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^ΕΛΕΥΘ ΕΡΟΤΥΠΙΑ ια να μη
μένετε 
θεατές

ατα γεγονότα

ΤΡΙΤΗ 12 Σεπτεμβρίου 1995 Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ ΙΝ Η  Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ ΤΗ  Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α  Ε Τ θ Ε 2 ΐο  ·  Αρ. ψύλλου 6.057 ·  δ ρ α χ μ έ ς  200

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

Μια νέα, παραδοσιακή προσφορά ^  ιν ο Αυθεντικός
Δύο πολυτελείς τόμοι αξίας 25.000 δραχμών με 1.418 συνταγές
του θρυλικού αρχιμάγειρα ΝΙΚΟΥ ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕ.
Πώς θα τους αποκτήσετε, λεπτομέρειες στη σελίδα 16

Μ Ο Ν Ο  Μ Ε
ΚΟΥ ΠΟ ΝΙΑ

ΜΜΜΗΚαΜΜΗΜ

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«0 Ανδρέας 
μισάνοιξε 
την πόρτα 
για διάλογο»

Ο τουρκικός Τύπος πρόβαλε 
χθες έντονα και με θετικά 
σχόλια τις δηλώσεις του 
Πρωθυπουργού από τη 
Θεσσαλονίκη, για τις σχέσεις 
με την Αγκυρα και τις 
προϋποθέσεις σοβαρού 
διαλόγου ΕΕΛ. 6

ΕΛΛΑΔΑ - ΣΚΟΠΙΑ

Με το στυλό 
στο χέρι 
για υπογραφή

§ Ολα είναι έτοιμα 
για τη συμφωνία 
Ελλάδας-Σκοπίων, 
Υ  αύριο Τετάρτη. 
«Πάει για

* υπογραφή», ήταν η 
δήλωση Πα πούλια χθες στη 
Ν. Υόρκη ΕΕΛ. 7

ΣΕΡΒΟΒΟΣΝΙΟΙ

200 άμαχοι 
θύματα 
των βομβώ ν

Οι ΣέρΒοι υποστηρίζουν ότι 
I σκοτώθηκαν πολλοί άμαχοι 

από τους «Τόμαχοκ» και ότι 
συνολικά οι άμαχοι νεκροί από 
τις ΝΑΤΟϊκές Βόμβες φτάνουν 
τους 200. ΕΕΛ. 12,13

I

Ο ΣΗΜΙΤΗΣ απαντά στην «έλλειψη οτρατηγικής»

Στόχος: Να γίνει πόλος έλξης 

Σήμερα - αύριο ανασχηματισμός
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΠΟ ΠΑΓΚΑΛΟ, 
ΒΑΣΟ, ΑΥΓΕΡΙΝΟ, 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ, 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ

Κ. Σημίτης: Πιο
«ελεύθερος» τώρα, 
στοχεύει να μετατραπεί 
σε πόλο έλξης 
διαφωνούντων και άλλων 
μέσα στο ΠΑΣΟΚ

Ανδρέας: Ανασχηματισμός - 
πονοκέφαλος, χωρίς 

«πρώτα ονόματα»

Μία μέρα μετά την κατηγορία 
που  του α π η ύ θ υ νε  ο 
Π ρωθυπουργός, ότι δεν 

έχει στρατηγική για τα ναυπηγεία, 
ο Κ. Σημίτης έκανε μια κίνηση... 
στρατηγικής σημασίας. Παραιτήθηκε 
α π ό  υ π ο υ ρ γ ό ς  κ α ι μέλος του 
Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ, 
α π α ν τώ ν τα ς  α μ έσ ω ς στον Α. 
Παπανδρέου και επιδιώκοντας να 
γίνει ο βασικός πόλος έλξης των 
διαφωνούντων, αλλά και μεγάλης 
μερίδας στελεχών του ΠΑΣΟΚ 
που προβληματίζονται γ ια  την 
πορεία του. ΕΕΛ. 3-5

Ναυπηγεία: Ξανά από το μηδέν
Ακαρπη σύσκεψη υπό τη σκιά της παραίτησης Σημίτη και του ανασχηματισμού εελ . 46,47

\Λ Δ ΞΙΜ Ο  ΚΟΥΠΟΝΙ
τήστε αυτό το κουπόνι. 

ισετε25, 

τους 2 τόμους 
ύ «ΤΣΕΛΕΜ ΕΝΤΕ»

ϋτήστε αυτό το 
συμπληρώσετε 30, (¿OPEAN 
ΓΤΟΡΙΑΣ ΤΗΙ 
IT 0 I  ή δυο τόμους 
ΓΤΡΑΦΕΩΝ

5;

κινδυνεύει να μείνει 
παράλυτος ο φίλαθλος
Ο ΤΡΟΧΑΗΑΣ 
ΚΑΛΕΙ
ΟΠΑΔΟΥΣ ΣΕ 
ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ!

Τα κιγκλιδώματα του γηπέδου Χαριλάου είχαν κριθεί 
ακατάλληλα, δεν επισκευάστηκαν, ο αγώνας Αρη-ΑΕΚ έγινε 
κανονικά και τώρα ένα νέο παιδί, ο Ν. Ξηροκώστας, 
(φωτογρ.) κινδυνεύει να μείνει παράλυτο. Ο Μ. Τροχανάς 
καλεί τους οπαδούς της ΑΕΚ σε εξέγερση εναντίον της 
Αστυνομίας, αλλά η Αστυνομία αντεπιτίθεται και η ΠΑΕ 
Αρης εκφράζει τη λύπη της... ΕΕΛ. 53-61



2 Ε ίπαν - Δ εν Είπαν (

Ανδρέας Παπανδρέου Ανδρεας Παπανδρέου II
αποτη 

Θεσσαλονίκη, 
στην περίφημη πια 

συνέντευξη 
Τύπου:

«Η Δ ήμ ητρ α  έχει  
κρίση»

m^*Aae αυτή 
που προκαλεί...

για τη σύζυγό του, 
προς «βλάσφημο» 

δημοσιογράφο: 
«Ακούω  τη γνώ μη  

της, ό π ω ς κ ά θ ε  
άνθρω πος. Α λλά  

π ώ ς  συγκνβερνά; 
Ε γώ  κυβερνώ , 

κύρ ιε...»

" ν 'Σ τ ις  
συνεντεύξεις 
μου πάντα 
βγάζω είδηση!

Γιάννης Καψής
βουλευτής ΠΑΣΟΚ, 

για την 
«προσωπικότητα» 

και το «λάθος» του 
Α. Παπανδρέου 

(«Απογευματινή»): 
«Ο πω ς όλοι οι 

μεγάλο ι η γέτες  δ εν  
ά φ η σ ε  να 

αναπτυχθούν στη  
σκ ιά  του κα ινούργια  

δέντρα»

Θάνος Μικρούτσικος

τώρα: 
«Μην πατάτε τη 
χλόη!»...

υπουργός 
Πολιτισμού, στη 

θεμελίωση εκείνου 
της Θεσσαλονίκης, 

για το Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών 

(«Ε»): 
«...ο β ασ ικό ς  

θ εσ μ ό ς  (!) π ου  μ α ς  
ενέταξε στον  

π α γκ ό σ μ ιο  
πο λιτισ τικό  χάρτη»!!

" V  «ρια φιγούρα 
μ ’ ήθελες και για 
εκμετάλλα/Σβήστε 
με απ’ το χάρτη 
(όις)»

Σκουπιδότοπος το δάσος

Η πινακίδα της 
τοπικής 

αυτοδιοίκησης, στην 
Εκάλη, «απαγορεύει 

αυστηρά» και 
προειδοποιεί ότι η 

δασική «περιοχή 
φυλάγεται ολο το 

24ωρο». Απορία: Από 
ποιον; Και ποιοι 
σκουπιδολάγνοι 

κατάντησαν το δάσος 
της Εκάλης σε 

απερίγραπτης... Ε-

Το αυτοκίνητο του φίλου πήγαινε αργά 
για να «χαρούμε το δάσος». Της Εκάλης. 
Είχε φορτώσει από το σούπερ μάρκετ που 
ακουμπά την εθνική οδό, και το διέσχιζε με 
προορισμό το σπίτι του, μια βίλα - όνειρο 
ζωής. Η χαρά κόπηκε, όταν του είπα: «Από 
σκουπίδια πάτε καλά...».

— Ρε συ, το πρόσεξες;
Λες και απελευθερώθηκε, άρχισε να 

μπαίνει σε δρόμους και δρομάκια, δείχνο- 
ντάς μου «θησαυρούς» υπερκατανάλωσης: 
«Κοίτα ’δώ, κοίτα χάλια!..». Η πλάκα που 
άνοιξα, «απωθημένο» γιατί μένω στο βό
θρο της Αθήνας, στο κέντρο της, έγινε... ρε
πορτάζ.

Παρατηρούσαμε, πια, το «Δάσος της 
Εκάλης». Πηγμένο από αδιαπέραστο πεύ
κο. Απέραντο πράσινο... διανθιζόταν από 
βίλες, περίκλειστες, καλά φρουρούμενες 
από τα φιλοπερίεργα μάτια- έτοιμες όμως 
να γίνουν... φρύγανο, από μια φωτιά. Ενα

κορίτσι μάς προσπέρασε αδιάφορο, κρα
τώντας με το λουρί ένα σκυλί ράτσας...

«Ο κίνδυνος ν’ αρπάξουμε καμιά φωτιά 
και να τρέχουμε είναι σίγουρος» λέει ο φί
λος, που ανέβηκε κοινωνικά και διαμένει 
κοντά στο «παλιόσπιτο» του πρωθυπουρ
γού μας, και το χαίρεται...

Κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο. Οι πα
λιές κοινές αναμνήσεις είχαν ξεχαστεί, το 
δάσος μάς έκαιγε.

— Καλά, πώς το επιτρέπουν και γίνεται 
σκουπιδότοπος; ρωτώ αφελώς.

— Ρώτα την «αυτοδοίκηση», τους αρμόδι
ους, δεν είναι ένας! απαντά κοροϊδευτικά.

— Κι αυτοί που μένουν εδώ, δεν ενοχλού
νται;

— Κορόιδο είσαι; Ποιος τα πετάει;..
Ενας σωρός από πεταμένα λάστιχα

μπροστά μας. Τα προσπερνάμε. Προσπα
θούμε να μπούμε στο δάσος, να ξαποστά
σουμε, αλλά... «φίλε, δεν πάει άλλο, έχει

κλείσει από κλαδιά, έπηξε! Πάμε πίσω στ’ 
αμάξι». Κι εκεί ξεσπάει: «Δεν βάζουν λί
γους εργάτες -Αλβανούς, είπε- να το καθα
ρίσουν! Θ’ αρπάξει και δεν θα μείνει τίπο
τε...».

Γκρινιάζουμε ως Ελληνες και σε λίγο 
βρισκόμαστε στην Κηφισιά για παγωτό.

Μπροστά μου, τώρα, έχω το πακέτο τσι
γάρων όπου έχω σημειώσει μερικούς δρό
μους απ’ όπου περάσαμε με τον Βασίλη 
εκείνο το απόγευμα: Δελφών, Δήμητρος, 
Παπαδάκη, Γρύλλου, Φασίδερη... Βασιλό- 
πουλος... και, να γράψω κάτι που ν’ απευ
θύνεται στον κύριο Σμπώκο, το γενικό 
γραμματέα για τα δάση μας.

Πρόβλημα: Τι να γράψω γι’ αυτά που 
έζησα λίγη ώρα στο ΔΑΣΟΣ; Ρεπορτάζ θα 
υπάρχει όταν θα καίγεται και οι τηλεορά
σεις θα «κάνουν ζωντανό». Αφήνοντας τ’ 
αποκαΐδια για τις εφημερίδες.

ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΖ

Θέλουν την Ιστορία τους

ΤΡΙΤΗ

ϊε π τ ε μ β ρ ιο υ
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Αυτόνομου ιεβομ.. 
Οκεάνου οσίου

Ιήμερα κυκλοφορούν]

λήγουν σε I
2,4,6,8,0 I

Αναστάτωση και αγα
νάκτηση έχει προκαλέσει 
στους κατοίκους των Σμυ- 
ριδοχωριών της Νάξου η 
επικείμενη μεταφορά μη
χανολογικού εξοπλισμού 
του Εναέριου της σμύρι- 
δας, στο Βιομηχανικό 
Μουσείο Σύρου. Χαρα- 
κτηρίζοντάς τη ως «κακό
γουστο αστείο κάποιων 
ανιστόρητων μανδαρίνων 
και πρωτοφανή βανδαλι
σμό», ο Αναπτυξιακός 
Σύνδεσμος της Ορεινής 
Νάξου προέβη σε έντονη 
διαμαρτυρία προς πάσα 
κατεύθυνση.

«Οι θιασώτες αυτής της 
επιχείρησης προσβάλ-

λουντη μνήμη 377 νεκρών 
που πέθαναν από πείνα 
στην Κατοχή γιατί έκλει
σαν τα Σμυριδωρυχεία. 
Για μας, οι μηχανές, τα 
εξαρτήματα και οι σταθ
μοί φόρτωσης είναι συνυ- 
φασμένα με την ίδια μας 
τη ζωή», μας λέει ο πρόε
δρος της Κορώνου, κ. 
Μανόλης Μανωλάς.

Τα Σμυριδωρυχεία εί
ναι διατηρητέα μνημεία 
και ο μοναδικός τόπος 
στην Ευρώπη που παρά
γει φυσικό το προϊόν της 
σμύριδας, κάτι που συγκί- 
νησε ακόμη και τους Γερ
μανούς φίλους της Κορώ
νου που σχεδιάζουν τη

δημιουργία μουσείου 
σμύριδας.

«Ελπίζουμε τα πρωτά
τα να προχωρήσουν στις 
απαραίτητες ενέργειες 
για τη συντήρηση του μνη
μείου και την ανάδειξη 
του ιστορικού μας τόπου. 
Οποιαδήποτε άλλη ενέρ
γεια μόνο ως αρπαγή θα 
την θεωρήσουμε. Ας κα
ταλάβουν επιτέλους τη 
σπουδαιότητά τους, ανα- 
λογιζόμενοι ότι στον 
Α'Παγκόσμιο Πόλεμο οι 
σμυριδεργάτες εξαιρέθη
καν από την επιστράτευ
ση για να εργαστούν στα 
ορυχεία», τονίζει ο κ. 
Μανωλάς. Γ.Α.Κ.

ΤυφΑός ήμην...
Τ υφ λ ό ς ήμην κ α ι ανέβλεψ α. Ε γραψ α 

κ α ι ξανά γρα ψ α  εναντίον του α ερο δρ ο μ ί
ου στα Σηάτα, ώ σπου μελέτησα εμβρι- 
θ ώ ς, στο τελευταίο «Βήμα», αυτή την π ρ ώ 
τη φ ά σ η  τη ς μελέτης «Ο ικονομ ική  α νά 
πτυξη κ α ι χ ω ρ ο τα ξ ικ ό ς  σ χεδ ια σ μ ό ς της 
π ε δ ιά δ α ς  Μ εσογείω ν 1 9 9 5 -2 0 2 0 . Ε ιδ ι
κ έ ς  χ ω ρ ικ έ ς  ρ υθ μ ίσ ε ις  π ερ ιο χ ή ς  Α ερο

δρ ο μ ίο υ  Σπάτω ν» (μεγάλο αλλά 
καλό) κ α ι είπα : Τι κ ά νε ις  βρε ηλί
θ ιε , εδ ώ , με όσα σπουδα ία  σ χε
δ ιάζονται, ώ ς  το 2 0 2 0  η πρωτεύ- 

^  ουσα  θ α  έχει π άε ι α πό  την άλλη 
μερ ιά  του Υμηττού, κ α ι θα  σου 
μ είνει εσένα  η Α θήνα να  σουλα
τσ ά ρ εις  ξένο ιαστος στην Ο μόνοια  
κ α ι το Σύνταγμα, κ ι εσύ, βλάκα, 
γ ρ ά φ ε ις  εναντίον!

Δ ιότι, μ π ο ρ ε ί ο ι εισηγητές της 
μελέτης να  φ ιλ ο δο ξο ύ ν  ότι «το 
νέο  α ερο δρ ό μ ιο  δεν  θα  π ν ιγε ί σε 
κ αμ ία  περ ίπτω σ η α πό  τη δόμηση. 
Δ εν  θέλουμε να  ε π α ν α λ η φ θ ε ί το 

^  φ α ινό μ εν ο  του α ερο δρ ο μ ίο υ  του
■ Ε λληνικού σε κ αμ ία  περίπτω ση,

τόσο γ ια  λό γο υς π ρ ο σ τασ ίας του 
περ ιβάλλοντος όσ ο  κ α ι για  λό
γους α σ φ α λ ε ία ς  τω ν πτήσεων».

Ο μ ω ς στο ρεπορτάζ σημ ειώ νε
ται ότι «ήδη ασκούντα ι π ιέσ ε ις  
α πό  τους ό μ ο ρ ο υ ς δ ή μ ο υς Σ π ά 
των, Κ ορω π ίου , Μ αρκοπούλου, 

Π α ιανίας για  ο ικ ο π εδο π ο ίη σ η  τη ς γεω ρ 
γ ικ ή ς  γης, κατάργηση τη ς αρτιότητας των 
2 0  κ α ι 4  στρεμμάτων, νέο ι όρ ο ι δόμησης, 
νέα  ύψ η  ο ικ ο δ ο μ ώ ν , ν έες  χ ρ ή σ ε ις  γης, 
τρ ο π ο π ο ιή σ ε ις  που (προσέξτε το αυτό) 
δεν  περιλαμβάνοντα ι στις π ρ ο θέσ ε ις  των 
μελετητών». Αλλαι μεν βουλα ί μελετητών, 
άλλα δε  δ ή μ α ρ χο ι κελεύουν.

Και τι δ ιδ ά σ κ ε ι η πείρα ; Δ ιδά σ κ ει π ω ς 
α νέκ α θεν  ο ι κελεύοντες ν ικ ούν  τους βου
λομένους (τους βουλώνουν). Ετσι δεν  έγ ι
νε κ α ι μ ε την Α θήνα; Χ ιλ ιάδες μελέτες 
(καλοπληρω μένες) δ εν  π ήγα ν κατευθείαν 
από  τα σ χεδ ιασ τήρια  στα συρτάρια; Αρα; 
Αρα, β λ α κω δώ ς έγρ α φ α  τόσο κα ιρό  κατά 
του α ερο δρ ο μ ίο υ  στα Σπάτα. Μ ω ρέ Σπά- 
τα κ α ι πάλι Σ πάτα...

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΙΟΣ

Ακτές κατάΑΑηΑες 
για κοΑιίμβηση

Η πρόταση γίνεται από το 
υπ. Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δη μ. Εργων, 
με βάση την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των 
εξετάσεων από τις 
δειγματοληψίες που έκανε 
(Τμήμα Ν ερών) μέχρι 
τώρα. Η συνολική 
αξιολόγηση της ποιότητας 
των νερών και των ακτών 
κολύμβησης θα γίνει στο 
τέλος του προγράμματος: 
ΘΑΣΟ Σ
Αρσανάς, Αστρίς, Θάσος- 
Πόλη Λιμένας, Κίνηρα, 
Λιμενάρια, Μακρύαμμος, 
Παναγία.
Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α
Καλαμιώνες, Κανόνι, 
Κερασιά, Κέρκυρα, 
Κοντογιαλός, Λευκίμμη, 
Μαραθιάς, Μελίκια. 
Λ Ε Υ Κ Α Δ Α  
Νικίανα, Νυδρί, Παραλία 
Καλαμίτσι, Περιγιάλι, 
Πευκούλια-Ποτισιές, Πόντι, 
Πόρος-Ρούδα, Πόρτο 
Κατσίκι.
Μ Η Λ Ο Σ
Αγ. Κυριακή, Απολλώνια, 
Λαγκάδα, Παλαιοχώρι, 
Παπικινού, Πλάθενια, 
Προβατάς.

Π ιν α κ ο θ ή κ η  
Ε .Α β έ ρ ω φ

Συνεχίζονται οι καλλιτεχνικές 
και εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις «Μέτσοβο, 
Σεπτέμβριος 1995» της 
Πινακοθήκης Ε. Αβέρωφ, οι 
οποίες φέτος απευθύνονται 
κυρίως στα παιδιά και τον 
κόσμο της περιοχής.
Σήμερα, 5.30-7 μ.μ., 
εργαστήρι ζωγραφικής με 
τον Κώ στα Π ανιάρα και 
αμέσως μετά (7-8) 
εργαστήρι χαρακτικής με τον 
Μ ανώ λη Χάρο.

ΕΥΛΑΠ

Οπως μας πληροφόρησε η 
εταιρεία, επειδή δεν κατέστη 
δυνατή η τηλεφωνική 
επικοινωνία με τις 
εγκαταστάσεις του 
ταμιευτήρα Μόρνου, δεν 
εκδόθηκε χθες το ημερήσιο 
Δελτίο Αποθεμάτων Νερού



►

Πώς να μην 
π ροεκτείνετε  
μια είδηση...

J ev χάνει
ευκαιρία ο 

διευθυντής μας κάθε 
τόσο να μας το 
επισημαίνει. «Να 
προχωράτε την είδηση, 
να την αναλύετε και να 
την προεκτείνετε...».
Και η αλήθεια βέβαια 
είναι π ω ς έχει δ ίκ ιο . Ο 
αναγνώστης ήδη 
γνω ρίζει για 
παράδειγμα την 
παραίτηση του Κώστα 
Σημίτη από τα 
υπουργεία Β ιομηχανίας 

κ α ι Εμπορίου, αλλά και τους 
λόγους της παραίτησης αυτής. 
Γνωρίζει ό μω ς ο  αναγνώ στης 
(από τηλεοράσεις και 
ρα δ ιό φ ω να ) και τ ις  δηλώ σεις 
συμπαράστασης π ρ ο ς  τον 
πρ ώ η ν  υπουργό από  τους Θ. 
Π άγκαλο, Β άσω  Π απανδρέου, 
Π. Αυγερινό κ α ι άλλους. 
Γ νω ρίζει επ ίσ ης κ α ι την 
παγω μένη επίσημη 
κυβερνητική ανακοίνω ση 
α π ο δ ο χή ς της παραίτησης του 
υπουργού. Και σίγουρα 
γνω ρ ίζει και κάτι άλλο ο 
αναγνώ στης. Π ω ς τα 
π ερ ιθώ ρ ια  ελιγμώ ν του 
πρω θυπουργού για  τον 
ανασχηματισμό που θα 
ακολουθήσει είναι 
περ ιορ ισμένα . Ούτε η Βάσω 
Π απανδρέου θα  δ εχθ ε ί 
υπουργοποίηση ούτε ο  Δ. 
Τσοβόλας ούτε, πολύ 
περισσότερο, ο  Θ όδω ρ ο ς 
Π άγκαλος ή ο  Ευάγγελος 
Γ ιαννόπουλος.

αι η αγω νία  του 
ταλαίπω ρου συντάκτη 

που πρέπει να «προεκτείνει» 
την είδηση να φ τάνει στο 
κατακόρυφο. Οπότε, τι να 
κάνει κι αυτός. Α νοίγει τον 
κατάλογο με τους 170  
βουλευτές του Κ ινήματος, 
δ ιαγράφ ει ονόματα ανθρώ πω ν 
που δεν υπάρχει περίπτω ση να 
υπουργοποιηθούν (είτε γιατί 
δεν το επ ιθυμούν ή για 
ποικίλους άλλους λόγους) και 
εξάγει τα συμπεράσματά του. 
Και ποια είνα ι τα πιθανότερα  
νέα ονόματα που μπορούν να 
εισέλθουν στην κυβέρνηση; 
Εχουμε και λέμε: Ν ικόλαος 
Αφεντουλίδης (βουλευτής 
Κιλκίς), Ηλίας Β λαχόπουλος 
(βουλευτής Κ οζάνης),
Δημήτρης Γαϊτανίδης 
(βουλευτής Πέλλης), Ιω άννης 
Γιαννάκης (βουλευτής 
π ερ ιφ έρειας Αττικής), Ιω άννης 
Δ ριβελέγκας (βουλευτής 
Χαλκιδικής), Γ ιώ ργος Κ ίρκος 
(βουλευτής Θ εσσαλονίκης), 
Λ άλος Κανέλλος (βουλευτής 
Π ειραιά) κ αθώ ς και μερ ικο ί 
άλλοι.
Σ α ς ... ρούμπω σα, κύριε 
διευθυντά!..

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΑΑΚΗΣ

Δεν αποκλείει εκλογές και 
διασπάσεις η Παπαρήγα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διάσπασης του ΠΑΣΟΚ η Αλέκα 
Παπαρήγα κατά την άφιξή της στη Θεσσαλονίκη, με την ευκαιρία της 
ΔΕΘ. Η γ.γ. του ΚΚΕ είπε ότι δεν θα είναι ζημιά για τον τόπο να 
εμφανιστούν στη θέση του ΠΑΣΟΚ -και θα έλεγα και της Ν.Δ.- πολλά 
κόμματα, αλλά σημασία έχει τα κόμματα αυτά τι πολιτική θα 
ακολουθούν». Αναφερόμενη δε στις φημολογούμενες κινήσεις 

Πάγκαλου κ.τ.λ. για την ίδρυση νέου κόμματος, παρατήρησε πως «τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που 
εμφανίζονται με τέτοιες τάσεις δεν νομίζω ότι επαγγέλλονται τίποτα καινούργιο».
Σχετικά με την πρωθυπουργική ομιλία στη ΔΕΘ και ειδικότερα τις επαγγελίες περί οικονομικής 
βαλκανικής επέκτασης, η κ. Παπαρήγα τις χαρακτήρισε «ένα νέο κυοφορούμενο σχέδιο Μάρσαλ, 
πιο δυσβάσταχτο και για τους λαούς των Βαλκανίων και για τον ελληνικό λαό».

Π Ο ΛΙΤΙΚΗ 3-7,11
ΑΡΘΡΑ 8-10
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ΣΤΙΣ 12.30 δεν υπήρχε θέμα, στις 2.30 μ.μ... παραϋπήρχε

Η παραίιηοιι ΐημίιη 
και η γκαφα Βενιζέλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ ην αποδοχή της 
παραίτησης Σημίτη 
από τον Πρωθυπουργό 

ανήγγειλε χθες ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Ευάγγελος Βενιζέλος, με 
διαφορά μόλις δύο ωρών 
από τη στιγμή που 
διαβεβαίωσε επισήμως 
τους δημοσιογράφους ότι... 
«φυσικά και δεν υπήρχε για 
την κυβέρνηση ούτε θέμα 
Σημίτη ούτε θέμα 
Ροκόφυλλουί».

Η πρώτη, χρονικά, δήλωση 
του κυβερνητικού εκπροσώπου 
έγινε στην καθιερωμένη συνά
ντηση ρουτίνας με δημοσιογρά
φους, στο υπουργείο Μακεδο- 
νίας-Θράκης στις 12.30 μετά το 
μεσημέρι και αξίζει να παρατε
θεί για το... αστείο του πράγμα
τος:

«Οπως ο ίδιος ο Πρωθυ
πουργός είπε σαφέστατα, για 
την κυβέρνηση φυσικά και δεν 
υπάρχει ούτε θέμα Σημίτη ούτε 
θέμα Ροκόφυλλου. Ο Πρωθυ
πουργός αναφέρθηκε στην οξύ
τητα και τη σοβαρότητα του 
προβλήματος και στην ανάγκη 
να αντιμετωπισθεί αυτό το πρό

βλημα κατά τρόπο συγκεκριμέ
νο. Διότι το πρόβλημα αυτό δεν 
είναι πρόβλημα ενός ή δύο 
υπουργών, είναι πρόβλημα που 
αφορά την εθνική οικονομία 
στο σύνολό της. Και επ’ αυτού 
νομίζω ότι κακώς υπάρχουν πα
ρερμηνείες. Διότι σε περισσό
τερες από τρεις ερωτήσεις ο 
Πρωθυπουργός έδωσε απαντή
σεις, οι οποίες ήταν σαφέστα
τες».
«Ουδέν βχόΑιον»

Το... πρωθυπουργικόν σαφέ- 
στατον έμελλε να αποσαφηνι- 
σθεί στις 2.30 μ.μ. στα σκαλά
κια του μεγάρου «Στάιν», όπου 
ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος με

ύφος όχι και του ευτυχέστερου 
ανθρώπου στη Θεσσαλονίκη 
δήλωνε:

«Οπως ανακοινώθηκε και 
γραπτώς από το υπουργείο Τύ
που και MME, ο υπουργός Βιο
μηχανίας, Ενέργειας και Τε
χνολογίας κ. Κώστας Σημίτης 
υπέβαλε την παραίτησή του. Η 
παραίτηση έγινε αποδεκτή από 
τον Πρωθυπουργό».

«Πώς σχολιάζετε το γεγο
νός...».

«Ουδέν σχόλιον».
«Θα υπάρξει επιστολή του 

Πρωθυπουργού προς τον πα- 
ραιτηθέντα υπουργό;».

«Ουδέν σχόλιον!».
Και ανέβηκε βιαστικά στο 

εστιατόριο του μεγάρου 
«Στάιν», όπου ως προσκεκλη
μένος του Ελληνοαμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου ανέ
πτυξε με ταχύτητα πολυβόλου - 
αλλά πάντα με μεστό λόγο!- το 
θέμα «οι πολιτικές προϋποθέ
σεις ενός ενιαίου βαλκανικού 
χώρου». Οι προσκεκλημένοι, 
ανάμεσά τους η γενική πρόξε
νος των HELA στη Θεσσαλονίκη 
Μίριαμ Χιουζ και ο περιφερει
άρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Κώστας Τσίμας, τον καταχειρο
κρότησαν.

Στους στενούς του συνεργάτες 
το είχε ανακοινώσει από το πρωί

Για τον Κώστα Σημίτη ο κύβος ερρίφθη την 
Κυριακή το απόγευμα, μετά την καθιερω
μένη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη 

Θεσσαλονίκη, όταν αισθάνθηκε εντελώς ακά
λυπτος από την κορυφή της κυβέρνησης για 
τους χειρισμούς του στο τεράστιο πρόβλημα 
των ναυπηγείων.

Την απόφασή του ανακοίνωσε χθες στις εν- 
νιάμισι το πρωί στους στενούς συνεργάτες του 
κατά την τακτική συνάντηση της Δευτέρας. 
Τους ζήτησε ωστόσο να μην την κοινοποιή
σουν μέχρι να τους ειδοποιήσει. Ο ίδιος ενη
μέρωσε στη συνέχεια τον Πρωθυπουργό και 
ανέμενε μέχρι τη μία το μεσημέρι κάποια 
αντίδραση , η οποία, ωστόσο, δεν ήλθε.

Η ύπαρξη παραίτησης του υπουργού Βιο
μηχανίας άρχισε να γίνεται γνωστή μετά τις 
12 το μεσημέρι από σύμβουλο του Πρωθυ
πουργού, ο οποίος τη μετέδιδε εμπιστευτικά 
σε διευθυντικά στελέχη καναλιών και ραδιο
φωνικών σταθμών. Ετσι, στις 12.30, τριάντα 
λεπτά πριν από την έναρξη της προγραμματι

σμένης ευρείας σύσκεψης που θα γινόταν στο 
γραφείο του κ. Λιβάνη για το ναυπηγείο Σκα- 
ραμαγκά, στο διάδρομο του τέταρτου ορόφου 
του υπουργείου Βιομηχανίας εγκαταστάθηκε 
συνεργείο τηλεοπτικού καναλιού.

Από την ώρα αυτή έγινε πλέον φανερό ότι 
κάτι ετοιμάζεται, ενώ σε λίγο η πληροφορία 
άρχισε να μεταδίδεται και από τους ιδιωτι
κούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, μετά τη διαπί
στωση ότι ο υπουργός δεν μετέβαίνε στο γρα
φείο του κ. Λιβάνη στη Βουλή. Η επίσημη 
ανακοίνωση της παραίτησης του υπουργού τε
λικά δόθηκε στη δημοσιότητα στις 13.30 το με
σημέρι.

Ο υπουργός αποχώρησε από το υπουργείο, 
αρνούμενος να κάνει οποιαδήποτε δήλωση, 
στις 4 το απόγευμα συνοδευόμενος από τη σύ
ζυγό του Δάφνη, ενώ επανήλθε αργότερα 
προκειμένου να συναντηθεί με τους γενικούς 
γραμματείς του υπουργείου, στους οποίους 
έδωσε οδηγίες για την αντιμετώπιση τρεχό
ντων θεμάτων του υπουργείου.

\/α γγλικ ά
γαλλικά  

V ιταλικά
•  Μεθοδολογία ειδικά για ενήλικες
•  Οπτικοακονστικά μέσα διδασκαλίας
•  Μεγάλη ποικιλία ωραρίων
•  Λογικά δίδακτρα

Ξ Ε Ν Ε Σ  Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ

?! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
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ΤΟ ΝΕΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 
ΓΙΑΤΟΠΑΣΟΚ
Ανεξαρτήτως των λόγων 
που οδήγησαν τον Κ. 
Σημίτη εκτός 
κυβερνήσεως και Ε.Γ. 
του ΠΑΣΟΚ, το 
«χτύπημα» για το 
κυβερνών κόμμα είναι 
μεγάλο. Οχι γιατί έφυγε 
το συγκεκριμένο 
στέλεχος του, αλλά γιατί 
η δική του αποχώρηση 
ήταν η τελευταία μιας 
σειράς παραιτήσεων και 
αποχωρήσεων που 
επιδεικνύουν το κλίμα 
και προδιαγράφουν ένα 
ζοφερό μέλλον.
Ενας σύντομος 
απολογισμός πιστοποιεί 

του λόγου το
1 «  αλπθές·

>  Πολλά

,

«πρώτα τη
τάξει»
στελέχη του 

§ 2. είναι πλέον 
εκτός: 
Πάγκαλος, 
Βάσω
Παπανδρέου, 
Τσοβόλας,

Γ ιαννόπουλος, 
Κουβελάκης. Η σειρά 
παράθεσης των 
ονομάτων είναι 
ενδεικτική και γίνεται 
χωρίς αξιολόγηση 
ικανοτήτων και 
σπουδαιότητας. Πρέπει, 
όμως, να επισημανθεί 
ότι προέρχονται από 
διαφορετικές πολιτικές 
«σχολές» και πλευρές 
του κόμματος. Εκτός 
κυβερνήσεως και εκτός 
ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ 
βρίσκονται, δηλαδή, και 
«εκσυγχρονιστές» και 
«λαϊκιστές» και 
«παραδοσιακοί» και 
«τεχνοκράτες», για να 
περιοριστούμε σε λίγες 
κατηγορίες 
χαρακτηρισμών.
Ολοι αυτοί έχουν ένα 
κοινό χαρακτηριστικό: 
Ανήκουν στους 
λεγάμενους 
«διαφωνούντες», δεν 
είχαν τη συμπάθεια του 
«κύκλου εξουσίας»
(νέος όρος που 
ανέφερε χθες ο κ. 
Σημίτης) ή
συγκρούστηκαν με τον 
κομματικό μηχανισμό.
Αν επιδίωξη του 
Πρωθυπουργού και 
όσων απαρτίζουν αυτό 
τον «κύκλο» ή της 
κομματικής ηγεσίας 
είναι ν’ απαλλαγούν από 
κάποιους ή όλους τους 
«ενοχλητικούς», σχεδόν 
τα έχουν καταφέρει. Το 
αν αυτή η τακτική θα 
οδηγήσει και σε 
καλύτερη λειτουργία της 
κυβέρνησης και του 
κόμματος είναι κάτι που 
θα φανεί σύντομα.
Ενα, όμως, είναι βέβαιο. 
Οτι η εικόνα που ο 
οπαδός του ΠΑΣΟΚ και 
γενικότερα ο πολίτης 
βλέπει, έχει πολύ 
σκούρα χρώματα και 
κοντεύει να γίνει 
κατάμαυρη. Η λέξη 
«διάλυση», που 
χρησιμοποιεί η 
αντιπολίτευση, μπορεί 
να είναι υπερβολική. Σε 
λίγο, όμως, ο όρος 
«αποσύνθεση» θα 
ταιριάζει απολύτως. Και, 
δεν υπάρχει κανένα 
σημάδι ότι ο κατήφορος 
αυτός μπορεί κάπου να 
γίνει ευθεία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΛΙΑΣ

ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν αποδέχομαι τον όρο να ενταχθώ στους μονίμως συμφωνούντες ·  Τον υποστηρίζουν Βάσω, Πάγκαλος, Αυγερινός, Γιαννόπουλος

παγωοε μ παςοκ π 6ιπλή ΜΜίαιοη
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Σ αν βόμβα έπεσε χθες 
στην κυβέρνηση και στο 
ΠΑΣΟΚ η διπλή παραί

τηση του Κώστα Σημίτη, ο 
οποίος απάντησε αμέσως στην 
προχθεσινή αποδοκιμασία του 
από τον πρωθυπουργό, καταγ
γέλλοντας έναν εξωθεσμικό 
«κύκλο εξουσίας» και καθι
στώντας σαφές ότι δεν μένει 
στην κυβέρνηση αποδεχόμε
νος τον όρο να μην εκφράζει 
διαφωνίες και να ενταχθεί 
στους «μονίμως συμφωνού- 
ντες».

Η παραίτησή του μπορεί να 
αναμενόταν μετά την προχθε
σινή δήλωση του Α. Παπαν
δρέου στη Θεσσαλονίκη, ότι 
είναι δυσαρεστημένος για την 
πολιτική του υπουργείου Βιο
μηχανίας στο θέμα των Ναυ
πηγείων, αλλά προκάλεσε 
«παγωμάρα» στην κυβέρνηση 
και στο ΠΑΣΟΚ και νέους 
«πονοκεφάλους» στον πρωθυ
πουργό, ο οποίος είναι εκ των 
πραγμάτων πλέον υποχρεωμέ
νος να κάνει κάποια κίνηση 
για να αλλάξει το κλίμα. Αλλά 
τα περιθώρια που έχει είναι 
περιορισμένα, καθώς ανατρέ- 
πονται τα όποια σχέδια να 
ενταχθούν στην κυβέρνηση 
όσο το δυνατόν περισσότεροι 
«διαφωνούντες». Ηδη η Βάσω 
Παπανδρέου, η μοναδική άλ
λωστε που θα μπορούσε να 
αποδεχθεί σχετική πρόσκληση 
(αποκλείονται οι Θ. Πάγκα
λος, Α. Τσοβόλας, Ευάγγ. 
Γιαννόπουλος κ.ά) δεν είναι 
διατεθειμένη να αποδεχθεί, με 
την κατεύθυνση που έχουν πά
ρει τα πράγματα στην κυβέρ
νηση και στο κόμμα.

Δεν το εηεβίωκε 
ο Ανβρέας

Σύμφωνα με ορισμένες πλη
ροφορίες, ο Α. Παπανδρέου

Κώστας Σημίτης: 
Το μεσημέρι 

παραιτήθηκε, το 
βράδυ πήγε το 

Κατράκειο

δεν επεδίωκε να εξωθήσει τον 
κ. Σημίτη σε παραίτηση. ΓΓ 
αυτό, μετά την αρχική έκφρα
ση της δυσαρέσκειάς του, επι
χείρησε να απαλύνει κάπως 
την πρώτη εντύπωση, δηλώνο
ντας ότι δεν καταγγέλλει 
υπουργούς γιατί «πρώτα θα 
έπρεπε να καταγγείλει τον

εαυτό του». Ομως, λίγες ώρες 
αργότερα, δηλαδή το βράδυ 
της Κυριακής, ο κ. Σημίτης πή
ρε την απόφασή του, αφού 
στάθμισε όλα τα δεδομένα. 
Εκρινε ότι:
1. Η παραμονή του στην κυ
βέρνηση, μετά τη δημόσια 
αποδοκιμασία του από τον

πρωθυπουργό, θα μείωνε πολύ 
τόσο το εσωκομματικό όσο και 
το ευρύτερο κύρος του.
2. Και αυτή τη μείωσή του να 
«κατάπινε», θα ακολουθούσαν 
άλλες, καθώς ο ίδιος εκτιμά 
ότι επιχειρείται μια «εκκαθά
ριση» όσων έχουν διαφορετι
κή άποψη και αντίληψη για τη

Αντιπολίτευση: Αλλη μια εκδήλωση 
της κυβερνητικής κρίσης

Ως μια ακόμη εκδήλωση της 
κυβερνητικής κρίσης θεω
ρούν τα κόμματα της αντι

πολίτευσης την παραίτηση Σημί
τη. Θεωρούν επίσης ότι την κύρια 
ευθύνη της κυβερνητικής αποτυ
χίας φέρει ο πρωθυπουργός.

Η Ν.Δ.
Αρχή του τέλους του ΠΑΣΟΚ 

χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος της 
Ν.Δ. Βασ. Μαγγίνας την παραίτη
ση του Κ. Σημίτη. «Οι καθυστερη
μένες και κατόπιν εορτής καταγ
γελίες τού μέχρι χθες χειροκροτη- 
τού κ. Σημίτη πιστοποιούν ότι 
πρωθυπουργός και κυβέρνηση 
δεν υπάρχουν», πρόσθεσε ο κ. 
Μαγγίνας, ο οποίος επέρριψε 
όμως ευθύνες και στον κ. Σημίτη, 
«γιατί δεν είχε το ανάστημα να 
αντιδράσει πριν από το χθεσινό 
διασυρμό του». Ο κ. Μαγγίνας 
ανέφερε ότι «όσα κωμικοτραγικά 
διαδραματίζονται στο ΠΑΣΟΚ 
δεν μας αφορούν, αυτό που εν
διαφέρει το λαό και τη Ν.Δ. είναι 
ο τόπος και τα μεγάλα προβλήμα- 
τά του». Και η δήλωση Μαγγίνα

κατέληξε: «Οσοι συνεχίζουν να στηρίζουν 
αυτή την επιζήμια για τον τόπο κατάσταση 
είναι συνυπεύθυνοι με τον κ. Παπανδρέου 
και υπόλογοι στον ελληνικό λαό. Το ελάχι
στο που οφείλει να πράξει η ολέθρια για 
την Ελλάδα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι 
να εγκαταλείψει αμέσως την εξουσία».

Επίσης, την παραίτηση του πρωθυπουρ
γού ζήτησε ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Γ. 
Βαρβιτσιώτης και πρόσθεσε: «Οι λόγοι 
που επικαλείται ο κ. Σημίτης για την πα
ραίτησή του αποδεικνύουν ότι η εσωκομ
ματική κρίση στο ΠΑΣΟΚ έχει πάρει πλέ
ον διαστάσεις που καθιστούν αδύνατη την 
άσκηση κυβερνητικής πολιτικής».

Ο Σαμαράς
«Οι εξελίξεις επιταχύνονται και είναι το 

αποτέλεσμα του φαύλου κύκλου της κρίσης 
που τροφοδοτούν στην Ελλάδα τα δύο πα
λαιό κόμματα», σχολίασε ο πρόεδρος της 
Πολιτικής Ανοιξης Αντ. Σαμαράς και πρό
σθεσε: «Αυτή τη στιγμή ο καθένας καταλα
βαίνει πόσο δίκιο είχε η Πολιτική Ανοιξη 
όταν έλεγε ότι δεν έχουμε ούτε κυβέρνηση 
ούτε αξιωματική αντιπολίτευση» .

Η Ποπαρήγα
Η παραίτηση Σημίτη πρέπει να τοποθε

τηθεί στο πλαίσιο της κρίσης που μαστίζει 
το κυβερνών κόμμα και του αδιεξόδου μιας 
πολιτικής βαθύτατα αντιλαϊκής. Τη δήλωση 
αυτή έκανε φτάνοντας χθες στη Θεσσαλο
νίκη η γ.γ. του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα, που 
ωστόσο δεν απέκλεισε ότι η υποβολή της 
παραίτησης «αντανακλά τις ευαισθησίες 
ενός υπουργού» και ότι στη σημερινή συ
γκυρία έπαιξε το ρόλο του «εξιλαστήριου 
θύματος».

Ο Συνασπισμός
Ο Ν. Κωνσταντόπουλος σε δήλωσή του 

τονίζει ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την 
πολιτική της γίνεται η ίδια μέγιστο πρόβλη
μα πρόσθετης κρίσης. Επίσης, με ανακοί
νωσή της η Πολιτική Γραμματεία θεωρεί 
ότι η παραίτηση Σημίτη είναι μια ακόμη εκ
δήλωση της παταγώδους κυβερνητικής 
αποτυχίας και της κρίσης στο ΠΑΣΟΚ, που 
αλληλοτροφοδοτούνται και κλιμακώνονται 
μέσα σε κλίμα βυζαντινής παρακμής. Και 
προσθέτει: «Με πρωταρχική ευθύνη του 
Ανδρέα Παπανδρέου η κυβέρνηση συνολι
κά οδηγείται σε πλήρη αποτυχία και παρά
λυση, το ΠΑΣΟΚ σε ραγδαία φθορά και 
συνεχή συντηρητική αναδίπλωση και η χώ
ρα σε εντεινόμενη κρίση πολιτικής αντι
προσώπευσης».

λειτουργία της κυβέρνησης 
και του κόμματος.

Κύριος πόϋος 
διαφωνούντων

Με τη χθεσινή κίνησή του ο 
κ. Σημίτης καθίσταται, αντι
κειμενικά, κύριος πόλος τόσο 
των λεγάμενων «διαφωνού- 
ντων» όσο και άλλων στελε
χών, που δεν ανήκουν μεν 
στον άμεσο κύκλο της επιρ
ροής του, αλλά προβληματίζο
νται για την κατάσταση στην 
κυβέρνηση και στο κόμμα και 
βλέπουν με καλό μάτι κάθε 
αντίδραση. Αποδεσμευμένος 
πλέον από τις υπουργικές υπο
χρεώσεις και τα καθήκοντα 
του καθοδηγητικού στελέχους 
του κόμματος, ο κ. Σημίτης 
αναμένεται να εντείνει τη δρα- 
στηριότητά του και να υψώσει 
τους τόνους της κριτικής, επι
χειρώντας παράλληλα να διευ
ρύνει τον κύκλο της επιρροής 
του.

Χθες, πάντως, ο τέως -πλέ
ον- υπουργός πήγε στο «Κα- 
τράκειο» να δει την «Αλκη
στη».

Οι αντιδράσεις 
στην παραίτηση

Οι αντιδράσεις που προκά
λεσε η παραίτησή του είχαν 
διαφορετικές αποχρώσεις:
1. Τον υποστήριξαν όλα τα 
μέλη της ομάδας των «τεσσά
ρων», η οποία αναμένεται να 
δραστηριοποιηθεί και πάλι. 
Αναμένεται μια συνάντησή 
τους τις επόμενες μέρες. Θερ
μό συγχαρητήριο τηλεγράφη
μα του έστειλε ο Ευάγγ. Γιαν
νόπουλος.
2. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
απλώς ότι έγινε αποδεκτή και 
απέφυγε οποιοδήποτε σχόλιο. 
Στενοί συνεργάτες του πρωθυ
πουργού, όμως, καταφέρονταν 
εναντίον του κ. Σημίτη, κατα- 
λογίζοντάς του έλλειψη πολιτι
κής και λάθη στο θέμα των 
Ναυπηγείων και υποστηρίζο
ντας ότι με την παραίτησή του 
επιχείρησε να βγει από τη δύ
σκολη θέση στην οποία είχε 
περιέλθει.
•  Η Χαριλάου Τρικούπη, δη
λαδή ο Α. Τσοχατζόπουλος, 
χαρακτήρισε «ακατανόητη» 
την παραίτηση του κ. Σημίτη 
και από το Εκτελεστικό Γρα
φείο και αντέκρουσε τον ισχυ
ρισμό του ότι είχε τεθεί ο όρος 
να ενταχθεί στους «μονίμως 
συμφωνούντες». Ο κ. Τσοχα
τζόπουλος που επικοινώνησε 
μαζί του, εξέφρασε τη λύπη 
του και τη διαφωνία του για 
την παραίτηση από το ανώτα
το κομματικό όργανο. Ο επί
τροπος στην Ευρωπαϊκή Ενω
ση Χρ. Παπουτσής, με τον 
οποίο ο κ. Σημίτης είχε συ- 
γκρουστεί πρόσφατα, δεν έκα
νε καμία δήλωση. Πληροφο- 
ρήθηκε την παραίτηση στο 
εξωτερικό.

Πριν ανακοινώσει την πα
ραίτησή του, ο κ. Σημίτης επι
κοινώνησε με υπουργούς και 
άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, 
μεταξύ άλλων με τους κ. Λιβά- 
νη, Βενιξέλο, Τσοχατξόπουλο, 
Ααλιώτη, Μανίκα, Παπαϊωάν- 
νου κ.ά. Απευθυνόμενος στον 
πρωθυπουργό, ο κ. Σημίτης εί

πε ότι ουδέποτε πληροφορή- 
θηκε κάποια διαφωνία του για 
την πολιτική του υπουργείου 
ούτε εξέφρασαν διαφωνίες 
εκείνοι που τον εκπροσωπούν. 
«Ούτε με καλέσατε για να με 
πληροφορήσετε για τη διαφο
ρετική σας γνώμη, ώστε να με
ταβάλω πολιτική», αναφέρει 
χαρακτηριστικά.

Ο παραιτηθείς υπουργός 
καταγγέλλει ευθέως τη λει
τουργία ενός «κύκλου εξου
σίας», εννοώντας σαφώς το 
λεγόμενο «περιβάλλον της 
Εκάλης» και άλλους συνεργά
τες του πρωθυπουργού. Πα
ράλληλα, επικρίνει το Ε.Γ. ότι 
«ενισχύει εκείνους που ανή
κουν στον κύκλο της εξουσίας 
και αποδυναμώνει όσους 
έχουν διαφορετική γνώμη».

Πάγκαί)ος, Βάσω, 
Αυγερινός

Ακολούθησαν οι εξής δηλώ
σεις:

Θ. Πάγκαλος: «Ο Κώστας 
Σημίτης έχει την απεριόριστη 
εκτίμησή μου και τον βλέπω 
πάντα με αισθήματα ειλικρί
νειας και φιλίας. Η συνέχιση 
της πολιτικής του δραστηριό
τητας είναι απαραίτητη και 
για την παράταξη και για τα 
λαϊκά συμφέροντα».

Βάσω Παπανδρέου: «Αι
σθάνομαι βαθύτατη θλίψη για
τί με την παραίτηση Σημίτη δι
ευρύνεται η κρίση στο 
ΠΑΣΟΚ. Η έλλειψη συνολι
κής πολιτικής, η ανεπάρκεια 
συντονισμού του κυβερνητικού 
έργου, και η μη λειτουργία των 
κυβερνητικών και κομματικών 
οργάνων έχουν οδηγήσει το 
χώρο μας σε μια αδελφοκτόνα 
διαμάχη με συνέπεια να εντεί-

ΤΟΥ ΚΥΡ

νεται η αποστροφή της κοινω
νίας προς το ΠΑΣΟΚ και την 
πολιτική γενικότερα.

Πιστεύω ότι είμαστε στην 
ύστατη στιγμή. Είμαστε υπο
χρεωμένοι, τόσο ο Πρωθυ
πουργός όσο και τα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ, να αναλάβουμε 
τις ευθύνες μας απέναντι στη 
χώρα και την προοδευτική πα
ράταξη.

Η συνεννόηση και συνευθύ- 
νη των ηγετικών στελεχών του 
κόμματος είναι μονόδρομος, 
για την ενότητα και την προο
πτική του χώρου μας.

Αυτή είναι η πρότασή μου 
εδώ και μήνες. Οι περιστάσεις 
απαιτούν πλέον συνολικές το
μές. Επί μέρους λύσεις δεν 
επαρκούν και δεν θα γίνουν

ΕΝΟ ΚΙΟ 
ΕΙΝΑΙ 

ΑΚΡΙΒΟ... 
ΟΧΙ ΟΜΩΣ 

ΚΑΙ ΤΟ 
ΡΕΥΜΑ!

Τώρα μειώστε το λογαριασμό 
ρεύματος μέχρι και 21.550 δρχ. 

χρησιμοποιώντας τον 
ηλεκτρονικό λαμπτήρα

I OSRAM DULUX EL

VARDAS
εως 30-9-95

Χ Ε Ι ΜΕ Ρ Ι Ν Α  - ΘΕ Ρ Ι ΝΑ

ΣΑΚΚΑΚΙΑ................ ........................ 39.500
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ...................................69.900

ΠΛΕΚΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΟΛΑ 50% 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΜ. - ΘΕΡ. ΕΩΣ 50% 
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΟΛΑ 40%

αποδεκτές ούτε από την κοι
νωνία ούτε από το ΠΑΣΟΚ».

Π. Αυγερινός: «Ο κύριος 
Σημίτης δεν είχε άλλη επιλογή 
και έκανε αυτό που τσυ επέβα
λε η πολιτική του ιστορία. 
Εκτιμώ τη στάση του».

ΠαπούΔιας και 
άηηα στεηέχπ
Κάρολος ΙΙαπούλιας: «Ο κ.
Σημίτης είναι μέλος της ιστορι
κής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, αλ
λά το ΠΑΣΟΚ διαθέτει πλειά
δα στελεχών και αυτό είναι 
γνωστό».
Γ. ΙΙασχαλίδης: «Είναι ευδιά
κριτη πλέον μια σειρά “ευ
φυών λαθών” με τα οποία επι- 
χειρείται ο ευνουχισμός έως η 
εκκαθάριση των διαφορετι
κών απόψεων στο ΠΑΣΟΚ, 
ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζε
ται η ελεγχόμενη μετάβαση 
στο νέο πολιτικό σκηνικό. Το 
κρίσιμο λάθος που πρέπει να 
αποφευχθεί, είναι η επιλεκτι
κή συμμαχία του Α. Παπαν
δρέου μ’ ένα μέρος του 
ΠΑΣΟΚ».
Αλ. Μπαλτάς: «Η παραίτηση 
ήταν υπεύθυνη πολιτική πράξη 
ενός υπεύθυνου πολιτικού». 
Φραγκλίνος Παπαδέλης: «Το
ΠΑΣΟΚ βγαίνει βαθύτατα 
πληγωμένο. Περνάμε μια πολύ 
σοβαρή κρίση».
Γιάννης Μαγκριώτης: «Δεν 
είναι από τις πιο ευτυχείς στιγ
μές του ΠΑΣΟΚ. Αλλά νομίζω 
ότι το ρήγμα είναι στιγμιαίο».

Ο ΡοκόφυΒΠος
Εντύπωση προκάλεσε η... μη 

παραίτηση του αναπληρωτή 
υπουργού Βιομηχανίας Χρ. 
Ροκόφυλλου, ο οποίος χειριζό
ταν το θέμα των ναυπηγείων. 
Σύμφωνα με ορισμένες πληρο
φορίες, ο κ. Σημίτης τού ζήτη
σε να μην παραιτηθεί.

Ο ίδιος απέφυγε να κάνει 
οποιαδήποτε δήλωση.

Το κείμενο της παραίτησης
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης με την οποία ο Κ. Σημί

της γνωστοποιεί την παραίτησή του, είναι το εξής:
«Υπέβαλα την παραίτησή μου από υπουργός και μέλος του 

Εκτελεστικού Γραφείου στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο τσυ 
ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Στην επιστολή παραίτησής 
μου αναφέρω τα εξής:

Σας υποβάλλω την παραίτησή μου από υπουργός Βιομηχα
νίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου μετά τις χθεσινές 
δηλώσεις σας.

Η βιομηχανική πολιτική είχε ανακοινωθεί από τα μέσα του 
1994. Τα επιχειρησιακά προγράμματα που εφαρμόζουν τη νέα 
αυτή πολιτική εγκρίθηκαν την ίδια εποχή. Η κατεύθυνσή της υι
οθετήθηκε στις 15 Μαΐου 1995 με κοινή ανακοίνωση της ΓΣΕΕ 
και του ΣΕΒ.

Η  πολιτική της κυβέρνησης για τις ναυπηγοεπισκευαστικές 
μονάδες συζητήθηκε σε κυβερνητική σύσκεψη στις 30 Ιουνίου 
1994 και επανειλημμένα, έκτοτε, στο αρμόδιο κυβερνητικό όρ
γανο. Η πολιτική που αποφασίστήκε σ’ αυτές τις συσκέψεις 
εφαρμόστηκε.

Δεν πληροφορήθηκα μέχρι σήμερα κάποια διαφωνία σας για 
την πολιτική του υπουργείου. Ούτε εξέφρασαν διαφωνίες εκεί
νοι που σας εκπροσωπούν στις συσκέψεις των κυβερνητικών 
οργάνων. Ούτε με καλέσατε για να με πληροφορήσετε για τη 
διαφορετική σας γνώμη, ώστε να μεταβάλω πολιτική.

Εδώ και καιρό εξελίσσεται μια συστηματική εκστρατεία δια
στρέβλωσης και δυσφήμησης της προσπάθειας του υπουργείου. 
Αιτία δεν είναι η πολιτική του. Αιτία είναι η διαφορετική μου 
γνώμη σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ και 
της κυβέρνησης. Θύμα όμως της εκστρατείας είναι το έργο του 
υπουργείου. Η  πραγματοποίησή τους γίνεται όλο και πιο δύ
σκολη.

Σας έχω επισημάνει ότι η Κυβερνητική Επιτροπή, η οποία θα 
μπορούσε να συντονίσει, στηρίξει ή και διορθώσει πολιτικές, δεν 
λειτουργεί. Επαινοι και κόλαφοι απονέμονται κατά καιρούς με 
κριτήριο τις ισορροπίες εξουσίας. Η  στήριξη του έργου του 
υπουργείου από την κυβέρνηση είναι υπό τις συνθήκες αυτές 
αντικείμενο συνεχούς πολιτικής διαπραγμάτευσης. Εξαρτάται 
από την αποδοχή λύσεων σε θέματα άσχετα από το υπουργείο, 
όπως θέματα λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ Το έργο του υπουργείου 
θα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα εμπόδια όσο αυξάνονται 
οι δυσκολίες του ΠΑΣΟΚ

Το έργο τον υπουργείου, όπως και των άλλων υπουργείων, εί
ναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να εξαρ- 
τάται από συνεχή διαπραγμάτευση και συμβιβασμούς με τον 
κύκλο εξουσίας.

Το Ε.Γ. συνήργησε και ενέτεινε τα φαινόμενα αυτά. Παρά
δειγμα η συνεδρίαση της 8ης Αυγούατου, όταν αποφάσισε, σε 
αντίθεση με την κυβέρνηση, να εξετάσει τις δημόσιες επικρίσεις 
του επιτρόπου κ. Παπουτσή κατά του ΥΒΕΤ. Η λειτουργία του 
σκοπό έχει να ενισχύσει εκείνους που ανήκουν στον κύκλο της 
εξουσίας και να αποδυναμώσει εκείνους που έχουν διαφορετι
κή γνώμη. Δ εν  συνθέτει, αλλά επιδιώκει και προωθεί τις διαφο
ροποιήσεις.

Σας υποβάλλω την παραίτησή μου και από το Ε.Γ.
Οι δηλώσεις σας, στο πλαίσιο που περιέγραψα, περιέχουν ένα 

πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Ορος παραμονής μου στην κυβέρ
νηση και τερματισμού της δημόσιας μείωσής μου είναι η ένταξή 
μου στους μονίμως συμφωνούντες. Είχα απαντήσει σε παρό
μοια μηνύματα τον περασμένο Δεκέμβρη και τον Ιούλη κατά τη 
διάρκεια της Συνδιάσκεψης και σας επαναλαμβάνω και σήμερα 
ότι δεν θυσιάζω την ανεξαρτησία της σκέψης μου.

Θα συνεχίσω να εργάζομαι ως μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ και 
ως βουλευτής για μια διαφορετική λειτουργία της κοινωνίας 
σύμφωνα με τις επιδιώξεις και αρχές του ΠΑΣΟΚ όπως εργά
στηκα από τη στιγμή της ίδρυσής του».

ΣΤΑΔΙΟΥ ·  ΚΟΛΩΝΑΚΙ ·  ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ·  Π. ΦΑΛΗΡΟ ·  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Ν. ΙΩΝΙΑ ·  ΚΗΦΙΣΙΑ ·  ΠΑΤΗΣΙΩΝ ·  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ·  ΧΑΝΙΑ

Αιακμιθείτε, 
με τα Αγγλικά μας

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Το ευέλικτο πρόγραμμα στην Ελληνική πραγματικότητα

"THE FLEXIBLE CH O ICE"
Ο σπουδαστής μαθαίνει

να καταλαβαίνει και να μην “μεταφράζει'1 από μεσάτου. 
Από την πρώτη εβδομάδα αρχίζει να μιλά!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ PROFICIENCY, CAE.
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ΣΕ ΑΝΑΜΜΕΝΑ κάρβουνα υπουργοί και... υπουργίσιμοι

θέμα Ηώρων
ο ανασχηματισμός

ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΜΕΝΟΥ

ΚΑΙ ΙΔΟΥ
ΙΠΠΟΣ
ΧΛΩΡΟΣ

Εχει κάποια οσμή η ε
ξουσία; Αυτή που δεν κά
νει άλλο παρά να αυτο- 
κατέχεται, να μην ξεκολ
λά από τον εαυτό της 
σαν ένα δηλητηριασμένο 
δέρμα; Αν έχει, θα πρέ
πει να είναι βαριά κολλώ
δης, πιθανότατα απωθη
τική. Απλώνεται ένα γύρο 
σ’ όσους την παρατρέ
χουν: αυλικούς, αυλο

δούλους, αρχι- 
τρίκλινους. Και 
πιο κάτω στη 
λαϊκή βάση: 
χειροκρο
τητές, προσκυ
νητές και κρα
τικοδίαιτους. 
Πώς μπορεί σ’ 
ένα δημοκρατι
κό πολίτευμα 
αυτή η εξουσία 
να ενδυθεί και 
να μεταμφιε
στεί; Μπορεί 
να εμφανιστεί 
με το μανδύα 
«ο φίλος του 
λαού» - κι ίσως 
χρειαστεί χρό
νος ωσότου 
αυτός ο μαν
δύας καταστεί 
διάτρητος. 
Μπορεί ακόμη 
και να μετα
μορφωθεί από 
μαρξογενής α
θεϊσμός σε 
πλήρη ελλη
νορθόδοξο

πιετισμό.
Ετερη μεταμόρφωση: 

«Ας είμαστε ρεαλιστές», 
ήτοι έχουμε πάψει πια να 
’μαστέ «εδώ και τώρα σο
σιαλιστές». Μόνο η εξου
σία που προσκυνά τον ε
αυτό της στον καθρέφτη 
της.

Στη συνέντευξη εδώ 
στη Θεσσαλονίκη του 
«προέδρου Ανδρέα» (κα
τά την προσφώνηση του 
ΥΜΑΘ Ντίνου Τριαρίδη) 
την πλήρωσε ο Σημίτης. 
«Είμαι δυσαρεστημένος 
με τον τομέα», είπε. Τον 
τομέα των ναυπηγείων 
δηλαδή, όχι το πρόσωπο 
Σημίτη. Πώς θα μπορού
σε άλλωστε «να καταγγεί
λει έναν υπουργό του». 
Θα τον ζήλευαν και οι 
Φαρισαίοι.

Και ποιος τον είπε τον 
κ. Σημίτη να δηλώσει υ
ποψήφιος διάδοχος και 
συνιδρυτής του ΠΑΣΟΚ; 
Τόσα χρόνια δεν κατάλα
βε ότι Αυτός «δεν είναι 
προγραμματισμένος για 
ν’ αποσυρθεί»; Οταν κι
νείσαι σ’ ένα χώρο γονυ
κλισιών, ίσως υπάρχει κι 
ένα όριο όπου πρέπει να 
σταματήσεις. Κι έτσι δεν 
του έμενε παρά η «ηρωι
κή έξοδος» - για να σώσει 
ό,τι μπορεί από την ψυχή 
του και την «ανεξαρτησία 
γνώμης» του. Την οποία, 
φαίνεται, δυσκολεύεται 
να διασώσει ο Τύπος ολι- 
σθήσας, όπως είπε ο 
Πρωθυπουργός, στην «α
σέβεια και την ανανδρία» 
χτυπώντας τη Δημήτρα.

Ας χτυπήσουν τον ίδιο 
που «είναι αγωνιστής» 
(όπως π.χ. στις φυλακές 
της χούντας). Και εν τέ- 
λει «η Δήμητρα έχει πολι
τική κρίση». Βέβαια, θα 
την αποκαλύψει εν Πά- 
τμω διά της «Αποκαλύψε- 
ως». Και ιδού ίππος χλω
ρός - διά πάσαν μέλλου- 
σα διαδοχολογία.

LE PASOK C’ EST MOI
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΪΣΗΣ

Σ ε «αναμμένα
κάρβουνα» κάθονται 
από χθες το μεσημέρι 

υπουργοί και επίδοξοι 
διάδοχοί τους, καθώς ο 
ανασχηματισμός της 
κυβέρνησης θεωρείται 
θέμα εικοσιτετραώρων, 
μετά την παραίτηση του Κ. 
Σημίτη.

Είναι πιθανόν οι αλλαγές 
στην κυβέρνηση να γίνουν 
ακόμη και σήμερα, αλλά μέχρι 
αργά τη νύχτα δεν υπήρχε κα
μία έγκυρη πληροφορία, κα
θώς ο Πρωθυπουργός κρατού
σε κλειστά τα χαρτιά του ακό
μη και στους στενότερους συ
νεργάτες του.

Ετσι μόνον πληροφορίες 
από υπουργούς και άλλα στε
λέχη μπορεί να καταγραφούν 
και μόνον εκτιμήσεις να γί
νουν. Σύμφωνα με αυτές:
•  Μετά την παραίτηση Σημίτη 
ο Πρωθυπουργός πρέπει να 
κάνει κάποια «εντυπωσιακή 
κίνηση», ώστε να αντιστρέφει 
το αρνητικό για την κυβέρνηση 
και το ΠΑΣΟΚ κλίμα που έχει

0Κώστας Σημίτης γνωρίζει 
από κοντά τον Ανδρέα 
Παπανδρέου εδώ και 30 
χρόνια. Οι σχέσεις τους έχουν 

περάσει από «σαράντα κύμα
τα». Ο μέχρι χθες υπουργός 
Βιομηχανίας και Εμπορίου έχει 
πολιτογραφηθεί ως ο «μονίμως 
διαφωνών», ουδέποτε όμως 
βρέθηκε εκτός του πολιτικού 
και κομματικού χώρου στον 
οποίο στεγαζόταν και ο νυν 
Πρωθυπουργός.

Ο «όμιΒος 
Παπαναστασίου»

Η πολιτική δραστηριότητα 
του Κ. Σημίτη αρχίζει το 1964, 
όταν ιδρύεται ο «Ομιλος Παπα
ναστασίου» του οποίου διετέλε- 
σε γραμματέας. Μέλη αυτού 
του ομίλου ήταν πολλά επιφανή 
(μετέπειτα) στελέχη της δημό
σιας ζωής, όπως οι Σάκης Κα- 
ράγιωργας, Γερ. Νοταράς, Β. 
Φίλιας, Χρ. Ροκόφυλλος, Σπ. 
ΙΙαπασπηλιόπουλος, Αστ. Σχά- 
γκος, Δ. Ράκος, Κ. Τσουκαλάς, 
Μ. Πλωρίτης, Μπ. Πρωτοπα- 
πάς, Γ. Κριμπάς κ.ά. Από τότε 
άρχισε και η συνεργασία του Κ. 
Σημίτη με τον Α. Παπανδρέου. 
Την ημέρα του πραξικοπήματος 
του 1967 ο «Ομιλος Παπανα
στασίου» μετονομάζεται σε 
«Δημοκρατική Αμυνα». Είναι η 
γνωστή αντιστασιακή οργάνω
ση, η οποία εφτά χρόνια αργό
τερα συμμετέχει στην ίδρυση 
του ΠΑΣΟΚ.

διαμορφωθεί. Σύμφωνα μ’ αυ
τήν την άποψη, θα μπορούσε 
δηλαδή να επιλέξει δύο ή τρία

Ο Κ. Σημίτης μετέχει στην 
75μελή ιδρυτική Κεντρική Επι
τροπή του ΠΑΣΟΚ και στις 28 
Δεκεμβρίου του 1974 μετέχει 
στο πρώτο 12μελές Εκτελεστι
κό Γραφείο του Κινήματος. Τον 
Ιανουάριο του 1975 ο Α. Πα
πανδρέου αποφασίζει να δια
λύσει την ΚΕ και να προκηρύ
ξει προσυνέδριο. Ο Κ. Σημίτης 
συντάσσεται με τους διαφωνού- 
ντες, αλλά παραμένει στα ηγε
τικά όργανα. Ωστόσο, στην κρί
ση που ξέσπασε τον ίδιο χρόνο 
στο ΠΑΣΟΚ με τις διαγραφές 
πολλών ηγετικών στελεχών του, 
δεν μετέχει, και για πολλούς 
μήνες απουσιάζει στο εξωτερι
κό. Μέχρι το 1979 μετέχει στο 
ΕΓ.

Τότε αναγκάζεται να παραι
τηθεί με τη «ρετσινιά» του σο
σιαλδημοκράτη, καθώς ως 
υπεύθυνος προπαγάνδας του 
κόμματος είχε κυκλοφορήσει 
μια αφίσα με το σύνθημα «Οχι 
στην Ευρώπη των μονοπωλίων, 
ναι στην Ευρώπη των λαών». 
Ηταν η αντι-ΕΟΚ εποχή του 
ΠΑΣΟΚ, μολονότι οι «σκλη
ρές» θέσεις του είχαν αρχίσει 
να αμβλύνονται ενόψει εξου
σίας. Η αφίσα αυτή στοίχισε 
στον Κ. Σημίτη τη βουλευτική 
έδρα. Ο Α. Παπανδρέου δεν 
τον έβαλε υποψήφιο.

Το ΠΑΣΟΚ «σαρώνει» στις 
εκλογές του 1981 και, προς με
γάλη έκπληξη πολλών και του 
ίδιου του Κ. Σημίτη, ο Α. Πα-

στελέχη και να τα τοποθετήσει 
επικεφαλής κύκλων υπουργεί
ων, όπως είχε κάνει και στο

πανδρέου του αναθέτει το 
υπουργείο Γεωργίας. Η θητεία 
του χαρακτηρίστηκε επιτυχής, 
κυρίως λόγω της καλής παρου
σίας του στα συμβούλια υπουρ
γών της ΕΟΚ. Δεν έχει ιδιαίτε
ρη επιρροή στο κόμμα, ωστόσο 
καταφέρνει και εκλέγεται στις 
πρώτες θέσεις της ΚΕ.

Η παραίτηση 
του '87

Ενα μήνα μετά τις εκλογές 
του 1985 και την απομάκρυνση 
του μέχρι τότε «τσάρου» της Οι
κονομίας Γερ. Αρσένη, ο Κ. Ση
μίτης αναλαμβάνει το υπουρ
γείο Εθνικής Οικονομίας. Η 
ώρα της «ρεαλιστικής στρο
φής» του ΠΑΣΟΚ στην Οικο
νομία έχει σημάνει. Ο Κ. Σημί
της αναλαμβάνει να τη φέρει σε 
πέρας. Αγνοεί το πολιτικό κό
στος, εφαρμόζει ένα «πρόγραμ
μα σταθεροποίησης», αλλά δεν 
έχει υπολογίσει τις κομματικές 
ανάγκες και τις ανάγκες του Α. 
Παπανδρέου. Τον Δεκέμβριο 
του 1987 ο Πρωθυπουργός ανα
τρέπει την εισοδηματική πολιτι
κή και ο Κ. Σημίτης παραιτεί- 
ται. Αρχίζει η περίοδος που αρ
γότερα χαρακτηρίστηκε από το 
σύνθημα «Τσοβάλα δώσ’ τα 
όλα», το οποίο έριξε ο Α. Πα-

παρελθόν. Μάλλον αποκλείε
ται ο ορισμός αντιπροέδρων.
•  Δεν αλλάζουν πιθανότατα οι 
οικονομικοί υπουργοί, ούτε οι 
υπουργοί Εξωτερικών και 
Αμυνας. Πρόβλημα είναι ο 
ορισμός του αντικαταστάτη του 
κ. Σημίτη στο υπουργείο Βιο
μηχανίας, καθώς πρέπει να 
αναζητηθεί πρόσωπο που γνω
ρίζει τα προβλήματα του χώ
ρου. Αλλαγή θα γίνει πιθανό
τατα και στο υπουργείο Τύπου, 
καθώς ο κ. Βενιζέλος έχει από 
καιρό ζητήσει να μετατεθεί αλ
λού. Σύμφωνα με τις φήμες 
που κυκλοφορούν είναι πιθανό 
στο υπουργείο Βιομηχανίας να 
μετατεθεί ο κ. Πεπονής (γνω
ρίζει το υπουργείο από την 
πρώτη οκταετία του ΠΑΣΟΚ) 
και στη θέση του, στο υπουρ
γείο Δικαιοσύνης, να πάει είτε 
ο κ. Βενιζέλος είτε ο νυν ανα
πληρωτής υπουργός Εξωτερι
κών Γ. Α. Μαγκάκης. Αναμέ
νεται επίσης να μειωθεί πολύ ο 
αριθμός των υφυπουργών. Με
ταξύ των απομακρυνόμενων 
φέρονται οι κ.κ. Σκουλαρίκης 
και Μωράΐτης.

πανδρέου σε προεκλογική συ
γκέντρωση στο Περιστέρι.

Ο Κ. Σημίτης έμεινε εκτός 
κυβέρνησης μέχρι τις εκλογές 
του 1989 και την πτώση του 
ΠΑΣΟΚ. Στη μετέπειτα περίο
δο των σκανδάλων και της 
σκανδαλολογίας ο Κ. Σημίτης 
τάχθηκε υπέρ της εξυγίανσης 
της δημόσιας ζωής. Στη διάρ
κεια των δικών τήρησε χαμη
λούς τόνους, υπερασπιζόμενος 
πάντως, τον Α. Παπανδρέου.

Από τις 11 Οκτωβρίου 1993, 
που άρχισε η δεύτερη κυβερνη
τική περίοδος του ΠΑΣΟΚ, ο 
Κ. Σημίτης προΐσταται των 
υπουργείων Βιομηχανίας και 
Εμπορίου. Παράλληλα, είναι 
και μέλος του ΕΓ του ΠΑΣΟΚ.

Η τελευταία δημόσια «σύ
γκρουση» Παπανδρέου - Σημί
τη έγινε στην πρόσφατη συν
διάσκεψη του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. 
Σημίτης είχε ανακοινώσει ότι 
θα είναι στο μέλλον υποφήφιος 
διάδοχος του Α. Παπανδρέου. 
Ο Πρωθυπουργός είχε επιτεθεί 
ανοιχτά στους «διαφωνούντες». 
Ο κ. Σημίτης απάντησε σε αρ- 
χηγικό στιλ. Πριν από λίγες μέ
ρες ξέσπασε η σύγκρουση Ση- 
μίτη-Παπουτσή, στην οποία ο 
μέχρι χθες υπουργός Βιομηχα
νίας διείδε νέα προσπάθεια 
υπονόμευσής του.

Παπανδρέου ■ Σημίτης: 
Τριάντα χρόνια, 
από σαράντα κύματα...

ΘΕΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΙΑ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ  «ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΑΝΔΡΕΑ»
Με θετικά σχόλια 
έγιναν δεκτές στον 
τουρκικό Τύπο οι 
αναφορές του 
πρωθυπουργού Α. 
Παπανδρέου στην 
Αγκυρα,κατά την 
πρόσφατη συνέντευξη 
Τύπου στη 
Θεσσαλονίκη.
Στα δημοσιεύματα 
αναφέρεται ότι «ο 
Ελληνας 
πρωθυπουργός 
απάντησε, μετά από 
μακρύ χρονικό 
διάστημα, για πρώτη 
φορά θετικά στις 
εκκλήσεις της 
Τουρκίας για φιλία και 
μισάνοιξε την πόρτα 
για διάλογο».
Στις εφημερίδες 
τονίζεται η 
πρωθυπουρΥΐκή 
επισήμανση ότι η 
Αθήνα «επιθυμεί 
άριστες σχέσεις με την 
Τουρκία». Οι 
εφημερίδες «Σαμπάχ», 
«Μιλιέτ» και «Χουριέτ» 
χρησιμοποιούν, 
αντίστοιχα, τους εξής 
τίτλους: «Κλάδος 
ελαίας από τον 
Παπανδρέου», «Ο 
Παπανδρέου μισάνοιξε 
την πόρτα» και 
«Πρόσκληση διαλόγου 
από τον Παπανδρέου». 
★Το θέμα των 
διακρίσεων σε βάρος 
της ελληνικής 
μειονότητας στην 
Τουρκία έθεσε 
αντιπροσωπεία της 
οργάνωσης «Ελσίνκι 
γουότς» στον Τούρκο 
υπουργό ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων Αλγκάν 
Χατσάογλου. Ο 
Τούρκος υπουργός 
είπε στον εκτελεστικό 
διευθυντή της 
οργάνωσης Ααρον 
Ρόουντς ότι η 
κυβέρνησή του δεν 
παρεμβαίνει στις 
θρησκευτικές 
υποθέσεις των 
Ελλήνων, κάτι που δεν 
ικανοποίησε την 
οργάνωση ούτε -πολύ 
περισσότερο- το 
ελληνικό τμήμα της.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΕ «3Ε»
ΚΑΙ «ΙΝΤΕΡ- 
ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ»
Ο Πέτρος 
Κωστόπουλος (ο 
γνωστός του «Κλικ»), ο 
Δάκης Ιωάννου («3Ε» 
και «Ιντερκοντινένταλ») 
και οι εταιρείες 
Μαρινόπουλου 
ανήγγειλαν, χθες, τη 
δημιουργία εκδοτικής 
εταιρείας. Σκοπός της 
εταιρείας θα είναι η 
έκδοση περιοδικών 
ποικίλης ύλης και η 
λειτουργία μουσικού 
ραδιοσταθμού. Οσο για 
την έναρξη των 
δραστηριοτήτων της 
προσδιορίζεται το 
μήνα Οκτώβριο.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΣΕ I1
ΚΥΛΙΚΕΙΑ Ακατάλληλες κα
τά 85% είναι οι τροφές που 
ηωλούν στους μαθητές τα 
σχολικά κυλικεία. Θα προσφύ- 
γουν στη Θέμιδα για την κατά
σταση που επικρατεί, προει
δοποιούν οργανώσεις κατα
ναλωτών. Τι επιτρέπεται να 
πωλούν και τι όχι τα κυλικεία 

(ΕΕΑ. 18)

ΤΟΛΗΕ Υπερβολικά γενναιό
δωρος, έχασε τον α ' γύρο -για 
δεύσμευση μέχρι 4 δισ. της 
περιουσίας Παπαδημητρίου- 
αλλά συνεχίζει με την κατάθε
ση κύριας αγωγής, ενώ εκκρε- 
μεί και η μήνυσή του. Σήμερα 
η αίτηση διαζυγίου. (ΙΕλ. 20)

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Μυθικές, α
πρόσιτες, συνδεδεμένες με 
την πολιτική προσφυγιά οι 
πρώην Δημοκρατίες της ΕΣΣΔ 
στην περιοχή, σήμερα κακώς 
θεωρούνται τουρκική «αποι
κία» λένε Ελληνες επιχειρημα
τίες. Επιμένουν ότι η αγορά εί
ναι παρθένα, στα δικά μας μέ
τρα, και οι ευκαιρίες αμέτρη
τες. (ΕΕΑ. 22,43)

ΣΙΝΕΜΑ Διθύραμβοι του ι
ταλικού Τύπου για την έκθεση 
γιγαντοαφίσας του ελληνικού 
κινηματογράφου, που παρου
σιάζεται στη Βενετία, στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων 
Θεσσαλονίκη - Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα 1997.

(ΕΕΑ. 32-33)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κινδυνεύει να 
τιναχτεί στον αέρα πρόγραμ
μα διάδοσης της ελληνικής 
γλώσσας. Τρεις ημέρες πριν 
αναχωρήσουν 18 Ελληνες κα
θηγητές που θα διδάξουν σε 
10 πανεπιστήμια-ινστιτούτα 
της Ρωσίας, της Ουκρανίας 
και της Γεωργίας και οι αρμό
διοι ακόμη να στείλουν τα Βι
βλία. (ΕΕΑ. 22,43)
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(945,12 μονάδες)
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ΔΟΛΑΡΙΟ:
2 3 9 ,8 2 4 »

DM ΜΑΡΚΟ:
1 6 3 ,2 9 3

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ να κλείσει 
και την πόρτα, γιατί σαν 
πολλές δροσιές έπεσαν στα 
βόρεια προάστια...

ΤΡΙΤΗ
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ
'-(ΙΩΆΝΝΙΝΑ

ΒΟΛΟΣ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΜΟΣΧΑ

ΆΘΗΝα
ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΠΑΡΙΣΙ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

•ΖΥΡΙΧΗ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΜΑΣΣΑΛΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

ΛΙΣΑΒΟΝΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΥΠΡΟΣ

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο

Λονδίνο 13 -  19 σ .

Βρυξέλλες 15 -  21 ρ .
Ζυρ«χπ 1 2 - 2 0 σ .
Παρίσι 16 -  21 σ .
Ν. Υόρκη 1 1 - 2 5 1-
Φ ρανκ/ρτη 1 4 - 2 2 α.
Ρώμη 1 8 - 2 9 π·
Λευκωαία 2 1 - 3 5 π·
Μ όοχα 1 2 - 2 2 α.

Γενική πρόβλεψη
ΣΗΜΕΡΑ: Σχεδόν αίθριος 
καιρός.
Ανεμοι: Ασθενείς έως μέτριοι. 
Θάλασσα: Λίγο ταραγμένη έως 
ταραγμένη.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 33 β. 
ΑΥΡΙΟ: Ο ίδιος καιρός. 
Ανεμοι: Ασθενείς έως μέτριοι, 
θερμοκρασία: Ανοδος.

Αττική
ΣΗΜΕΡΑ: Αίθριος καιρός. 
Ανεμοι: Ασθενείς έως μέτριοι. 
Θάλασσα: Λίγο ταραγμένη έως 
ταραγμένη.
θερμοκρασία: Από 21 έως 32 β. 
ΑΥΡΙΟ: Ο ίδιος καιρός. 
Ανεμοι: Ασθενείς έως μέτριοι, 
θερμοκρασία: Μικρή άνοδος.

Θεσσαλονίκη 
ΣΗΜΕΡΑ: Αίθριος καιρός. 
Ανεμοι: Ασθενείς.
Θάλασσα: Λίγο ταραγμένη, 
θερμοκρασία: Από 19 έως 29 β.

ΑΥΡΙΟ: Ο ίδιος καιρός.
Ανεμοι: Ασθενείς. 
Θερμοκρασία: Στα ίδια επίπεδα.

Ε Λ Λ Α Δ Α

Α λεξ/πο λη 13 - 27

Κέρκυρα 19 - 30

Λάρηα 18 - 33

Αγρίνιο 18 - 32
Γιάννινα 15 - 28
Πάτρα 18 - 30

Καλαμάτα 19 - 29
Ρόδος 20 - 29
Ηράκλειο 20 - 31

Μαύρη Τρύπα
QΤελικά, αντί να κλείσει η κυ- 

I βέρνηση τα ναυπηγεία, θα κλεί- 
σονν τα ναυπηγεία την κυβέρνηση!

(-xyjx Ή, μάλλον, θα κλείσουν και 
τα δύο μαζί, εκκαθαριζόμενα 

εν (υποτιθέμενη) λειτουργία.

Αλλα καράβια επισκευάζο- 
νται στα ναυπηγεία κι άλλα 

βουλιάζουνε.

□ Κον Ανδρέα Παπ.: Ε, και σας 
ό,τι σας φωτίσει ο Θεός.

w j v  Αλλος κ(υβ)ερνά (;) κι άλλη 
(κατα)πίνει.

^  Α  Πες μας τώρα πρόεδρε ότι 
ρώτησες και τη Αήμητρα αν 

πρέπει να διώξεις τον Σημίτη και ό
τι αυτή διαφώνησε αλλά δεν της πέ
ρασε τελικά.

□ Τράλανέ μας μεγάλε. Είσαι ο 
πιο θεόρατος.

Θέλανε και... γεύματα οι τέσ- 
σερις! Τελικά τούς έφαγε α-σερις. 

πό μόνος του.

Κον Κ. Σημίτη: Το ηθικό δί- 
δαγμα; Ολοι Περα(ο)τικοί 

είμαστε!

Οπως γράφει και η εφημερίς 
«Νέα Ανατολή» (όργανο της 

Κ.Ε. της Οργάνωσης για την Ανασυ
γκρότηση του ΚΚΕ) η Μιμή είναι 
μια ρωσόδουλη Φρειδερίκη και... 
Νέο τέρας του σοσιαλφασισμοϋ.

Και διευκρινίζει: «Η Μιμή 
προορίζεται για πολιτική έκ

φραση της ρωσόόουλης κλίκας μέ
σα στην Εκκλησία, στα πλαίσια της 
νέας “Φρειδερίκης”»...

Και συνεχίζει: «ΓΤ αυτό κτί- 
στηκε η βίλα-παλάτι, για να 

μπορεί άνετα από εκεί η Λιάνη να 
οργανώνει τις ίντριγκές της και να 
δουλεύει τις συμμαχίες της με το πια 
αντιδραστικά τμήματα της αστικής 
τάξης!».

I— I Δυστυχώς η εφημερίδα «Νέα 
I__ I Ανατολή» δεν έχει πλήρη ανά
λυση για το ρόλο της πισίνας στο νέο 
διεθνή καταμερισμό «αρπαχτών».

Κον Ανδρέα Βουτσινά: Αυτό 
το νέο στιλ με το πηγούνι στο 

χέρι και το ματάκι ελαφρώς λάγνο, 
από πού το ξεσήκωσε η Μιμή; Α π ’ 
τη Στάη;

(Πάλι καλά δηλαδή. Σκε- 
φθείτε να ’χε υιοθετήσει στιλ 

Αιβανοϋ!).

□ Αν έχει πολιτική κρίση δεν ξέ
ρουμε, αλλά από όρεξη άλλο τί

ποτα.
Συνήθως ο αντι-σημιτιαμός
είναι προάγγελος πολύ μεγα

λύτερων δεινών.
Τουλάχιστον όμως δεν τον έ- 

** βάλε σε φούρνο αερίων να 
τον κάψει (Προς το παρόν).

Οπως είπε κι ο Κώστας Σημί- 
I της, δεν είμαι διαθετειμένος να 

θυσιάσω την ανεξαρτησία της σκέ
ψης μου. Για leasing το συζητάμε.
/-k /jv  Είπε κάποτε ο Αακάν (και 

μου είπε εμένα ο Τριάντης): 
«Θα απαντώ μόνο στις ερωτήσεις 
των θαυμαστών μου».

Αν μιΑάμε 
για στρατηγική!

Μεγάλη πλάκα έχει η λ ε γ ά μ ε ν η  
αντιπολίτευσή. Ο,τι κι αν συμβεί, 
από... σεισμό έως ανατιμήσεις και 
π α ρ α ιτ ή σ ε ις  υπουργών, η αντί
δρασή της είναι πάντα ίδια!

—  Η Ν.Δ. καλείτον Π ρ ω θ υ π ο υ ρ 
γ ό  να παραιτηθεί.

—  Κι η ΠΟΛ.ΑΝ. καταγγέλλει το 
σ τ ε ίρ ο  δικομματισμό!

Αν μιλάμε για έλλειψη στρατηγι
κής.

Θα μου πείτε, άλλο Αακάν κι 
—  άλλο βλακάν, αλλά... ουπς! 
Δεν θέλω ευκολίες.

□ Μας πρήξανε με τα... χάλια 
των σχολικών αιθουσών! Κι ε

μείς σε δημόσιο-ερείπιο πηγαίναμε 
(τιμημένη Φωκίωνος), αλλά μια χα
ρά ντουβάρια βγήκαμε.

Κον Μ. Εβερτ: Μάντεψε τι 
K~r^ r  θα δηλώσεις αύριο!! («Να 
παραιτηθεί η κυβέρνηση»).
^  Α . Μιμή και ξερό ψωμί. (Αν δεν 

το καταλάβατε, είναι η νέα 
εισοδηματική πολιτική).

Θ.Α.

—  ΥΓΕΙΑΝ ΕΧΕΤΕ-------------------------------------------------------------------

Το τεστ κοπώσεως και 
πότε δεν λέει την αλήθεια
Μια νέα μέθοδος, που ανεβάζει τα ποσοστά αξιοπιστίας του, 
παρουσιάστηκε από Ελληνες επιστήμονες στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
Καρδιολογίας. ΑΚΟΜΗ: Το νέφος φέρνει αλλεργίες . Διαβήτης και

ΙΣΧΥΟΥΝ 
ΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ
Από μπέρδεμα του... 

κομπιούτερ, στο χθεσινό 
πρώτο ανταλλάξιμο κου
πόνι για την προσφορά 
του ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕ, παρει
σέφρησαν λέξεις που πα- 
ρέπεμπαν στην προηγού
μενη προσφορά για τα 
1000 ΚΟΚΤΕΙΛΣ. Ζητούμε 
συγγνώμη για το λάθος, 
αλλα τα κουπόνια ισχύουν 
κανονικά. Αλλωστε τα ε
ξώφυλλα της νέας προ
σφοράς αναιρούσαν το 
λάθος!

• Μ ι® ,
Κόψτε και 
κουπόνι. 0  

►  θα αποκτφ 
ένα τόμο τι

► ΑΡΧΑΙΩΝ


