε νίκες που μας έμαθε να κατακτάμε ο ηγέτης μας Ανδρέας Παπανδρέ- ου».
Τα διαδικαστικάΑμέσως μετά άρχισε η συζήτηση επί των διαδικαστικών. Πρώτα από όλα τέθηκε αν θα ψήφιζαν οι κ. Κ. Σπυριούνης (από καιρό εκτός Κ .Ο . με απόφαση του Α . Πα- πανδρέου) και Γ. Θωμόπουλος (αντικαταστάτης του θανόντος προχθές Α . Ντούτσου, που όμως δεν έχει ορκιστεί). Το θέμα λύθηκε αμέσως και συδείς εκ των δύο ψήφισε. Ακολούθως συζητήθηκε αν η εκλογή του νέου πρωθυπουργού θα γινόταν σε δύο ή σε αλλεπάλληλες ψηφοφορίες, με «αποβολή» κάθε φορά του τελευταίου σε ψήφους. Και βεβαίως ε- τέθη και το θέμα αν η ψηφοφορία επί του διαδικαστικού θα ήταν

φανερή ή μυστική.Ο  Γ. Μωραΐτης, φίλα προσκείμενος στον Α . Τσοχατζόπουλο, ήταν εκείνος που πρότεινε να γίνει η ψηφοφορία φανερά, ενώ υποδηλώνοντας και την προχθεσινή μεταστροφή της πλευράς Τσοχατζόπουλου πρότεινε να γίνει σε δύο γύρους.Η  συζήτηση ήταν έντονη, αλλά ευπρεπής, κάποιοι φοβήθηκαν επιπλοκές, αλλά τελικά 87 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ της φανερής ψηφοφορίας και 45 υπέρ της μυστικής. Φυσικό επόμενο, λοιπόν, αφού τόσο η πλευρά Σημίτη όσο και οι πλευρές Τσοχατζόπουλου και Αρσένη είχαν ταχθεί υπέρ των δύο ψηφοφοριών, να είναι αυτή και η τελική απόφαση.Μόνο που αρκετοί μπερδεύτηκαν, όταν το μέλος του προεδρείου Θ . Κοτσώνης διάβασε το τελικό κείμενο της απόφασης, που έ-

Μια
φωτογραφία 
χίλιες λέξεις. 0  
Ακης ακούει το 
αποτέλεσμα 
της
ψηφοφορίαςλεγε μεν ότι η ψηφοφορία θα γινόταν σε δύο γύρους, πρόσθετε όμως και τα εξής:★  Σε περίπτωση ισαψηφίας μεταξύ του τρίτου και τέταρτου υποψηφίου η ψηφοφορία στο δεύτερο γύρο γίνεται μεταξύ των δύο πρώτων.★  Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ του 2ου και του 3συ υποψηφίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στο σύνολό της. Σε περίπτωση ι- σοψηφίας και πάλι, γίνεται κλήρωση.★  Στην πρώτη ψηφοφορία για να εκλεγεί κάποιος πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειο- ψηφία, δηλαδή 84 ψήφους. Στην τελική ψηφοφορία η πλειοψηφία πρέπει να είναι σχετική. Σε περίπτωση ισοψηφίας στο δεύτερο γύρο η ψηφοφορία θα επαναλαμ- βανόταν. Αλλά αν αυτό συνέβαι- νε και στο δεύτερο, θα το «έβλε

παν», γιατί, όπως είπε ο κ. Κοτσώνης, «δεν μπορείς να βγάλεις πρωθυπουργό με κλήρωση».Και μετά άρχισαν οι ομιλίες των υποψηφίων. Ο  πλέον σύντομος ήταν ο Ακης Τσοχατζόπου- λος (μίλησε περίπου 15 λεπτά). Λίγο περισσότερο χρόνο χρησιμοποίησαν οι Κ. Σημίτης και Χα- ραλαμπόπουλος. Πιο εκτενής και ομιλών από στήθους επί 30 λεπτά ο Γερ. Αρσένης.
Ο πρώτος γύροςΕτσι άρχισε μια μακρά περίοδος αναμονής, που κράτησε περίπου δύο ώρες. Δύο κάλπες, μία μέσα, μία έξω, υπό την κάλυψη παραβάν και υπό το φόβο των δημοσιογράφων. Οι δηλώσεις, μετά την πρώτη ψηφοφορία, στο ίδιο κλίμα το πρωινό. Αλλοι έλεγαν ποιον ψήφισαν, οι περισσότεροι πάντως όχι. Πρώτος βγήκε ο Γ. Αδαμόπουλος, που όταν ρωτήθηκε τι ψήφισε, αντί άλλης απαντή- σεως έδειξε στις τηλεοπτικές κάμερες τα ψηφοδέλτια που του έμειναν.Ετσι, όλοι κατάλαβαν ότι ψήφισε τον Α . Τσοχατζόπουλο. Οταν ψήφισε ο Τηλ. Χυτήρης, τελευταίος στον κατάλογο, όλοι κατάλαβαν ότι άρχιζε η καταμέτρηση. Ο  ίδιος πάντως, όταν ρωτήθηκε τι ψήφισε, απάντησε «πάω να φάω ένα σάντουιτς», για να λάβει απάντηση του τύπου «καλή όρε- ξη».Η καταμέτρηση των ψήφων στην πρώτη αυτή ψηφοφορία κράτησε περίπου μία ώρα. Λίγο πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος διέρρευσε -από μέλος του προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας- ότι το απο-

Αροένης: «Χάσαμε». Χαραλαμπόπουλος: Σας ευχαριστώ 
που με τιμήσατε

Κακλαμάνης. Νέες αιχμές κατά των δημοσιογράφων

τέλεσμα ήταν 62 Σημίτης, 49 Τσο- χατζόπουλος, 41 Αρσένης και 18 Χαραλαμπόπουλος. Κάποιος τηλεοπτικός σταθμός το μετέδωσε «πρώτος» και μετά, άλλοι με επιφύλαξη κι άλλοι ως βέβαιο, το μετέδωσαν και οι υπόλοιποι. Απε- δείχθη «ράδιο αρβύλα».
Γιατί ελάχιστα λεπτά αργότερα 

το αποτέλεσμα έφερε ρίγη, αλλά 
και χαμόγελα. 53 Σημίτης, 53 
Τσοχατζόπονλος, 50 Αρσένης, 11 
Χαραλαμπόπουλος. Τα πρωινά 
στοιχήματα πήγαν περίπατο και 
μπήκαν καινούργια.Ο ι «τσοχατζοπουλικοί» ήταν σίγουροι πλέον για τη νίκη. Οι «σημιτικοί» έδειχναν απογοητευμένοι. Το επιτελείο Αρσένη, που λίγο νωρίτερα δήλωνε βέβαιο για τη νίκη, έδειχνε μουδιασμένο, δήλωνε πλέον ότι δεν ενδιαφερόταν για το ποιος θα εκλεγεί και άφηνε να εννοηθεί ότι οι δικοί τους θα «πριμοδοτούσαν» την πλευρά

Τσοχατζόπουλου. Οσο για την πλευρά του Γ. Χαραλαμπόπου- λου, εμφανιζόταν μοιρασμένη.
Το παρασκήνιοΣύμφωνα όμως με πληροφορίες, στο παρασκήνιο το «παιχνίδι» ήταν προκαθορισμένο από νωρίς, αν και κάποιες άλλες πληροφορίες ήθελαν τον Κ  Σημίτη να μην το γνωρίζει. Κατά τις πληροφορίες αυτές, ο Κ. Λαλιώτης ήταν ο τελικός ρυθμιστής του αποτελέσματος. Λέγεται δηλαδή ότι ο υπουργός Π Ε Χ Ω Δ Ε  επηρέασε μια μικρή, αλλά καθοριστική μερίδα δικών του ανθρώπων στην Κ .Ο ., οι οποίοι στην πρώτη ψηφοφορία ψήφισαν τον Α . Τσοχατζόπουλο. Στη δε δεύτερη μετακινήθηκαν συντεταγμένα στην πλευρά του Κ. Σημίτη.Μ ε τόν τρόπο αυτό ο Κ . Λαλιώτης πέτυχε να αποκλείσει από το δεύτερο γύρο τον Γερ.

Αρσένη. Να μην επιτρέψει στον Κ . Σημίτη να θεωρεί ότι έχει τον έλεγχο της συντριπτικής πλειοψη- φίας και βεβαίως, τελικά να εκλεγεί ο Κ. Σημίτης, όπως από την αρχή ήθελε -άλλωστε το δήλωσε- και να κεδίζει πόντους εν όψει του συνεδρίου του Π Α Σ Ο Κ , όπο- τε κι αν αυτό γίνει.Παραλλήλως, όμως, λέγεται ότι είχε εξυφανθεΐ κι ένα άλλο σενάριο, που παρά λίγο να πετύχει. Οτι δηλαδή υπήρχε τριμερής συμφωνία Λιβάνη, Τσοχατζόπουλου και Αρσένη για δίκαιο μοίρα- σμα των λεγομένων προεδρικών βουλευτών, με στόχο την ελεγχόμενη πριμοδότηση των δύο συγκεκριμένων υποψηφίων και τον αποκλεισμό του Κ . Σημίτη από το δεύτερο γύρο. Ισως το αποτέλεσμα των δυο ψηφοφοριών να δείχνει ότι τα δύο αυτά σενάρια δεν είναι αβάσιμα.Ο  πρόεδρος της Βουλής Α . Κα-

κλαμάνης πάντως, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, αντί σχολιασμού, επετέθη, κατά την προσφιλή του συνήθεια, κατά των M M E, που διατυπώνουν κλίμα κατά το δοκούν. Το δε ξέσπασμά του αυτό ερμηνεύτηκε ως έμμεση στήριξη στον Ακη Τσοχατζόπουλο, καθώς το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου τον ευνοούσε σαφέστατα.Η  δεύτερη ψηφοφορία άρχισε σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της πρώτης. Κράτησε λιγότερο από μία ώρα αυτή τη φορά. Αλλά η έκδοση του τελικού αποτελέσματος κράτησε πολύ περισσότερο ή τουλάχιστον υπήρχε αυτή η αίσθηση. Γιατί κανένας πια δεν κοιτούσε το ρολόι του. Το δευτερόλεπτο έμοιαζε με αιώνα.
Ηταν λίγο μετά τις 8 το βράδυ, 

όταν ανακοινώθηκε το αποτέλε
σμα. 86 ψήφους ο Κ. Σημίτης, 75 ο

Π ροεκλογικές ομ ιλ ίες τω ν υποψηφίων πΡ|ν οπό τη  μαραθώνια ψηφοφορία

Τ ρεις λέξεις κυριάρχησαν στις 
«προεκλογικές» ομιλίες που 
φυσικά προηγήθηκαν της 

εκλογικής διαδικασίας για την 
εκλογή του νέου πρωθυπουργού.Ενότητα, προοπτική και ολοκλήρωση της τετραετίας ήταν οι λέξεις-κλειδιά που μάλιστα καταχειροκροτήθηκαν όταν διατυπώθηκαν από όλους τους ομιλητές, στη χθεσινή διαδικασία. Τόσο μάλιστα, όσο και οι αναφορές στο όνομα και την ιστορική προσφορά του Ανδρέα Παπανδρέου. Σε αντίθεση με τις τελευταίες παρουσίες του στη Βουλή, όπου ορισμένοι εκ των α- κροατών-βουλευτών του Π Α Σ Ο Κ  απέφευγαν να τον χειροκροτήσουν επιδεικτικά.Ολες οι ομιλίες πάντως, εκτός του προέδρου της Βουλής Απόστολου Κακλαμά- νη, που κυρίως εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν εξετέθη τελικά ως υποψήφιος, θα μπορούσαν με ευκολία να χαρακτηριστούν ως μίνι προγραμματικές δηλώσεις.Τα κυριότερα σημεία από τις ομιλίες αυτές, εκτός του Κ . Σημίτη που καταχωρίζεται σε άλλες σελίδες, είναι:
Α Κ Η Σ  ΤΣΟ ΧΑ ΤΖΟ Π Ο ΥΑ Ο Σ: Μετά 
από 21 χρόνια κοινής πορείας και αγώνων 
με τον Ανδρέα Παπανδρέου έφθασε η 
στιγμή να φανούμε αντάξιοι της ιστορικής 
και συνταγματικής ευθύνης μας απέναντι 
στο λαό και την πατρίδα.

Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γιατί το 
κόμμα μας, για το οποίο όλοι μ αζί αγωνι
στήκαμε, αποδεικνύει ότι διαθέτει ωριμό
τητα και πλήρη συναίσθηση της ιστορικό
τητας των στιγμών που ζούμε.

Ολοι μας, ώριμοι και ενωμένοι, επωμι
ζόμαστε τη βαριά ιστορική και πολιτική 
ευθύνη να ανοίξουμε μια νέα σελίδα στη 
σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου.

Η  καινούργια σελίδα που ανοίγεται σή
μερα για το Π Α ΣΟΚ , είναι και μια και
νούργια σελίδα για την Ελλάδα.

Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Είμαι βέ
βαιος ότι όλοι μας ευχόμαστε τη γρηγορό
τερη δυνατή ανάρρωση του προέδρου, ώ
στε να μπορέσει ως πρόεδρος του 
Π Α Σ Ο Κ  να ανταποκριθεί στα καθήκσντά 
του.

Συγχρόνως, όμως, το Π Α Σ Ο Κ  απέδειξε 
ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το πολι
τικό πρόβλημα, που δημιονργήθηκε μέσα 
από την παράταση της ασθένειας και της 
αδυναμίας του προέδρου να ανταποκριθεί 
στα καθήκσντά του ως πρωθυπουργού.

Εχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι μια 
συλλογική και αποτελεσματική λειτουργία 
της κυβέρνησης, με τους γρήγορους ρυθ
μούς, που απαιτούν τα προβλήματα που 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και με τον α 
παραίτητο συντονισμό και την ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων στις επιλογές μας, θα 
βοηθήσει σημαντικά τον προοδευτικό εκ
συγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας.

Οτι η κυβέρνηση έχει μεγάλες προκλή

σεις μπροστά της δεν νομίζω ότι κανείς το 
αμφισβητεί. Προκλήσεις στις οποίες πρέ
πει να απαντήσουμε αναόεικνύοντας το 
σοσιαλιστικό χαρακτήρα της πολιτικής 
μας.

Η  πολιτική μας στα εθνικά θέματα, που 
καθιέρωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και 
που οδήγησε σε επιτυχίες στο Σκοπιανό, 
στη Βαλκανική και το Κυπριακό, πρέπει 
να σννεχισθεί

Η  αναμενόμενη είσοδος της Κύπρου 
στην Ε .Ε . δημιουργεί έναν ενιαίο χώρο α
πό τη Θράκη μέχρι την Κύπρο. Ενιαίο όχι 
μόνο αμυντικά, όπως ισχύει σήμερα, αλλά 
και οικονομικά και στρατηγικά.

Οι υποχρεώσεις μας, αλλά και η ρευ
στότητα της περιοχής που ζούμε μάς υπο
χρεώνουν να ενισχνσουμε σταθερά την α
μυντική ικανότητα της χώρας.

Σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την 
αλήθεια. Δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε 
ότι είναι δυνατό να πετύχουμε ως κοινωνία 
τους στόχους της εξυγίανσης, της κοινωνι
κής προστασίας και της ανάπτυξης, χωρίς 
κανένα κόστος, καμία θυσία. Μόνο που οι 
θυσίες αυτές πρέπει να έχουν ορατό αντί
κρισμα, όπως γίνεται τα δύο τελευταία 
χρόνια.

Η  κοινωνική μας πολιτική δεν πρέπει να 
εξαντληθεί μόνο στην ορθολογικότερη α
νασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους.

Η  θεσμική μεταρρύθμιση που ξεκινήσα
με, με ιστορικής σημασίας τομές στη συ
γκρότηση και λειτουργία του κράτους, στο

κέντρο και την περιφέρεια, πρέπει να ολο
κληρωθεί την επόμενη διετία, ώστε το 1997 
να είναι η χρονιά της πλήρους έκφρασης, 
σε όλα τα επίπεδα, των μεγάλων αλλαγών.

Αναθεώρηση του Συντάγματος. Νόμος 
για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομ
μάτων. Εκσυγχρονισμός της κεντρικής δι
οίκησης. Κράτος-στρατηγείο, με επιτελικό 
ρόλο στην ανάπτυξη. Διαφάνεια των απο
φάσεων και των διαδικασιών. Ολα αυτά α
ποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη.

Το κυβερνητικό έργο θα προχωρήσει ι
κανοποιητικά, μόνο αν στηριχθείσε μια α
ναβαθμισμένη λειτουργία όλων των θεσμι
κών οργάνων του Π Α Σ Ο Κ  Μέσα στο πλαί
σιο αυτό και η Κοινοβουλευτική Ομάδα 
πρέπει να έχει τη δική της καθοριστική 
συμβολή. Γι ’ αυτό πρέπει να προχωρήσου
με γρήγορα στις απαραίτητες θεσμικές και 
λειτουργικές μεταρρυθμίσεις.

Οι ευθύνες του προεδρείου και η δια
μόρφωση τον σύγχρονου κανονισμού λει
τουργίας αποτελούν τις σημαντικότερες 
προτεραιότητες.

Γιατί για μας ο ενεργός ρόλος κάθε βου
λευτή ξεχωριστά και ο ρόλος της Κοινο
βουλευτικής Ομάδας συνολικά πρέπει να 
αναβαθμιστούν σημαντικά, ώστε να δια
μορφωθεί μια άμεση, δυναμική σχέση με 
τον καθορισμό και την εφαρμογή της κυ
βερνητικής πολιτικής.

Οι εκλογές του 1997 είναι ορόσημο για 
την Ελλάδα του 2000 και θα τις κερδίσει το 
Π Α Σ Ο Κ  το μόνο κόμμα που εγγυάται την

πρόοδο του ελληνικού λαού.
Η  ενότητα και η συντροφικότητά μας, ο 

σεβασμός μας προς τη λαϊκή βούληση και 
τον κοινωνικό έλεγχο, η αποφυγή αποκλει
σμών και η αξιοκρατία στη διακυβέρνηση 
της χώρας και το ήθος μας στην άσκηση 
της πολιτικής εξουσίας πρέπει να είναι οι 
κατευθυντήριες αρχές μας.

Με πλήρη επίγνωση των προκλήσεων 
των καιρών, θα προχωρήσουμε μαζί και 
θα συνεχίαουμε το έργο που ξεκινήσαμε. 
Με νέα δυναμική συμμετοχή του καθενός 
μας, με νέο πρωθυπουργό, με ριζοσπαστι- 
κότητα, με ορμή, με πίστη στις δννατότη- 
τές μας, με αποτελεσματικότητα.

ΓΕΡ. Α Ρ Σ Ε Ν Η Σ : «Δενμπορούμε σήμε
ρα να πούμε ότι υπάρχει διάδοχος Ανδρέα 
Παπανδρέου στην πρωθυπουργία, που θα 
μπορέσει να μετρηθεί με την ανεπανάλητη 
πολιτική παρουσία και συμβολή του 
Ανδρέα Παπανδρέου.

Μιλάμε για επιλογή πρωθυπουργού που 
θα μπορέσειόμως υπεύθυνα να προχωρή
σει το έργο του Π Α Σ Ο Κ  να ολοκληρώσει 
το έργο αυτής της τετραετίας και να δώσει 
θετική προοπτική. Ο  τρόπος λειτουργίας 
της κυβέρνησης θα πρέπει ν ’ αλλάξει. Ο  
τρόπος της σύνδεσης της κυβέρνησης με 
την Κ Ο . πρέπει και θα είναι διαφορετι
κός.

Αλλά περισσότερη σημασία θα έχει πώς 
ο κόσμος που μας ιρήφισε, πώς ο ελληνικός 
λαός θα δει την κυβέρνησή του. Και προ

σωπικά θα ήθελα να επιμείνω σε έξι βασι
κά σημεία, που τα θεωρώ ιδιαίτερα σημα
ντικά για το χαρακτήρα της κυβέρνησης.

Πρώτον, η σύνθεση της κυβέρνησης. Η  
σύνθεση της κυβέρνησης θα σηματοδοτή
σει στον ελληνικό λαό πώς θα λειτουργήσει 
η ίδια η κυβέρνηση, πώς θα είναι το πολι
τικό περιεχόμενο της κυβέρνησης. Η  σύν
θεση της κυβέρνησης πρέπει να υπσγραμί- 
ζει τη χρυσή τομή ανάμεσα στη συνέχεια 
της κυβέρνησης και της ιστορικής πορείας 
του Π Α Σ Ο Κ  Μια κυβέρνηση που θα επι- 
λέξει όλα τα άξια στελέχη του Π Α Σ Ο Κ  να 
συνεργαστούν. Μια κυβέρνηση που θα λει
τουργήσει και θα συνδεθεί χωρίς αποκλει
σμούς.

Το δεύτερο στοιχείο, πσυ το θεωρώ ιδι
αίτερα σημαντικό, αφορά τη σύνδεση της 
κυβέρνησης με την Κοινοβουλευτική Ομά
δα. Ο  πρωθυπουργός που θα επιλεγεί, 
πρέπει να έχει άμεση επαφή με την Κ Ο ., 
με κανονισμό που θα εφαρμοστεί. Θα πρέ
πει να λειτουργεί ως όργανο παραγωγής 
πολιτικής. Θα πρέπει να είναι ένα όργανο 
που στηρίζει τη διαμόρφωση της κυβερνη
τικής πολιτικής. Ενα όργανο που συμβου
λεύει την κυβέρνηση, ένα όργανο πσυ με
ταφέρει στην εκλογική βάση τις κυβερνη
τικές επιλογές, αλλά ταυτόχρονα και ένα 
όργανο που μεταφέρει από τη βάση στην 
κυβέρνηση τις λαϊκές ευαισθησίες για τις 
πράξεις και τις παραλείψεις της κυβέρνη
σης.

Το τρίτο στοιχείο, πσυ το θεωρώ ιδιαίτε

ρα σημαντικό, επίσης είναι ο στενός δε
σμός της κυβέρνησης με το ίδιο το Κίνημα. 
Θα χρειαστεί η κυβέρνηση θα βγει ανοιχτά 
και επιθετικά στον ελληνικό λαό, να δείξει 
το νέο της βηματισμό, να διαμορφώσει μια 
κοινή αντίληψη για το κυβερνητικό έργο 
και θα χρειαστεί το κόμμα να βγει προς τα 
έξω.

Ενα άλλο τέταρτο σημείο, χαρακτηρι
στικό της νέας κυβέρνησης, είναι το ύφος 
και το ήθος του υπουργικού συμβουλίου. 
Θα πρέπει να ξαναθνμηθούμε ότι είμαστε 
κυβέρνηση Π Α Σ Ο Κ  είμαστε σοσιαλιστές, 
είμαστε κοντά στο λαό πσυ μας ψήφισε και 
η συμπεριφορά μας στο υπουργείο, στην 
καθημερινή μας ζωή πρέπει να είναι πρό
τυπο για τσν ελληνικό λαό που μας κοιτά
ει. Υπεύθυνη, σεμνή και λιτή.

Το πέμπτο σημαντικό σημείο αφορά το 
βηματισμό της ίδιας της κυβέρνησης. 
Εχουμε δείξει σημεία χαλαρότητας και α- 
ναποφασιστικότητας. Αφήνουμε σε εκκρε
μότητα πολλά απλά ζητήματα, που πρέπει 
να λυθούν, για να διαμορφώσουν μια άλλη 
καθημερινότητα στον Ελληνα πολίτη, αλ
λά φοβόμαστε το πολιτικό κόστος».

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Π Ο Υ -
ΛΟ Σ: Ο  τέταρτος εκ των υποψηφίων, Γ. Χαραλαμπόπουλος, στη δική του ομιλία τόνισε ότι η δική του υποψηφιότητα αποτελεί την ενωτική λύση που θα μπορούσε να τους συσπειρώσει όλους και να αποφευχθούν οι κλυδωνισμοί.

Σημείωσε δε ότι ο ελληνικός λαός περιμένει την καλύτερη δυνατή λύση, με την παράλληλη ολοκλήρωση του έργου που έγινε ώς σήμερα. Προέτρεψε μάλιστα τους συντρόφους του να στηρίξουν όποιον εκλεγεί, χωρίς αποκλεισμούς.
Α Π . Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ : «Οφείλουμε να 
στηρίξουμε όλοι το νέο πρωθυπουργό, με 
ειλικρίνεια, κριτική στάση, αλλά και συ
ντροφικότητα, για να επιτύχει στο έργο 
του. Προϋπόθεση γι ’ αυτό είναι η διασφά
λιση της ενότητας του Π Α Σ Ο Κ  και προϋ
πόθεση της ενότητας είναι η διάλυση των ε
σωκομματικών ομάδων, με πρώτη την ο
μάδα εκείνον που θα είναι ο νέος πρωθυ
πουργός.

Αποφάσισα να συμβάλω εμπράκτως σ ’ 
αυτό με τη μη υποβολή υποψηφιότητας. 
Δεν θέλησα, αφού ακόμα δεν έχουν διαλυ
θεί οι ομάδες, εάν επετύγχανα να υπονο
μεύσω την προσπάθειά μου, εάν αποτύγ
χανα να καταγραφώ ως ένας ακόμα ομα
δάρχης.

Ευχαριστώ όλους όσοι είχαν αποφασί
σει να με τιμήσουν προσωπικά. Δ εν έδωσα 
ποτέ στη δημοσιότητα ούτε ένα όνομα, σε
βόμενος όλους τους συναδέλφους, αλλά 
και κρίσιμες για τη χώρα και την παράτα
ξή μας διαδικασίες που δεν πρέπει να ε
πηρεάζονται ή “καθοδηγούνται” στο άνο
μα οποιοσδήποτε σκοπιμότητας, με οποι- 
οδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε 
πλευρά».

Α . Τσοχατζόπονλος και 6 λευκές.Και από κει και πέρα οι στιγμές είχαν τη δέουσα συγκινησιακή φόρτιση. Το αποτέλεσμα ανακοίνωσε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δ. Μπέης. Ακολούθησε ένα θερμό παρατε- ταμένο χειροκρότημα απ’ όλους ανεξαιρέτως.
«Γιώργο, χάσαμε...»Ο  Κ. Σημίτης ανέβηκε αμέσως στο βήμα, εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαδικασία και υπο- σχέθηκε «ενότητα και προοπτική». Ακολούθως και οι τρεις συνυποψήφιοι του ανέβηκαν διαδοχικά στο βήμα, συνεχάρησαν το νικητή. Υποσχέθηκαν κι αυτοί ενότητα και στήριξη. Ο Ακης Τσο- χατζόπουλος τον συνεχάρη διά χειραψίας, προκαλώντας τα χειροκροτήματα των βουλευτών. Το ίδιο και οι άλλοι, ενώ στο βήμα έ- σπευσέ και ο πρόεδρος της Βουλής Απ. Κακλαμάνης, για να τον συγχαρεί.Εντύπωση προκάλεσε η ομιλία του Γερ. Αρσένη, μόνο και μόνο για το χιούμορ που επέδειξε σε μια δύσκολη γι’ αυτόν στιγμή. Με ασυνήθιστα για τον ίδιο γλαφυρό τρόπο περιέγραψε την ιστορία του χωρικού, που ήρθε στην πόλη ακούγοντας μια φωνή που του έλεγε να παίξει όλα του τα χρήματα στο άλογο με το νούμερο τρία. Το έκανε, κι ενώ το άλογο πήγαινε στην αρχή καλά, έχασε κι έτσι κι ο ίδιος έχασε όλα του τα χρήματα. Τότε, απογοητευμένος, άκουσε την ίδια φωνή να του λέει απλά «Γιώργο, χάσαμε».Ο  πανικός έγινε όταν από το στενό διάδρομο των σκαλοπατιών της Γερουσίας μπήκαν προς την αίθουσα συγγενείς, συνεργάτες και άλλοι περίεργοι. Ομως, την ίδια ώρα άρχισαν να βγαίνουν οι βουλευτές, αλλά και ο νέος πρωθυπουργός Κ. Σημίτης. Αστυνομία και σωματοφύλακες έσπρωχναν προς τα έξω, διάφοροι, φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφοι, προς τα μέσα. Αποτέλεσμα ο κ. Σημίτης να γίνει «σάντουιτς», ενώ ουρλιαχτά καταπατημένων δημοσιογράφων ακούγονταν σε εθνικό δίκτυο. Η διατύπωση των ερωτήσεων ήταν αδύνατη. Ο  κ. Σημίτης έφυγε, δίχως να κάνει δήλωση, σχεδόν «σηκωτός». Και πήγε έτσι σε όλο το διάδρομο του δεύτερου ορόφου.Μετά την αποχώρησή του ο πρώτος όροφος άδειασε ως διά μαγείας. Αλλά ο χώρος έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο. Ο ι καθαρίστριες της Βουλής θα χρειαστεί να κοπιάσουν πολύ για να τον «συνεφέρουν».Ως διά μαγείας άδειασε σχεδόν ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Αλλά λίγο αργότερα, όταν ο κ. Σημίτης επέστρεψε για να κάνει τις πρώτες δηλώσεις του ως Πρωθυπουργού στους δημοσιογράφους, στο δεύτερο όροφο, όπου ήταν η αίθουσα Τύπου, επικράτησε πάλι το αδιαχώρητο, αλλά όχι ο προηγούμενος πανικός. Μια σελίδα της Ιστορίας έκλεισε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της 18ης Ιανουάριου του 1996.0  διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέυ, ο δεύτερος Πρωθυπουργός του Π Α Σ Ο Κ  ο 89ος της χώρας, είχε εκλεγεί.
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ΑΠΟΨΕΙΣ
ΗνέαοελΜα

Α Ν Ο Ι Ξ Ε  χθες η πρώτη σελίδα μιας άλλης εποχής. Κ α ι 
κατεγράφη ως πρώτο σημαντικό γεγονός η άψογη δη
μοκρατική διαδικασία, με την οποία η Κοινοβουλευ
τική Ομάδα του Π Α Σ Ο Κ  εξέλεξε νέο πρωθυπουργό 
τον Κώστα Σημίτη.

Σ Τ Ο Ν  Π Ρ Ω Τ Ο  Γ Ύ Ρ Ο  οι εκλέκτορες βουλευτές τίμησαν 
όλους τους υποψηφίους, δίνοντας και ένα μήνυμα υ 
πογράμμισης της ανάγκης συνεργασίας για τη δια
σφάλιση της ενότητας του Π Α Σ Ο Κ .

Α Π Ο  Τ Η Ν  πλευρά τους, οι υποψήφιοι, μετά το δεύτερο 
γύρο, τίμησαν την Κοινοβουλευτική Ο μ ά δα  με την 
κοινή τους εμφάνιση και με τον τρόπο που αποδέχτη
καν την απόφασή της. Μ ε  συγκίνηση, σοβαρότητα, 
αλλά και χιούμορ (Αρσένης).

Ε Κ Λ Ε Ι Σ Ε  και τυπικά η τελευταία σελίδα της εποχής των 
χαρισματικών ηγετών και της αρχηγικής ηγεμονίας 
στα κόμματα. Γ ι’ αυτό και χθες όλοι λειτούργησαν «α
πελευθερωμένοι», με το δικό του ο καθένας πολιτικό 
κριτήριο, για να συντεθεί συλλογική απόφαση προο
πτικής για την κυβέρνηση και το κόμμα.

Ο  Ν Ε Ο Σ  πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης επωμίζεται 
την ευθύνη να γράψει τις επόμενες σελίδες της άλλης 
εποχής, με το ύφος που κυριάρχησε χθες στην ιστορι
κή στιγμή της Κοινοβουλευτικής Ο μάδας.

Ε Π Ω Μ Ι Ζ Ε Τ Α Ι  την ευθύνη να ανανεώσει την κυβέρνη
ση και το Π Α Σ Ο Κ , για να αλλάξει η, κατά κοινή ανα
γνώριση, κακή εικόνα των τελευταίων χρόνων, που 
διαμορφώθηκε, όχι μόνο για την κυβερνητική παρά
ταξη, αλλά γενικότερα για το δημόσιο βίο της χώρας.

Η Τ Α Ν  Ε Ω Σ  Χ Θ Ε Σ  ο Κώστας Σημίτης ο εκφραστής της 
εσωκομματικής «αντιπολίτευσης», που ζητούσε τον 
εκσυγχρονισμό στη λειτουργία της κυβέρνησης και 
του Π Α Σ Ο Κ , για να δρομολογηθεί και ο εκσυγχρονι
σμός της χώρας με γρήγορα βήματα.

Τ Ω Ρ Α , είναι πρωθυπουργός της προοδευτικής δημο
κρατικής παράταξης και μπορεί με τη στήριξη όλων 
να ανταποκριθεί στο αίτημα του εκσυγχρονισμού.

Ε Ι Ν Α Ι  Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ  οι ευρωπαϊκές θέσεις του Κώστα Σ η 
μίτη. Π ρέπει, ωστόσο, να συγκεραστούν με την κοι
νωνική ευαισθησία, για να τερματιστεί η «συντηρητι
κή αγωγή», να μπει η χώρα στην ανάπτυξη, να ανα
κουφιστούν οι αδύναμες κοινωνικές τάξεις, να δο
θούν ελπίδες και όραμα για το αύριο. Κ α ι να γίνει 
διεθνώς ισχυρή η φωνή της Ελλάδας. Ιδιαίτερα στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση.

A Y O  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  έχει μπροστά του ο νέος πρωθυπουργός. 
Κ α ι πρέπει να είναι χρόνια δημιουργικού έργου, για  
να επιβραβευτεί στις κάλπες των εκλογών και να έχει 
συνέχεια με νέα ισχυρή λαϊκή εντολή. Π ροϋπόθεση, 
η ευχή που του έδωσε χθες στο «Ω νάσειο» ο Α νδρέα ς  
Παπανδρέου: Ν α  μείνει το Π Α Σ Ο Κ  ενωμένο. Α λ λά  
αυτό δεν αφορά μόνο τον κ. Σημίτη...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Ιδιοκτησία: X. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
Πρόεδρος Δ.Σ.: ΧΡ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Εκδότης: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Διευθυντής: ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ Δ/ντής Σύνταξης: ΣΤΑΥΡΟΣ Φ. ΑΠΕΡΓΗΣ Σύμβ. Εκδοσης: Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Αρχισυντάκτης: Β. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Αρχ/κτες Τμημάτων: Π. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ,
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ Φωτοσύνθεση -  Μοντάζ: Γ. ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΩΟΣ 10-16, 117 43 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 9296001 
ΤΕΛΕΦΑΞ: 9028311-12-13 

TELEX: 216879-218736 
Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  Β Ο Ρ . Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ : Τ σ ιμ ισ κ ή  &  Κ ο ύ σ κ ο υ ρ α  7 

Τ η λ .  κ έ ν τ ρ ο  2 3 4 2 4 4  (4  Υ ρ α μ .) ,  Θ ε σ /ν ίκ η  
F A X  2 3 4 5 3 4 . Τ η λ έ τ υ π α  4 1 2 4 1 0  &  4 1 8 3 5 3  

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιλη
πτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλ
λο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες 
του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα».

Του ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΜΕΝΟΥ
0ΛΙΤΙΚΑ Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ

Αν δεν υποκύψει
Α ς  έμειναν οι οπαδοί του Α κ η  Τ σ ο χα τζό π ο υλο υ  στη Θεσσαλονίκη, 

μπροστά στις κάμερες, με τις σαμπάνιες στο χέρι: Ο ι βουλευτές του 
Π Α Σ Ο Κ  ανέδειξαν χθες πρωθυπουργό αυτόν που ή θελα ν λιγότερο οι 
κομματικοί του αντίπαλοι και από τις δύο πλευρές.

Κ α ι αυτό δεν είναι επουσιώδες. 
«Το Π Α Σ Ο Κ  απέδειξε σήμερα 

ότι μ π ο ρ εί να  λειτο υ ρ γ εί δ η μ ο κ ρ α τ ικ ά » , είπε ο Μ ά κ η ς  Α ρ σ έν η ς , αμέσως μετά την ανακοίνω
ση του αποτελέσματος της ψηφο
φορίας.

Κ α ι, βεβαίως, έχει τη σημασία 
του να διαπιστώνεται ότι χρειά
στηκε να εκλείψει η η γ εμ ο ν ικ ή  
κυριαρχία του Α νδ ρ έα  Π α π α ν δρέου για να λειτουργήσει η Κ ο ι
νοβουλευτική Ο μάδα του 
Π Α Σ Ο Κ  με δημοκρατικά άψ ογη 
διαδικασία, όπως χθες.

Α λλά  το πλέον σημαντικό από 
τη χθεσινή εκλογή είναι άλλο:

Τ ο  ορισακό τέλος των αρχηγι- 
κών κομμάτων και της μεσσιανι
κής απολυταρχίας εγκαινιάζεται 
με την ανάδειξη στην πρωθυ
πουργία (σ’ ένα κατ’ εξοχήν πρω- 
θυπουργοκεντρικό πολιτικό σύ
στημα) ενός πολιτικού, του οποί
ου η μέχρι τώρα πορεία και ιστο
ρία εγγυάται ένα ά λλο ή θ ο ς κα ι ύφ ος τη ς  εξο υ σ ία ς. Κ α ι το έχει α
νάγκη αυτό η χώρα, όσο ποτέ. Ο χι 
τόσο για να ανακτήσει τη χα μ ένη  τ ιμ ή  και α ξιο π ισ τία  της η πολιτι
κή ηγεσία, όσο για να λειτουργή
σει ασφαλέστερα η δημοκρατία 
και να εξανθρωπισθεί η κοινωνία 
μας.

Θ α  χρειαστεί γι’ αυτό ο Κ ώ στας Σ η μ ίτ η ς  να διαψεύσει την ι
στορική πείρα, κατά την οποία, η εξο υ σ ία  είν α ι Κ ίρ κ η , που όλους 
τους μεταμορφώνει -  για να τους 
φθείρει και διαφθείρει.

Α ν , μάλιστα, αποδείξει έμπρα
κτα και ότι δεν είναι μόνον ο πα
νεπιστημιακός δάσκαλος με την 
κουλτούρα και τη συγκροτημένη 
σκέψη, αλλά και ο προοδευτικός

Δικαίω ση τω ν «αντί»
Πριν από λίγα χρόνια, ήταν αδιανόητο να 
διακινδυνεύσει κανείς την πρόβλεψη ότι 
πανίσχυροι αρχηγοί θα άφηναν τη θέση τους 
όχι σε κάποιον εκλεκτό τους, αλλά σε 
πρόσωπο που τους αμφισβήτησε και τους 
αντιπολιτεύτηκε έντονα μέσα στο ίδιο το 
κόμμα τους. Η Ιστορία όμως γράφεται με τις 
εκπλήξεις που σκαρώνει η ζωή σε ’κείνους 
που νιώθουν (απατηλά) ότι κατέχουν τη διαρκή 
εξουσία. Ετσι και τώρα:
Η αρχή έγινε με τον Μ. Εβερτ, αμέσως μετά τις 
εκλογές του 1993, ο οποίος πήρε την αρχηγία 
της Ν.Δ. από τον Κ. Μητσοτάκη, τον άνθρωπο 
που κόμπαζε ότι ξέρει να παίζει το κομματικό 
παιχνίδι όσο κανείς άλλος (ακόμη να το 
χωνέψει,η Μαρίκά).
Δεύτερος', που γεύτηκε ανάλογη ικανοποίηση 
λίγο καιρό αργότερα, ήταν ο Ν. 
Κωνσταντόπουλος, ο οποίος, χωρίς να διαθέτει 
μεγάλη δική του ομάδα στήριξης, αναδείχθηκε 
πρόεδρος του Συνασπισμού στη θέση της 
Μαρίας Δαμανάκη.
Τρίτος, αλλά με τη μεγαλύτερη απ’ όλους τους 
άλλους χαρά, είναι ο Κ. Σημίτης, γιατί, αφού 
άντεξε τις πιέσεις του αρχηγικού 
περιβάλλοντος να εγκαταλείψει το κόμμα, 
έγινε Πρωθυπουργός.
Το πόσο θα καταφέρουν να κρατήσουν τα ηνία 
των κομμάτων τους (οι δύο πρώτοι) ή της 
κυβέρνησης (ο τρίτος) είναι θέμα που θα 
εξαρτηθεί από την ικανότητα που θα 
επιδείξουν. Εκείνο που δεν μπορούν να 
αρνηθούν είναι ότι μια τέτοια ηγεσία, όσο και 
να κρατήσει, έχει τη δίκιά της ξεχωριστή 
γλύκα.

ΓΡ.Ρ.

Π ο ιο ς  Ρίβερς, π ο ιο ς Γιαννάκης, π οιος  
Κόρφας; Ο  πλέι μείκερ π ου  έκλεψ ε την 

Φ π α ρά σ τα ση χθ ες λέγεται Λ  άλιωτης...
Κ .Ξ .

Το είπε 
και στους 4...
—Δεν σε βλέπω πολύ 
ικανοποιημένο από το 
αποτέλεσμα, είπα στον Κώστα 
Λαλιώτη, λίγα λεπτά μετά την 
εκλογή του Κώστα Σημίτη στην 
πρωθυπουργία.
—Κάνεις λάθος. Ημουνα ο μόνος 
από τα ηγετικά στελέχη του 
Π Α Σ Ο Κ  που επισκέφθηκα 
σήμερα, πριν από την 
ψηφοφορία, όλους τους 
υποψηφίους και τους ξεκαθάρισα 
τι θα ψηφίσω.
— Τότε γιατί σιωπούσες τόσον 

καιρό;
—Γιατί δεν ήθελα να δείξω ότι 
δίνω «γραμμή».
—Και τι τους είπες ότι θα 
ψηφίσεις;— Τον Κώστα Σημίτη.
Προφανώς, ο κ. Λαλιώτης 
αισθάνθηκε την ανάγκη να 
δηλώσει δημοσίως την προτίμησή 
του, επειδή, αμέσως μετά την 
πρώτη ψηφοφορία-έκπληξη, 
βούιξαν οι διάδρομοι της Βουλής 
για το οργιώδες παρασκήνιο και 
τα παιχνίδια που παίχτηκαν...

Γ.ΚΑΡ.

πολιτικός ηγέτης που παίρνει έ
γκαιρα τις ορθές α π ο φ ά σ εις και δρα α π ο τ ελ εσ μ α τ ικ ά , τότε η 18η 
Ιανουάριου 1996 θα είναι ημέρα ισ τορική για τον τόπο.

Γ.Β.

ΠρεμιέραΜ ε ένα πλατύ χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του μπήκε ο νέος πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης στην αίθουσα όπου τον περίμεναν οι δημοσιογράφοι για τις πρώτες δηλώσεις μετά την εκλογή του.Μιλούσε αργά, αλλά με αποφασιστικό τόνο, έδειχνε να τον ενοχλούν οι συνεχείς «πυροβολισμοί» των φωτορεπόρτερ και η φασαρία που προ- καλούσαν κάποιες στιγμές οι άνθρωποι των τηλεοπτικών συνεργείων.«Με τους συνυποψήφιους μου βεβαίως και θα συνεργασθώ, όπως θα συνεργασθούν κι αυτοί μαζί μου», είπε λίγο πριν τελειώσει τη δήλωσή του.
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Ανάλυση στα γεγονότα
Η ταν όϋοι τζέν τϋ εμ εν ...

Σεμνός, συγκρατημένος, μ ε  το δ ικ ό  του μειλίχιο ύφος ζούσε την 
ευτυχία της ζωής του, χθες βράδυ, μέσα στο τεράστιο, 
φωταγωγημένο πρω θυπονργικό γραφείο της Βουλής, ο  Κώστας 
Σημίτης.
Περπατούσε πάνω-κάτω. Κι έτσι, μ ε  μ ικ ρ ά  βήματα κα ι τεράστιο 
χαμόγελο, χω ρίς εξάρσεις, μ ε  μ ικ ρ ές  κινήσεις έβγαζε, όχι μ ε  
νευρικότητα, αλλά μ ε ηρεμία, ναι μ ε  ηρεμία (η καρδούλα του θα το 
ήξερε!) τον όποιο δυναμισμό του. Αλλεπάλληλα συγχαρητήρια, 
άλλα θερμά κα ι άλλα τυπικά, τα δεχόταν όλα ευγενικά, όπω ς -και 
χωρίς αμηχανία- και τα «φλας» των φωτογράφων. Ετσι υποδέχθηκε 
και τον Κάρολο Παπουλια κα ι τον Τηλέμαχο Χυτήρη, αλλά κάπω ς  
πιο θερμά και τον Κώστα Λαλιώτη, στο α ν τί του οποίου ο φίλος τον 
νέου Πρωθυπουργού, ο Χρ. Ροκόφυλλος, τον ψιθύρισε: «Επαιξες  
καλή πόκα», υπονοώντας το έντονο παρασκήνιο της ψηφοφορίας, 
στο οποίο και ο Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε  έπ αιξε πρωταγωνιστικό ρόλο.
—Δ ε ν  σε ψήφισα, αλλά τώρα είμαι στο πλάι σου, είπε στον νέο 
Πρωθυπουργό ο Γιώργος Κατοιφάρας.
— Μ άλιστα... του απάντησε, κοφτά, ο  Κώ στας Σημίτης.
Κι ενώ ο κ. Κατσιφάρας αποχωρούσε χω ρίς άλλα σχόλια, ο 
Τηλέμαχος Χυτήρης του φώναξε: «Ετσι ντόμπρος ήσουν πάντα...». 
Α λλος κρυψίνους, άλλος ντόμπρος, δεν είχε και τόση σημασία, 
αφού στη χθεσινή αναμέτρηση κυριάρχησαν τελικά οι «τζέντλεμεν». 
Κ α ι ο νικητής. Και οι ηττημένοι...

Α .Π .

Κ Κ  Π ο λ λ ο ί θα τρίβουν τα μ ά τια  
Ζ  τους α π ό  το εκ λ ο γ ικ ό  

“  α π οτέλεσμα , δήλωσε λίγο  
π ρ ιν  α νο ίξο υ ν οι κ ά λ π ες τον  
α 'γ ύ ρ ο ν  ο Γ . Δ α α κα λά κης. Κ α ι 
δικα ιώ θηκε, κυρίω ς όταν  
ολοκληρώ θηκε ο β 'γ ύ ρ ο ς ! Τα  
ξέρει κ α λ ά  τα εκλογικά , α λλά  οι 
«άλλοι» είχα ν ... Λ α λιώ τη .

Β .Δ Ε Λ .

— Θ α τους χρησιμοποιήσετε στην κυβέρνηση; προλάβαμε να τον ρωτήσουμε.Αρνήθηκε ευγενικά ν’ απαντήσει. «Δεν θα απαντήσω σήμερα. Θ α  έχετε σύντομα την ευκαιρία», είπε.Κατανοητή η πρώτη άρνηση, αλλά είναι βέβαιο ότι οι δημοσιογράφοι είναι από εκείνους που δεν δίνουν... περίοδο χάριτος.
Γ.ΚΑΡ.

Πρώτο καρφίΦουριόζος μπήκε στην παλιά αίθουσα του Συμβουλίου Επικράτειας της Βουλής, όπου οι δημοσιογράφοι περίμεναν το νέο Πρωθυπουργό να κάνει δηλώσεις, ο Ευάγγ. Βενιζέλος.Και ξεστόμισε μια σιβυλλική φράση, την οποία πολλοί εξέλαβαν ως «καρφί» για το νέο Πρωθυπουργό: «Σ’ αυτή την αίθουσα έχω περάσει πολλά χρόνια της ζωής μου με σοβαρά πρόσωπα στην έδρα!». Στην έδρα εκείνη τη στιγμή δεν καθόταν κανείς, αλλά κάθησε ύστερα από λίγα λεπτά ο Κ . Σημίτης.— Δεν σε βλέπω ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα, του είπα αμέσως μετά.—Κάνεις λάθος, απάντησε με ένα μάλλον αμήχανο χαμόγελο.Τις τελευταίες μέρες οι σχέσεις τους χάλασαν εξαιτίας εκείνου του 151 που είπε ο - και συνταγματολόγος— Βενιζέλος, αναφερόμενος στον αριθμό των βουλευτών που απαιτούνταν για να ερμηνευτεί το άρθρο 38 του Συντάγματος, προκειμένσυ να ά- ντικατασταθεί ο πρωθυπουργός.Και μετά τις δημόσιες δηλώσεις που αντάλλαξαν, ήταν κοινό μυστικό ότι ο Βενιζέλος τον μόνο που δεν θα ψήφιζε ήταν ο Σημίτης. Αποκλείεται, πάντως, να δηλώσει τώρα ότι δεν θέλει να αναλάβει υπουργείο...
Γ.ΚΑΡ.

Χρέος του γιου«Ο  γιος του Γιώργη του Σημίτη έγινε πρωθυπουργός», σχολίασαν και το χάρηκαν, μόλις άκουσαν από την τηλεόραση τη είδηση για την εκλογή του Κώστα Σημίτη. Στο καφενείο της Βίνιανης, οι τελευταίοι που έμειναν να φυλάνε το σχολείο που στέγασε

την κυβέρνηση της ελεύθερης Ελλάδας, με υπουργό τον πατέρα του διαδόχου τού Ανδρέα Παπανδρέου στην πρωθυπουργία, ελπίζουν τώρα σε μια άλλη φροντίδα για την τέταρτη στη σειρά πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας.Θ α  ’ναι η τελευταία ευκαιρία, λένε, μετά τις τελευταίες και απαράδεκτες «περιπέτειες» των πιστώσεων που είχαν βγει με υπογραφή του Γιώργου Ρωμαίου για τη συντήρηση του ιστορικού σχολείου. «Χρέος ενός αντάξιου γιου», λένε και το υπολογίζουν από τις πρώτες ενέργειές του, ως Πρωθυπουργού, ν ’ αποκαταστήσει έναν ιστορικό χώρο, που όλοι έχουν ξεχά- σει.
Η λί

Το ένστικτοΚατ’ αρχήν μας εξέπληξε η άνοδος του Ακη, αλλά όχι και την κομματικο- κρατική γραφειοκρατία. Υστερα, μας εξέπληξε η νίκη του Κ . Σημίτη λίγο πριν από τα πέναλτι. Πάνω απ’ όλα μάς εξέπληξε η απροσδόκητη ωριμότητα του Π Α Σ Ο Κ  λίγο μετά το «τέλος» του αρχηγού του.Εκτός αν ισχύει αυτό του Χάιλ- ντερλιν: Χρειάζεται να φθάσουμε μπροστά στην άβυσσο για να σωθούμε. Ή  ίσως το ένστικτο αυτοσυντήρησης.
Δ .Κ .

ΤΙ ΘΑ ΓΐΜίΙ ΜΕ ΜΕΜΑ5>
ΚΆΤΣΕ ΒΡΕ Τ
»Α ΜΕΤΡΗΣΑΜΕ ΠΟΙ05 Β Μ « 3, 7

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Η διαπίστωση ότι νέα εποχή αρχίζει σήμε
ρα για το Π Α Σ Ο Κ  είναι πολύ κοινότο
πη. Είναι, όμως, άλλο τόσο αληθινή. Ο χι 

τόσο διότι θα υποχρεωθεί να «μπουσουλήσει» 
χωρίς το γενάρχη του, η σκιά του οποίου θα 
βαραίνει για μερικά χρόνια τους ώμους των 
στελεχών του. Α λλά  διότι θα κληθεί τώρα να 
αποδείξει αν μπορεί να εξακολουθήσει να εκ
φράζει το μεγαλύτερο κομμάτι τού μη συντη
ρητικού χώρου, αυτό που θα μπορούσε να α

ποκληθεί Κ εντρ ο α ρ ισ τερ ά .
Τ ο  Π Α Σ Ο Κ  του Α . Παπανδρέου κα- 

τάφερε από μικρό κόμμα με έντονα αρι
στερή φρασεολογία και συνθήματα και 
με συχνά «εξτρεμιστικές» θέσεις να κα
ταλάβει το 1981 την κυβερνητική εξου
σία, αλλάζοντας τον πολιτικό χάρτη και 
βγάζοντας από την αφάνεια μεγάλα 
κοινωνικά στρώματα. Είναι η πρώτη φο
ρά στη μεταπολεμική ελληνική Ιστορία 
που ένα μη συντηρητικό πολιτικό κόμμα

ϊ ι οημαινει
η εκλογή 
ίου Σημίτη

κατάφερε να κυβερνήσει την Ελλάδα επί τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Π α ρ ά  το σοκ που υπέστησαν τα στελέχη 
του, στα περισσότερα πρέπει να αναγνωρί
σουμε μιαν ωριμότητα. Για  τους περισσότε
ρους ήταν αδιανόητο να «καθαιρέσουν» τον 
Α νδρέα Παπανδρέου και περίμεναν την πα
ραίτησή του. Ηταν, όμως, αποφασισμένοι να 
προχωρήσουν και χωρίς αυτόν. Ευτυχώς γι’ 
αυτούς, δεν χρειάστηκε, γιατί τότε οι τρα- 
νταγμοί θα ήταν αισθητοί.

Τ α  στελέχη που απαρτίζουν σήμερα την η
γετική του ομάδα έχουν αποφασίσει να αλλά
ξουν το κόμμα τους. Ν α  το προσαρμόσουν 
στις σημερινές συνθήκες και αυτό σημαίνει, 
πρωτίστως, να παραμερίσουν τον ίσκιο του Α .  
Παπανδρέου. Κ α ι κάτι τέτοιο φάνηκε να γί
νεται κιόλας από προχθές, στην πρώτη συνε
δρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του, στην ο
ποία δεν παρέστη ο ιδρυτής του κόμματος. 
Αυτή η « α λλα γ ή  σ ελ ίδ α ς»  για το Π Α Σ Ο Κ  ση
μαίνει:
• Ν α  αποβάλει τα χαρακτηριστικά του αρχη- 
γικού κόμματος, το οποίο διαμόρφωσε η χα
ρισματική και αυταρχική προσωπικότητα του 
ιδρυτή του.
• Ν α  λειτουργεί περισσότερο αποκεντρωμέ
να, λιγότερο συγκεντρωτικά και, στην περί
πτωση των κυβερνητικών οργάνων, περισσό
τερο συλλογικά.

Β «0 Ακης Τσοχατζόπουλος 
θα είναι ο αυριανός 
πρωθυπουργός», είπε με 
περισσή βεβαιότητα ο 
Γιώργος Κατσιφάρας, 

λίγο πριν από τη δεύτερη 
ψηφοφορία. Και πρόσθεσε ότι ο 
ίδιος είναι«ο τελευταίος τροχός 
της αμάξης». Λάθος. Τότε δεν 
ήταν. Τώρα είναι.

Φ .Α .

Ονέος πρωθυπουργός αναλαμβάνει δύο 
βαριές υποχρεώσεις: 1. Ν α  δώσει από 
τις πρώτες μέρες της θητείας του ότι «φ υ σ ά ει ν έο ς ά ν εμ ο ς»  στο πολιτικό προσκή

νιο. Ν α  δημιουργήσει, δηλαδή, την αίσθηση 
της αλλαγής, για να χρησιμοποιήσουμε μια α 
γαπημένη, αλλά και τόσο παρεξηγημένη λέξη 
στο Π Α Σ Ο Κ .
2. Ν α  προφυλάξει τη χώρα -ουσιαστικά την 
Οικονομία της- από το ενδεχόμενο να γίνει 
παρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Κ α ι ταυτό
χρονα, πρέπει να καταφέρει να μην αυξηθεί 
δραματικά η ανεργία, να μην τεθούν και άλλα 
κοινωνικά στρώματα στο περιθώριο, κοντο
λογίς να μην κινδυνεύσει η συνοχή της κοινω
νίας, για να χρησιμοποιήσουμε μια κοινότοπη 
έκφραση.
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Η  εκλογή του Κώστα Σημίτη επιβεβαιώνει 
ότι όσοι επιλέγουν τη «νομιμόφρονα» στάση 
απέναντι στην ηγεσία δεν είναι εξ ορισμού 
χαμένοι. Το αντίθετο. Η  αμφισβήτηση των ε
πιλογών τής υπό τον Α . Παπανδρέου ηγετικής 
ομάδας, στην οποία επιδόθηκε συστηματικά ο 
νέος πρωθυπουργός τα τελευταία χρόνια, τον έκανε να ξεχω ρίζει. Ηταν ο μόνος στην ηγετι
κή ομάδα -τον τελευταίο χρόνο μαζί με τους 
Θ . Πάγκαλο, Βάσω Παπανδρέου και Π . Α υ 
γερινό- που δεν δίστασε ακόμη και να συ- γκρουστεί με τον αρχηγό του. Ουδέποτε, ό
μως, οι σχέσεις τους έφτασαν στα όρια της ρή
ξης-

Οι επιλογές του δικαιώθηκαν. Τώρα, κα
λείται ν’ αποδείξει ότι όσα έλεγε αυτά 
τα χρόνια μπορεί να τα κάνει πράξη.

Τ α πλεονεκτήματά του: α . Είναι ο μόνος που μπορεί ν ’ αλλάξει εντελώ ς τη ν εικόνα της κυβέρνησης, αφού δεν έ
χει τις δεσμεύσεις των κ.κ. Αρσένη και Τσο- 

χατζόπουλου. Είναι ο μόνος που δεν 
θα είναι υποχρεωμένος να τηρήσει ό
λες τις ισορροπίες, αφού σε καμία 
περίπτωση δεν θεωρείται συνεχιστής 
του «παπανδρεϊσμού». Αυτό σημαί
νει ότι η πλειονότητα των γνωστών 
προσώπων, που κάθονταν όλα αυτά 
τα χρόνια στις υπουργικές καρέκλες, 
θα πάψει να γεμίζει πλέον τις τηλεο
πτικές οθόνες. Νέα πρόσωπα θα έ
χουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν 
τις δυνάμεις τους.β. Εχει την «έξωθεν καλή μαρτυρία»,
όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπή
σεις και όπως μαρτυρά η αρνητική 
διάθεση (μάλλον φόβος είναι) της η
γεσίας της Ν έα ς Δημοκρατίας. Είναι 
στο χέρι του να μην εξανεμιστεί σύ
ντομα αυτή η διάθεση της κοινής γνώ
μης, η οποία σημαίνει ασφαλώς και περίοδο χά ρ ιτο ς.
γ. Εχει πλέον προσβάσεις στον κομ
ματικό μηχανισμό του Π Α Σ Ο Κ , οι ο

ποίες ασφαλώς θα πολλαπλασιαστούν, τώρα 
που κατέλαβε την κορυφή της κυβερνητικής ε
ξουσίας. Ετσι, ο κ. Σημίτης θα έχει μεγάλες 
ελπίδες να κερδίσει, σε έξι μήνες, τη μάχη του συνεδρίου, υπό την προϋπόθεση βεβαίως 
ότι μέχρι τότε η εικόνα που θα διαμορφώσει, 
θα είναι θ ετικ ή .
Οκ. Σημίτης θα έχει ν’ αντιμετωπίσει δύο 

κινδύνους: α . Ν α  μην καταφέρει ν’ αλ
λάξει την εικόνα που είχε διαμορφωθεί 

τους τελευταίους μήνες της πρωθυπουργίας 
Παπανδρέου. Κ αι αυτό θα εξαρτηθεί κυρίως 
από το αν θα καταφέρει να κάνει τις απαραί
τητες «προσαρμογές» στην οικονομική πολι
τική, ώστε να μην παγιωθεί η εντύπωση ότι 
και η δική του κοινω νική π ολιτική είναι ίδια 
με την αντίστοιχη της Ν .Δ ., δηλαδή περίπου α
νύπαρκτη. Ο  ίδιος έχει αντιληφθεί αυτό τον 
κίνδυνο και γι’ αυτό τους τελευταίους μήνες ε
πιχείρησε ν’ αποτινάξει τη «ρετσινιά» του ά
τεγκτου οπαδού της πολιτικής τής λιτότητας, β. Ν α  «βραχυκυκλωθεί» στην καθημερινή 
διαχείριση και να πέσει στην «παγίδα» των 
«συσχετισμών» και να μην μπορέσει έτσι να 
αλλάξει την εικόνα του τέλματος που είχε δη- 
μιουργηθεί τους τελευταίους μήνες.

Σ ε κάθε περίπτωση, ο τρόπος που θα πολι- 
τευθεί ο κ. Σημίτης και, κυρίως, η αποτελε- 
σματικότητα της πολιτικής του θα κρίνει και 
κάτι άλλο, που έχει σχέση με την εναλλαγή 
των γενιών στην κορυφή της πολιτικής μας 
σκηνής.

Α ν η πορεία του είναι επιτυχής τα δύο 
προσεχή χρόνια, τότε ο κ. Σημίτης έχει 
σοβαρές ελπίδες να ανανεώσει την κυβ ερνη τική  θ ητεία  του Π Α Σ Ο Κ , δηλαδή να νι

κήσει τον κ. Ε β ερτ στις εκλογές.
Σε αντίθετη περίπτωση, η γενιά των σημερι

νών «εξηντάρηδων» θα περάσει στο περιθώ
ριο. Ουδείς από τους τρεις χθεσινούς υποψη
φίους θα έχει ελπίδες να διεκδικήσει ξανά την 
ηγεσία. Τ ο Π Α Σ Ο Κ  θα είναι υποχρεωμένο να 
αναζητήσει ηγέτη από τη νεότερη γενιά των 
στελεχών του. Θ α  έχει έλθει η ώρα των «σα
ραντάρηδων».



ΕΚΛΟΓΗ-ΜΗΝΥΜΑΟποια γνώμη κι αν έχει κάποιος για το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί παρά να δεχτεί ότι με τη χθεσινή διαδικασία εκλογής πρωθυπουργού προσέφερε μια σημαντική υπηρεσία και στη δημοκρατία και στον εκσυγχρονισμό της πολιτικής μας ζωής. Ομολογουμένως το σκηνικό που παρακολουθήσαμε χθες, με τις δραματικές εναλλαγές, αλλά και με την άψογη διαδικασία, αποτελούν πρωτόγνωρες διαδικασίες για το κυβερνών κόμμα, που 
κατάφερε να περάσει 
στη μεταανδρεϊκή  
εποχή, με τον 
καλύτερο δυνατό 
τρόπο.• ·  ·  Είναι προφανές -και αναπόφευκτο σε μια τέτοια διαδικασία- να υπάρχουν και παζαρέματα και συμμαχίες κι αντιθέσεις και συμβιβασμοί. Οφείλουμε ωστόσο να ομολογήσουμε ότι η αντιπαράθεση και το πολωτικό κλίμα -κυρίως από την πλευρά των λεγάμενων προεδρικών- δεν ξεπέρασε κάποια ανεκτά όρια. Υπάρχουν επίσης αρκετές ερμηνείες για το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου και το ρόλο κάποιων προσώπων, όπως ο κ. Λαλιώτης. Είναι νωρίς να ξέρουμε με ακρίβεια αν αυτό που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Κ. Σημίτη ήταν το  
παρασκήνιο, ή το  
ένστικτο
αυτοσυντήρησης και 
πολιτικής προοπτικής 
ενός σημαντικού 
αριθμού βουλευτών.• ·  ·  Αυτό που έχει σημασία πια είναι ότι η εκλογή Σημίτη 
σηματοδοτεί μια νέα  
εποχή και στο ΠΑΣΟΚ, 
αλλά και στην 
πολιτική ζωή 
συνολικά, όπως επισημαίναμε και χθες. Αποτελεί εκ των πραγμάτων μια ρήξη με το  
πρόσφατο 
τουλάχιστον 
παπανδρεϊκό 
παρελθόν και εκφράζει μια σαφέστατη διάθεση απεμπλοκής από το περιβόητο προεδρικό περιβάλλον και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δημιουργεί επίσης αντικειμενικά μια 
νέα δυναμική στο κυβερνών κόμμα που αν αξιοποιηθεί -  και δεν χαθεί στο δρόμο για λόγους ισορροπιών και πισώπλατων μαχαιρωμάτων 
-  μπορεί να οδηγήσει 
σε ουσιαστικές  
ανακατατάξεις σε 
ολόκληρο το  πολιτικό 
φάσμα. Μένει, λοιπόν, να αποδειχθεί ότι αυτή η ένεση αξιοπιστίας, αυτό το στοίχημα ανανέωσης θα συμβάλλει στην υπέρβαση της σημερινής πολιτικής και κοινωνικής κρίσης.
Σ Η Φ Η Ζ Π Ο Λ Υ Μ ΙΛ Η Σ

Οι ισλαμισιές 
προσπαθούν 
να τραβήξουν

Δ εν  Ε ίν α ι Π α ν τ α  Ε τσι

Ισλαμιστές και αραβικός 
εθνικισμός

« I
σλαμιστές και Αραβες εθνικι- στές είναι δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Μ πορεί μερικές φορές οι στόχοι τους να συγκλίνουν και μπορεί να υπάρχουν μερικά άτομα που να πιστεύουν και τα δύο, όμως στην ουσία πρόκειται για αντίθετα ρεύματα». Αυτά μου έλεγε πριν από λίγο καιρό Αραβας διπλωμάτης που έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του προσπαθώντας να πείσει τον κόσμο της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών πως οι Αραβες είναι ένα έθνος με τη δική του ιστορία και τις δικές του παραδόσεις, αλλά που πιστεύει στις ίδιες βασικές αρχές που διέπουν το λεγόμενο «δυτικό» κόσμο.Είναι γνωστό ότι το Ισλάμ αποτελεί μια μονοθεϊστική θρησκεία που δεν ασχολείται μόνο με τη μεταφυσική αλλά και με τον επίγειο κόσμο που θέλει να τον δει με κανόνες μιας ηθικής, λαϊκής δημοκρατίας που θα εξασφαλίζει την ενότητα και την αδελφότητα όλων των πιστών. Το όραμα ενός τέ-

Του ΠΑΥΛΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

τοιου κόσμου είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για λαούς που έχουν ταλαιπωρηθεί στο διάβα των αιώνων και έτσι εξηγείται σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι τα ισλαμιστικά κόμματα συγκεντρώνουν σημαντικό ποσοστό ψήφων σε πολλές μουσουλμανικές χώρες-αραβικές και μη. Αυτό το τελευταίο ας το προσέξουμε ιδιαίτερα. Το Ιράν και η Τουρκία δεν είναι αραβικές χώρες.Α ν  ρωτήσετε έναν ισλαμιστή ποιοι ακριβώς είναι οι πολιτικοί στόχοι του κόμματός του θα σας απαντήσει πως θέλουν να εφαρμόσουν κάθε τι που γράφει το Κοράνιο και πως κάθε πρόβλημα που προκύπτει θα πρέπει να λύνεται ανάλογα με τη λύση που δίνει στο συγκεκριμένο πρόβλημα και πάλι το Κοράνιο. Ομως το ιερό βιβλίο δεν είναι δυνατόν να ασχολείται με τα πάντα. Α ρα  η γενική διακήρυξη των ισλαμιστών θέτει φυσικά ένα πλαίσιο, αφήνει όμως και αρκετές ασάφειες. Οπως είναι επόμενο, το Κοράνιο δεν είναι δυνατό να προβλέπει τα πάντα. Από ένα σημείο και μετά αρχίζει η ερμηνεία που δίνεται από την ηγεσία του κάθε ισλαμιστικού κόμματος και που δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει απόλυτα σε όλες τις ισλαμικές χώρες. Το αίσθημα της αδελφοσύνης είναι που συνδέει απόλυτα τα διάφο-

την Τουρκία 
προς ένα νέο 
ιδιόμορφο 
Μεσαίωνα

ρα κόμματα και όχι οι πολιτικές ιδέες, που παρουσιάζουν αρκετές παραλλαγές.
Ο αραβικός εθνικισμός από την άλλη μεριά είναι ένα κίνημα που αποβλέπει στη δημιουργία ενιαίου αραβικού κράτους από τον Ατλαντικό ωκεανό ώς τον Περσικό κόλπο ή τουλάχιστον σε ομοσπονδιο- ποίηση όλων των αραβικών κρατών. Το κίνημα έχει περάσει από διάφορες φάσεις και από διαδοχικές περιόδους ακμής και παρακμής. Πάντως σε γενικές γραμμές συνδέεται με σοσιαλιστικές ιδέες και με μια προσήλωση στην έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι με άλλα λόγια ένα κίνημα προοδευτικό που προσπαθεί να υιοθετήσει ευρωπαϊκές πολιτικές ιδέες προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του αραβικού κόσμου. Μπορεί να επιθυμεί φιλικές σχέσεις με τις μη αραβικές ισλαμικές χώρες αλλά φυσικά τις θεωρεί «εκτός αραβικού έθνους».Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις, πού θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε τους Τούρκους ισλαμιστές και τον ηγέτη τους, τον Ερμπακάν; Η  κεμαλι- κή μεταρρύθμιση οδήγησε την Τουρκία σε σύγχρονους δρόμους, αλλά δεν είχε αρκετό χρόνο στη διάθεσή της, για να εμπεδωθεί. Ο  ίδιος ο Ατατούρκ πέθανε σχετικά πρόωρα και οι διάδοχοί του -κυρίως στο στρατό- έμειναν
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πιστοί στις υποθήκες του, αλλά δεν διαθέτανε τη χαρισματικότητά του για να αλλάξουν ριζικά τη νοοτροπία του λαού. Πάνω απ’ άλα δεν μπόρεσαν να λύσουν κοινωνικά προβλήματα, που μαζί με τον υπερπληθυσμό έχουν κάνει τους φτωχούς Τούρκους φτωχότερους. Μέσα σε αυτό το κλίμα της δυσαρέσκειας άρχισε να αναπτύσσεται ο ισλαμισμός ως κίνημα δικαιοσύνης, αλλά και επανόδου σε παλιές αξίες, μια και ο μοντερνισμός «έφερε μαζί τη διαφθορά της Ευρώπης», όπως λέει ο Ερμπακάν.
Σε μια εποχή που οι διάδοχοι τσυ Κεμάλ αγωνίζονται με νύχια και με δόντια να σύρουν την Τουρκία στην Ευρώπη, οι ισλαμιστές προσπαθούν να την τραβήξουν προς τα πίσω. Ο χι τόσο προς τον αραβικό κόσμο, που ήδη βαδίζει προς τη δική του μορφή μοντερνισμού και όπου οι ισλα- μιστές αποτελούν μια ενοχλητική μειοψηφία προς το παρόν.Προσπαθούν να τραβήξουν την Τουρκία προς ένα νέο ιδιόμορφο Μ εσαίωνα, που δεν θα λύσει κανένα από τα προβλήματά της και αντίθετα θα προσθέσει και άλλα, που θα απομονώσουν τη χώρα σε βαθμό τραγικό.Το άμεσο μέλλον θα δείξει πόσο αποφασισμένη είναι η εξευρωπαϊσμέ- νη ελίτ της Τουρκίας να προχωρήσει στο δρόμο του εκσυγχρονισμού και να καταπολεμήσει τον ισλαμισμό όχι με κατασταλτικά μέτρα, αλλά με την εφαρμογή ενός προγράμματος ουσιαστικών, κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Για να επιτύχει όμως κάθε τέτοια προσπάθεια, θα πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με μια λογική επίλυση του Κουρδικού, πράγμα όχι τόσο εύκολο.

οι Α ναγνώστες Γ ράφουν στην «Ε»

Ηλεκτρονική κεραία(5ΡΑ> Εναντι ιδιωτικής επιχείρησης που δεν τήρησε υπόσχεσή της διαμαρτύρεται ο κ. Γιώργος Καρράς, Στρ. Γεναδίου 10, Θεσσαλονίκη, που γράφει:«Στις 30 Ιουλίου παρέλαβα ταχυδρο- μικώς ηλεκτρονική κεραία από την εταιρεία ϋ Μ Α  Α .Ε ., κεραία η οποία διεφη- μίζετο ατον ημερήσιο Τύπο. Λόγω ακα- ταλληλότητας της κεραίας την επέστρεψα εντός 2 ημερών. Εν αντιθέσει με τη διαφήμιση της ϋ Μ Α  μέχρι σήμερα δεν μου επεστράφησαν τα χρήματα. Πρόκειται περί αίσχους!»
Σιγή ασφαλείας...|Ώ = Κ  Μ ε αφορμή τηλεοπτική εκπομπή, όπου γινόταν λόγος για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Κων. Παύλου, υποστράτηγος ε.α ., Λομβάρδου 11- 13, Αθήνα, επισημαίνει μεταξύ άλλων:«Κατάπληκτος, με θλίψη, οργή και αγανάκτηση, παρακολούθησα κι εγώ, όπως και χιλιάδες άλλοι τηλεθεατές, την εκπομπή (4-1-96 και ώρα 2.300) του κ. Τριανταφυλλόπουλου, στον Σ Κ Α Ι η “ Ζούγκλα” . Τα όσα ελέχθησαν, εις βάρος των στελεχών των Ε .Δ ., αλλά και του θεσμού των Ε .Δ ., από κάποιον κ. Κυρ. Μπιχανάκη -πρώην υποψήφιο ιερέα, τέως οπλίτη υπηρετήσαντα προς δεκαετίας το 1986 και τώρα δημοσιογράφο - ξεπερνούν κάθε όριο και της πλέον στοιχειώδους λογικής, είτε είναι αληθή είτε όχι. Ούτε η πλέον αρρωστημένη φαντασία δεν θα μπορούσε να περιγράφει αθλιότερα την έννοια της πλήρους δια- λύσεως.Δυστυχώς και σε άλλες παρουσιάσεις της ιδίας εκπομπής έχουν λεχθεί και ακουστεί πάρα πολλά για τις Ε .Δ ., άνευ ουδεμίας υπευθύνου αντιδράσεως, εκ μέρους της ηγεσίας του Υ Ε Θ Α  και των Ε .Δ . Τα της 4.1.96 ήταν το κάτι άλλο. Ε ίμαι απολύτως βέβαιος ότι όσοι την παρακολούθησαν περίμεναν, με αδημονία την άμεσο -κατά τη διάρκεια της εκπο-

Ξεχασμένη η Καλαμάτα
, Ενδιαφέρον της πολιτείας για την Καλαμάτα ζητεί ο κ. Νίκος Μανω- λόπουλος, Αντικάλαμος, Καλαμάτα, που σημειώνει:«Η  Καλαμάτα με την ιστορική και τη λαογραφική της παράδοση, το βυζαντινό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, ορμητήριο των οπλαρχηγών του ’21, αλλά και τις φυσικές ομορφιές της που αγκαλιάζει ο Μεσσηνιακός Κόλπος από το Ταίναρο μέχρι το ιστορικό Ναυαρίνο, είναι για πάντα ξεχασμένη.Ο λα αυτά και πολλά άλλα - μνημεία αντοχής στο πέρασμα του χρόνου - περιμένουν τη στοργή και το ενδιαφέρον της Πολιτείας.Τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νομού, όπως ο αυτοκινητόδρομος Τ ρίπολη - Καλαμάτα, η αναβάθμιση των Τ Ε Ι, το νέο νοσοκομείο, η τουριστική αξιοποίηση τσυ λιμανιού, που θα λύσουν πολλά προβλήματα και θα σηματοδοτήσουν μια νέα εποχή για το μέλλον του τόπου, βρίσκοται ακόμη στις ελληνικές καλένδες, όταν η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο πραγματοποίηση ή προγραμματισμού έργων τεράστιας εθνικής σημασίας.Η  σιδηροδρομική σύνδεση της Καλαμάτας με Τρίπολη - Αθήνα, ιστορικό •“ μνημείο”  κι αυτό, λειτουργεί με προδιαγραφές και τροχαίο υλικό του περασμένου αιώνα, γεγονός που δίνει όχι μόνο μια νέα διάσταση στα υπαρκτά προβλήματα των υπεραστικών συγκοινωνιών, αλλά και υπαγορεύει ταυτόχρονα την αναγκαιότητα για τον άμεσο εκσυγχρονισμό τους.Διαχρονικές οι ευθύνες, άπτονται όλων των αντιπροσωπευτικών δυνάμεων - των διαχειριστών της εξουσίας - του τόπου».

μπής- παρέμβαση και αντίδραση της υπευθύνου ηγεσίας, προκειμένου αφ’ ενός μεν να χυθεί άπλετο φως, επί των καταγγελιών, αφ’ ετέρου δε να κινηθεί πάραυτα, η νόμιμη διαδικασία, κατά παντός υπευθύνου, για όσους ενέχονται, εάν βεβαίως τα λεχθέντα είναι αληθή ή για όσους τα ισχυρίζονται και τα προβάλλουν δημοσίως, εάν είναι ψευδή. Δυστυχώς όμως και πάλι επεκράτησε “ Σ ιγή Ασφαλείας” , δηλαδή ανοχή του δια- συρμού».
κερδοφ ορία o t eΜ ε αφορμή τις αυξήσεις στα τι-μολόγια του O T E  ο κ. Ανθ. Θ . Βαντέλλας, δασολόγος, Μομφεράτου 76, Αθήνα, σημειώνει μεταξύ άλλων: «Και πάλι το κράτος δεν ξέχασε πρωτοχρονιάτικα να σκορπίσει απλόχερα

προς τον ταλαίπωρο πολίτη τα δώρα του, τις... κατά την κρατούσα απο ετών τώρα συνήθεια αυξήσεις των τιμών των παροχών, αγαθών και υπηρεσιών του.Δεν θα πελαγοδρομήσω σε όλα τα είδη (καύσιμα κ.λπ.). Θ α  σταθώ στο γίγαντα O T E : Το Γενάρη 1993 η τιμή μονά- δος ήταν 5,60 δρχ. Το Γενάρη 1995 αυξήθηκε σε 9,00 δρχ. Μέσα στη διετία αυτή η αύξηση της τηλεφωνική μονάδας έφθασε το 61% και εκείνη του (ακατανόητου) παγίου σε 35% (ήταν 2.150 δρχ. κι έφθασε τις 2.900). Δεν εκπλήσσεται κανείς για τα ποσά καθ’ εαυτά, όσο για τα ποσοστά, το ρυθμό αυξήσεως! Νούμερα καταπληκτικά!!Φέτος και πάλι νέα από 1/1/96 αύξηση της τηλεφωνικής μονάδος από 9,00 σε 10,20 δρχ. και του παγίου από 2.900 σε 3.150 δρχ. τ.έ. 13,5% της τηλεφωνικής μονάδας και 7,5% του παγίου. Και διε-

ρωτάται ο ταλαίπωρος πολίτης: Γιατί;Την απάντηση τη δίνει ο πληροφοριοδότης ραδιοφωνικός σταθμός: “ Μ ε τις αυξήσεις αυτές ο γίγας O T E  θα έχει κέρδη 200 εκατ. (ή μήπως δισ. αν δεν άκουσα καλά)” !!! O  O T E  λοιπόν μας βγαίνει και επισήμως λίαν κερδοσκοπική επιχείρηση. (Φαντάζομαι όταν ιδιω- τικοποιηθεί, τι έχει να γίνει!!!)».
Ανάγκη ηοιμένοςΤην ανάγκη «ποιμένος» επιση- μαίνει ο κ. Νεόφυτος Γεωργίου,αγγειοπλάστης, Τρίπολη, που παρατηρεί μεταξύ άλλων:«“ Και συ Βηθλεέμ γη Ιούδα ουδαμώς ελάχιστη εν τις ηγεμόσι. Ε ξ  ου γαρ εξε- λεύσεται Ηγούμενος όστις ποιμανοί τον Ααόν μου τον Ισραήλ” . (Σ .Σ . η υπογράμμιση δική μου).Για να “ προκάνω” τις ημερομηνίες που θα λύσουν οι Π Α Σ Ο Κ ο ι το “ πρόβλημα” , δανείστηκα την επικεφαλίδα, γιατί αυτό νομίζω είναι Τ Ο  χρειαζούμενο, στην επικείμενη γέννεση.Χρειαζόμαστε Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο , με το παράδειγμά του. Ούτε Καίσαρα, ούτε Μεσσία, ούτε θαυματοποιό.Χρειαζόμαστε Μ Π Ρ Ο Σ Τ Α Ρ Η , με το παράδειγμά του. Ούτε να μας ψευτοκα- νακεύει, ούτε να μας γυψώσει, ούτε να αποφασίζει για μας, πριν από εμάς, χωρίς εμάς.Χρειάζεται ο Λ Α Ο Σ  Π Ο ΙΜ Ε Ν Α . Να τον ξαναφέρει στα συγκαλά του. Γιατί μας πρέπει καλύτερη τύχη και μεταχείριση και Ο Χ Ι  Τ Σ Ο Π Α Ν Ο , να μας μαντρώνει Μ Ο Ν Ο  για σανό και για άρμεγμα.Μ πορεί “ ένας κούκος να μην φέρνει την άνοιξη” , μπορεί η κραυγή στην ερημιά της αδιαφορίας να μην ακουστεί, όμως αυτές οι μοναχικές, ερημικές, απελπισμένες φωνές έχουμε γίνει το 40/100 Π Λ Η Ν  της εκλογικής τους πελατείας και συνεχώς αηδιασμένοι πληθαίνουμε. Α ς  το σκεφτούν οι όποιοι αποδέκτες...».
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Με ΚΟΜΜΕΝΗ την ανάσα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής άνοιγαν 
τα ψηφοδέλτια που έφερναν πότε τον έναν και πότε τον άλλον μπροστά

Σ ί ρνΑμό μΜβκει 
ολική καιαμήρηοη

ΕΠΑΝΩ: 0  γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ψηφίζει με αυτοπεποίθηση. 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0  Δημ. Μπέης οε ρόλο... διαιτητήκά συνεργεία. Η  «γκάφα» όμως που είχε προηγηθεί, στην ανακοίνωση λανθασμε'νου αποτελέσματος καά τον πρώτο γύρο, έκανε πολλούς εκτός της αιθούσης να είναι συγκροτημένοι.Υστερα, όταν το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε, το σκηνικό άλλαξε. Ο ι «Σημιτικοί» σταμάτησαν να μετράνε τα ...λάθη που οδήγησαν στο πρώτο αποτέλεσμα και η κατήφεια εξαφανίστηκε από τά πρόσωπά τους. Για να μεταφερθεί τώρα στους «Τσοχατζοπουλι- κούς».Λειτούργησε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, έλεγαν και ξα- νάλεγαν κομματικά στελέχη και βουλευτές του κλίματος Σημίτη και όχι μόνο, καθώς έβγαιναν από την αίθουσα συνεδριάσεων και αντάλλασσαν ασπασμούς και συγχαρητήρια.Αλλά, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δήλωναν υπομειδιώντας, με ανακούφιση: Τώρα πάω στον καρδιολόγο μου...

Την ίδια στιγμή, ένας βουλευτής του κλίματος Σημίτη θυμόταν, όταν ανακοινώθηκε ότι ο νικητής θα πήγαινε στο «Ωνάσειο» να δει τον Ανδρέα Παπανδρέου.— Η Φρειδερίκη -μας είπε- είχε πει κάποτε, πως ο Γεώργιος Παπανδρέου δεν πρόκειται να διαβεί τη σκάλα της ως πρωθυπουργός.Γιατί το θυμήθηκε; ο νοών νοείτο)...
Αψ ογες θιαβικαοίεςΑπολάμβαναν το «βάπτισμά» τους στις άψογες όσο και πρωτόγνωρες δημοκρατικές διαδικασίες, που ακολουθήθηκαν, οι βουλευτές του Π Α Σ Ο Κ  χθες. Και, βέβαια, ένιωθαν περήφανοι γι’ αυτό. Αλλωστε, πήραν άριστα από εχθρούς και φίλους.Ο  Θ . Πάγκαλος, μάλιστα, το δήλωσε ξεκάθαρα: «Περίμενα 21 χρόνια να ζήσω αυτή την εμπειρία», είπε, εκφράζοντας την μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλ

που άρχισαν να σκέφτονται την τύχη τους στις επόμενες εκλογές. Φάνηκε αυτό και στα χειροκροτήματα που συνοδέυσαν το άκουσμα του ονόματος, αλλά και στο ξέσπασμα που ακολούθησε όταν ανακοινώθηκε το τελικό αποτέλεσμα.Τα έντονα χειροκροτήματα και οι ιαχές «μπράβο», διέσχισαν την αίθουσα και ακούστηκαν ώς το διάδρομο όπου βρίσκονταν οι δημοσιογράφοι και τα τηλεοπτι

Της ΝΤ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ
Τα τελευταία απανωτά τρίποντα, ύστερα από αλλεπάλληλα 

σκωτσέζικα ντους κατά την καταμέτρηση των ψήφων, 
έδωσαν τελικά τη νίκη στον Κώστα Σημίτη. Και τα 

πρόσωπα των δύο υποστηρικτών του νέου πρωθυπουργού · 
του Δ. Ρέππα και του θ . Κοτσιώνη- στην εφορευτική 
επιτροπή, έλαμψαν. Την ίδια στιγμή, «πάγωοε» η έκφραση 
των υπολοίπων. Του Δ. Μπέη (του κλίματος Αρσένη) και των 
Α. Λωτίδη, Γ. Χαραλάμπους της επιρροής Ακη.«Ηταν ώρες τρομερά ψυχοφθόρες, δεν ξαναμπαίνω σε εφορευτική επιτροπή», έλεγε ο Δ. Ρέππας -και οι άλλοι συμφώνησαν- στο τέλος αυτής της αγωνιώδους διαδικασίας, καθώς κατευθύνονταν στο γραφείο για την καθαρογραφή του πρακτικού της εκλογής. Αυτό που θα πήγαιναν, αμέσως μετά, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.Και δεν είχαν άδικο. Αφού, ώσπου να φθάσουν στο νικηφόρο αριθμό, «κόντεψαν», όλοι τους, να πάθουν έμφραγμα.Τα πρώτα εκατόν είκοσι ψηφοδέλτια έφερναν εναλλάξ νικητή, με διαφορά μιας μόνου ψήφου, τους δύο διεκδικητές. Ωσπου, εκεί στα εκατόν πενήντα, ο Ακης «πήρε κεφάλι». Ακολούθησαν όμως τα «τρίποντα» του Κώστα Σημίτη και το σκορ έληξε οριστικά υπέρ αυτού.Ψυχρολουσία, όμως, ένιωσαν να παθαίνουν κάποια στιγμή και κατά την πρώτη καταμέτρηση οι φίλοι του Κ . Σημίτη στην εφορευτικήεπιτροπή. Ηταν η ώρα που είδαν, ξαφνικά, τους αριθμούς να φέρνουν τον μετε'πειτα νικητή στην τρίτη σειρά. Κι όταν αυτό πέρασε και ήρθε το ισοδύναμο με τον Ακη αποτέλεσμα, το 53-53, η σκέψη αφέθηκε να περπατήσει σε άλλα, δύσβατα μονοπάτια. Στα μακιαβελικά κομματικά «παιχνίδια» που, όπως έλεγαν, παίχθη- καν από ορισμένους. Κατονόμαζαν, μάλιστα, τον Κ. Λαλιώτη και τον Αντ. Λιβάνη.Γ ια τον πρώτο έλεγαν ότι, σε συνεργασία με άλλους του κομματικού μηχανισμού, πριμοδότησε τον Ακη Τσοχατζόπουλο για να μη βγει πολύ αποδυναμωμένος. Κάτι που δεν ήθελαν για τρεις λόγους: Πρώτον, για να μην μπει ο Αρσένης στο δεύτερο γύρο. Δεύτερον, για να μην «ξεπέ- σει» πολύ ένα παραδοσιακό κομματικό στέλεχος σαν τον Ακη και τρίτον, για να μη βγει πολύ ενι- σχυμένος ο Κ. Σημίτης.Για τον Αντ. Λιβάνη έλεγαν ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελε να είναι ο Κ. Σημίτης αυτός που θα πήγαινε στο «Ωνάσει- ο» να χαιρετίσει τον Α . Παπαν

δρέου ως διάδοχός του.Στο τέλος της χθεσινής ψηφοφορίας, πάντως, το όνομα Κ. Λα- λιώτης αποτέλεσε αντικείμενο σχολίων μεταξύ των βουλευτών.
ΠαγωμόραΗ  ανακοίνωση του αποτελέσματος της πρώτης ψηφοφορίας, «πάγωσε» την πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Π Α Σ Ο Κ . Κυρίως τους «Σημιτικούς» αλλά και τους υπόλοιπους,

φων του, όταν τέθηκε το ερώτημα αν θα δεχθούν οι βουλευτές την απόφαση του προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Εκτελεστικού Γραφείου για τον τρόπο που θα γίνονταν οι ψηφοφορίες στα διαδικαστικά θέματα. Δηλαδή, αν θα γίνει μυστική ή φανερή η ψηφοφορία για τους δύο ή περισσότερους γύρους στην εκλογή. Το αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί η απόφαση του προεδρείου.Οσο για τις αρχικές δυσκολίες, ξεπεράστηκαν.Ηταν, άλλωστε, δυσκολίες προσαρμογής στις δημοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλει η νέα περίοδος απογαλακτισμού από την τακτική του αρχηγικού Π Α Σ Ο Κ , όπως έλεγε ο Στ. Μπέ- νος.Αρνητικό κλίμα δημιούργησε στην αρχή της διαδικασίας η παρέμβαση του Απ. Κακλαμάνη, ο οποίος πήρε το λόγο για να επα- ναλάβει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Ο ι βουλευτές εξέλαβαν τη στάση του ως πικρία εξαιτίας της αδυναμίας του να συγκεντρώσει σεβαστό αριθμό υποστηρικτών στη δική του υποψηφιότητα. Πικρία την οποία, όπως έλεγαν, δεν μπόρεσε, λόγω του χαρακτήρα του, να κρύψει.Το διαπίστωσαν αυτό, άλλωστε, και οι δημοσιογράφοι, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.Εντυπωσιασμένος ήταν ο δημοσιογράφος της μεγάλης ισπανικής εφημερίδας «Ελ Παΐς», ο οποίος παρακολούθησε τις χθεσινές διαδικασίες και διάβασε τα βιογραφικά των υποψηφίων, μας έλεγε ο Στ. Σπάθης, που ήρθε την Αθήνα για την εκλογή του διαδόχου του Ανδρέα Παπανδρέου.Τα προσόντα όλων είναι σε υψηλό επίπεδο, είπε, ενώ ξαφνιάστηκε από την ηρεμία που επικράτησε κατά τις διαδικασίες εκλογής του νέου πρωθυπουργού.
«Μην ανησυχήσεις, τώρα θα ψηφίσουν τον αντίπαλο του Εβερτ»
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΦΑΙΝΟΤΑΝ από την αρχή, χθες στη Βουλή, ότι θα θριάμβευε τελικώς το σασπένς! Αλλά, όχι κι έτσι βρ’ αδερφέ, έλεγαν αποκαμωμένοι μετά την τελευταία ψηφοφορία, οι πλείστοι εκ των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Ενα πυκνό σύννεφο καπνού απλωνόταν από το καφενείο της Βουλής, ίσαμε τους διαδρόμους και την αίθουσα της Γερουσίας, την ώρα που είχαν απομεί- νει, στην πρώτη ψηφοφορία, πέντε μόλις ανάνοιχτα ψηφοδέλτια.Μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχαν λάβει: Σημίτης 52, Αρσένης 50 και Τσοχατζόπουλος 49. Μόνο ο μεσαίος χαμογελούσε...Ανοίγει το πρώτο ψηφοδέλτιο... Σημίτης... 53. Ανοίγει το δεύτερο... Τσοχατζόπουλος... 50. Το τρίτο... πάλι Τσοχατζόπουλος... 51. Το τέταρτο... Ακης πάλι... 52.

Και το πέμπτο... ξανά στον Τσοχατζόπουλο... 53. Μόνο αυτός χαμογελούσε...Λάθος! Υπήρχαν κι άλλοι. Ο Κατσιφά- ρας και ο Κουλούρης ήταν οι πιο... πώς να το πω;... Οι πιο φανερά εκστατικοί! Αλλά, και δύο δρόμους πίσω από τη Βουλή, στην οδό Ρηγίλλης, μαθαίνουμε ότι λάμπει και το πρόσωπο του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Εβερτ. Ενας δημοσιογράφος μεταφέρει την πληροφορία σε βουλευτή, δεδηλωμένο Σημιτικό, που εκείνη τη στιγμή κάπνιζε τό τρίτο του τσιγάρο «αλυσίδα».«Τρέχα πες το στους άμυαλους συναδέλφους μου που ψήφισαν Ακη», απάντησε εκείνος, και χάθηκε ξανά στην αίθουσα της Γερουσίας για «ζύμωση» της ύστατης στιγμής - της απελπισίας.Ο Κώστας Σημίτης έμοιαζε ωσάν να τον

είχαν κτυπήσει εκατό αστροπελέκια. Ισως και να μην άκουσε έναν εκ των στενών του συνεργατών που, εκείνη τη στιγμή, του ψιθύρισε «μην ανησυχείς, τώρα θα ψηφίσουν τον αντίπαλο του Εβερτ».
«πες τους ότι... 
καθαρίζουμε»Τα κανάλια είχαν στήσει καρτέρι στις σκάλες, και οι ρεπόρτερ τους επιστράτευσαν το χιούμορ για να αποσπάσουν από τους εξερχομένους βουλευτές το όνομα εκείνου που ψήφισαν. Μόνο οι... δεδηλωμένοι απάνπραν - οι υπόλοιποι, κράτησαν πισινή.Η Νόρα Κατσέλη, που είχε δηλώσει πρωτύτερα ότι θα ψηφίσει, βεβαίως, τον Αρσένη, διευκρινίζοντας όμως ότι «εμένα

δεν με λένε Αρσένη», ήταν σαν να ταξίδευε αλλού, μόλις μαθεύτηκε το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Τον γαμπρό της δεν τον πλησίασε ούτε στιγμή...Στο επιτελείο του Τσοχατζόπουλου είχε αρχίσει πρόωρο γλέντι. Ενας από τους συνεργάτες του, με το κινητό κολλημένο στο αυτί, έκανε δύο τηλεφωνήματα. Το ένα στο «Ωνάσειο». «Πεςτους, ότι... καθαρίζουμε». Και το άλλο, κάπου μέσα στη Βουλή, υποθέτω μέσα (πην αίθουσα της Γερουσίας: «Βεβαιώσου ότι ο Ακης έχει την πρωθυ- πουργική του ομιλία».Πέντε λεπτά πριν τελειώσει η καταμέτρηση των ψήφων της δεύτερης ψηφοφορίας, μαθεύτηκε ότι στο γραφείο του κ. Τσοχατζόπουλου στη Θεσσαλονίκη είχαν ανοίξει σαμπάνιες. Μια σαμπάνια, επίσης, πάγωνε στο ψυγείο του έκτου ορόφου του

«Ωνασείου», στο δωμάτιο όπου βρίσκονται οι λεγόμενοι «ΠΑΣΟΚάριοι» - τα μέλη του τομέα κινητοποιήσεως του ΠΑΣΟΚ.Την στιγμή που το χαρτί με το τελικό αποτέλεσμα έφτασε στα χέρια του προεδρείου, επικρατούσε νεκρική σιγή στην αίθουσα. Ο βουλευτής Κερκύρας, κ. Δρυς, δεδηλωμένος Σημπικός, μας είπε:«Κοιτούσα τα πρόσωπά τους για ένα μήνυμα, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα. Ηταν σαν αιώνας εκείνες οι στιγμές. Οταν άκου- σα “Σημίτης” , ε... τι να σου πω; Δάκρυσα. Αν το περίμενα; Χμ... θέλεις να ’μαι ειλικρινής;... Οχι...»Ο συνάδελφός μου που είχε ανοικτή γραμμή με τη Ρηγίλλης, μου είπε πως την ώρα που ο κ. Σημίτης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως πρωθυπουργός, ο κ. Εβερτ κοίταγε κάτω...



ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1996
Το ΠΟΡΤΡΕΤΟ του Σημίτη από την αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας 

ώς την ώρα του θριάμβου. Συνεπής γιος στην αγωνιστικότητα
ενός αγωνιστή πατέρα

Του ΓΡ. ΡΟΥΜΠΑΝΗ
Δύο φορές βρέθηκε εκτός 

κυβέρνησης κι άλλες τόσες 
κινδϋνευσε να βρεθεί και εκτός 

κόμματος. Τελικά κατάφερε να 
κερδίσει την πρωθυπουργία. Και 
μάλιστα διατηρώντας τις απόψεις 
του, οι οποίες αποτελούσαν πάντα 
την αιτία τριβής με τις κατά καιρούς 
επιλογές του Α. Παπανδρέου.Θέλησε να διαδεχτεί τον ιδρυτή του Π Α ΣΟ Κ  και το δήλωσε σε εποχή που είχε διατυπώσει τις διαφωνίες του με την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική. Πέτυχε το μέγιστο των επιδιώξεων του, κερδίζοντας τον τίτλο του πρωθυπουργού. Δεν είναι όμως πρόεδρος του Π Α ΣΟ Κ . Ισως -το λογικότερο- το επιδιώξει κι αυτό, για να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Το τόλμημα μοιάζει με δίκοπο μαχαίρι. Δεν ελέγχει το κόμμα. Θα έχει όμως στα χέρια του την ευθύνη της προσπάθειας για την ανάκαμψη του Π Α Σ Ο Κ , μόλις ενάμιση χρόνο πριν από την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου του 1997.Ο Κώστας Σημίτης γεννήθηκε πριν από 60 χρόνια (23/6/1936) στον Πειραιά. Σπούδασε οικονομικά και νομικά στη Γερμανία και την Αγγλία. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Γκίσεν και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ο  πατέρας του Γιώργος ήταν καθηγητής της Α Σ Ο Ε Ε  και διετε'λεσε πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά στην περίοδο 1935-1941. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση και ήταν αντιπρόσωπος στην Εθνοσυνέλευση, στις Κορυσχάδες. Ηταν μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης και ορίστηκε διοικητής Ρούμελης. Ενεργό μέρος στην Αντίσταση πήρε και η μητέρα του Φανή, η οποία αργότερα διετε'λεσε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Γυναικών.Στα χνάρια των γονιών του βάδισε και ο ίδιος, όταν η χούντα έβαλε λουκέτο στη Βουλή κι άνοιξε τις κλειδωνιές των φυλακών. Συνιδρυτικό μέλος της Δημοκρατικής Αμυνας (μετεξέλιξη του Ομίλου Παπαναστασίου) με άλλους ομοϊδεάτες του, μεταξύ των οποίων οι Σάκης Καράγιωργας, Γ. Κουβε- λάκης και Ν. Κωνσταντόπουλος, μεταφέρει εκρηκτικές ύλες. Το 1969 η οργάνωση χτυπιέται από την Ασφάλεια. Ο  Κ. Σημίτης καταφέρνει να διαφύγει στο εξωτερικό. Η  γυναίκα του Δάφνη συλλαμβάνεται και τίθεται στην απομόνωση για μήνες. Εκείνος παρα- πέμπεται ερήμην στο Στρατοδικείο για παράβαση του νόμου περί εκρηκτικών. Μ ακριά από το κυνηγητό των συνταγματαρχών εργάζεται πια για το ΙΙΑ Κ . Το 1974 περιλαμβάνεται μεταξύ των ιδρυτικών στελεχών του Π Α ΣΟ Κ . Ο ι σχέσεις του με τον Α . Παπανδρέου πέρασαν διάφορες φάσεις σε μια πορεία 32 χρόνων.Είναι μέλος της 75μελούς Ιδρυτικής Κ εντρικής Επιτροπής του Π Α Σ Ο Κ  και μέλος του πρώτου Εκτελεστικού Γραφείου του Κινήματος. Λίγους μήνες όμως αργότερα θα έρθει για πρώτη φορά σε διάσταση με τον Α . Παπανδρέου. Είναι το 1975, όταν ο πρόεδρος του Π Α ΣΟ Κ  θα κινήσει τις διαδικασίες εκκαθάρισης των γραμμών του κόμματος απ’ όσους επέμεναν να έχουν γνώμη στη διαμόρφωση της γραμμής του και φυσικά να ασκούν κριτική στην ηγεσία του.Αντιμέτωποι με την απειλή της διαγραφής ήταν μερικοί από τους πιο εκλεκτούς συντρόφους του, όπως οι Σάκης Καράγιωργας, Ν. Κωνσταντόπουλος, Γερ. Νοταράς, Λ. Βάσσης και άλλοι. Ο  Κ. Σημίτης, έντονα δυ- σαρεστημένος, αρνείται να πάρει μέρος στις διαδικασίες αυτές και αναχωρεί για το εξωτερικό όπου και παραμένει για περίπου ένα εξάμηνο. Ωστόσο στο Εκτελεστικό Γραφείο παραμένει μέχρι το 1979.
Η αφίααΕίναι η περίοδος που το Π Α ΣΟ Κ  ετοιμάζεται για τη μεγάλη έφοδο προς την εξουσία. Τα ακραία συνθήματα επικρατούν κι όταν ο Κ. Σημίτης κυκλοφορεί αφίσα με το σύνθημα «Οχι στην Ευρώπη των μονοπωλίων - Ναι στην Ευρώπη των λαών» θεωρείται «σοσιαλδημοκράτης», πέφτει στη δυσμένεια του Α. Παπανδρέου και τίθεται εκτός των εκλογικών συνδυασμών για τις εκλογές του 1981.

Λαλιώτης, 
Χριστοδουλίδης, 
Σημίτης, 
Ανδρέας, 
Αυγερινός, 
Γιώτας, Ακης 
και Μ. Δελούκας 
στο Καστρί πριν 
από τη
διακήρυξη της 
3ης Σεπτέμβρη 
του 1974

ΦΦνΦρφπος 
που 6ήλωβε 
όύο φορές 
παραίιηοκ

Ο  ίδιος όμως άνθρωπος που τον θεώρησε ακατάλληλο να μετάσχει του προεκλογικού αγώνα, τον καλεί να μετάσχει στην κυβέρνησή του και του αναθέτει το υπουργείο Γεωρ- γίας. Εκτοτε θα τον θέτει εκτός κυβέρνησης όποτε οι αντιλήψεις του δεν συμβιβάζονται με τις εκλογικές ανάγκες του αρχηγού.Ετσι έγινε και στην κυβέρνηση που προέ- κυψε από τις εκλογές του 1985. Ο  Α . Π απανδρέου αναθέτει στον Κ . Σημίτη το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, πόστο που κατείχε μέχρι τότε ο και χθεσινός αντίπαλός του Γεράσιμος Αρσένης, ο αποκαλούμενος και τσάρος της Οικονομίας. Είναι η ώρα για να συμμαζευτούν τα μεγάλα ελλείμματα του Δημοσίου και να μπουν οι βάσεις στην οικονομία, για να μη χάσει η χώρα μας το τρένο της Ευρώπης. Το «πρόγραμμα σταθεροποίησης» που εφαρμόζει έχει την έγκριση του προέδρου του Π Α Σ Ο Κ , αλλά οι κοινωνικοί κλυδωνισμοί δεν μπορούν να απορροφη- θούν. Ετσι, και σε συνάρτηση και με τις ανάγκες του κόμματος εν όψει των εκλογών του 1989, ο Α . Παπανδρέου ανατρέπει την οικονομική πολιτική και ο Κ. Σημίτης παραιτεί- ται από την κυβέρνηση.Στην περίοδο των σκανδάλων ο σημερινός Πρωθυπουργός προτιμάει τους ήπιους τόνους. Την ίδια στάση κράτησε και κατά τη διάρκεια που το κόμμα του βρέθηκε στην αντιπολίτευση, μέχρι τον Οκτώβριο του 1993. Σε ορισμένους του στενού περιβάλλοντος του προέδρου δεν αρέσει η στάση αυτή, αλλά ο Α . Παπανδρέου, εκτιμώντας τα προσόντα του, του αναθέτει το υπουργείο Βιομηχανίας μετά τη νέα εκλογική νίκη του Π Α ΣΟ Κ . Τα περιθώρια συνεργασίας όμως, για πολλούς λόγους, είχαν πια περιοριστεί. Τα προβλήματα στην κυβέρνηση και στο κόμμα ήταν πολλά και τα σημεία σύγκλισης των δύο ανδρών λίγα. Δεν ήταν λίγες οι φο

ρές εκείνες που ο Α . Παπανδρέου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του με τις αξιώσεις του υπουργού του, προσπάθησε δημοσίως να τον «επαναφέρει στην τάξη».Ετσι φτάσαμε στη σύγκρουση του περασμένου Σεπτεμβρίου για τα ναυπηγεία, τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο Α . Παπανδρέου (συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη) για την πορεία της υπόθεσης και την παραίτηση του Κ. Σημίτη.
Ηρθε η ώραΠολλοί υπέθεσαν ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι και ο πρώην υπουργός θα εξαναγκαζόταν τελικά να στραφεί προς την ανοιχτή πόρτα του Κινήματος που του έδειχνε ο πρόεδρός του και να φύγει. Είχε όμως εξαγγείλει ότι θα διεκδικήσει τη θέση του προέδρου του Π Α Σ Ο Κ  όταν έρθει η ώρα της διαδοχής και έμεινε.Εφτασε έτσι η ώρα και διεκδίκησε -με επιτυχία- κατευθείαν τη θέση του πρωθυπουργού. Τώρα μένει να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα και να τη διατηρήσει.Διακηρύσσει τη συνέχεια του Π Α ΣΟ Κ . Παράλληλα όμως τονίζει ότι απαιτείται κάτι ουσιαστικά διαφορετικό από τις μέχρι σήμερα πρακτικές. Αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας, εξαγγέλλει την αποκέντρωση και φιλοδοξεί να καταστήσει τη Βουλή κέντρο παραγωγής πολιτικής. Δίνει βάρος στην οικονομική ανάπτυξη και θέλει να μετάσχει η χώρα μας στον πυρήνα των προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δηλώνει ευρωπαϊστής, αλλά και δίνει βάρος στην κοινωνική πολιτική.Ο  χρόνος που του μένει να αποδείξει το βάσιμο των επιδιώξεών του είναι ελάχιστος. Δεν έχει όμως άλλη επιλογή από το να το επιχειρήσει.
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Θα ΕΠΙΔΙΩ=ΕΙ μεγαλύτερη συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις

κην Ευρκπη
η πολιτική μ α  Σημίτη

0  Παποϋλιας με τον Ροκόφυλλο και τον Γιώργο χθες. Μάλλον δεν 
θα παραμείνει υπουργός Εξωτερικών, αν και η πολιτική του δεν 

ήταν ποτέ αντιευρωπαϊκή. Αλλού οι λόγοι

Της ΚΥΡΑΣ ΑΔΑΜ
α θέματα που 
«τρέχουν» στην 
ελληνική εξωτερική 

πολιτική δεν πρόκειται να 
φέρουν προ εκπλήξεως το 
νέο πρωθυπουργό και το 
επιτελείο του, καθώς όλα 
είναι γνωστά και διανύουν 
μέχρι στιγμής περίοδο 
ύφεσης.Το ενδιαφέρον αλλά και το ζητούμενο για το νέο πρωθυπουργό και την κυβέρνηση του, είναι αν θα υπάρξουν από εδώ και πέρα «διορθωτικοί χειρισμοί», οι οποίοι θα φέρουν σε πέρας το έργο της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική, κατά τρόπο θετικό και ει δυνατόν «αστραφτερό». Στόχος; Μ α βεβαίως η «συνδρομή» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην επόμενη εκλογική νίκη του Π Α Σ Ο Κ , χωρίς πλέον τον Α . Παπανδρέου...Η  κατευθυντήρια γραμμή της κυβέρνησης Παπανδρέου μέχρι την παραίτησή του ήταν σαφής και εν πολλοίς αποδοτική, αφού, όχι χωρίς δυσκολίες, κατόρθωσε να κλείσει πολλά από τα ανοιχτά μέτωπα που είχε κληρονομήσει από την κυβέρνηση της Ν .Δ . Ο  Α . Παπανδρέου, στη στρατηγική επιλογή του για την

εξυπηρέτηση των συμφερόντων της χώρας στηρίχθηκε περισσότερο στις αμερικανικές προθέσεις και επιλογές στην περιοχή και πολύ λιγότερο στην κοινή πολιτική και αντίληψη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.Η  «ανισορροπία», βεβαίως είναι και αυτή γνωστή και αφορά τις σχέσεις της Αθήνας με τη συνολική πορεία και τους ρυθμούς της Ε . Ενωσης.
ΕυρωπαϊστήςΟ  νεοεκλεγμένος πρωθυπουργός Κ. Σημίτης στις ομιλίες του, τις δυο τελευταίες ημέρες, τόσο στην Κεντρική Επιτροπή όσο και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, οι οποίες αποτελούσαν και κατ’ ουσίαν προγραμματικές δηλώσεις, δεν άφησε καμία αμφιβολία ότι στις ύψιστες προτεραιότητες της κυβέρνησής του είναι να γίνει η Ελλάδα «...ουσιαστικός συμμέτοχος των ευρωπαϊκών εξελίξεων».Ο  κ. Σημίτης, βεβαίως, δεν είχε κρύψει ποτέ του την αυστηρή, σχεδόν, προσήλωσή του στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και αυτό ενισχυθηκε πολλαπλώς και από την πολυετή θητεία του στις κυβερνήσεις του Α . Παπανδρέου στα Συμβούλια Υπουργών της Ε . Ενωσης.Αντιθέτως, ο κ. Σημίτης δεν

έχει επιδείξει μέχρι στιγμής τουλάχιστον ότι διαθέτει ιδιαίτερες προσβάσεις στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, γεγονός το οποίο μέχρι τώρα του προσδίδει το «μονοδιάστατο» χαρακτηρισμό του ευρωπαϊστή πολιτικού.Η  κυβέρνηση Σημίτη δεν μπορεί παρά να λάβει σοβαρώς υπ όψη της τη δήλωση του Λευκού Οίκου (που έφτασε, όχι τυχαίως, την παραμονή ακριβώς της ψηφοφορίας στην Κ .Ο .), που περιμένει από τον διάδοχο του Α . Παπανδρέου τη συνέχεια του έργου του πρώην πρωθυπουρ

γού στην εξωτερική πολιτική.
ΒαϋκάνιαΣε ό,τι αφορά τη βαλκανική πολιτική, η κυβέρνηση Σημίτη δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στα επιμέ- ρους θέματα, όπως της Αλβανίας και των Σκοπιών, που έχουν δρομολογηθεί προς τη λύση τους, αν δεν παρουσιαστεί καμία σοβαρή έκπληξη.Με την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων με τα Σκόπια, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να ρυθμίσει τις λεπτές σχέσεις με

το Βελιγράδι, που δεν έχει κανένα λόγο να εφησυχάζει απολύτως, με την προσέγγιση Αθήνας- Σκοπίων. Ενα πρώτο «τεστ» για τη νέα κυβέρνηση στο σημείο αυτό θα είναι αν θα συνταχθεί με τις κοινοτικές χώρες, πλην των ισχυρών, που επιθυμούν να αναγνωρίσουν ταχύτατα τη Σερβία.Η  νέα εικόνα της κυβέρνησης στο βαλκανικό χώρο θα κριθεί από το αν θα κατορθώσει - και με τι ανταλλάγματα βεβαίως προς τους ισχυρούς της Κοινότητας - να τους πείσει ότι η Ελλάδα, ως χώρα-μέλος της Κοινότητας μπορεί να «διαχειριστεί» εκ μέρους της κονδύλια και οικονομικά προγράμματα, προς τις βαλκανικές χώρες.Σοβαρό και εκκρεμές όμως πρόβλημα για τη νέα κυβέρνηση παραμένει το θέμα του αγωγού ρωσικού πετρελαίου Μπουρ- γκάς-Αλεξανδρούπολη. Η  κυβέρνηση Σημίτη θα πρέπει να ανιχνεύσει και να γνωρίσει το νέο υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Πριμακόφ, και τα τελικά σχέδια της Μόσχας για τη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου από το Νοβοροσίσκ στο Α ιγαίο.
Με ΤουρκίαΤο κεφάλαιο όμως, όπου θα

δοκιμαστούν οι ικανότητες της κυβέρνησης Σημίτη στην υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, στην προσαρμογή στις νέες συνθήκες στην περιοχή, αλλά και στη διατήρηση των ισορροπιών ανάμεσα στα συμφέροντα της Ελλάδας, της Τουρκίας, των Η Π Α  και της Ε . Ενωσης, είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.Στις 10 Φεβρουάριου, η κυβέρνηση Σημίτη θα δεχθεί τη διερευνητική επίσκεψη του Αμερικανού υφυπουργού Χόλ- μπρουγκ για την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Την τελευταία εβδομάδα του Ιανουάριου, οι Ευρωπαίοι εταίροι θα εξετάσουν την προοπτική (που έχουν ήδη συμφωνήσει ο επίτροπος Βαν ντεν Μπρουκ και ο Κ . Παπούλιας), για την τοποθέτηση Ευρωπαίου συντονιστή στο Κυπριακό.Ο  Κ. Σημίτης έχει ήδη αναφέρει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τον «τουρκικό επεκτατισμό», χωρίς όμως να προσδιορίσει ακόμα, αν ο τρόπος αντιμετώπισής του θα παραμείνει καθαρώς αμυντικός, όπως είναι τώρα, ή θα μεταβληθεί σε επί μέρους οικονομικές προσεγγίσεις, όπως αυτές θα μπορούσαν να δημι- ουργηθούν μέσω της Τελωνεια- κής Ενωσης της Τουρκίας.
Κοινωνικό κράτος στα ερείπια κράτους παροχών
Του Κ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο νέος πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, σοσιαλιστής από ιδεολογία και όχι προστάτης της ασυδοσίας των κερδοσκοπικών αγορών ή των ανενδοίαστων αποκρατικοποιήσεων, όπως ορισμένοι θέλουν να τον εμφανίσουν, καλείται τώρα να κάνει την μεγάλη του υπέρβαση στον οικονομικό τομέα, καθοδηγώντας το οικονομικό επιτελείο που θα σχηματίσει.Καλείται δηλαδή, όπως επισήμαιναν οικονομικοί αναλυτές, να μεταβεί από τη σταθεροποίηση του 1985-87, της οποίας υπήρξε εμπνευστής (υποτίμηση, λιτή εισοδηματική πολιτική με περικοπή της Α Τ Α  κ.λπ.), στην αυτοτροφοδοτούμενη, όπως την ονομάζει, ανάπτυξη αλλά και σε ένα νέο κράτος κοινωνικής προστασίας.Καλείται επίσης ο Κ. Σημίτης να συμβιβάσει -κατά την άσκηση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της νέας κυβέρνησης- την έρπουσα αλλά πολύ υπαρκτή και σοβαρή αντίφαση μεταξύ της αύξησης των δημοσίων εσόδων και της συγκράτησης των δαπανών από τη μία, και της εξεύρεσης, από την άλλη, των απαραίτητων πόρων για να χρηματοδοτηθεί, όπως αναφέρει, «το νέο κοινωνικό κράτος πάνω στα ερείπια του κράτους παροχών».
το ΜάαστριχτΗ πρώτη αναγκαιότητα, ο πρώτος πόλος της αντίφασης, υπαγορεύεται από το πρόγραμμα σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας που βρίσκεται σε πορεία εφαρμογής με ικανοποιητικά, ως επί το πλε ιστόν, αποτελέσματα (μείωση πληθωρισμού και επιτοκίων, κάποια σημάδια συ

γκράτησης των ελλειμμάτων και ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών από ιδιώτες).Γνωστός ευρωπαϊστής ο κ. Σημίτης,σαφώς δεν θα θελήσει να αποστεί από το πρόγραμμα σύγκλισης. Αλλωστε, όπως φάνηκε από την προχθεσινή ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του Π Α Σ Ο Κ  όχι, μόνο εμμένει στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, αλλά και θέτει στόχο τη συμμετοχή της Ελλάδας στο σκληρό πυρήνα των χωρών που πρώτες θα ξεκινήσουν την Οικονομική και Νομισματική Ενωση της Ευρώπης.«Στόχος μας, τόνισε σε ένά σημείο της ομιλίας του ο νέος πρωθυπουργός, είναι η οριστική συμμετοχή μας στον πυρήνα των προηγουμένων χωρών (της Ευρώπης). Ε ίμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις γνώσης, οργάνωσης, τεχνολογίας, οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας, ώστε να ανταπεξέλθουμε στο διεθνή ανταγωνισμό.»Χρειαζόμαστε περισσότερη συνοχή στις πολιτικές μας και ενίσχυση της αναπτυξιακής αποτελεσματικοτητάς τους».Είναι προφανές ότι αυτή η πορεία θα απαιτήσει πρόσθετες και πολύ βαρύτερες θυσίες από τις σημερινές, εκτός αν η Διακυβερνητική του προσεχούς Μαρτίου απαλύνει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια σύγκλισης (εξωτερικός παράγοντας) και εκτός εάν φέρει ορατά αποτελέσματα η αναπτυξιακή διαδικασία, όπως αύξηση του Ακαθάριστου Προϊόντος, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, περισσότερα φορολογικά έσοδα, κυρίως από Φ .Π .Α . κ.λπ. (εσωτερικός παράγοντας).

Οταν τόσες είναι οι ανάγκες για να μη μείνουμε πίσω από τις προηγμένες χώρες της Ευρώπης (αν και εκεί δυναμώνουν οι φωνές των λαών για τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κράτους Ευημερίας και Πρόνοιας), προβάλλει αντικειμενικά το ερώτημα πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες οικοδόμησης ενός νέου κοινωνικού κράτους, όπως θέλει ο κ. Σημίτης, όταν οι πόροι είναι πεπερασμένοι.Ο  κ. Σημίτης, σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές, δίδει απάντηση στο ερώτημα, έστω και εμμέσως. Απορρίπτει τις παροχές λέγοντας ότι το κράτος παροχών γκρεμίστηκε σε ερείπια, πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί το νέο κοινωνικό κράτος.Ποιο θα είναι το περιεχόμενο του κράτους αυτού; Θ α  είναι, τονίζει, «ένα κοινωνικό κράτος με πολύ ευρύτερους στόχους, τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας περισσότερο δίκαιης, περισσότερο συνεκτικής, περισσότερο αλληλέγγυας».Και σε άλλο σημείο της ομιλίας του στην Κεντρική Επιτροπή κάνει λόγο για «οικονομική ανάπτυξη με την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού κοινωνικού ιστού ασφάλειας ....όπως το επιβάλλουν οι αξίες του σοσιαλισμού και της δημοκρατίας».
κοινωνική
ποϋιτικήΓια να αποφευχθεί η κορυφαία αντίφαση, που πηγάζει από τους πεπερασμένους χρηματοδοτικούς πόρους, και με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η κοινωνική πολιτική Σημίτη (που θα αποτελέσει

μέρος της γενικότερης οικονομικής πολιτικής) τεκμαίρεται ότι θα έχει ως αποδέκτες:•Επιλεγμένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. χαμηλοσυνταξιούχους, νέους αγρότες, ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού) που θα στηριχθούν είτε με αυξήσεις, είτε με προγράμματα συγχωνεύσεων και κοινοπρα- κτικών μορφών, επιδοτούμενα από τα κοινωνικά ταμεία.•Ανέργους (παρότι η λέξη ανεργία δεν έχει αναφερθεί ακόμη στα πρόσφατα κείμενα του κ. Σημίτη), με αναφορά στην κοινωνική αλληλεγγύη, που σημαίνει μεταφορά πόρων σ’ αυτούς από ευημερού- σες κοινωνικές ομάδες και κοινοτικά προγράμματα, με επιμερισμό του κοινωνικού κόστους.• Δεν έχει διαφανεί προς το παρόν σχέδιο ανάληψης πρωτοβουλιών για την ενίσχυση ολόκληρων κοινωνικών ομάδων που παραδοσιακά στήριξαν το Π Α Σ Ο Κσε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, από το 1981 μέχρι σήμερα, π.χ. μικρομεσαίοι και αγρότες.Βεβαίως, όπως επισήμαιναν οικονομικοί αναλυτές, θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες οι εξειδικεύσεις των προγραμματικών δηλώσεων και οπωσδήποτε, η διεξαγωγή της ενδοκομματικής συζήτησης για «το κοινωνικό πρόσωπο του Π Α Σ Ο Κ » , συζήτησης που επρόκειτο να γίνει κατά την ημέρα της εισαγωγής του Α . Παπανδρέου στο «Ωνάσειο» και έκτοτε εκκρε- μεί. Συζήτηση την οποία είχαν προκαλέ- σει πολλοί από τους σημερινούς υποστη- ρικτές του νέου Πρωθυπουργού.

Καλημέρα 
με βόμβα 
στη νέα 
εξουσία
ΜΙΑ αυτοσχέδια βόμβα 
μολότοφ πέταξαν 
άγνωστοι, μισή ώρα μετά 
τα μεσάνυχτα, στο 
κεντρικό ξενοδοχείο 
«Μεγάλη Βρετανία», στην 
πλατεία Συντάγματος.
Την ευθύνη για τον 
εμπρησμό, που έκαψε 
την παλιά είσοδο του 
ξενοδοχείου στην οδό 
Πανεπιστημίου, ανέλαβε 
με τηλεφώνημα στην «Ε» 
η αναρχική ομάδα 
«Αντιεξουσιαστική Πάλη». 
Γ ια την κατάσβεση της 
φωτιάς χρειάστηκε η 
κινητοποίηση δύο 
οχημάτων της 
Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας με πλήρωμα 
εφτά άνδρες. «Θερμούς 
χαιρετισμούς στην 
εξουσία και στον νέο 
πρωθυπουργό Κώστα 
Σημίτη», είπε ο άγνωστος 
και πριν κλείσει το 
τηλέφωνο πρόσθεσε:
«Και για τις δίκες του 
Πολυτεχνείου».



14__ Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 15κ  ήΦίλοι και... ανπΜλοι «ο πρωδέποιρηκό γραφείο
ΑΛΛΑΞΕ χρώματα με την πρώτη 

ψηφοφορία, πάγωσε, αλλά 
διατήρησε την ψυχραιμία του 

ο Σημίτης. Στο μεγάλο γραφείο 
της Βουλής πέρασαν πολλά 

στελέχη με ανάμικτα 
συναισθήματα για να 

τον συγχαρούν
Της ΛΕΝΑΣ ΠΑΓΩΝΗ
Ηταν, πράγματι, πρωτόγνωρη, άψογη ατμόσφαιρα η 

χθεσινή στη Βουλή. Κι όχι μονο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά για 
όλους μας. Με πολιτικούς πρωταγωνιστές, 

«τζέντλεμεν». Με ευπρέπεια ο νικητής. Με αξιοπρέπεια οι 
ηττημένοι.«Πήγαν όλα καταπληκτικά!», μας είπε αμέσως μετά την εκλογή του νέου πρωθυπουργού, του Κώστα Σημίτη ο Αντώνης Λιβάνης, και δεν εννοούσε, φυσικά, μόνο το παρασκήνιο, στο οποίο συνήθως παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο...Ελαμπε ολόκληρος ο Κώστας Σημίτης μετά τη νίκη του. Οσο μπορεί να λάμπει ένας άνθρωπος τόσο συνεσταλμένος και καθόλου εκδηλωτικός, όσο ο σεμνός και εσωστρεφής νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας.Είχε μπει στο τεράστιο γραφείο του Πρωθυπουργού, στη Βουλή. Φαινόταν, στην αρχή τουλάχιστον πολύ μικρός στον ατέλειωτο αυτό χώρο. Αισθανόταν, οπωσδήποτε, αμηχανία. Κάθησε για λίγο στο δρύινο τραπε'ζι, έκανε ένα δύο -τηλεφωνήματα, ενώ τα αλλεπάλληλα «φλας» των φωτογράφων δεν έδειχναν να τον ενοχλούν. Είχε ίσως προετοιμασθεί. Οπως είχε ετοιμάσει από την προηγούμενη μέρα και την ομιλία της νίκης του...Σηκώθηκε, αμέσως μετά, για να δεχθεί τα φιλιά, τις αγκαλιές όσων μπήκαν στο πρωθυπουργικό γραφείο της Βουλής για να τον συγχαρούν.
Ψύχραιμος

ΕΠΑΝΩ: Μοιράστηκαν τα χαμόγελα Σημίτης-Λαλιώτης. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 
Αιδαχές... Λιθάνή στον νέο Πρωθυπουργό

«Πέρασε μεγάλη αγωνία όλη αυτή την ώρα -  μεταξύ πρώτης και δεύτερης ψηφοφορίας...». μας έλεγε ο άνθρωπος του στενού του περιβάλλοντος ο Χρηστός Ροκόφυλλος.
—Και πώς αντέδρασε τις ώρες 
αυτές της αγωνίας; Χλόμιασε; 
Εκλαψε καθόλου; Γέλασε, μετά; 
ρωτάμε.— Μπα! ήταν ψύχραιμος. Μπορεί να άλλαξε χρώματα το πρόσωπό του, μπορεί να πάγωσε με το πρώτο αποτέλεσμα, αλλά διατήρησε την ψυχραιμία του. 
—Ετσι είναι και ο χαρακτήρας 
του, συγκρατημένος, έτσι δεν εί
ναι;—Ν αι, βέβαια. Φαίνεται, άλλωστε...Περισσότερο διαχυτικός -  με έκδηλη την ευτυχία κι από τις δύο μεριές -  ήταν με τη Βάσω Παπανδρέου, η οποία μπήκε στο γραφείο του από τους πρώτους για να τον συγχαρεί.

Ακολούθησαν κι άλλοι. Πολλοί. Αλλοι λιγότερο θερμοί κι άλλοι περισσότερο.
—Δεν σε ψήφισα, αλλά τώρα εί

μαι κοντά σου, του είπε αφίγγο- 
ντάς του το χέρι ο Γιώργος Κα- 
τσιφάρας.— Μάλιστα... απάντησε, κοφτά,

ο κ. Σημίτης. Δεν αντάλλαξαν άλλη κουβέντα. Και ο κ. Κατσι- φάρας αποχώρησε.
Ε, όχι και 
ευχαριστημένοςΕυγενής, αλλά όχι πανευτυχής ήταν και ο Τηλέμαχος Χυ- τήρης, ο οποίος έσπευσε να συγχαρεί το νέο Πρωθυπουργό. 
—Είστε ευχαριστημένος; ρωτά

με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο 
κι έναν από τους στενότερους 
συνεργάτες του Ανδρέα Παπανδρέου.— Ε , πολύ ευχαριστημένος, όχι. Αλλά όλα πήγαν καλά... είπε με

το γλυκό του χαμόγελο.Πολύ βιαστικά, κάπως τυπικά, τον χαιρέτησε και ο Κάρολος Παπούλιας, ο υπουργός Εξωτερικών και άνθρωπος στενά συνδεδεμένος με τον ιδρυτή του Π Α Σ Ο Κ . Του έσφιξε το χέρι, τον συνεχάρη και χωρίς πολλά λόγια αποχώρησε σκυφτός.
και ο ΓιώργοςΚ αι φυσικά πήγε να συγχαρεί το νέο Πρωθυπουργό - ανεξάρτητα από το αν τον ψήφισε ή όχι· μπορεί και ναι, στο δεύτερο γύρο - ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου κι ένας από τους ευγενέστερους εκπροσώπους

της κυβέρνησης και του Π Α Σ Ο Κ , ο Γιώργος Παπανδρέου.Προφανώς, με την παρουσία του στο πρωθυπουργικό γραφείο της Βουλής και με τα θερμά συγχαρητήριά του ήθελε να δείξει ότι και η οικογένεια Παπανδρέου θα στηρίξει το νέο Πρωθυπουργό.Θ ερμά συνεχάρη, τον αγκάλιασε, τον φίλησε τον Κώστα Σημίτη και ο Κώστας Λαλιώ- της.«Επαιξες καλή πόκα», τουείπε μεταξύ σοβαρού και αστείου ο Χρήστος Ροκόφυλλος, υπονοώντας το έντονο παρασκήνιο της χθεσινής ψηφοφορίας, εκεί όπου έπαιξε πρωταγωνιστικό και πετυχημένο, τελικά, ρόλο ο Κώστας Λαλιώτης.Κ ι έδειχνε ιδιαίτερα ικανοποιημένος.
Τζέντϋεμαν  
ο ΑροένηςΣυζητώντας αρκετές ημέρες πριν από την ψηφοφορία με τη σύζυγο του Γεράσιμου Αρσένη, τη γλυκιά, κατά κοινή ομολογία, Λουκά Κατσέλη, μας είχε πει πως όποιος από τους δύο (Σημίτης - Αρσένης) βγει νικητής, θα το δεχτούμε με αξιοπρέπεια.Κ ι αυτό έγινε χθες, με το παραπάνω. Εντυπώσιασε και συ- γκίνησε ο Γεράσιμος Αρσένης, όχι μόνο τους συναδέλφους του, αλλά και όλους τους Ελληνες, που τον παρακολούθησαν να δίνει ένα μάθημα ευπρέπειας, δείχνοντάς μας πως ξέρει και να χάνει. Και δεν είναι εύκολο, όταν είναι κανείς πικραμένος. Και χαμένος.Σας θυμίζουμε, έτσι για παράδειγμα, πόσο εκνευρισμένα και χωρίς ευγένεια είχε δεχτεί το δεύτερο και όχι, όπως ήθελε, το πρώτο βραβείο κινηματογράφου, στο Φεστιβάλ των Κανών ο δικός μας ο σκηνοθέτης Θοδ. Αγγελάπουλος. Και πόση κακή εντύπωση, έτσι αυθόρμητα, μας είχε κάνει.Και τώρα, πόσο διαφορετικά, με εσωτερική ευγένεια, ένας άνθρωπος που έχανε, όχι απλώς ένα βραβείο, αλλά την πρωθυπουργία της χώρας, πόσο σεβασμό και διακριτικότητα έδειξε στον αντίπαλό του.Ν έο ήθος, λοιπόν, και καλοί τρόποι σε ένα νέο πολιτικό και ανθρώπινο σκηνικό.

Ανθοδέσμες και τηλεγραφήματα χωρίς παραλήπτες στο σπίτι του
Της Α. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΟΥΕ Ν Ω  μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει σε εκδηλώσεις πάθους οπαδών, οι οποίοι θα πανηγύριζαν για τον αρχηγό τους που μόλις εκλέχθηκε πρωθυπουργός κάτω από το μπαλκόνι του, χθες το απόγευμα, λίγο μετά την ψηφοφορία στη Βουλή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Π Α Σ Ο Κ , έξω από το σπίτι του Κώστα Σημίτη ζήσαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα.Στην οδό Αναγνωστοπούλου 10, το διαμέρισμα 21 του 6ου ορόφου ήταν κλειστό και κανείς δεν απαντούσε. Η  τηλεόραση μόνο λειτουργούσε και ο τηλεφωνητής, ο οποίος λειτουργούσε ανά λεπτό.Στην είσοδο από τις 8 παρά άρχισαν να κα

ταφθάνουν τα πρώτα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα για το νέο Πρωθυπουργό, ευχητήριες κάρτες (από τις πρώτες που έφθασαν ήταν από το γραφείο του Αλέξανδρου Λυκουρέζου) και εντυπωσιακές ανθοδέσμες. Δεν ήταν όμως κανείς να τις παραλάβει.Απούσες η σύζυγός του Δάφνη και η κόρη του Μαρινέλλα. Είχαν φύγει από το μεσημέρι, μας είπε η θυρωρός της πολυκατοικίας.«Χαιρόμαστε πολύ που βγήκε ο Κώστας Σημίτης» μας είπε η κ. Παπανούτσου, που κάθεται απέναντι ακριβώς από το σπίτι του Πρωθυπουργού.«Καιρός για το Π Α Σ Ο Κ  να αποκτήσει ένα

Πρωθυπουργό», συμπλήρωσε.Ο ι ένοικοι της πολυκατοικίας, αν και συνηθισμένοι στην παρουσία αστυνομικών για τη φρούρηση του Κώστα Σημίτη, χθες παραξενεύτηκαν από το πλήθος ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας στην πόρτα τους. Φειδωλοί στα λόγια τους, απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις.Η  Μ αρία Καβαντά μάς συστήθηκε ως συ- γκάτοικος του Κώστα Σημίτη επί 20 χρόνια, νομαρχιακή σύμβουλος Αθήνας από τον ίδιο χώρο και από αυτούς που τον στήριξαν.«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πιστεύω στον κ. Κώστα Σημίτη και ως άνθρωπο και ως πολιτικό και ως ένα ηθικό στοιχείο που η χώρα μας

έχει ανάγκη πάντα. Βεβαίως είναι μια πολύ μεγάλη ιστορική στιγμή. Φεύγοντας ο Ανδρέας Παπανδρέου, τους ώμους αυτού του Πρωθυπουργού θα βαρύνουν πολύ σημαντικά θέματα».Ως απλούς ανθρώπους περιγράφουν οι γείτονες τους την οικογένεια Σημίτη. «Καλημερίζουν τον κόσμο πάντα και είναι πολύ ευγενικοί».«Ο  κ. Σημίτης είναι πολύ κύριος», είπε η κ. Μπουλατάσρη, ιδιοκτήτρια του διπλανού μαγαζιού. «Δεν θέλω να φανεί ότι χρησιμοποιούμε το όνομά μας. Οτι λέμε καλά λόγια για να επωφεληθούμε. Δεν έχουμε καμία τέτοια ανάγκη».

ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ:

«Το ΠΑΣΟΚ 
είναι εδώ 
με Σημίτη 
αρχηγό»
Της ΑΝΝΑΣ ΣΓΕΡΓΙΟΥ
Η διέλευση των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας αργά χθες το βράδυ γινόταν με μεγάλη δυσκολία. Αυτή τη φορά όμως η αιτία ήταν τελείως διαφορετική από τις συνήθεις διαδηλώσεις ή πορείες. Βουλευτές προσκείμενοι στον Κώστα Σ η μ ίτη  αντάμωναν με τον κόσμο του Π Α Σ Ο Κ  στο πολιτικό του γραφείο στην Αθήνα, για να τον συγχαρούν γκι την εκλογή του στο αξίωμα του Πρωθυπουργού.Ο  νέος Πρωθυπουργός έφτασε στο πολιτικό του γραφείο περίπου στις 10.30 το βάδυ. Ε ίχε προηγηθεί η επίσκεψή του στο Ω νάσειο Καρδιοχειρουργικό Κ έ ντρο για να συναντηθεί με τον Ανδρέα Παπανδρέου και να τον ενημερώσει και επίσημα για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ο  κόσμος, οι συνεργάτες του και οι βουλευτές του Κινήματος τον πε- ρίμεναν με χαμόγελα, αγκαλιές, φιλιά, σαμπάνιες και πολλά λουλούδια. Την ίδια στιγμή είχαν «βουλιάξει» από τους συγκεντρωμένους όλοι οι όροφοι της πολυκατοικίας στην οποία βρίσκεται το πολιτικό του γραφείο.Ο  μεγάλος πρωταγωνιστής της χθεσινής βραδιάς, όπως και η σύζυγός του Δάφνη Αρκαδίου και η κόρη τους Μ αριλένα, δεν έκρυβαν τη χαρά και την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα. Μ ιλώ ντας μάλιστα στους δημοσιογράφους ο Κώστας Σημίτης δήλωσε ότι είναι χαρούμενος αλλά «έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας».

Ε κ  των τεσσάρων προσήλθαν για να συγχαρούν το νέο Πρωθυπουργό η Βάσω Παπανδρέου και ο Παρασκευάς Αυγερινός. Ο  ευρωβουλευτής του Π Α Σ Ο Κ  δήλωσε πως είναι πολύ χαρούμενος και δεν παρέλειψε να συγκρίνει την περίοδο που διανύει το κόμμα με εκείνη του ’81, όταν είχε ανα- λάβει για πρώτη φορά την εξουσία. Λ ίγο  αργότερα ο Σ π . Γ ια τρός τόνισε ότι «εκείνο που προ- έχει είναι το Π Α Σ Ο Κ  να βαδίσει στο δρόμο της δικής του ανανέωσης και νικηφόρας πορείας για την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων του λαού κα ι του τόπου».Η  συναισθηματική φόρτιση ήταν πολύ μεγάλη μέσα στα γρα

φεία, ενώ στελέχη της νεολαίας τον επευφημούσαν με συνθήματα όπως «Το Π Α Σ Ο Κ  είναι εδώ, ενωμένο δυνατό, με Σημίτη αρχηγό», « Ο ι νέοι παλεύουν μαζί με το λαό, για αξιοκρατία και εκσυγχρονισμό» « Ο ι νέοι παλεύουν μαζ ί με το λαό, για δημοκρατία και σοσιαλισμό».Τ έλος, για να συγχαρούν τον Κώστα Σημίτη προσήλθαν στο γραφείο του οι βουλευτές Σ . Σου- μάκης, Θ . Κοτσώ νης, Α . Μ π αλ- τάς, Λ . Π α π αδήμας, X . Π ά χτα ς, Λ . Αποστολίδης, Π . Φούντας, Φ. ΙΙα π α δέλλης, Α . Κ α νέλλο ς, Αθ. Μ ά τ η ς, Α . Κ ανελλόπουλος, Γ . Π ασχαλίδης και η Ε λένη  Ανου- σάκη, καθώς και ο πρόεδρος του Ο Κ Α Ν Α  Στέφ ανος Μ α νίκα ς.

0  Κώστας Σημίτης, 
μαζί με την κόρη του 

Μαριλένα,
μοιράζονται τη χαρά 
της εκλογής του στο 

πρωθυπουργικό 
αξίωμα. Πίσω, στο 

πορτρέτο ο πατέρας 
του. Δίπλα, πίσω 

στον νέο 
Πρωθυπουργό, η 

στενή του 
συνεργάτης στον 

αγώνα, Βάσω

Οι σαμπάνιες δεν άνοιξαν στη Θεσσαλονίκη
Θ Ε ΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ ΗΕ ίνα ι δυνατόν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να Γ ΙΝ Ε Ι Η  Μ Ε Ρ Α - Ν Υ Χ Τ Α ; Στην περίπτωση των οπαδών και φίλων του Απόστολου- Αθανασίου (μέρα γιορτής κι αυτή) Τσοχατζόπουλου, που συγκεντρώθηκανστο πολιτικό του γραφείο στην οδό Μητροπόλεως και στα γραφεία της οργάνωσης του Π Α Σ Ο Κ  στην οδό Βασ. Ηράκλειου (στην αγορά Μ οδιανό), είναι.«Περιμένουμε την τελική απόφαση για να πανηγυρίσουμε για το Μ ακεδόνα πρωθυπουργό, ετοιμάσαμε και λεωφορείο για να κατεβούμε στην Αθήνα», έλεγαν οι άνθρωποι του Α κη λίγη ώρα πριν από το τελικό αποτέλεσμα.

Κ ανένα από τα γνωστά στελέχη δεν έκανε την εμφάνισή του στα γραφεία του υποψηφίου και σίγουρου για επικράτηση στο δεύτερο γύρο κυβερνητικού στελέχους.Α ν  μη τι άλλο, σ’ αυτό το κόμμα που κυβέρνησε, παραπάνω από μία δεκαετία, τον τόπο, οπαδοί στελέχη και φίλοι έμαθαν να περιμένουν τις τελικές αποφάσεις.«Δ εν έχουμε πολλούς εδώ πέρα, θα έλθουν μετά το τελικό αποτέλεσμα», είπε στην «Ε » ο γραμματέας της Νομαρχιακής Κώστας Μ αμέλης, μισή ώρα πριν από την τελική εκλογή.Η  συνάδελφος Πόπη Τσαπανίδου του « Α Ν Τ Ι»  ήταν αυτή που έδινε την ανταπόκριση από το γραφείο του κ. Τσοχατζόπουλου, τη στιγμή

που ο πολιτικός συντάκτης Αντώνης Λ ιά ρ ο ς ζητούσε επίμονα το λόγο, για να πει ότι ο κ. Σημίτης είναι ο νέος Πρωθυπουργός.«Εδώ  πέρα οι άνθρωποι του κ. Τσοχατζόπουλου είναι έτοιμοι ν ’ ανοίξουν σαμπάνιες για τη νίκη του», έλεγε πριν τη διακόψουν.Γίνεται η μέρα νύχτα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα;Γίνεται. Κ α ι ας το καταλάβουν αυτοί που δεν το κατάλαβαν ύστερα από τόσα χρόνια.Τ α  όσα διαδραματίστηκαν, με την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος, δεν είναι εύκολο να τυπωθούν σ’ ένα χαρτί.Ο  λαός λέει πάντα... Οπου ακούς πολλά κεράσια, πάρε μικρό καλάθι.Η  σοφία του ...αξεπέραστη.
Γ. Κ Α Μ .

Σεισμός στο 
γραφείο του 
στον Πειραιά, 
όπου εκλέγεται

Του ΓΙΑΝΝΗ ΦΥΤΡΑ
Πειραιώτης και ...Πασαλιμανιώτης ο νέος Πρωθυπουργός (πρώτη φορά από τον Πειραιά), ο Κώστας Σημίτης, γιος του άλλοτε προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.Ο ενθουσιασμός ξεχείλισε χθες το βράδυ, μετά το θρίλερ που μεταδιδόταν από την τηλεόραση κι έφερνε τη Θεσσαλονίκη και τον Ακη Τσοχατζόπουλο να κερδίζουν το μέγα αξίωμα της πολιτείας. Στο τέλος της σκληρής αναμέτρησης ο Πειραιάς ανάσανε: «Πρωθυπουργός ο Κώστας Σημίτης!», ξεφώνισαν ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Σεισμός στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή της Α ' εκλογικής περιφέρειας Πειραιά, Κώστα Σημίτη, στον 5ο όροφο, στην οδό Σωτήρος Διός 13-15. Με κομμένη την ανάσα δυο-τρεις δεκάδες ψηφοφόροι, που παρακολουθούσαν και αγωνιούσαν, άρχισαν να ξεφωνίζουν από ενθουσιασμό: «Πρωθυπουργός! πρωθυπουργός! Μπράβο Κωστάρα! Μπράβο στον Πειραιά μας!». Στο απέριττο γραφείο με τις εικόνες της Μελίνας Μερκούρη να χαμογελάνε ολόγυρα στους τοίχους κρεμασμένες, μέσα σε κάδρα, άρχισαν να καταφθάνουν ξαναμμένοι ψηφοφόροι, συγκινημένοι, κλαμένοι, σχεδόν ταραγμένοι από το απίστευτο: «Είναι αλήθεια; Βγήκε; Μπράβο στον Κώστα! Πρωθυπουργός! Και πήραμε, ρε φίλε, μια τρομάρα!..». Τέσσερις αστυνομικοί διατάχθηκαν αμέσως να τοποθετηθούν στην είσοδο της πολυκατοικίας, για τη φρούρηση των γραφείων του νέου Πρωθυπουργού. Ενθουσιασμένος, ο κ. Σπύρος Σουκαράς, υπεύθυνος του πολιτικού του γραφείου, μας λέει: «Ο Πειραιάς για πρώτη φορά απέκτησε Πρωθυπουργό. 0  Κώστας Σημίτης θα είναι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Δεν θα το αποδείξει τώρα, που έγινε Πρωθυπουργός. Είναι ένα στοιχείο, που έχει φανεί από την πρώτη στιγμή που έγινε κοινοβουλευτικός άνδρας, βουλευτής, υπουργός. Από την αρχή παρακολουθούσαμε την εξέλιξη των ψηφοφοριών και πιστεύαμε ότι θα ήταν ο τελικός νικητής».
Συνωστισμός στο γραφ είοΑμέσως μετά την ανακοίνωση της νίκης Σημίτη, το γραφείο του νέου Πρωθυπουργού επισκέφθηκαν ο νομάρχης κ. Χρήστος Φωτίου, ο δήμαρχος κ. Χρήστος Φωτίου, ο δήμαρχος κ. Στέλιος Λογοθέτης, νομαρχιακοί σύμβουλοι, συνεργάτες του βουλευτή Πειραιά Σταύρου Σουμάκη και ανώνυμοι ψηφοφόροι, οι οποίοι ήταν πολύ εκδηλωτικοί, χθες το βράδυ:
Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Μουτσοπούλου 22, Πασαλιμάνι: «Στην αρχή παγώσαμε, όταν ακούσαμε στην τηλεόραση ορισμένους, που λέγανε ότι θα έβγαινε ο Τσοχατζόπουλος. Αλλά γρήγορα ήρθε η μεγάλη είδηση, την οποία άκουσα στην τηλεόραση, στο σπίτι μου. Τον Κώστα τον γνωρίζω από παλιά». 
Κώστας Ντούλης: «Οδηγούσα και περνούσα από το Χαϊδάρι, όταν άκουσα την είδηση. Παραλίγο να μου φύγει το τιμόνι απ’ τα χέρια και να τρακάρω! Τώρα είμαι ενθουσιασμένος και ελπίζω σε πολλά πράγματα. Ποτέ πια σε... Μιμηκισμένους...».
Φωτεινή Γιακουμάκη: «Το άκουσα καθ’ οδόν, σ’ ένα μαγαζί μέσα. Είμαι βαθιά συγκινημένη, που βγάλαμε Πειραιώτη Πρωθυπουργό. Είμαι Πασαλιμανιώτισσα και πιστεύω στον Σημίτη, στο ήθος και τις ικανότητάς του»,
Κώστας Καρράς, συνδικαλιστής του Πυροσβεστικού Σώματος: «Είμαι βαθιά συγκινημένος μετά τη δημοκρατική εκλογή του Κώστα Σημίτη. Πιστεύω ότι είναι ο άνθρωπος που πολλοί ελπίζουν από αυτόν ότι θα είναι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και ότι θα επιληφθεί των θεμάτων, όχι μόνο του Πειραιά, αλλά όλης της Ελλάδας».
Φώφη Χατζίνα: «Ημουνα στο σπίτι μου, Κοτζιάδων 29, στον Αγιο Βασίλειο και είχα συνέχεια ανοιχτή την τηλεόραση. Οταν άκουσα τους πανηγυρισμούς στη Θεσσαλονίκη φοβήθηκα, αλλά, αμέσως κατόπιν, μεταδόθηκε η χαρμόσυνη είδηση. Τον Κώστα Σημίτη τον αγαπάω και είμαι μαζί στους αγώνες του από το 1985, εδώ στο γραφείο του».
Ανδρέας Γουλιαρμής: «Το έμαθα από την τηλεόραση στο σππτ μου, στην οδό Βούλγαρη 126. Είχα αγωνία, γιατί άνοιγαν σαμπάνιες στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή είπα "πάει ο Κώστας”. Αλλά δόξα τω Θεώ, νίκησε στο τέλος».
Γιώργος Στουμπιτζόγλου, Τοαμαδού 35: «Αγωνία μεγάλη από το πρωί, για την εκλογή του δικού μας Πρωθυπουργού. Πρώτη φορά βγάζουμε τέτοιον άνθρωπο με τόσο μεγάλο αξίωμα. Ο Κώστας πριν από το γραφείο αυτό, είχε το δικό μου γραφείο, στην Τοαμαδού 35, γι’ αυτό και είμαι διπλά ενθουσιασμένος...».0  νέος Πρωθυπουργός δεν ήταν δυνατό να πάει χθες τη νύχτα στο απλό πειραϊκό γραφείο, της οδού Σωτήρος Διός, από όπου ξεκίνησε την πορεία του μέχρι την Πρωθυπουργία. Εκεί τον περιμένουν, βέβαια, πολλοί. Τον περιμένουν ανοιχτές αγκαλιές και πειραϊκές καρδιές ψηφοφόρων από όλες τ ις  
παρατάξεις...Κι αυτό είναι μια, επίσης, μεγάλη νίκη...
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Στο «ΩΝΑΣΕΙΟ» συνάντηση Πρωθυπουργού και προέδρου του Κινήματος

«Hnpdfto» m  Ανδρέα

σασπένς που επικρατούσε στη Βουλή. Αλλωστε ο ίδιος δεν ήταν χθες στα καλύτερα του κέφια.Του το είπαν μόλις το είδαμε και εμείς στην τηλεόραση. «Πρόεδρε, εξελε'γη ο Σημίτης».Η  πρώτη του αντίδραση ήταν: «Ενδιαφέρον». Μια αντίδραση που αν ζούσαμε στην Αγγλία φερ’ ειπείν ίσως και να εκλαμβανόταν ως... «αφήστε με ήσυχο». Αμέσως μετά όμως ο τέως, πια, πρωθυπουργός έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον, όχι τόσο για τα «κουκιά» που ...έβγαλαν τον Σημίτη, αλλά για το αν η όλη διαδικασία έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η ενότητα του Π Α ΣΟ Κ .«Ολα ήταν άψογα, πρόεδρε» του είπε ο Χρήστος Παπουτσής, που πέρασε χθες πολλές ώρες κοντά στον «πολιτικό του πατέρα».«Χαίρω γι’ αυτό» ήταν η απάντηση του κ. Παπανδρέου. Αλλωστε ήταν δύσκολη, από κάθε άποψη, γι’ αυτόν η χθεσινή ημέρα. Ηταν μελαγχολικός, μας είπαν οι γιατροί του, και παρουσίαζε έντονη δύσπνοια. Λίγη ώρα πριν γίνει γνω-

στό ότι ο νεοεκλεγείς Πρωθυπουργός θα τον επισκεπτόταν, αναγκάστηκαν να τον τονώσουν λιγάκι και να υποβοηθήσουν την αναπνοή του με τον αναπνευστήρα ώστε να μπορέσει να τον δεχτεί.Την ώρα που του ανακοινώθηκε το τελικό αποτέλεσμα του πρώτου γύρου της αναμέτρησης ήταν βεβαίως στο πλευρό του και ο θεράπων ιατρός του.Τον ρώτησε μετά για την κατανομή των ψήφων και όταν ο κ. Κρεμαστινός του είπε «53-53» για τους Σημίτη και Τσοχατζόπουλο, ο κ. Παπανδρέου απάντησε «καλό αποτέλεσμα».
ΕυφορίαΕκείνες τις στιγμές επικρατούσε μια γενική ευφορία στον έκτο του «Ωνασεί- ου». Δεν ήταν κρυφό, άλλωστε, ότι «εκεί πάνω» όλοι εύχονταν, και πίστευαν, σε νίκη του Τσοχατζόπουλου. Ενα από τα στελέχη του Π Α Σ Ο Κ , που από την πρώτη ημέρα της εισαγωγής του Ανδρέα Παπανδρέου στο «Ωνάσειο» δεν έχει λεί- ψει ούτε στιγμή από το πλευρό του, μας είπε μετά το τελικό αποτέλεσμα:

Του ΧΡ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
Κάποιος χαρακτήρισε «κρύα την ατμόσφαιρα στην 

Εντατική», όταν ...έπεσε το σήμα: «Εφτασε ο 
Σημίτης». Ολοι φαίνονταν ανήσυχοι. Μόνο ο 

Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ήρεμος. Λεν μιλούσε.Η ώρα είχε πλησιάσει 9 και στην είσοδο του «Ωνασείου» είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, για να υποδεχτεί τον κ. Σημίτη. Μερικοί κρατούσαν κόκκινα τριαντάφυλλα. Ηταν πάντως, μάθαμε, πολύ λιγότεροι από εκείνους που είχαν ειδοποιηθεί να βρίσκονται εκεί σε περίπτωση που κέρδιζε ο Τζοχατζόπουλος.Ας μην ξεχνάμε ότι την πρώτη φορά που ο Σημίτης επεσκέφθη τον Ανδρέα Παπανδρέου στο «Ωνάσειο», τότε που ήταν πολύ κρισιμότερη η κατάσταση της υγείας του κ. Παπανδρέου, δεν έγινε δεκτός από το συγκεντρωμένο πλήθος μετά βαΐων και κλάδων. Κάθε άλλο, μάλιστα...
Μεταβοηές...Αλλά γίνανε τόσα πολλά τον τελευταίο καιρό. Ιλιγγιώδεις μεταβολές που, στιγμές στιγμές, αδυνατείς να χωνέψεις. Ενας συνάδελφος, της τηλεόρασης, σημειώνει στο μπλοκάκι του τη φράση «ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης επεσκέφθη τον τέως πρωθυπουργό στο “ Ωνάσειο” » και παραδέχτηκε ότι κάτι δεν του «κόλλαγε». Στις 9 ακριβώς έφτασε ο Κ. Σημίτης. Στην είσοδο τον υποδέχτηκε ο γιος τσύ Ανδρέα, ο Γιώργος Παπανδρέου, για τον οποίο ανοιχτά λεγόταν χθες ότι τον -ψήφισε κιόλας. Ο  νέος Πρωθυπουργός συνοδευόταν από το βουλευτή Κερκύρας κ. Δρυ, αλλά εκείνος δεν ανέβηκε στον έκτο όροφο -δεν του το επέτρεψαν, μάθαμε.Εκεί, στον έκτο, τον περίμεναν ο Δημήτρης Κρεμαστινός και ο Τηλεμαχος Χυτήρης. Σ ’ αυτόν απευθύνθηκε πρώτα ο Κ. Σημίτης και τον ρώτησε: «Τον ενημερώσατε;». «Ε, βέβαια!», ήταν η ...ολίγον έκπληκτη απάντηση του υπουργού Τύπου.Πριν μπει στην Εντατική ο κ. Σημίτης είδε τη σύζυγο του τέως πρωθυπουργού. Εκείνη τον συνεχάρη για την επιτυχία του και τον ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του κ. Παπανδρέου. Οσοι ήταν μπροστά στη συνάντηση εκείνη είπαν πως... έκανε κρύο πολύ.Στην Εντατική, τη στιγμή της ιστορικής, όπως χαρακτηρίστηκε, συνάντησης, ήταν, εκτός από τα δύο «κεντρικά πρόσωπα», οι Δημήτρης Κρεμαστινός,Γιώργος Παπανδρέου, Αντώνης Διβά- νης, Τηλέμαχος Χυτήρης και Δήμητρα Λιάνη.Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πολύ ήρεμος. Ο  Κώστας Σημίτης κάπως «τρακαρισμένος». Εκείνος μίλησε πρώτα:—Ηρθα να σας χαιρετήσω, πρόεδρε, και να σας ευχηθώ ταχεία ανάρρωση. Ταυτόχρονα, να σας διαβεβαιώσω ότι μαζί θα προχωρήσουμε.—Καλή επιτυχία σού εύχομαι και προπαντός σε ένα ενωμένο Π Α Σ Ο Κ . Μπράβο για τη νί>ςη σου. Είμαι στη διάθεσή σου οποιαδήποτε φορά θελήσεις να συνεργαστούμε.—Ναι, βεβαίως πρόεδρε. Θα σας επισκέπτομαι τακτικά και επιζητώ τη συ

νεργασία σας.Αποδίδουμε αυτούς τους διαλόγους όσο πιστά μπορούμε. Βασική μας πηγή, ο ίδιος ο κ. Κρεμαστινός. Αναχωρώντας από το «Ωνάσειο», ο Κ. Σημίτης είπε περίπου αυτά που σας γράψαμε τώρα ότι ειπώθηκαν.
ΔακρυσμένοςΟ  Γιώργος Παπανδρέου, που έφυγε λίγο μετά, είπε ότι ήταν «μια πολύ ζεστή συνάντηση» και ότι οι δύο άνδρες «είχαν μια πολύ ανθρώπινη επαφή».Δακρυσμένος έφτασε στο «Ωνάσειο», κατόπιν όλων, ο Κίμων Κουλούρης. Ηταν λυπημένος πολύ.«Ψήφισα Τσοχατζόπουλο», είπε «δεν το αρνούμαι. Μία ψήφο είχα... σ’ αυτόν την έδωσα».Χαρούμενος ήταν ο Κατσανέβας. Αλλά και θυμωμένος συνάμα. «Ηρθε ο καιρός κάποιοι να πάρουν το καπελάκι τους και να φύγουν», είπε.Κατά τη διάρκεια της ημέρας, και κατ’ εντολήν των γιατρών, δεν είχαν «μεταφέρει» στον κ. Παπανδρέου το κλίμα του

Ελαφρά 
τρακαρισμένος 
έφθασε στις 9 
χθες το βράδυ 
στο «Ωνάσειο», 
για να
επισκεφθεί τον 
Α. Παπανδρέου ο 
νέος
Πρωθυπουργός. 
0  Ανδρέας τού 
ευχήθηκε καλή 
επιτυχία, ενώ ο 
Κ. Σημίτης τον 
διαβεβαίωσε ότι 
μαζί θα 
προχωρήσουν«Ε ναι, το λέω. Είμαι πολύ λυπημένος. Τον Ακη ήθελα. Τον Σημίτη δεν τον πιστεύω».Επειτα τον ρώτησα τι κατά τη γνώμη του έφταιξε και «γύρισε» την ύστατη στιγμή το αποτέλεσμα εις βάρος του Ακη, μου πέταξε το όνομα «Λαλιώτης» και εξαφανίστηκε μετά στο βάθος του ασανσέρ...Λίγη ώρα πριν από την άφιξη Σημίτη έφτασε στο «Ωνάσειο» ο Αντώνης Διβά- νης -ο μόνος άνθρωπος ο οποίος, από την έκφραση στο πρόσωπό του, δεν μπορούσες να καταλάβεις αν ήταν χαρούμενος ή λυπημένος.Δυο λεπτά μετά έφτασαν οι κύριοι Χυτήρης και Αθανασάκης, με πρόσωπα «καθρέφτες» των συναισθημάτων τους. Δεν είχαν όρεξη να πουν το παραμικρό. Ως και ένα χαμόγελο δυσκολεύτηκαν να «απελευθερώσουν», όταν ένας δημοσιογράφος τούς παρατήρησε ότι «ήταν σπουδαία, και προς οφελος του Π Α ΣΟ Κ , η διαδικασία που οδήγησε στη νίκη του νέου Πρωθυπουργού».

Ξύπνησε με τον Σημίτη πρωθυπουργό
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Τ ην ώρα που το ΠΑΣΟΚ άρχιζε να γράφει μία από τις πιο κρίσιμες σελίδες της ιστορίας του -την εκλογή του νέου πρωθυπουργού- ο 
Ανδρέας Παπανδρέου ήταν σε «κατασταλτική κατάσταση» (επειδή πονούσε), όπως αναφέρουν απολύτως έγκυρες πληροφορίες μας. Κι αυτό σημαίνει ότι βρισκόταν σε κατάσταση ύπνωσης. Δεν ήταν, δηλαδή, σε θέση ούτε να συνειδητοποιεί τι γινόταν εκείνη τη στιγμή στην αίθουσα της Γερου- σίας της Βουλής και πολύ περισσότερο να παρακολουθεί, έστω και από μακριά, τις μεγάλες στιγμές που ζούσε το κόμμα το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, το έφερε στην εξουσία τρεις φορές και τώρα εκείνο έκανε τα πρώτα του βήματα χωρίς Αυτόν...Ο Ανδρέας άρχισε να συνέρχεται γύρω στις πέντε το απόγευμα και από αυτή την ώρα και μετά άρχισε να παίρνει μια κάποια πληροφόρηση για την εξέλιξη των διαδικασιών εκλογής, οι οποίες πλέον πλησίαζαν στο τέλος τους.Ο Ανδρέας βρισκόταν σ' αυτή την κατάσταση μετά την προσπάθεια έγχυσης σκληρυντικής ου

σίας στο θώρακα (είναι η μέθοδος του Αμερικά- νου γιατρού Λάιτ), η οποία έγινε προχθές προκει- μένου να μη συγκεντρώνεται το υγρό στο θώρακα, αλλά στο στομάχι ή στα κάτω άκρα όπως ελπίζουν οι γιατροί. Και επειδή πονούσε, οι θεράποντες γιατροί τού χορήγησαν κατασταλτικά φάρμακα.Υπό την επιρροή αυτών των φαρμάκων κοιμόταν τις περισσότερες ώρες ή βρισκόταν σ' ένα προ-στάδιο ύπνωσης με αποτέλεσμα μέχρι τις πέντε το απόγευμα:
Πρώτον, να μην είναι σε θέση να σκεφτεί ότι εκείνη την ώρα εκτυλίγονταν ιστορικές στιγμές στη Βουλή.
Και δούτερον να μην μπορεί να δέχεται ούτε στοιχειώδη πληροφόρηση για τον τρόπο που προχωρούσαν οι διαδικασίες εκλογής του νέου πρωθυπουργού που θα ήταν ο αντικαταστάτης του.Οταν άνοιγε τα μάτια του, αναγνώριζε τη Δήμητρα ή το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που

μέρες τώρα τον φροντίζει. Αλλά ώς εκεί. Το κόμμα του προχωρούσε στην εκλογή του νέου πρωθυπουργού χωρίς ο ίδιος να είναι σε θέση να το γνωρίζει τουλάχιστον την ίδια στιγμή που το μεγάλο γεγονός καταγραφόταν στην ιστορία.
Ηθεηαν να το ξέρειΟ γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώ στας Σκαν- 
δαλίδης πήγε χθες το πρωί στο «Ωνάσειο» για νά τόν ενημερώσει ότι πλησιάζει η ώρα της εκλογής, αλλά μόνο τη σύζυγό του Δήμητρα είδε για λίγο. «Ο πρόεδρος κοιμόταν» είπε βγαίνοντας στους δημοσιογράφους, γι' αυτό και δεν τόν είδε. Και ο 
Χρήστος Παπουτσής πήγε στο «Ωνάσειο», αλλά ούτε κι εκείνος τον είδε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου και πάλι κοιμόταν.Αντίθετα, η Δήμητρα Λιάνη είχε συνεχή ενημέρωση για το τι γινόταν μέσα και έξω από την αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής. Είχε ανοιχτή την τηλεόραση στο δωμάτιο του έκτου ορόφου που χρησιμοποιείται σαν γραφείο, ενώ ανοιχτή

«γραμμή» είχε και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ (βουλευτές και μη) που είχαν σπεύσει στη Βουλή για να παρακολουθήσουν από κοντά τις διαδικασίες της εκλογής. Πιο συχνή επικοινωνία είχε με τον 
Αντώνη Λιβάνη, τον Τηλέμαχο Χυτήρη και τον 
Νίκο Αθανασάκη - τους τηλεφωνούσε στα κινητά τους ή την έπαιρναν εκείνοι.
»Βγήκε ο Σημίτης»Ο Ανδρέας Παπανδρέου άρχισε να νιώθει καλύτερα χθες το απόγευμα, όταν οι γιατροί τού αφαίρεσαν το σωλήνα (tube) που του είχαν τοποθετήσει για την παρακέντηση. Αυτό τον ανακούφισε και οι γιατροί τού μείωσαν την κατασταλτική αγωγή.Λίγη ώρα μετά την εκλογή του Κώστα Σημί
τη  -γύρω στις 7.30- μπήκαν στην Εντατική η Δήμητρα Λιάνη, ο προσωπικός γιατρός του και καθηγητής Ακτινολογίας Γ. Βλάχος για να τον ενημερώσουν. «Βγήκε ο Σημίτης», του είπε η Δήμητρα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαμογέλασε αχνά... .
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

στην πρώτη ψηφοφορία - ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ για Σημίτη

Ρηγίλλης: Συγκροτημένη
απαιοιολοξία...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1996

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
σο παράδοξο και αν 
φαίνεται, εντούτοις είναι 
σίγουρο πως τα 

συναισθήματα που διακατείχαν 
χθες πολλά ηγετικά στελέχη της 
Νέας Δημοκρατίας, ήταν ανάλογα 
με αυτά των στελεχών που 
βρίσκονται κοντά στον Ακη 
Τσοχατζόπουλο! Μετά την πρώτη 
ψηφοφορία τα χαμόγελα έδιναν 
και έπαιρναν στη Ρηγίλλης, μετά 
τη δεύτερη ο σκεπτικισμός ήρθε 
να αντικαταστήσει την 
ικανοποίηση.

Ηταν ηλίου φαεινότερον πως η 
εκλογή του Α . Τσοχατζόπουλου θα 
γινόταν ευχάριστα δεκτή από την 
ηγεσία της Ρηγίλλης. Η  δημόσια εικό
να που υπάρχει για τον έως χθες ανα- 
πληρώνοντα τον πρωθυπουργό εκτι- 
μόταν ότι θα βοηθούσε τα μάλα για 
μια πιο εύκολη αντιπολίτευση, με κε

ντρικό μάλιστα σύνθημα ότι «ο Α . 
Τσοχατζόπουλος, ως πιστός του Α . 
Παπανδρέου, θα αποτελούσε μια συ
νέχεια του Π Α Σ Ο Κ  που γνωρίσαμε 
τα δυο τελευταία χρόνια».

Ηταν φυσικό λοιπόν μετά την πρώ
τη ψηφοφορία, η οποία έδινε περισ
σότερες πιθανότητες εκλογής στον Α . 
Τσοχατζόπουλο, στη Ρηγίλλης να 
νιώθουν ικανοποίηση.

Το κλίμα αντιστράφηκε μετά το 
δεύτερο γύρο. Η  εκλογή του Κ . Σ η μ ίτη έφερε έντονο προβληματισμό, 
αφού ο νέος πρωθυπουργός θεωρεί
ται ένας υπολογίσιμος αντίπαλος. 
Εντούτοις, προς «τα έξω» κύκλοι της 
ηγεσίας της Ν .Δ . έδιναν και κάποιες 
άλλες εκτιμήσεις. Ελεγαν πως ο νέος 
πρωθυπουργός αφενός μεν διακρίνε- 
ται για την αναποτελεσματικότητά 
του (και έφερναν ως παράδειγμα το 
χειρισμό της υπόθεσης των ναυπηγεί
ων, τη μη απορρόφηση κοινοτικών 
κονδυλίων κ.ά.), αφετέρου θα έχει

στο κόμμα του μια ιδιαίτερα ισχυρή 
αντιπολίτευση με τουλάχιστον δύο 
πόλους (τον Γ . Αρσένη, αλλά κυρίως 
τον Α . Τσοχατζόπουλο και τον κομ
ματικό μηχανισμό).

Συγχαρητήρια Εβερτ
Ο  ίδιος ο πρόεδρος της Ν .Δ ., με δή

λωσή του συνεχάρη τον κ. Σημίτη για 
την εκλογή του και αφού του ευχήθη
κε καλή επιτυχία για το καλό της 
Ελλάδος, πρόσθεσε:« Η  εκλογή αυτή καθιστά τις δικές μου ευθύνες ακόμη μεγαλύτερες για 
να μην επιτρέψουμε να επαναλη- 
φθούν τα σφάλματα της τελευταίας 
διετίας.

»Θέλω να ελπίζω ότι για το καλό 
του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, 
το Π Α Σ Ο Κ  θα προχωρήσει στον εκ
συγχρονισμό του βάζοντας στην άκρη 
κάθε ξεπερασμένο και αναχρονιστι
κό στοιχείο του δημόσιου βίου».

Ο  κ. Εβερτ είπε πως θα περιμένει

τις προγραμματικές δηλώσεις για να 
τοποθετηθεί λεπτομερέστερα.
Η κ. Μπακογιάννη

Εντούτοις η Ντόρα Μ πακογιάννη,
με μια ιδιαίτερα σημαντική δήλωσή 
της στην «Ε», επισήμανε με έμφαση 
πως: «Από σήμερα ξεκινάει μια νέα σελίδα για το σύνολο του πολιτικού 
κόσμου». Η  κ. Μπακογιάννη χαρα
κτήρισε επιλογή ρήξης την απόφαση 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
Π Α Σ Ο Κ . Η  δήλωσή της έχει ως εξής: 
«Η Κ .Ο . του Π Α Σ Ο Κ  έκανε μια επι
λογή ρήξης με τον Ανδρέα Παπαν
δρέου. Για πρώτη φορά, το Π Α Σ Ο Κ  
μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, 
χειραφετείται. Από σήμερα ξεκινάει 
μια νέα σελίδα για το σύνολο του πο
λιτικού κόσμου. Ομως ο νέος πρωθυ
πουργός θα κριθεί από τις πολιτικές 
που θα ακολουθήσει για ν’ αντιμετω
πίσει τα προβλήματα του τόπου, για
τί, την προηγούμενη διετία το πρό
βλημα του λαού δεν ήταν τα πρόσω

πα, αλλά η ουσία της κυβερνητικής 
πολιτικής».
Ο Γ. ΣουφΗιάς

Και οι επισημάνσεις όμως που 
έκαναν από το περιβάλλον του Γ . Σουψλιά, επικεντρώνονταν στην «ομηρία, στην οποία θα βρίσκεται ο 
νέος πρωθυπουργός». Οπως μας έλε
γαν ο πρώην υπουργός ναι μεν εύχε
ται στον νέο πρωθυπουργό «να πάει 
καλά για το καλό του τόπου», εντού
τοις επανέρχονταν σε δηλώσεις του 
πρώην υπουργού, ότι δηλαδή υπάρχει 
ο φόβος πως ο νέος πρωθυπουργός 
θα είναι όμηρος του κομματικού μη
χανισμού και δη του Συνεδρίου του 
Κινήματος. Ικανοποίηση, για την 
εκλογή Σημίτη όμως, φερόταν να δια
κατέχει τον Σ τ . Μ άνο, ο οποίος σύμ
φωνα με πληροφορίες έχει και στο 
παρελθόν εκφράσει δημόσια την 
εκτίμηση πως «επιθυμεί ένα καλύτε
ρο Π Α Σ Ο Κ  για να ωθήσει και τη 
Ν .Δ . να γίνει καλύτερη».

ΚΚΕ: Μία από τα ίδια -  ΣΥΝ: Ανάγκη για τέσσερις τομές

Υ ποτελή στις Βρυξέλλες 
και την Ουάσιγκτον θε
ωρεί τον Κ . Σημίτη  το 

Κ Κ Ε  και όσο για τις διακηρύ
ξεις του περί «νέας σελίδας», 
πιστεύει ότι αποτελούν προ
σπάθεια διαμόρφωσης κλίμα
τος ψευδαισθήσεων.

Ο  Μ . Κοψ ίδης, υπεύθυνος 
του γραφείου Τύπου, δήλωσε 
μετά την εκλογή του νέου πρω
θυπουργού:

«Ο Κ. Σημίτης, ως νέος πρω
θυπουργός, παραλαμβάνει τη 
σκυτάλη της αντιλαϊκής πολιτι
κής και της υποχρέωσης να 
εξοφλήσει τα “ γραμμάτια” , 
τόσο της υποτέλειας στις Βρυ
ξέλλες και στην Ουάσιγκτον 
όσο και της εξυπηρέτησης των 
συμφερόντων της ολιγαρχίας.

»Κριτήριο για το “ ήθος”και 
“ ύφος”  της εξουσίας, στα 
οποία αναφέρθηκε ο νέος 
πρωθυπουργός, είναι η στάση 
απέναντι στα συμφέροντα των 
εργαζομένων και όχι η υποτα
γή στα κελεύσματα των πολυε
θνικών και του ντόπιου κεφα
λαίου, που ακολουθεί σύσσω
μη η ηγεσία του Π ΑΣΟ Κ .

»Οσον αφορά τη φιλολογία 
περί “ νέας σελίδας” στην πο
λιτική ζωή, αυτά αποτελούν 
άλλη μια προσπάθεια διαμόρ
φωσης κλίματος ψευδαισθήσε
ων και αυταπατών για δήθεν 
καλύτερες μέρες.

»Η αντιλαϊκή πολιτική της 
λιτότητας, της ανεργίας, του 
ξεπουλήματος του δημόσιου 
πλούτου θα συνεχισθεί με 
αμείωτη ένταση.

»Πραγματική “νέα σελίδα” , 
αλλαγή σε φιλολαϊκή κατεύ
θυνση μπορεί να υπάρξει μόνο 
από ένα συσπειρωμένο λαϊκό 
κίνημα και την πάλη του ενα
ντίον των συντηρητικών πολι

τικών που εφαρμόζονται μέχρι 
σήμερα στη χώρα μας».

Ο ΣΥΝ
Τέσσερις βασικές τομές θε

ωρεί ο πρόεδρος του Συνασπι
σμού Ν . Κωνσταντόπουλος 
απαραίτητες, για να σφραγι
στεί μια πραγματικά νέα επο
χή:
• Κοινωνικής δικαιοσύνης και 
ανάπτυξης στην οικονομία. 
•Εκδημοκρατισμού και δια
φάνειας στο πολιτικό σύστημα 
και το κράτος.
•Στρατηγικής και πρωτοβου
λιών στην εξωτερική πολιτική.
• Ποιότητας ζωής και φροντί

δας στην καθημερινότητα του 
πολίτη.

Αυτές είναι οι προτεραιότητες 
που δίνει το κόμμα του, αλλά -  
όπως δήλωσε -  είναι πολύ επι
φυλακτικός αν τις θέσει και η

κυβέρνηση του Κ. Σημίτη, στον 
οποίο πάντως ευχήθηκε καλή 
επιτυχία. «Η μέχρι σήμερα πο
ρεία του Π Α Σ Ο Κ  -  τόνισε -  
δεν επιτρέπει καμία αισιοδο
ξία». Αναγνώρισε ωστόσο ότι 
βρίσκεται σε μεταβατική πο

ρεία, εξαντλώντας τον εαυτό 
του, και τόνισε ότι ο νέος πρω
θυπουργός και η κυβέρνησή 
του θα κριθούν από την πολιτι
κή που θ’ ακολουθήσουν απέ
ναντι στα μεγάλα προβλήματα 
της κοινωνίας και της χώρας.

Ο  Ν . Κωνσταντόπουλος επι- 
σήμανε ότι ο Συνασπισμός θ’ 
αγωνιστεί για τις αλλαγές που 
επαγγέλλεται, καθώς και για 
την καθιέρωση της απλής ανα
λογικής, η οποία θα φέρει το 
τέλος των αυτοδυναμιών και 
θα αναδείξει νέους συσχετι
σμούς, «ικανούς να στηρίξουν 
προοδευτικές πολιτικές.

»Μ ’ αυτές ως γνώμονα της 
αυτόνομης δράσης του -  κατέ
ληξε -  θα ασκήσει προγραμ
ματική αντιπολίτευση στη νέα 
κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ , σε 
αντιπαράθεση τόσο με το ση
μερινό τέλμα όσο και με τις 
δυνάμεις της πολιτικής και 
κοινωνικής οπισθοδρόμησης».

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
ΑΠΟ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

Ο πρόεδρος της Ενωσης 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Ελλάδος (ΕΝΑΕ) Ευάγγελος 
Κουλουμπής, συγχαίροντας το 
νέο πρωθυπουργό, έκανε την 
ακόλουθη δήλωση: «Εκ μέρους 
της Ενωσης Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, 
αλλά και προσωπικά, 
απευθύνω τα θερμά μου 
συγχαρητήρια στο νέο 
πρωθυπουργό. Ευελπιστούμε 
να συνεχίσει τη δημοκρατική 
μεταρρύθμιση της χώρας, με 
αποκέντρωση και 
αυτοδιοίκηση, που ξεκίνησε το 
19Θ1. Ο Α. Παπανδρέου άφησε 
σε όλους μας παρακαταθήκη 
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 
Οι αναπτυξιακές ανάγκες της 
χώρας απαιτούν την ενίσχυσή 
της. Και αυτό είναι 
πρωταρχικό καθήκον για το 
νέο πρωθυπουργό».

ΣΑΜΑΡΑΣ: ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ... ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
Ο  πρόεδρος της Πολιτικής Ανοιξης, Αντ. 
Σαμαράς, μετά την εκλογή του Κ. Σημίτη, 
ως νέου πρωθυπουργού, προέβη στην 
ακόλουθη δήλωση:
«Συγχαίρω τον κ. Σημίτη για την εκλογή 
του. Κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει να 
εύχεται να τα πάει καλά για το καλό του

τόπου. Ομως, στο πρόσωπό του, ο λαός 
βλέπει τον αρχιτέκτονα της πιο σκληρής 
λιτότητας.
Για ανάπτυξη με κοινωνική ευαισθησία δεν 
μπορεί να μιλήσει ο κ. Σημίτης.
Θ α μιλήσει όμως -και εύχομαι γρήγορα- ο 
ελληνικός λαός».

Στενοχώρια στο Πεντάγωνο για την τρίτη θέση
Του Γ. ΤΣΑΚΙΡΗ

Α κόμη και οι άκαπνοι κάπνισαν 
χθες στο γραφείο του υπουργού 
Εθνικής Αμυνας. Ο ι πληροφορίες 

ότι δεν περνάει ο Γερ. Αρσένης στο 
δεύτερο γύρο της αναμέτρησης για το 
πρωθυπουργικό αξίωμα έφθασαν στο 
υπουργείο ελάχιστα λεπτά πριν από 
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
της πρώτης ψηφοφορίας.
Ο ι περισσότεροι ανώτατοι αξιωματικοί 
παρέμειναν στα γραφεία τους στο 
υπουργείο με κλειστές τις πόρτες 
αναμένοντας τα αποτελέσματα. Ο ι 
στενοί συνεργάτες του κ. Αρσένη από 
το πρωί είχαν πάει στη Βουλή. Στο 
επιτελείο, οι πιο «κοντινοί» 
στρατιωτικοί είχαν συγκεντρωθεί στον 
προθάλαμο του γραφείου του 
υπουργού με αποθέματα καφέ και 
τσιγάρων.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της

πρώτης ψηφοφορίας έφερε στην αρχή 
απορία και μετά θλίψη. Για λίγα λεπτά 
κανείς δεν έκανε κανένα σχόλιο. 
Κανείς δεν μιλούσε. Σταδιακά τη 
στενοχώρια αντικατέστησαν η 
επιθετικότητα και οι βαριές κατηγορίες 
για διαφόρους. Αυτό όμως δεν 
κράτησε πολύ. Ο ι πιο ψύχραιμοι 
έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους και 
οι συζητήσεις σοβάρεψαν. Κάποιοι 
γυρνούσαν από γραφείο σε γραφείο 
ακούγοντας εκτιμήσεις για τους λόγους 
που έχασε ο υπουργός. Τελικά, ύστερα 
από περίπου μισή ώρα όλοι απέδωσαν 
την ήττα σε δύο κυρίως λόγους: Στη 
σκληρή στάση του υπουργού απέναντι 
στα ρουσφετολογικά αιτήματά 
βουλευτών και σε κάποιους 
«μετασυνεδριακούς συμβούλους», 
όπως τους χαρακτήριζαν, επειδή 
προσήλθαν στο υπουργείο μετά το 
συνέδριο του Π Α Σ Ο Κ  ή λίγο πριν.

Κάποιοι λίγοι έριχναν τα βάρη στην 
υποψηφιότητα του κ. 
Χαραλαμπόπουλου, λέγοντας ότι αν 
δεν είχε κατέβει, ο Αρσένης θα είχε 
περάσει στο δεύτερο γύρο. Οι 
περισσότεροι όμως δεν συμφωνούσαν 
γιατί ακόμη και μετά την 
υποψηφιότητα του Χαραλαμπόπουλου, 
η εντύπωση ήταν ότι ο Αρσένης θα 
περνούσε.
Δεν είχε ολοκληρωθεί η δεύτερη 
ψηφοφορία και οι αξιωματικοί είχαν 
αρχίσει να αποχωρούν. Ο ι στενοί 
συνεργάτες ξεκίνησαν σιγά σιγά για το 
πολιτικό γραφείο του υπουργού για να 
δουν με τα μάτια τους αν είναι καλά. 
Εκεί έφτασε και ο κ. Αρσένης, αφού 
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες στη 
Βουλή. Είχε ήδη συγκεντρωθεί κόσμος. 
Ο  κ. Αρσένης μίλησε για ενότητα και 
αγώνα για να μην ξεστρατίσει ο 
δρόμος από το σοσιαλισμό.



ολιτική 19
ΠΑΙΖΕΙ και πάλι το σενάριο για μεταφορά του ΑΝΔΡΕΑ στις ΗΠΑ

Αίβηίοξία για ιη οιεγανοποιηοη
Ενθαρρυντικά κρίνονται 

από τους θεράποντες 
γιατρούς του Ανδρέα 

Παπανδρέου τα πρώτα 
αποτελέσματα από την 
εφαρμογή της μεθόδου 
στεγανοποίησης του χώρου 
μεταξύ των πλευρών και 
του αριστερού πνεύμονα με 
την έγχυση σκληρυντικών 
ουσιών.Μ ε τη μέθοδο που εφαρμόστηκε προχθές από τους θεράποντες γιατρούς, σε συνεργασία με τον καθηγητή Πνευμονο- λογίας Ρίτσαρντ Λάιτ από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των Η Π Α , αναμένεται ότι θα βελτιωθεί η αναπνευστική λειτουργία του Παπανδρέου, την οποία δυσχέραινε η συγκέντρωση πλευριτικού υγρού.Πριν από την τελευταία παρακέντηση, οι αξονικές τομογραφίες στο θώρακα είχαν δείξει συγκέντρωση περίπου 1,5 λίτρου εξιδρωματικού υγρού στο αριστερό ημιθωράκιο, το οποίο ανησυχούσε τους γιατρούς, λόγω του ότι, εκτός από τη δυσχέρεια που προκαλούσε στην αναπνοή, αποτελούσε μι- κροβιακή εστία.Η  αξονική τομογραφία που έγινε χθες το απόγευμα, έδειξε ότι στο αριστερό ημιθωράκιο έχει παραμείνει ελάχιστο πλέον υγρό, που δεν ανησυχεί τους γιατρούς, ενώ έχει δημιουργη- θεί, χάρη στη στεγανοποίηση με την έγχυση τετρακυκλίνης, περισσότερος χώρος, ώστε να

αναπνέει από μόνος του ο ασθενής.Η  μέθοδος δεν είχε παρενέργειες, εκτός από κάποιους πόνους, για τους οποίους διαμαρ- τυρήθηκε, όταν ξύπνησε χθες το πρωί, ο Παπανδρέου. Για την αντιμετώπισή τους οι θεράποντες γιατροί χορήγησαν στον ασθενή ένα ισχυρό παυσίπονο, που περιείχε τις ουσίες παρα- κεταμόλη και κοδεΐνη. Το παυσίπονο ανακούφισε τον Π α πανδρέου, αλλά προκάλεσε και μια μικρή πτώση της αρτηριακής πίεσης, που αντιμετωπίστηκε όμως άμεσα.Λόγω των πόνων που προκάλεσε η έγχυση των ουσιών, ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν υποβλήθηκε χθες στις καθιερωμένες ασκήσεις φυσιοθεραπείας και κινησιοθεραπείας, ενώ του έγινε, όπως κάθε μέρα, αιμοκάθαρση. Στο ιατρικό δελτίο αναφέρθηκε ότι έγινε περιοδική υποστήριξη της αναπνοής από αναπνευστήρα και ότι «συνεχίστηκε η συστηματική εφαρμογή της κλασικής μεθόδου πλευρο- δεσίας».Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεράποντες γιατροί προγραμματίζουν βρογχοσκόπηση στον κάτω δεξιό λοβό του πνεύμονα, για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι βιώσιμος. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι θετικά, θα αφαιρεθεί το μισό περίπου λίτρο πλευριτικού υγρού που είναι συγκεντρωμένο στο δεξιό ημιθωράκιο και οι γιατροί θα προχωρήσουν στη στε-
Ζοσπέν: 0  Ανδρέας 
δημιούργησε ένα 
νέο αυθεντικό 
σοσιαλιστικό κόμμα
Π Α Ρ ΙΣ Ι

0  ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Λιονέλ Ζοσπέν, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ελλάδα, απαντώντας σε ερώτηση της «Ε» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε με την ευκαιρία των ευχών στον Τύπο για το νέο χρόνο.
□ «Ε»: Κύριε Ζοσπέν, στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός Α . Π α παν
δρέου έδωσε την παραίτησή του για λόγους υγείας και βρισκόμαστε 
τώρα μπροστά στην ανανέωση της σοσιαλιστικής πολιτικής ηγεσίας 
στην Ελλάδα και στην αλλαγή πρωθυπουργού. Ποιες είναι οι αντι
δράσεις σας για αυτή την αλλαγή γενιάς στην ελληνική πολιτική και 
στο ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα ιδιαίτερα;■ Ο  Ανδρέας Παπανδρέου κληρονόμησε πρώτα απ’ όλα ένα όνομα. Ενα όνομα που συνδέθηκε με τη δημοκρατία, με την αντίσταση στην καταπίεση, το όνομα του πατέρα του. Υπήρξε ο κληρονόμος και ένας από τους κύριους πρωταγωνιστές του κινήματος, του αγώνα κατά της δικτατορίας στην Ελλάδα και την ανανέωση, την επάνοδο της δημοκρατίας στη μητέρα πατρίδα της δημοκρατίας, στο λίκνο της καταγωγής της ευρωπαϊκής δημοκρατίας που είναι η Ελλάδα.Ηταν αυτός που πάνω στα ερείπια και τις αβεβαιότητες του νέου ελληνικού πολιτικού τοπίου που προέκυψε ως κληρονομιά από την πτώση των κολονέλων, δημιούργησε με την προσωπική του πρωτοβουλία ένα νέο αυθεντικό σοσιαλιστικό κόμμα. Τόσο αυθεντικό, που για καιρό δεν ήταν μέλος της σοσιαλιστικής διεθνούς, με τα χαρακτηριστικά κινήματος που προέκυψε από την αντίσταση, κινήματος λίγο εθνικιστικού, κινήματος λίγο τριτοκοσμικού αν θέλετε, με ιδιαίτερες σχέσεις που ανέπτυξε με το μεσογειακό κόσμο, με μια σχέση ιδιάζουσα και με ηγέτες επίσης, στοιχεία που το έκαναν να είναι ένα αυθεντικό πολιτικό Κόμμα.Ο  Ανδρέας Παπανδρέου κατηύθυνε το Κόμμα αυτό, ηγήθηκε στην εξουσία στη χώρα του πολλές φορές και ήλθε πράγματι ο καιρός που η ασθένεια τον οδηγεί να εγκαταλείψει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού.

γανοποίηση και της πλευράς αυτής, ώστε να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερό η αναπνευστική λειτουργία.• Στο χθεσινό ιατρικό συμβούλιο, όπως μας ανέφερε καθηγητής που μετέχει σ’ αυτό, αναφέρθηκε το ενδεχόμενο να μεταφερθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου την ερχόμενη Πέμπτη σε νοσοκομείο των Η Π Α .Παρά το ότι δεν υπήρξε μέ

χρι σήμερα σαφής τοποθέτηση εκ μέρους των θεραπόντων γιατρών για το θέμα, άλλος καθηγητής μάς απάντησε -σε ερώτησή μας για το εάν η σημερινή κατάσταση της υγείας του Π α πανδρέου επιτρέπει το ταξίδι- ότι η μετάβαση μπορεί να γίνει χωρίς πρόβλημα, ενώ όλοι διακρίνουν τις μέρες αυτές εντατικές προετοιμασίες για το ταξίδι αυτό.

ΚΟΛ: ΚΕΡΔΙΣΑΤΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Β Ο Ν Η  Τηλεγράφημα προς τον Α. Παπανδρέου απηύθυνε ο X. 
Κολ, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. «Η ελληνική πολι
τική στο πρόσωπό σας χάνει μια προσωπικότητα υψηλού επιπέ
δου» αναφέρει ο Γερμανός καγκελάριος, που απευθύνεται με 
συμπάθεια στον κ. Παπανδρέου και συνεχίζει: «Με την επίμονη 
προσήλωσή σας στις αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων ως πρωθυπουργός της Ελλάδας κερδίσατε 
στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο σεβασμό και αναγνώ
ριση». Επίσης δίνει τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.The American Medical Association
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ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ των Ελλήνων κοινοτικών υπαλλήλων έγινε δεκτή η εκλογή Σημίτη

Πανηγύρια Βρυξελλών
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣΤου Π. ΠΑΝΤΕΛΗ
Ενταση χθες και στις

ελληνικές Βρυξέλλες για την 
κρίσιμη εκλογή του νέου 

Ελληνα πρωθυπουργού.Ο ι Ελληνες σας Βρυξέλλες παρακολούθησαν με αγωνία τη διαδικασία της εκλογής από τις τηλεοράσεις -  με ειδι

κή αντέννα -  που «έπιαναν» την ΕΡΤ.Για όσους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τις συναρπαστικές εναλλαγές της τηλεοπτικής μετάδοσης -  κυρίως οι κοινοτικοί υπάλληλοι που εργάζονταν -  το αποτέλεσμα μεταδόθηκε μέσα σε λίγη ώρα... τηλεφωνικά: Πρωθυπουργός ο Σημίτης!Το αποτέλεσμα έγινε δεκτό με πολλά χειροκροτήματα και φανερή ανακούφιση. Ο ι Ελληνες κοινοτικοί υπάλ

ληλοι είχαν φαίνεται «ποντάρει» στον «κοινοτικό» Σημίτη.Ο ι κοινοτικές Βρυξέλλες δεν είχαν προφτάσει χθες το απόγευμα να πάρουν θέση για την εκλογή του νέου Ελληνα Πρωθυπουργού. Αναμένεται, όμως, ότι σύντομα θα τον συγχαρούν και θα του ευχηθούν καλή επιτυχία. Μ ε ειλικρίνεια και συμπάθεια.Είναι γνωστές οι συμπάθειες που έχει στις κοινοτικές Βρυξέλλες ο νέος

Ελληνας Πρωθυπουργός. Πολλοί κοινοτικοί παράγοντες έχουν εκδηλώσει στο παρελθόν και πρόσφατα την εκτίμησή τους στη θετική κοινοτική πολιτική του κ. Σημίτη.Ο ι τεχνοκράτες των Βρυξελλών, βέβαια, δεν πρόκειται να κρίνουν το νέο Ελληνα Πρωθυπουργό με κριτήρια «συναισθηματικά». Η  νέα ελληνική κυβέρνηση θα τους αντιμετωπίσει στο

στίβο της κοινοτικής πρακτικής με τα κριτήρια της κοινής οικονομικής πολιτικής των «15».Ο  κ. Σημίτης όμως έχει αποδείξει ότι γνώριζε ι και την κοινοτική πρακτική και τους κοινοτικούς τεχνοκράτες.Για τις κοινοτικές Βρυξέλλες το «κοινοτικό προηγούμενο» του κ. Σημίτη είναι ασφαλώς ένα σημαντικό πλεονέκτημα.
ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

«Νέα εποχή στην 
πολιτική σκηνή»

Μ ειλίχιοςτεχνοκράτης και οικονομολόγος που αναμένεται να επιταχύνει το πρόγραμμα οικονομικής σταθεροποίησης της Ελλάδος», είναι ο Κώστας Σημίτης σύμφωνα με χθεσινό τηλεγράφημα του αμερικανικού πρακτορείου «Ασοσιέιτεντ Πρες».Το πρακτορείο εκτιμά ότι η εκλογή του Κώστα Σημίτη «σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην ελληνική πολιτική σκηνή και το τέλος μιας εποχής κατά τη διάρκεια της οποίας χαρισματικοί ηγέτες όπως ο Παπανδρέου κυριαρχούσαν στο πολιτικό τοπίο».Επισημαίνει ακόμα ότι ο κ. Σημίτης «είναι πολύ δημοφιλής στην επιχειρηματική κοινότητα λόγω των μεταρρυθμιστικών απόψεών του» και ότι «έχει υποσχεθεί να συρρικνώσει το παραφουσκωμένο κράτος πρόνοιας του Παπανδρέου και να εφαρμόσει πλήρω ς ένα αυστηρό πρόγραμμα σταθεροποίησης το οποίο είναι σχεδιασμένο για να ευθυγραμμίσει την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ενωση μέχρι το τέλος του αιώνα».Το «Ασοσιέιτεντ Πρες» παρατηρεί ότι «κατά τη δεκαετία του ’80 ο Σημίτης συγκρούστηκε συχνά με τον Παπανδρέου σχετικά με τη λάίκιστική οικονομική πολιτική του πρώην πρωθυπουργού» και ότι «κέρδισε ευρεία εκτίμηση στα μέσα της δεκαετίας ως υπουργός Οικονομικών. Πιστώθηκε την εφαρμογή ενός επιτυχούς σταθεροποιητικού προγράμματος και εγκατέλειψετη θέση του όταν διαφώνησε με την απόφαση του Παπανδρέου να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες που εκτροχίασαν τις προσπάθειές του. Διαφώνησε ακόμα με τον Παπανδρέου μετά το διορισμό του στη θέση του υπουργού Βιομηχανίας το 1993».«Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Σημίτης συγκρούσθηκε με την πολιτικά φιλόδοξη 40χρονη σύζυγο του Παπανδρέου, Δ ή μ η τρ α , παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Βιομηχανίας το περασμένο φθινόπωρο αφού διαφώνησε με τον Παπανδρέου σχετικά με την ιδιωτικοποίηση των ελληνικών κρατικών ναυπηγείων και κατηγόρησε τη σύζυγό του ότι αναμίχθηκε στην εργασία του προκειμένου να τον θίξει πολιτικά».Γράφει ακόμα ότι «αν και ο Σημίτης δεν έχει μεγάλη πείρα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, δεν αναμένεται να αναμιχθεί στις προσπάθειες για τη βελτίωση των σχέσεων της Ελλάδας με τους γείτονές της στα Βαλκάνα.Αναμένεται να τοποθετήσει στενούς, εμπίστους του σε ορισμένες θέσεις- κλειδιά, ιδίως στο υπουργείο Εξωτερικών. Η θέση αυτή αναμένεται να καταληφθεί από τον πρώην υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Θ εόδω ρο  
Π ά γκα λο . Δεν είναι βέβαιο αν θα προχωρήσει σε αλλαγές στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ερχεται ο Κληρίδης 
για συνομιλίες
Ι κανοποίηση εξέφραζαν χθες βράδυ κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία για την ανάδειξη νέου πρωθυπουργού στην Ελλάδα, αλλά και τη βεβαιότητα ότι ο Κ. Σημίτης θα συνεχίσει την αρμονική συνεργασία με τον πρόεδρο Κληρίδη και την κυπριακή κυβέρνηση, για το καλό της πανεθνικής υπόθεσης.Ο  πρόεδρος της Κύπρου θα έχει σύντομα διαβουλεύσεις στην Αθήνα με τον νέο πρωθυπουργό Κ. Σημίτη για τις εξελίξεις στη νέα φάση που διέρχεται το Κυπριακό. Ο ι δύο πλευρές αναμένεται να εστιάσουν τις προσπάθειες για ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αφού εκτιμάται ότι οι αμερικανικές κινήσεις καρκινοβατούν.Ειδικότερα οι κ.κ. Κληρίδης και Σημίτης θα συζητήσουν επί του ενιαίου αμυντικού δόγματος, θέμα που ενδιαφέρει πολύ την κυπριακή κυβέρνηση και η Λευκωσία θέλει να επιβεβαιωθεί ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση δεν θα διαφοροποιηθεί ούτε για τον ενιαίο αμυντικό χώρο ούτε για τις άλλες θέσεις των Αθηνών στο Κυπριακό, πράγμα που πιστεύεται ότι θα κάνει ο Κ. Σημίτης.

Φ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Η Σ

Ιε τον τίτλο ένας «Φιλοευρωπαί- ος εκσυγχρονιστής επελέγη για πρωθυπουργός της Ελλάδας» το «Γαλλικό Πρακτορείο» μετέδωσε εκτενή τηλεγραφήματα για την εκλογή του Κώστα Σημίτη, τονίζοντας ότι το Π Α Σ Ο Κ  «ψήφισε για την αλλαγή».Αφού ανέφερε τα διαδικαστικά και το αποτέλεσμα των εκλογών, το πρακτορείο πρόσθεσε ότι ο Σημίτης
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΤΑΙΜΣ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

«Ενας φιλοευρωπαίος εκσυγχρονιστής»
είναι «υπέρ της ρήξης με το παρελθόν και υπόσχεται μια νέα εποχή ύστερα από 20 χρόνια παραμονής του Π α πανδρέου στην εξουσία».Ο  Σημίτης «ήταν ο πρώτος που ζήτησε τη γρήγορη διαδοχή του Παπανδρέου μετά την ασθένειά του το Ν ο

έμβριο και επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι απομακρύνει την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ενωση». Την Τετάρτη «ο Σημίτης μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή πρότεινε έναν πιο ισχυρό “ ευρωπαϊκό προσανατολισμό” » για την Ελλάδα.

Κάνοντας προβλέψεις για το μέλλον, το «Γαλλικό Πρακτορείο» ανέφερε ότι θεωρείται βέβαιο ότι θα οδηγήσει το Π Α Σ Ο Κ  κατά τις προσεχείς γενικές εκλογές, το 1997, εναντίον της συντηρητικής Νέας Δημοκρατίας. Στο μικρό βιογραφικό για τον Σημίτη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ανατάχθηκε στη στρατιωτική χούντα και διέφυγε στη Γερμανία, όπου συνδέθηκε με το Π Α Κ .

« Τέλος η Δήμητρα, αλλά όχι αμαχητί»

Ο ΥΑ ΣΙΓΚ ΤΟ ΝΤου Δ. Π. ΔΗ ΜΑ
« Τ ώρα, καθώς η Ελλάδα μετακινείται προς τη μεταίΐαπανδρεϊκή εποχή, με την εκλογή του διαδόχου του, η σύζυγος του κ. Παπανδρέου, που ουδέποτε υπήρξε δημοφιλής μεταξύ των ψηφοφόρων, μπορεί να γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος σκανδάλων». Αυτό διαπιστώνει η εφημερίδα «Νιου Γιορκ Τάιμς» σε μακροσκελή ανταπόκριση από την Αθήνα για το μέλλον της Δ. Λιάνη-Παπανδρέου και επισημαίνει ότι όλες οι εκτιμήσεις τη θέλουν να έχει τερματίσει πλέον την πρόσκαιρη πολιτική της καριέρα. Αλλά, σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα, «η Μιμή, με δεδομένο το χαρακτήρα της, δεν πρόκειται να παραδοθεί αμαχητί» και αναφέρεται στο μπαράζ συνεντεύξεων που έδωσε πρόσφατα η κ. Λιάνη εξαπολύοντας κατηγορίες εναντίον μελών της οικογένειας του Α . Παπανδρέου και πολλών άλλων. «Στην πραγματικότητα», παρατηρεί η εφημερίδα «Τάιμς», «σύμφωνα με ορισμένους η κ. Λίάνη-

Παπανδρέου ίσως να είναι τόσο τρωτή όσο φοβάται». «Το ζήτημα» που κατά την εφημερίδα προφανώς τη φοβίζει «δεν είναι η πρότερη σεξουαλική της ζωή -  ένα θέμα που τώρα θεωρείται παρωχημένο -  παρά άλλα θέματα στα οποία περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση της βίλας του ζεύγους, που κόστισε πολλά εκατομμύρια δολάρια». Η  «Νιου Γιορκ Τάιμς» τονίζει ότι η κ. Λιάνη, με το σύζυγό της καθηλωμένο στο κρεβάτι του νοσοκομείου και τους αντιπάλους στην εξουσία, αισθάνεται «μόνη και εκτεθειμένη» αλλά, προσθέτει, «ίσως όχι τόσο εκτεθειμένη όσο την περασμένη χρονιά, όταν οι γυμνές φωτογραφίες της εμφανίστηκαν στην πρώτη σελίδα αθηναϊκής εφημερίδας». Στην ανταπόκριση γίνεται αναφορά στα διάφορα σχόλια και τη γνωστή ερωτική ιστορία του κ. Παπανδρέου με την πρώην αεροσυνοδό, που κατέληξε στο γάμο τους, καθώς και στη δύναμη που απέκτησε από το γεγονός αυτό, που τερματίστηκε μετά την είσοδο του κ. Παπανδρέου στο νοσοκομείο και τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του πρώην πρωθυπουργού.

Τους... πέθαναν
Τζουράσικ Παρκ», κατά την ταινία του ΣπίλμπερΥκ, τιτλοφορείται άρθρο της χθεσινής «Ντι Τσάιτ» αναφερόμενο στην αποχώρηση του Α. Παπανδρέου.«Η εποχή των δεινοσαύρων παρήλθε», γράφει η γερμανική εβδομαδιαία εφημερίδα. «Με την παραίτηση του θανάσιμα ασθενούς πρωθυπουργού, η Ελλάδα έχασε την τελευταία μορφή πολιτικού πατέρα, αφού ο άλλος μεγάλος Ελληνας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, απεβίωσε πέρσι» -  χωρίς να γίνεται σαφές αν πρόκειται για αναφορά στην πολιτική παρουσία του πρώην Προέδρου ή για σοβαρό λάθος του συντάκτη, ΜίχαελΤούμαν.«Η αλήθεια είναι ότι ο Παπανδρέου τελευταίως λειτουργούσε με μετριοπάθεια σε αντίθεση με παλαιότερα που η στάση του οδηγούσε σε πόλωση. Στη δεκαετία του '70 ο χαρισματικός άνδρας υπήρξε λαϊκός ηγέτης και λαοπλάνος συγχρόνως. Εδώ και πολύ καιρό -συνεχίζει η «Τσάιτ»- η γεροντοκρατία είχε γίνει ενόχληση στην πολιτική ζωή της χώρας και ο Παπανδρέου τελευταίως είχε γαντζωθεί στην καρέκλα της εξουσίας με αποτέλεσμα ο κρατικός μηχανισμός να αδρανεί. Για πρώτη φορά το κόμμα του γκρίνιαζε κατά του ιδρυτή του και αποφάσισε να ζητήσει ανοιχτά την αντικατάστασή του. Το ΠΑΣΟΚ πίεζε, η Δήμητρα Λιάνη αντιστεκόταν, μα- ταίως όμως».«Οι διάδοχοί του» -καταλήγει ο αρθρογράφος- «θα πρέπει να ανασκουμπωθούν και να βάλουν τάξη στο ερημωμένο "Πάρκο των Δεινοσαύρων’’».


