
Κόβονται οριστικά οι γέφ υρες  
με τους «τέσσερις» - Κυβέρνηση  
«αντιστάρ» ετοιμάζει ο Α νδρέας

ΡΑΓΔΑΙΕΣ και εν πολλοίς απρό
βλεπτες εξελίξεις δημιουργούνται 
στο ΠΑΣΟΚ μετά την παραίτηση 
του υπουργού Βιομηχανίας Κ. Σ η 
μ ίτη , μια μέρα μετά τις αιχμές 
που άφησε εναντίον του ο πρω
θυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. 
Το κλίμα στο κυβερνών κόμμα ει-
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ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ
■ ΣΕΛ. 2

ναι βαρύ και ο πρωθυπουργός Α. 
Παπανδρέου ετοιμάζει την απά
ντησή του με ανασχηματισμό ε
ντός της εβδομάδας και κυβέρνη
ση «αντιστάρ». ■  Σελ. 4 -5 , 8

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Βομβαρδίζουν 
και αμάχους 
στη Βοσνία

Λ Σελ. 10
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Κρύβεται 
οΤροχανάς, 

τον καταζητεί 
η Αστυνομία

■ Σελ.32

ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ

Τι θα κάνουμε
το 2007! ■ ΣΕΛ.3,13

Καθάρισε 
η Τζούλια 
με τον Τόλη

ηΣελ. 15



Η κρίση 
στο ΠΑΣΟΚ

ΔΕΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΕ βεβαίως η χθεσινή 
παραίτηση του Κ. Σημίτη. Αναμενό
μενη ήταν μετά την πρωθυπουργική 
συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη. Και 
ήδη στην αλυσίδα της εσωκομματι
κής κρίσης του ΠΑΣΟΚ προστέθη
κε ένας ακόμη κρίκος. Που η ύπαρξή 
του δεν λειτουργεί βεβαίως υπέρ της 
αναστροφής του κλίματος της ανα
σφάλειας και της αβεβαιότητας που 
επικρατεί εδώ και μήνες στο χώρο 
της κυβερνητικής παράταξης.

ΟΙ ΑΝ ΤΙΔΡΑΣΕΙΣ που ήδη κατεγρά- 
φησαν, τόσο στο χώρο της κοινο
βουλευτικής ομάδας όσο και των 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύ- 
ουν ότι η εσωκομματική κρίση ε- 
ντείνεται, με απρόβλεπτες μέχρι 
στιγμής εξελίξεις, καθώς διαφαίνε- 
ται ότι για πρώτη ουσιαστικά φορά 
στην ιστορία του Κινήματος δια
μορφώνεται ένα αντιηγετικό μέτω
πο, στο οποίο συμμετέχουν συγκε
κριμένα και επώνυμα στελέχη.

ΚΙ ΑΥΤΟ είναι ένα γεγονός που ουδείς 
δικαιούται να το παραγνωρίσει, διό
τι δεν συνδέεται μόνο με την πορεία 
και το μέλλον της μεγάλης δημοκρα
τικής παράταξης, αλλά και με την 
πορεία της ίδιας της χώρας, σε μια 
στιγμή που η κυβέρνηση —κατά δή
λωση του ίδιου του πρω
θυπουργού— ετοιμάζεται να δώσει 
τον αγώνα της ανάπτυξης.

ΑΥΤΟ το γεγονός —και τις ιστορικές 
ευθύνες που δημιουργεί— οφείλουν 
να έχουν υπόψη τους οι πάντες και 
ανάλογα να σταθμίσουν τις περαιτέ
ρω ενέργειές τους. Ασχέτως της 
πλευράς στην οποία βρίσκονται σ’ 
αυτή την υπό εξέλιξη κρίση και του 
ρόλου τον οποίο έχουν ως τώρα δια
δραματίσει.

ΚΙ ΑΣΧΕΤΩΣ και της ιδιότητας την ο
ποία φέρουν.
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Μποφόρ σε κυβέρνηση -  Κίνημα
Τ ΟΥΣ ασκούς του Αιόλου α

νοίγει στο κυβερνών κόμμα 
η παραίτηση του κ. Κ. Σημί

τη, καθώς φέρνει με ορμητικό τρό
πο στο προσκήνιο όλα τα προβλή
ματα που συνδέονται με τον τρόπο 
λειτουργίας του κυβερνητι
κού σχήματος, ενώ παράλ
ληλα δημιουργεί αίσθηση 
πολιτικής ρευστότητας.
Ολα δείχνουν ότι ο πρω
θυπουργός θα κινηθεί ταχύ
τατα, επισπεύδοντας τον α
νασχηματισμό σε μια προ
σπάθεια να αναστρέψει τις 
δυσμενείς εντυπώσεις σε ε
πίπεδο κοινής γνώμης, αλ
λά και να κατευνάσει τις α
νησυχίες της λαϊκής βάσης του 
ΠΑΣΟΚ. Με δεδομένο όμως ότι 
τα περισσότερα στελέχη πρώτης 
γραμμής της κυβερνώσας παράτα
ξης ανήκουν πλέον... στις τάξεις 
των διαφωνούντων, αναζητού- 
νται πυρετωδώς «νέοι και άφθαρ
τοι βουλευτές», προκειμένου να 
συγκροτηθεί... υπουργικό
συμβούλιο «αντι-στάρ».
Σελ. 4, 5, 8.

Ο

Απάτην
ΟΛΓΑ

ΤΡΕΜΗ

ΙΔΙΟΣ ο τέως υπουργός Βιο
μηχανίας στην ανακοίνωση της α
ποχώρησής του από την κυβέρνη
ση και το Εκτελεστικό Γραφείο, 
διατυπώνει βαρύτατες κατηγο

ρίες, αποδίδοντας μάλιστα 
ευθύνες και στον ίδιο τον κ. 
Α. Παπανδρέου τόσο για 
το ειδικότερο θέμα των χει
ρισμών στην υπόθεση των 
Ναυπηγείων όσο και για 
τους όρους συμμετοχής των 
στελεχών στο κυβερνητικό 
σχήμα. Συγκεκριμένα, 
υπενθυμίζει με νόημα ότι οι 
φάκελοι της Ελευσίνας και 
του Σκαραμαγκά κινήθηκαν 
βάσει συλλογικών κυβερ

νητικών αποφάσεων και χωρίς να 
μεσολαβήσει... πρωθυπουργική 
διαφοροποίηση ή άλλου τύπου 
παρέμβαση από θεσμοθετημένο 
όργανο.
Επιπροσθέτως, σημειώνει ότι 

βρίσκεται στη δίνη μιας εκστρα
τείας διαστρέβλωσης λόγω των 
διαφορετικών του απόψεων σε ζη
τήματα λειτουργίας της κυβέρνη

σης και της Χαριλάου Τρικούπη 
και υποστηρίζει ότι του ετέθη ως 
όρος παραμονής να προσχωρήσει 
στο μέτωπο των... μονίμως 
συμφωνούντων. Σελ. 4-5.

Η ΚΙΝΗΣΗ Σημίτη, ύστερα και 
από τις εντάσεις των τελευταίων 
εβδομάδων, προκάλεσε σκεπτικι
σμό στο κυβερνών κόμμα και πλη
θώρα αντιδράσεων από βουλευτές, 
ένας εκ των οποίων (ο κ. Γ. 
Πασχαλίδης) μίλησε για... επιλε
κτική συμμαχία του κ. Α. Παπαν
δρέου με ένα μέρος του ΠΑΣΟΚ. 
Δηλώσεις (συμπαράστασης) έκα
ναν και τα υπόλοιπα μέλη της «ο
μάδας των τεσσάρων», εκφράζο
ντας τη λύπη τους για τα δρώμενα, 
ενώ ειδικά η κυρία Βάσω Παπαν
δρέου εξέφρασε την εκτίμηση ότι 
το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται «στην ύστα
τη στιγμή», καλώντας... όλα τα ε
μπλεκόμενα μέρη να αναλάβουν 
τις ευθύνες τους ενώπιον «της 
χώρας και της προοδευτι
κής παράταξης».
Σελ. 4-5.

Ανωνύμου 
του Ελληνος

Π ΟΛΥ προβλη
ματίστηκε, θυ
μάμαι, το μελί- 
νειο τότε 

υπουργείο Π ολιτισμού 
τι να κάνει με κάποιον 
αρχαιοφύλακα, ο οποίος 
αρνήθηκε να εγκαταλεί
ψει το κτίριο του μουσεί
ου της Καλαμάτας κατά 
τις ώρες που εβρυχάτο ο 
Εγκέλαδος. Να του απο- 
νείμει εύφημη μνεία ή να 
τον στείλει στο Πειθαρ
χικό; Οι νόμοι και οι κα
νονισμοί προέβλεπαν 
την παραπομπή και την 
τιμωρία του, επειδή πα- 
ρέβη εντολή των 
προϊσταμένων του...

Τελικά, ο κ. Αλαβάνος, 
εκτιμώ ντας το πνεύμα 
αυτοθυσίας του φύλακα, 
κατέληξε στην απόφαση 
της εύφημης μνείας. Από 
αυτόν τον ταπεινό Ε λλη
να κανένας δεν ζήτησε 
συνέντευξη. Ισως δ ιότι 
το καλό είνα ι συχνά α- 
ντιεμπορικό. Ισως δ ιότι 
η συμπεριφορά του φύ
λακα έθεσε χω ρίς λόγια  
(στη χώρα τω ν λόγων!) 
το πρώτιστο πολιτικό ε
ρώτημα:
Τι αγαπάμε σ’ αυτόν τον 

τόπο και πώς το υπερα
σπιζόμαστε;

Ο φύλακας αποτέλεσε 
τη λαμπρή εξαίρεση. Ο 
κανόνας είναι ο φ ιλοτο
μαρισμός τω ν πολλώ ν. 
Αν αληθεύει η άποψη του 
Ν ίκου Γκάτσου, ότι «ο 
κόσμος πάντα θα προχω
ρεί με τ ις  εξαιρέσεις 
του»... τότε καλά είμα
στε! Αν όχι;

Τ ι θα απογίνουμε αν ο 
κανόνας δολοφονήσει 
τις εξαιρέσεις του; Τι κά
ποτε θα συμβεί, αν οι 
πολλοί —με πολλά μικρά 
καθημερινά πλήγματα—

εξακολουθήσουμε τις  ε
πιθέσεις στην ίδια τη χώ 
ρα μας; Α ν είσθε ελε
γκτές εναέριας κυκλοφο
ρίας ή δασοπυροσβέστες 
ή δάσκαλοι και απεργεί- 
τε σε ώρες αιχμής της 
τουριστικής περιόδου ή 
μεγάλων πυρκαϊών ή εξε
τάσεων, θα μου πείτε ότι 
«η Ελλάδα ποτέ δεν πε
θαίνει». Το ίδιο θα μου 
πείτε και όσοι επιχειρη
ματίες δεν βλέπετε πρό
σωπα πίσω από τους α
ριθμούς. Για να σας απα
ντήσει ο Μ άνος Χατζη- 
δάκις:

«Ψέμα πως τά
χα η Ελλάδα μ  
δεν πεθαίνει πο
τέ. Ψέμα το εμ
βατήριο για  μια 
μη θνήσκουσα 
Ελλάδα. Ψέμα 
και η Ανάσταση 
για  την περί
πτωση μιας χώ 
ρας μη θνή- 
σκουσας και μη αναστη
μένης, αλλά γενναίω ς ε- 
παρμένης». Μ υαλό δεν 
βάλαμε παρόλο που τό
σοι πολύ μας υποδούλω
σαν τόσο πολύ...

Π ΡΟΣ τι όλα αυτά; 
Πού το πάει ο γρά- 
φων; Στο ότι ει- 

σήλθαμε ήδη στον σκλη
ρό πυρήνα της λιτότητας 
και τα πράγματα θα α
γριέψουν. Στο ότι ο πρω
θυπουργός είπε από τη 
Θ εσσαλονίκη ότι «η α

ντιπολίτευση είναι ανύ
παρκτη», νομιμοποιώ 
ντας έτσι τον κ. Μ ιλτιά
δη Εβερτ να αποδείξει το 
αντίθετο, με τρόπους που 
δεν τα ιριάζουν στην ι 
στορική ώρα που δ ιανύ
ουμε. ..

Ισως η δραστηριοποίη- 
ση της αξιωματικής αντι
πολίτευσης κατά τα πρό
τυπα του «βάρβαρου» πα
ρελθόντος (κάποτε μό
νον έτσι«υπήρχες» στην 
Ελλάδα) δ ιευκολύνει 
τον κ. Παπανδρέου στην 
επανασυσπείρωση των 

στελεχώ ν του 
κόμματός του, 
αλλά δεν δ ι
ευκολύνει την 

Μ  υλοποίηση του 
π ε ρ ι λ ά λ η τ ο υ  
και απολύτως 
α ν α γ κ α ί ο υ  
προγράμματος 
σ ύ γ κ λ ι σ η ς .  
Μ ακάρι να κά
νουμε λάθος...

Λέω, λο ιπόν, μήπως 
χρειάζεται να «κλέ
ψουμε» κάτι από εκείνον 
τον φτωχό φύλακα 
(δυστυχώ ς,δεν θυμούμαι 
το όνομά του), ο οποίος 
πριν από δέκα χρόνια πα
ρακούσε τους προϊστα
μένους του καιαρνήθηκε 
να εγκαταλείψ ει το 
μουσείο της Καλαμάτας 
κατά τις  ώρες που ο 
Εγκέλαδος συγκλόνιζε 
τη γη, αφαιρούσε ζωές 
και κατέστρεφε τα έργα 
των ανθρώπων;

Να κλέψουμε κάτι που 
μπορούν να το έχουν ό
λοι οι Ελληνες — πένη- 
τες ή πλούσιοι, πο- 
λυπτυχιούχο ιή  κουτσο- 
γ ρ α μ μ α τ ι ζ ο ύ μ ε ν ο ι ,  
κυβερνώντες ή κυβερνώ- 
μενοι, δραχμοβόροι ή 
δραχμοβίωτοι. Κάτι που 
βρίσκεται στην απάντη
ση του ερωτήματος: Τι α
γαπάμε και πώς το υπε
ρασπιζόμαστε; Εχουμε 
κάτι να φρουρούμε εκτός 
από τα σαρκία της αφε
ντιάς μας και της οικογέ- 
νειάς μας;

Β ΛΕΠΕΤΕ ότι δεν 
χρειάζονται μεγά
λα λόγια και βα

θυστόχαστες αναλύσεις 
για  να προχωρήσουμε ε
μπρός, αλλά απλές κινή
σεις που όσο περισσότε
ροι τις επιχειρούν ταυτο- 
χρόνως τόσο λιγότερο 
δυσάρεστες είναι. Σ’ 
αυτή τη βάση στηρίχθη- 
καν οι ηττημένοι λαοί 
για  να πραγματοποιή
σουν το κατά δημοσιο
γραφικήν ορολογία 
«θαύμα» τους...

Αντιδρώντας ψυχολο
γικά στους τρανούς και 
σπουδαίους που κάθε Σε
πτέμβριο ανεβαίνουν στη 
Θεσσαλονίκη, στραφή
καμε σήμερα σ’ έναν ασή
μαντο που σημαίνει πολ
λά.
Που μίλησε λαμπρά χω

ρίς να πει κουβέντα.
Που τα είπε όλα με το α

νυστερόβουλο παράδειγ
μά του.
Που ξύπνησε μέσα μας 

την αλήθεια, ότι οι τρα
νοί και οι σπουδαίοι δεν 
μπορούν να επιτύχουν 
χωρίς εμάς.
Που σήμερα δεν θυμάται 

πια κανείς το όνομά του...

Από τον 
ΝΑΣΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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π Ο  Λ I Τ I Κ Α

% J i }  ΕΡΡΙΚΟΥ
ΜΠΑΡΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η κρίση στο 
ΠΑΣΟΚ και ο 
ανασχηματισμός

Α Ν δεν κάνω λάθος, άλλες εξελίξεις 
περιμέναμε. Κι άλλες 
σημειώθηκαν. Εκεί που όλα 

έδειχναν ότι οδεύαμε προς μια 
προσπάθεια εκτόνωσης της 
εσωκομματικής κρίσης και συσπείρωσης 
των επώνυμων και προβεβλημένων 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ στο κυβερνητικό 
σχήμα, ξαφνικά οδηγηθήκαμε σε μια 
ρηξη που μεταβάλλει δραματικά την 
εικόνα, κορυφώνει τις αντιπαραθέσεις 
και επιτρέπει μετά βεβαιότητας την 
πρόβλεψη ότι τα πάντα είναι αβέβαια. 
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η 
εξέλιξη αυτή υπήρξε προσωπική επιλογή 
του ίδιου του Α. Παπανδρέου. Οι 
δηλώσεις του στη Θεσσαλονίκη δεν 
άφηναν στον Κ. Σημίτη άλλτ) λύση πέραν 
αυτής που επέλεξε. Αρα η άποψη ότι ο 
υπουργός Βιομηχανίας εξωθήθηκε σε 
παραίτηση όχι μόνο δεν είναι 
υπερβολική, αλλά είναι και λογική και 
βάσιμη. Και -  για να μην κρυβόμαστε 
πίσω από το δάκτυλό μας -  εκείνο που κι 
ο τελευταίος ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ 
πιστεύει είναι ότι η εξώθηση του Κ.
Σημίτη σε παραίτηση συνδέεται άμεσα με 
τα εσωκομματικά παιχνίδια, με τη 
συμμετοχή του στην «κίνηση των 4», με 
τις οποίες διάφορες ή φιλοδοξίες 
εμφανίζεται να έχει.
Κι εκείνο που ενδιαφέρει -  η στήλη το 
έ^ει υπογραμμίσει επανειλημμένα -  δεν 
είναι ο Σημίτης, όπως δεν είναι και 
κανένας από τους επώνυμους ή μη του 
ΠΑΣΟΚ. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι το 
ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Που αν συνεχίσει έτσι 
τότε θα δικαιώσει εκείνους που 
διαβλέπουν ότι οι εκλογές του '97 δεν θα 
το βρουν ενωμένο.

Οπως επίσης ενδιαφέρει και το 
γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται 
στην εξουσία, ότι έχει την ευθύνη 

της διακυβέρνησης του τοπου, ότι εκείνο 
που απασχολεί τον τελευταίο πολίτη 
αυτής της χώρας είναι η αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων του και 
όχι βεβαίως τα μικροκομματικά παιχνίδια 
που οι πάντες -  και όταν λέμε «οι παντες» 
εννοούμε οι πάντες -  παίζουν, 
επιδιώκοντες ή να προωθήσουν 
φιλοδοξίες ή να διατηρήσουν κεκτημένα. 
Και τώρα πάμε για έναν ανασχηματισμό 

που διαφορετικό τον περιμέναμε και 
διαφορετικός θα μας προκύψει. Τι 
σημαίνει αυτό; Με πολύ απλά λόγια, ότι η 
εξαγγελία του, η ανακοίνωση των 
ονομάτων των νέων υπουργών, δεν θα 
μπορέσει ν’ αντιστρέφει το ισχύον κλίμα, 
αφού δεν θα περιλαμβάνει εκείνους που

2 συμμετοχή τους στην κυβέρνηση θα 
δίνε την εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ 

εισέρχεται ενωμένο στη δεύτερη διετία 
του για να δώσει τη μάχη της ανάπτυξης. 
Και είναι και κάτι ακόμη που ασφαλώς το 

γνωρίζει καλά ο πρωθυπουργός. Πως οι 
επιλογές που θα κάνει δεν θα κριθούν 
αποκλειστικά και μόνο από τις όποιες 
ικανότητες εκείνων που θα επιλέξει, αλλά 
και απο τη στάση που έχουν τηρήσει 
στην υπό εξέλιξη εσωκομματική διαμάχη. 
Γιατί, ας μη γελιόμαστε, λίγο πολύ όλοι 
μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα έχουν 
πάρει θέση υπέρ του μεν ή του δε. Κι αν 
οι επιλογές γείρουν υπέρ της μιας μόνο 
πλευράς, τότε πιστεύει κάνεις πώς η 
κρίση δεν θα βαθύνει ακόμη 
περισσότερο;

Βαρύ κλίμα και ραγδαίες εξελίξεις 
στο ΠΑΣΟΚ μετά την παραίτηση του Κ. Σημίτη

ίΜΗΚ ................■

Κόβονται οι γέφυρες
με τους «τεοοερις»

X. Τρικούπη: Ακατανόητη παραίτηση
«ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ» χαρακτήριζαν χθες την π α 

ραίτηση Σημίτη πηγές προσκείμενες στη X. Τρι- 
κούπη, τονίζοντας ταυτόχρονα πω ς ήρθε πλέον 
η ώρα της ευθύνης για κάθε στέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ, αλλά και η ώρα της προώ θησης των α
ποφάσεω ν της Συνδιάσκεψης.

«Λυπούμαστε για την παραίτηση Σημίτη, δεν ή
ταν ευχάριστη στιγμή», ανέφεραν χαρακτηριστι
κά ο ι ίδ ιες πηγές, που  ω στόσο απέδιδαν στον 
υπουργό Β ιομηχανίας ευθύνη για την κατάστα
ση στο υπουργείο Βιομηχανίας.

Παράλληλα, τόνιζαν π ω ς «υπάρχει π ρ ο σ π ά 

θεια τεχνητής δημιουργίας κλίματος και όρων 
παραίτησης, μέσα από  μια άθροιση επιμέρους 
διαφοροποιήσεων».

«Η αναφορά του Κ. Σημίτη στη συνεδρίαση του 
Ε.Γ. της 8ης Αυγούστου είναι πάρα  πολύ κα 
θυστερημένη, ενώ και ο ίδιος συμφώνησε να α
ποδεχθούν όλοι ότι δεν υπάρχει κλίμα», αναφέ
ρουν οι ίδ ιο ι κύκλοι της X. Τρικούπη, που τονί
ζουν παράλληλα ότι ουδέποτε υπήρξε περ ιορ ι
σμός από  το Ε.Γ. στη δ ιακίνηση ιδεών, απόψ εω ν 
και προτάσεων, αν και υπήρχε πρόβλημα με την 
υλοποίηση των αποφάσεων.

Γιαννόπουλος: Θερμά συγχαρητήρια
Εντύπωση, τέλος, προκάλεσε και 

το... συγχαρήτήριο τηλεγράφημα που 
ο π ρ ώ η ν  υπουργός Ε. Γ ιαννόπουλος 
απεστειλε προς τον κ. Σημίτη, αμέσως 
μετά την ανακοίνωση τηή παραίτησης 
του υπουργού Βιομηχανίας:
«Αγαπητέ Κώστα, θερμά συγχαρητή

ρια».
Υπογραφή: «Βαγγέλης»...

Αντιθέτως, ο κ. Τσοχατζόπουλος χα
ρακτήρισε «λάθος» την παραίτηση Ση
μίτη, στην τηλεφ ω νική επ ικο ινω ν ία  
που ο πρώ ην υπουργός είχε μαζί του.

Τέλος, στελέχη του ΠΑΣΟΚ α νη
συχούν για την κατάσταση που δημι- 
ουρνήθηκε και δεν αποκλείεται να α- 
ναλαβουν πρωτοβουλίες εκτόνωσης 
της κρίσης...

Πάγκαλος: Απαραίτητος για το κόμμα
«Δεν θα επαναλάβω πράγματα που έχουν 

λεχθεί και από μένα και από άλλους στο πρό
σφατο παρελθόν.
Ο Κώστας Σημίτης έχει την απεριόριστη ε

κτίμησή μου και τον βλέπω πάντα με αισθή

ματα ειλικρίνειας και φιλίας.
Η συνέχιση της πολιτικής του 

δραστηριότητας είναι απαραί
τητη και για την παράταξη και για τα λαϊκά 
συμφέροντα».

Βάσω: Αδελφοκτόνα διαμάχη
«Αισθάνομαι βαθύτατη θλίψη, γιατί με την 

παραίτηση Σημίτη διευρύνεται η κρίση στο 
ΠΑΣΟΚ.

Η έλλειψη συνολικής πολιτικής, η ανεπάρ
κεια συντονισμού του κυβερνητικού έργου 
και η μη λειτουργία των κυβερνητικών και 
κομματικών οργάνων έχουν οδηγήσει το χώ
ρο μας σε μια αδελφοκτόνα διαμάχη, με 
συνέπεια να εντείνεται η αποστροφή της 
κοινωνίας προς το ΠΑΣΟΚ και την πολιτι

κή γενικότερα.
Η συνεννόηση και συνευθύνη 

των ηγετικών στελεχών του 
κόμματος είναι μονόδρομος για την ενότητα 
και την προοπτική του χώρου μας. Αυτή εί
ναι η πρότασή μου εδώ και μήνες. Οι περι
στάσεις απαιτούν πλέον συνολικές τομές. 
Επιμέρους λύσεις δεν επαρκούν και δεν θα 
γίνουν αποδεκτές ούτε από την κοινωνία ού
τε από το ΠΑΣΟΚ».

«Επιχειρούν εκκαθάριση»
Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Είναι 

ευδιάκριτη πλέον μια σειρά 
“ευφυών λαθών” , με τα ο
ποία επιχειρείται ο 
ευνουχισμός έως η εκκαθά
ριση των διαφορετικών α
πόψεων στο ΠΑΣΟΚ, ενώ 
ταυτόχρονα προετοιμάζε
ται η ελεγχόμενη μετάβαση 
στο νέο πολιτικό σκηνικό.
Το κρίσιμο λάθος που πρέ

πει να αποφευχθεί, είναι η 
επιλεκτική συμμαχία του 
Α. Παπανδρέου μ’ ένα μέ
ρος του ΠΑΣΟΚ.

Αντίθετα, χρειάζονται 
πρωτοβουλίες που θα δημι
ουργήσουν όρους συνύ
παρξης και κοινούς τόπους 
για σύνθεση απόψεων και 
συλλογική συνυπευθυνό- 
τητα».

Εκτιμώ

στάση του
Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: «Την παραίτηση 

Σημίτη ουσιαστικά την ανακοίνω
σε ο πρωθυπουργός στη Θεσσα
λονίκη. 0  κ. Σημίτης δεν είχε άλλη 
επιλογή και έκανε αυτό που του ε
πέβαλε η πολιτική του ιστορία. 
Εκτιμώ τη στάση του».

Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Ρ Α Γ ΔΑΙΕΣ και εν πολλοίς απρό
βλεπτες εξελίξεις, που θέτουν 
σε δοκιμασία την ενότητα του 

κυβερνώντος κόμματος, δρομολογού
νται στο ΠΑΣΟΚ μετά τη χθεσινή πα
ραίτηση του υπουργού Βιομηχανίας 
Κ. Σημίτη τόσο από την κυβέρνηση ό
σο και από το ΕΓ του Κινήματος, ενώ 
ο πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου απα
ντάει με ανασχηματισμό και «κυβέρ
νηση -  αντιστάρ» εντός της εβδομά
δας.

Ο κ. Κ. Σημίτης σήκωσε το γάντι που 
με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο του πέ- 
ταξε ο πρωθυπουργός με τη συνέ
ντευξή του στην ΔΕΘ (όταν τον κατη
γόρησε για  τους χειρισμούς του στα 
Ν αυπηγεία Σκαραμαγκά και άφησε 
αιχμές για τη γενικότερη πολιτική του 
υπουργείου Βιομηχανίας) και... το ξα- 
ναπέταξε στον κ. Παπανδρέου.

«Ορος παραμονής μου στην κυβέρνη
ση και τερματισμού της δημόσιας μεί
ωσής μου —τονίζει στη γραπτή του 
δήλωση που απέστειλε στον πρω
θυπουργό ο Κ. Σημίτης— είναι η έντα
ξή μου στους μόνιμους συμφωνού- 
ντες.

Είχα απαντήσει σε παρόμοια μηνύ
ματα τον περασμένο Δεκέμβρη και τον 
Ιούλη, κατά τη διάρκεια της Συνδιά
σκεψης, και σας επαναλαμβάνω και 
σήμερα ότι δεν θυσιάζω την ανεξαρτη
σία της σκέψης μου».

Ανηομχίε;____________________
Η παραίτηση Σημίτη δημιούργησε 

νέες ανησυχίες στα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ για το μέλλον του κυβερνώ
ντος κόμματος, ακύρωσε ουσιαστικά 
την κατεύθυνση των πολιτικών σχε- 
διασμών του πρωθυπουργού (π.χ. α
ξιοποίηση όλων των στελεχών, ενιαία 
διεύθυνση κ.ά.), ενώ αντέστρεψε σε 
μεγάλο βαθμό το κλίμα που είχε δημι- 
ουργηθεί εναντίον του υπουργού Βιο
μηχανίας για το θέμα των Ναυπηγεί
ων.

Π αράλληλα, συσπειρώνει εκ νέου 
την Κίνηση των 4, η οποία θα συνε
δριάσει εντός της εβδομάδας και ανα
μένεται να ακολουθήσει πλέον 
συγκροτημένη εσωκομματική αντιπο
λίτευση, με τις κεραίες της προς τη βά
ση του κόμματος και την κοινωνία. 
Αλλωστε, ο κ. Σημίτης, πριν ανακοι
νώσει την επιστολή παραίτησής του, 
είχε τηλεφωνική επικοινωνία —εκτός 
του Α. Λιβάνη και του Α. Τσοχατζό- 
πουλου και των συντρόφων του στην 
Κίνηση των 4— με στελέχη εν δυνάμει 
συμμάχους του, όπως ο κ. Στ. Μάνι
κάς, ο Ε. Βενιζέλος, ο Μ. Παπαϊωάν- 
νου, ο Στ. Τζουμάκας, ο Κ. Λαλιώτης.
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Βολές για τη λειτουργία 
της κυβέρνησης και του ΕΓ.

«Δεν θυσιάζω την 
ανεξαρτησία μου»

Τι δείχνει η επιστολή
το ΠΑΣΟΚ και ηανίγκη αναγέννησής του», τονίζουν 
συνεργάτες του τέως -  πλέον -  υπουργού Βιομηχα
νίας, δίνοντας κατ’ αυτόντον τρόπο και το στίγμα της 
προσεχούς τακτικής του. Σύμφωνα με τους ίδιους 
κυκλους:
1. Η απόφαση παραίτησης ελήφθη από τον κ. Σημί

τη αμέσως μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, 
που υπήρξαν η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξε
χειλίσει.
2 . Η επιστολή παραίτησης περιέχει πολλαπλά πολι

τικά μηνύματα, που συνδέονται με τη λειτουργία της 
κυβέρνησης, του πρωθυπουργού, του περιβάλλο
ντος του, καθώς και τη λειτουργία και τον τρόπο δρά
σης του Ε.Γ.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ παραίτησης του 
υπουργού Βιομηχανίας κ. Κ. Ση
μίτη προς τον πρωθυπουργό και 
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Α. Πα- 

πανδρέου έχει ως εξής:
Σας υποβάλλω την παραίτησή μου από 

Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας Τε
χνολογίας και Εμπορίου μετά τις χθεσι
νές δηλώσεις σας.

Η βιομηχανική πολιτική έχει ανακοινω
θεί από τα μέσα του 1994. Τα Επιχειρη
σιακά Προγράμματα που εφαρμόζουν τη 
νέα αυτή πολιτική, εγκρίθηκαν την ίδια ε
ποχή. Η κατεύθυνσή της υιοθετήθηκε στις 
15 Μαΐου 1995 με κοινή ανακοίνωση της 
ΓΣΕΕ και του ΣΕΒ.

Η πολιτική της κυβέρνησης για τις 
ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες συζητή
θηκε σε κυβερνητική σύσκεψη στις 30 

! Ιουνίου 1994 και επανειλημμένα, έκτοτε, 
στο αρμόδιο κυβερνητικό όργανο. Η πο
λιτική που αποφασίστηκε σ’ αυτές τις 
συσκέψεις εφαρμόστηκε.
Δεν πληροφορήθηκα μέχρι σήμερα κά

ποια διαφωνία σας για την πολιτική του 
Υπουργείου. Ούτε εξέφρασαν διαφωνίες 
εκείνοι που σας εκπροσωπούν στις 
συσκέψεις των κυβερνητικών οργάνων. 
Ούτε με καλέσατε για να με πληροφορή
σετε για τη διαφορετική σας γνώμη, ώστε 
να μεταβάλω πολιτική.

Αυσφήμηση__________
Εδώ και καιρό εξελίσσεται μια συστημα

τική εκστρατεία διαστρέβλωσης 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 του γίνε
ται όλο και πιο δύσκολη.

Σας έχω επισημάνει ότι η Κυβερνητική 
Επιτροπή η οποία θα μπορούσε να συντο
νίσει, στηρίξει ή και διορθώσει πολιτικές,

δεν λειτουργεί. Επαινοι και κόλαφοι απο- 
νέμονται κατά καιρούς με κριτήριο τις ι
σορροπίες εξουσίας. Η στήριξη του έργου 
του Υπουργείου από την κυβέρνηση είναι 
υπό τις συνθήκες αυτές αντικείμενο συνε
χούς πολιτικής διαπραγμάτευσης. Εξαρ- 
τάται από την αποδοχή λύσεων σε θέματα 
άσχετα από το Υπουργείο, όπως θέματα 
λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ.
Το έργο του Υπουργείου θα αντιμετωπί

ζει όλο και περισσότερα εμπόδια όσο 
αυξάνονται οι δυσκολίες του ΠΑΣΟΚ.

Το έργο του Υπουργείου όπως και των 
άλλων Υπουργείων είναι προς το συμφέ
ρον του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να ε- 
ξαρτάται από συνεχή διαπραγμάτευση και 
συμβιβασμούς με τον κύκλο εξουσίας.

Το Ε.Γ. συνήργησε και ενέτεινε τα φαι
νόμενα αυτά. Παράδειγμα η συνεδρίαση 
της 8ης Αυγούστου, 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 ενισχύ- 

σει εκείνους που ανήκουν στον κύκλο της

3 . Μεγαλύτερη σημασία έχει η παραίτηση από το 
Ε.Γ., καθώς το πρόβλημα δεν συνδέεται πλέον με ε- 
πιμέρους θέματα της κυβερνητικής πολιτικής,

το έργο του υπουργείου Βιομηχανίας αποτέλεσε μια 
συνιστώσα στην εσωκομματική αντιπολίτευση, με 
μοναδικό στόχο τη μείωση, την αποδυνάμωση και το 
«τσαλάκωμα» του Κ. Σημίτη.
5. Η παραίτηση είναι ένα σοβαρό πολιτικό μήνυμα 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων φθοράς, κρί
σης και αποσύνθεσης που αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ. 
6· Ενα κόμμα που διακρίνεται για τις εσωτερικές του 

διαχωριστικές γραμμές και τη νοοτροπία που χωρίζει 
τα μέλη και τα στελέχη σε εχθρούς και φίλους, δεν έ
χει μέλλον.

εξουσίας και να αποδυναμώσει εκείνους 
που έχουν διαφορετική γνώμη. Δεν 
συνθέτει αλλά επιδιώκει και προωθεί τις 
διαφοροποιήσεις.

Σας υποβάλλω την παραίτησή μου και α
πό το Ε.Γ.

Μήνυμα
Οι δηλώσεις σας, στο πλαίσιο που περιέ

γραψα, περιέχουν ένα πολύ συγκεκριμένο 
μήνυμα. Ορος παραμονής μου στην 
κυβέρνηση και τερματισμού της δημό
σιας μείωσής μου είναι η ένταξή μου 
στους μονίμως συμφωνούντες. Είχα απα
ντήσει σε παρόμοια μηνύματα τον περα
σμένο Δεκέμβρη και τον Ιούλη κατά τη 
διάρκεια της Συνδιάσκεψης και σας επα
ναλαμβάνω 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 κοινω
νίας σύμφωνα με τις επιδιώξεις και αρχές 
του ΠΑΣΟΚ, όπως εργάστηκα από τη 
στιγμή της ίδρυσής του».

Τρεις παραιτήσεις σε 21 χρόνια
ΑΠΟ «σαράντα κύματα» έχει 

περάσει η σχέση του μέχρι 
χθες υπουργού Βιομηχα

νίας Κ. Σημίτη με τον πρω
θυπουργό Α. Παπανδρέου.

Στα 21 χρόνια από την ίδρυση 
του ΠΑΣΟΚ, ο τέως υπουργός 
έχει υποβάλει τρεις παραιτήσεις 
(η τρίτη ήταν η χθεσινή) από θέ
σεις που κατείχε στην κυβέρνηση 
και στο κόμμα.

Η πρώτη παραίτηση υπεβλήθη 
το 1979 από το Ε. Γ. Αφορμή ήταν 
η διαφωνία του Κ. Σημίτη για θέ
ματα ευρωπαϊκής πολιτικής.
Οι καλές στιγμές στη σχέση των 

δύο ανδρών εντοπίζονται στα 
πρώτα χρόνια της εξουσίας του 
ΠΑΣΟΚ. Ο Κ. Σημίτης ήταν 
υπουργός Γεωργίας από το 1981 
έως το 1985, οπότε και ανέλαβε 
το υπουργείο Εθνικής Οικονο

μίας. Τα σύννεφα επανεμφανί
στηκαν στη σχέση του με τον 
πρωθυπουργό, όταν δεν του προ- 
σφέρθηκε κάλυψη για το σταθε
ροποιητικό πρόγραμμα που άρχι
σε να εφαρμόζει και το οποίο είχε 
προκαλέσει αντιδράσεις σε 
υπουργούς και στελέχη του Κινή
ματος.
Στα μέσα του 1987, ο πόλεμος ε

ναντίον του υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας πήρε διαστάσεις.

Στις 27 Νοεμβρίου του ίδιου 
χρόνου υπέβαλε τη δεύτερη πα
ραίτησή του. Ηταν η επόμενη μέ
ρα της συζήτησης στη Βουλή για 
το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθ- 
μητικής Αναπροσαρμογής.

Από τότε η σχέση των δύο αν
δρών πήγαινε από το κακό στο 
χειρότερο, καθώς σχεδόν μόνιμα 
ο κ. Σημίτης εξέφραζε δημόσια τη

διαφωνία του με τον πρω
θυπουργό, τόσο για εσωτερικά 
ζητήματα του ΠΑΣΟΚ όσο και 
για εθνικά θέματα. Τον Αύ
γουστο χου 1989, ο κ. Σημίτης κα
ταψήφισε την εισήγηση του κ. 
Παπανδρέου στη σύνοδο της Κε
ντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

Χτο Βιομηχανίας
Οι κόντρες συνεχίστηκαν μέχρι 

και την εκ νέου ανάληψη της ε
ξουσίας από το ΠΑΣΟΚ το 1993, 
οπότε ο κ. Σημίτης αναλαμβάνει 
το υπουργείο Βιομηχανίας.

Τον Ιούνιο του 1994 ο κ. Σημί
της εξέφρασε τη διαφωνία του με 
την οικονομική πολιτική της 
κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να 
δεχτεί επίθεση από τον πρω
θυπουργό. Ο κ. Παπανδρέου σε 
δηλώσεις του τόνισε πως η δημό

σια διαφωνία υπουργού ισοδυνα- 
μεί με παραίτηση. Η απάντηση 
του κ. Σημίτη ήταν ότι δεν είναι 
δημόσιος υπάλληλος, αλλά συνι
δρυτής του ΠΑΣΟΚ. Στα τέλη 
του 1994 εκδηλώθηκε «η κίνηση 
των τεσσάρων», στην οποία με
τείχε και ο Κώστας Σημίτης.

Ο τέως υπουργός Βιομηχανίας 
είναι από τα ιδρυτικά μέλη του 
ΠΑΣΟΚ. Εχει διατελέσει 
υπουργός Γεωργίας 1981-1985, 
Εθνικής Οικονομίας 1985-1987, 
Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων 1989 (Οικουμενική 
κυβέρνηση), Βιομηχανίας 
1993-1995. Εκλέγεται βουλευ
τής Πειραιά από το 1975
συνεχώς. Ν. ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΕΛ .8

Οι 11
κρίσεις στο 

ΠΑΣΟΚ
Η πολιτική δράση του ΠΑΣΟΚ 

σφράγισε τις εξελ ίξε ις  απ’το 
1974 εως σήμερα.

Σ’ αυτήν την πορεία των 21 ετών δεν έ- 
λειψαν τριβές και εντάσεις.Κάποιες απο 
αυτές αποτέλεσαν μάλιστα, τομή για τη 
διαμόρφωσή του.

Απο τις εσωκομματικές συγκρούσεις 
στο ΠΑΣΟΚ, 11 ξεχωρίζουν. Δεν μπαί
νουν βέβαια σε κοινό παρονομαστή κα
θώς καθεμία είχε τις δικές της ιδιαιτερό
τητες.

Τα σημεία -  τομές που καραγράφονται 
στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ είναι:
ΜΑΙΟΣ -  ΙΟΥΝΙΟΣ 1975: Σύ

γκρουση μεταξύ στελεχών της Δημοκρα
τικής Αμυνας και του ΠΑΚ. Το επίκεντρο 
των συγκρούσεων ήταν «η εκλογή κι όχι ο 
διορισμός Κ.Ε. αλλά και η εφαρμογή δη
μοκρατικών διαδικασιών σε όλα τα επί
πεδα». Το θέμα έκλεισε με τη διαγραφή, 
την απομάκρυνση ή την ουσιαστική αδρα- 
νοποίηση 39 εκ των 65 μελών της Κε
ντρικής Επιτροπής του Κινήματος. Μετα
ξύ αυτών και οι: Σ. Καράγιωργας, Ν. Κων- 
σταντόπουλος, Λ. Βάσσης, Σ.Νέστωρ, 
Μελίνα Μερκούρη, Αγγέλα Κοκκόλα. 
Δ ΕΚ ΕΜ Β ΡΙΟ Σ’76 : Το Κίνημα 

συνταράσσεται απο τη σύγκρουση στε
λεχών του ΠΑΚ με την ΠΑΣΠ. Το αποτέ
λεσμα ήταν η διαγραφή του γραμματέα 
της νεολαίας ΠΑΣΟΚ Γ. Τζάθα, του καθη
γητή Γ. Τσεκούρα και εκατοντάδων με
λών.
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ’80: Λίγο καιρό 

πριν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση διαγρά
φονται στη Θεσσαλονίκη τα μέλη της Κ.Ε. 
Τζιόλας και Τζουβάνος στο πλαίσιο ενός 
γενικότερου προβληματισμού για το ποια 
βήματα πρέπει να γίνουν στο Κίνημα. 
ΙΟΥΛΙΟΣ ’83: Σύγκρουση με συνδι

καλιστές. Διαγράφεται ο γραμματέας 
Εργατικού και μέλος της Κ.Ε. Ν. Καργό- 
πουλος.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ’85: Διαγράφονται 

οι συνδικαλιστές Δ. Πιπεργιάς, Χρ. Κοκ- 
κινοβασίλης, Αλ. Τσώλης, Αλ. Μητρό- 
πουλος, Αννα Καραμάνου, Ρ. Σπυρό- 
πουλος, Γ. Παπαμιχαήλ γιατί διαφωνούν 
με το οικονομικό πρόγραμμα του Κ. Σημί
τη.
ΜΑΡΤΙΟΣ ’86: Διαγράφεται ο Γ. 

Αρσένης γιατί διαφωνεί με το οικονομικό 
πρόγραμμα του Κ. Σημίτη.
7. ΜΑΡΤΙΟΣ ’88: Οι Γ.-Α. Μαγκά- 

κης, Α. Τρίτσης, Ρούλα Κακλαμανάκη 
δηλώνουν «παρών» σε ψηφοφορία στη 
Βουλή -  ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρ
νηση μετά απο πρόταση της ΝΔ -  όταν 
κυριαρχούσε η υπόθεση Κοσκωτά. Ετέ- 
θησαν εκτός κόμματος.
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ’90: Πρωτόγνωρη 

κόντρα Π. Αυγερινού -  Α. Τσοχατζό- 
πουλου για τη θέση του γραμματέα του 
Κινήματος. Εντονες παρασκηνιακές 
διεργασίες στό ξενοδοχείο «Πεντελι
κόν» όπου συνεδρίαζε η Κ.Ε. 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ’92: Διαγράφο

νται απο την κοινοβουλευτική ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ οι X. Καστανίδης, Β. Κεδίκογλου 
και Ηλ. Παπαδόπουλος γιατί καταφέρθη
καν με δηλώσεις τους εναντίον του Προ
έδρου του Κινήματος.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ’94: Ο βουλευτής 

του ΠΑΣΟΚ Πειραιά Γ. Παπασπϋρου και 
πολλά στελέχη του Κινήματος εναντιώ
νονται στις επιλογές για τους υποψήφι
ους δημάρχους και κατεβαίνουν με δικά 
τους ψηφοδέλτια.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ’94: Εκδηλώνεται 

η «κίνηση τω ν4». Οι Σημίτης, Πάγκαλος, 
Αυγερινός και Βάσω Παπανδρέου συνα
ντιόνται στο σπίτι της τελευταίας. Μια 
συνάντηση που σηματοδοτεί εξελ ίξε ις  
στο ΠΑΣΟΚ.

Κ. ΜΑΚΡΗ
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Στην Κύπρο
| Μ Μ  ΜΙΚΗΣ 1: Ο Μί- 
■ Γ  ■  κης Θεοδωράκης
Κ  μ παΡαΗένειαπαΥ°- 
Β  Λ  ρευμένος συνθέ-

■  της γ ΐα 0ρΐσ μέ_
νους. Το κατοχικό καθε
στώς απαγόρευσε σε 
Τουρκοκύπριους πολ ιτ ι
κούς, συνδικαλιστές και 
διανοούμενους να δια
βούν την πράσινη γραμμή 
και να περάσουν στην ε
λεύθερη Κύπρο για να πα
ρακολουθήσουν τη μεγά
λη συναυλία του Μίκη Θε- 
οδωράκη στην οποία είχαν 
προσκληθεί. Ηταν μία 
συναυλία για τα 70χρονα 
του μεγάλου Ελληνα 
συνθέτη, αφιερωμένη από 
τον ίδιο τον Μίκη στον α
γώνα για την επανένωση 
της Μεγαλονήσου.

Η συναυλία έγινε μέσα 
στο ασφυκτικά γεμάτο 
Στάδιο ΓΣΠ της Λευκω
σίας και την παρακολού
θησε όλος ο πολιτικός κό
σμος της Κύπρου με επικε
φαλής τον Πρόεδρο Γλαύ
κο Κληρίδη.

Νέα συναυλία
ΜΙΚΗΣ 2: Μετά από την 

τρίωρη συνάντηση που εί
χε χθες ο Μίκης Θεοδωρά
κης με τον Πρόεδρο Κλη
ρίδη, παρουσία του γ.γ. 
του ΑΚΕΛ Δ. Χριστόφια, 
ο μεγάλος συνθέτης ανα
κοίνωσε ότι προγραμματί
ζει μια νέα μεγάλη 
συναυλία την προσεχή ά
νοιξη αφιερωμένη στην ε
πανένωση της Κύπρου. Η 
συναυλία αυτή θα γίνει 
στη γραμμή αντιπαράτα- 
ξης και θα πάρει μέρος σ ’ 
αυτήν ο Τούρκος συνθέτης 
Λιβανελί, φίλος του Μίκη 
Θεοδωράκη.

Στο καθήκον
ΑΝΑΜΕΣΑ στα 
120.000 πρωτά- 
κια που μπήκαν 
από χθες στα σχο
λικά βάσανα ή

ταν και η εξάχρονη κόρη 
του αναπληρωτή υπουρ
γού Παιδείας Φίλιππου 
Πετσάλνικου. «Ανάγκα
σε» μάλιστα τον πατέρα 
της να ανέβει στο Μαυρο- 
χώρι Καστοριάς για να τη 
συνοδεύσει στα πρώτα της 
σχολικά βήματα. Ο κ. Πε- 
τσάλνικος παρακολούθη
σε τον αγιασμό, έδωσε τις 
σχετικές ευχές στην κόρη 
του και λίγο μετά βρέθηκε 
στην Κοζάνη. Εκεί τον πε- 
ρίμεναν οι σεισμοπαθείς 
γυμνασιόπαιδες του Βαλ- 
ταδωρείου Γυμνασίου, 
που κατά την πρώτη χθεσι
νή μέρα λειτούργησε κα
νονικά.

• Ο ΘΕΑΤΗΣ
εκτάκτως απουσιάζει

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

| |  II Ζ τ η Μ ά ν η
ΣΤΗ Μάνη βρίσκεται τις τελευταίες μέρες ο Χαρί

λαος Φλωράκης και το Σάββατο εξεπλήρωσε μια υπό
σχεση που είχε δώσει στους κατοίκους του μικρού 
χωριού Σαϊδόνα, του «κόκκινου χωριού» της Μάνης.

Στο Σαϊδόνα τον υποδέχθηκαν ο πρόεδρος, το κοι
νοτικό συμβούλιο και όλοι οι κάτοικοι του χωριού.

Ο Χαρίλαος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσό- 
ντων Εθνικής Αντίστασης, ενώ ο γυναίκες του χωρι
ού τον φίλεψαν λάδι, τραχανά (απ’ τους... απλωμέ
νους;) και ρίγανη Ταυγέτου και του ευχήθηκαν υγεία 
και μακροζωία.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η πρώτη
ΤΗΝ ΕΤ-3 επέλεξε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. 

Τόμας Νάιλς για να δώσει την πρώτη του συνέντευξη 
στην Ελλάδα και να μιλήσει για πολλά θέματα.

Για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς -  Αλεξανδρούπο
λης φάνηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Οχι για όσα ανακοι
νωθήκαν μετά τη συνάντήση Παπουλια -  Κόζιρεφ για το 
κλείσιμο του θέματος, αλλά αναφέρθηκε σε προβλήματα 
που υπάρχουν στην Τσετσενία και το Καραρπάχ και ανα
ρωτήθηκε αν θα ξεπεραστούν ώστε να φτάνει το πετρέ
λαιο στή Μαύρη Θάλασσα...

Μια άλλί) επισήμανση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι 
στις κοινές ελληνομερικανικές επιχειρηματικές πρωτο
βουλίες στα Βαλκάνια υπήρξε μικρή μόνο πρόοδος...

Φάνηκε«· από το 
πραί η παραίτηση

ΒΑΡΥ το κλίμα χθες το πρωί στο 
υπουργείο Βιομηχανίας. Το μή
νυμα —όπως και ο κ. Σημίτης— 

το ’χαν πάρει οι συνεργάτες του απ’ 
τη Θεσ/νίκη. Ολοι ήξεραν ότι τα πε
ριθώρια ήταν πολύ στενά... Μα πολύ 
στενά.

Στη 1 το μεσημέρι, που ο υπουργός 
δεν ξεκίνησε για την προγραμματι
σμένη και πολυδιαφημισμένη απ’ τα 
ραδιόφωνα σύσκεψη στο πρω- 
θυπουργικό γραφείο για τα Ναυπη
γεία, οι ενδείξεις έγιναν απόδειξη...

Και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε 
σ’ όλους ότι η κλειστή πόρτα και το 
«όχι τώρα», έκρυβε την παραίτηση. 
Αρχισαν τα έκτακτα δελτία.

Η... δημοσιότητα κορυφώθηκε σύ
ντομα, με το κείμενο παραίτησης που 
εξηγούσε τους λόγους.

Συνωστισμός, αλλά και αποφασι
στικές απαντήσεις απ’ τους συνεργά
τες στους δημοσιογράφους: «Μην πε
ριμένετε αδίκως, δεν θα κάνει δήλω
ση, τα λέει όλα στο κείμενο»...

Και μετά άρχισαν οι επισκέψεις. 
Πρώτος ο βουλευτής της Α' Πειραιά 
Στ. Σουμάκης, όταν βγήκε είχε δώσει 
με σύντομες δηλώσεις το στίγμα...

Ο κ. Κ. Σημίτης αμήχανα αλλά και 
αποφασισμένα γελαστός βγήκε απ’ 
το γραφείο αργά το απόγευμα. Σύμ
βουλοι και συνεργάτες ήταν εκεί για 
να βοηθήσουν όχι απλώς να... προ- 
σπεράσει τις κάμερες.

Οσο για τον αναπληρωτή υπουργό 
κ. Ροκόφυλλο, είπαν πως η δήλωσή 
του της περασμένης βδομάδας ότι η 
παραίτησή του είναι στη διάθεση του 
πρωθυπουργού, ήταν αρκετή...

Ευρω-ααιλήξας
ΣΤΙΣ... Βρυξέλλες νόμιζαν προς στιγμήν ότι 

βρέθηκαν την Κυριακή οι ευρωβουλευτές που 
πήραν μέρος στο συνέδριο «Ο ρόλος των Κοι
νοβουλίων στην Ενωμένη Ευρώπη», που πραγ
ματοποιήθηκε στην Αθήνα, ήταν όμως στην 
Υδρα. Οπου πληροφορήθηκαν απ’ τον δήμαρχο 
του νησιού, ότι οι δύο απ’ τους πέντε χιλιάδες 
μόνιμους κατοίκους του νησιού είναι μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και οι υπόλοιποι Ελλη
νες.

Οσον δε αφορά την Α' τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου, απ’ τα 19 παιδιά τα 12 είναι από χώ- 
ρες-μέλη.

Η έκπληξη ήταν μεγάλη.

Πολύτ€κνος
ΝΑ ΤΟΥ ζήσει. 0  υφυπουργός Εσωτερι

κών Κίμων Κουλούρης απεκιησε το τέ
ταρτο παιδί. Η σύζυγός του Ρούλα και ο ί
διος ήταν πανευτυχείς χθες στο μαιευτή
ριο «Ηρα» κοι δέχονταν συγχαρητήρια 
και πειράγματα που... καταπολεμούν την 

υπογεννητικότητα. Αλλος ένας πολύτεκνος στη Βουλή λοι
πόν ο Κίμωνας, απέκτησε κορπσάκι, σε μια κρίσιμη πολιτικά 
ώρα... Ειλικρινείς ευχές.

I | ΠΟΙΟΣ κυβερνητικός αξιωματούχος είχε προχθές την πιο 
I— I μακρά συνομιλία με τον υφυπουργό παρά τω πρω
θυπουργοί κ. Α. Λιβάνη στο εστιατόριο του «Μακεδονία Παλ- 
λάς», στη Θεσσαλονίκη, λίγο πιο πέρα από το τραπέζι του 
πρωθυπουργού; 0  περιφερειάρχης Α. Μακεδονίας και Θρά
κης κ. Χάρης Τσιώκας, που υλοποιεί μια πολίτικη μη διακρί
σεων έναντι των Ελλήνων μουσουλμάνων.

Α Λ Η Θ Ε Ι Ε Ε
I Κ Α Ι Λ Ι Λ Λ Ο Γ Ι Ι λ  |

Γ} ΕΙΝΑΙ αλήθεια
ς "  ότι οι

νεοφιλελεύθεροι 
ΟΝΝΕΔίτες της «Πρόβας» 
απέκτησαν δικό τους 
γραφείο, μετά την άρνηση 
του προέδρου της ΟΝΝΕΔ 
Πάνου Σιδέρη να τους 
δεχθεί κάτω από την ίδια 
στέγη (Σολωμού και 
Πατησίων); Είναι αλήθεια 
επίσης ότι θα ξεκινήσουν 
τις δραστηριότητες της 
χειμωνιάτικης σεζόν με ένα 
πάρτι, στις 23 Σεπτεμβρίου, 
σε μπαρ της Δροσιάς;

ΕΙΝΑΙ αλήθεια
ότι ο υπουργός 
Βιομηχανίας Κ. 

Σημίτης «συνταξίδεψε» από 
Θεσσαλονίκη προς Αθήνα 
με τον πρόεδρο του ΣΥΝ Ν. 
Κωνσταντόπουλο και ότι 
συζήτησαν τις πολιτικές 
εξελίξεις; Ο Κ. Σημίτης, 
πάντως, είναι γνωστός για 
τις απόψεις του περί 
ανασύνθεσης της 
κεντροδεξιάς παράταξης.

£  ΕΙΝΑΙ αλήθεια
ότι ο κοινοτικός 
επίτροπος Χρ. 

Παπουτσής είχε χθες στη 
Βιέννη επαφές με 
κοινοτικούς αξιωματούχους 
και συνδικαλιστές, για τα 
ευρωπαϊκά δρώμενα; Ο Χρ. 
Παπουτσής βρίσκεται στην 
Αυστρία καλεσμένος της 
«Γουόλ Στριτ Τζόρναλ», 
προκειμένου να μιλήσει σε 
συνέδριο που διαργανώνουν 
οικονομικές εφημερίδες.

ΓΧ ΕΙΝΑΙ αλήθεια
ς-π ότι τώρα

απελευθερωμένοι 
οι «4» θα συγκροτήσουν 
το... ΠΑΣΟΚ Εξωτερικού;

ΕΙΝΑΙ αλήθεια
ότι στέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ (από

εκείνα που δεν θα περίμενες 
ποτέ) φέρεται να είπε: Α, 
ωραία, τώρα ό,τι λέω θα τα 
λέω και για τους δύο;

φ  ΕΙΝΑΙ αλήθεια 
ότι ο κ. Μιχ. 
Παπακωνσταντίν

ου το ’χει -  όπως λέμε -  εδώ 
στο στόμα να αποκαλύψει 
τα ονόματα τριών -  που δεν 
αποκάλυψε, αν και 
αναφέρθηκε σ’ αυτούς και 
στο τελεσίγραφό τους -  που 
απειλούσαν ότι θα ρίξουν 
τον Μητσοτάκη αν ςυνέχιζε 
τις συνομιλίες στη Νέα 
Υόρκη. Ας το θυμηθούν οι 
δύο... εν ζωή σήμερα.

Ο Ι Β Ο Λ ΕΣ  ΤΗ Σ Η Μ ΕΡΑ Σ Από τον ΠΑΥΛΟ ΑΛΕΠΗ

ΤΟ βλέπω το νέο τοπίο με το ποτάμι που 
δεν γυρίζει πίσω. 0  πρόεδρος έ)ζασε τον 
έλεγχο. Το λάθος; Κλασικό. Ανακάτευε το 
κυβερνηπκό έργο στο εσωκομματικό παι-

Τώρα δεν μένει παρά να τα βάλει και με 
τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο...

ΕΚΕΙΝΟΙ τον μείωσε. 0  άλλος 
τα πέταξε. Εγραψε και μια καλή 
επιστολή με πολλαπλά πολίτικα 
μηνύματα...

Αντάρτικο; Κάπως έτσι, γιατί 
υπάρχουν και σύμμαχοι...
Τι θα γίνει τώρα; Τι ανασχηματι
σμός θάναι αυτός με τους ΜΕΝ 
και τους... ΔΕΝ;
Και ποιος θα φέρει την ευθύνη 

τώρα πρόεδρε;
Και τι θα γίνει δηλαδή ο κάθε ενα- 
πομείνας υπουργός, θα... πάρει 2 
υπουργεία; 0  Βιντάλ Σασούν 
υπάκουος είναι;

ΔΙΑΒΑΖΤΕ το καθιστοί για να μην 
πέσετε.
Τι κρίση και μιζέρια μου λέτε. Τα 

στοιχεία μιλάνε. Διαβάστε σήμερα ό
τι ΔΕΝ πάνε καλά οι «δουλειές» της 
Μαφίας.
Τι να πω, φαίνεται ότι... ξύπνησαν 

άλλες «κοινωνικές» ομάδες και κά
νουν τις δουλειές μόνες τους...

ΕΧΑΧΕ τη μάχη για τα 4 δισ. ο Τόλης Βο- 
σκόπουλος.
Και δάγκας και χαμένος...
Αχ τυφλή Δικαιοσύνη, δεν ακούς δισ. -  

κου$;
Αχ άτιμη κενωνία, όλο Τζούλιες θα κερδί
ζουν σ’ αυτή τη ζωή;
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Γράμματα από την επόμενη μέρα Γοάφει ο ΗΛΙΑΣ 
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ

■ΕΛΑ αγόρι μου, μην κλαις πια... «Μ' έφαγε 
η Δήμητρα, σου λέω... Αυτή μου την έστησε 
και με ανάγκασε να παραιτηθώ... Σνιφ...» Ε, τώ
ρα, τι να σου κάνω εγώ; Πες το στη Σεμίνα!

■ ΦΕΥΓΕΙΖ; Ε, εντάξει, Κοστάκη μου, 
δεν είναι και η πρώτη σου φορά: εσύ έ
χεις γίνει μετρ στο «μέσα -  έξω». Και τα 
τρόλεϊ πηγαινοέρχονται κάθε μέρα 
Κολιάτσου -  Παγκράτι, αλλά δεν το 
κάναμε θέμα...
■ ΝΑ ΠΕΡΑΖΕΙ ο επόμενος, παρακαλώ. Μη 

σπρώχνεστε, ρε παιδιά. Με τη σειρά! Μπούλα, 
μην κλέβεις! Ο  Γιαννόπουλος προηγείται -  εί
ναι και κάποιας ηλικίας ο άνθρωπος, να μην 
τον φάει η ορθοστασία...

■ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ να κλείσει την πόρ
τα! (Μην το ξεχάσετε, γιατί ο Κατσιφά- 
ρας γίνεται έξαλλος, όταν οι θυρωροί 
δεν κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά 
τους!)
■ «ΛΕΝ την άντεχα πια την αδικία... Εκείνη η 

κακιά του έβαζε λόγια, κι αυτός συνέχεια με 
υπονόμευε. Εγώ μια χαρά τα πήγαινα στο 
υπουργείο, κι ο τύραννος με μείωσε δημο
σίως, για να με αναγκάσει να προσκυνήσω...»

■ Μ ΑΛΙΣΤΑ. Τώρα τό 'πιασα το σατα
ν ικ ό  σχέδιο: αυτός ο Καλογερίδης 
1 (που τον δούλεψε αγρίως τον ευρω- 
, τμηματάρχη, με την υπόθεση των
ναυπηγείων) ήταν μυστικός πράκτο
ρας της Αυγούστας και έστησε το κόλ
πο μόνο και μόνο για να τον εκθέσει...

■ ΒΡΕ τι τραβάτε κι εσείς οι εκσυγχρονι
στές!

■ ΣΚΕΦ ΤΟΜ ΑΙ, πάντως, τα χθεσινά 
υπό το πρίσμα της φοβερής αποκά
λυψης που έκανε ο παππούς, ότι για το 
γενικό πολιτικό μπάχαλο φταίει η TV, 
και διαπιστώνω πόσο δίκιο είχε (η Δή
μητρα, που του είπε να το πει).
■ ΟΤΙ ο Σημίτης υποκινήθηκε από σκοτει

νούς τηλεοπτικούς κύκλους, είναι προφανές. 
Δεν μπορώ όμως ακάμα να εντοπίσω ποιος α 
κριβώς κρύβεται πίσω του; Ο  Φ ώσκολος δεν 
προλαβαίνει να γράψει και τρίτο καθημερινό 
σίριαλ.
Ο  Μ ικρούτσικος αποκλείεται, λόγω α δ ελ

φού. Και η Ρούλα δεν δίνει δεκάρα για τον ελ
ληνικό μας μικρόκοσμο, διότι σκέφτεται να 
ενδώσει στις αφόρητες πιέσεις του Μπερ- 
λουσκόνι και να μεταφέρει το «Μπράβο» 
στην Ιταλία. Οπότε;

■ ΣΥΝ ΕΧΙΖΑ : Η Κανέλλη (μετά την α
νεπανάληπτη ερώτηση -  σέντρα που 
γέννησε το «εγώ θα την στηρίξω») είναι 
υπερανω πάσης υποψίας -  άσε που ε
τοιμάζεται και για την ΕΡΤ. Ο Λιάτσος 
μου φαίνεται λίγο χλωμός για τόσο με
γάλα κόλπα. Και η Τατιανα Ζτεφανί- 
δου ήταν απασχολημένη τελευταία, 
γιατί ετοίμαζε τον γάμο της (ναι! τα ω
ραιότερα μάτια παντρεύτηκαν! 
κλαψ...) Αρα... δεν βγάζω άκρη.
■ ΠΟΙΟΣ, λοιπόν, είναι ο  ένοχος; Δεν λέω, 

ο Σάκης ο υδραυλικός είναι ύποπτη φάτσα,

αλλά και πάλι δεν έχω αποδείξεις.

■ ΕΛΑ τώρα, Δήμητρα. Πες μας. Ποιος 
είναι;
■ Α ... Μ ΑΛΙΣΤΑ... Αυτή η Αφροδίτη Σημί

τη, που έκανε το «W hat's hot». Ωστε δεν είναι 
απλή συνωνυμία! Γι' αυτό την έκοψες, ε; Κα
ταλαβαίνω. Α λλά  εκείνη πρόλαβε και την έ
κανε τη ζημιά...

■ ΠΑΝΤΩΣ, συμφωνώ απόλυτα με την 
«πολιτική κρίση» σου. Ναι! Η Τσιντικί- 
δου είναι μακραν καλύτερη. Ούτε σύ
γκριση. Και με τους ταραξιες δεν μπερ
δεύεται και της ρίχνει γύρω στο ένα μέ
τρο της ακατονόμαστης Αφροδίτης.

■ Η ΣΦΑΓΗ των κοντών...

■ BY the W ay, οικογενειακό τους εί
ναι;
■ ΕΙΔΗΣΗ: Ούτε ο Ανδρουλάκης δεν θέλει 

να πάει στο κόμμα που διαδίδει ότι θα φτιάξει 
ο  Πάγκαλος (αν τον διώξουν... εντελώς).

■ Ο ΜΙΜΗΖ είναι κατηγορηματικός: 
δεν χρειάζονται -  λέει -  καινούρια μα- 
γαζάκια. (Να 'τανε super market, μά
λιστα. Τότε, αλλάζει το πράγμα...)
■ ΑΣΧΕΤΟ: «Εγώ κυβερνώ!»...

■ ΜΗΝ το ξαναπείς, γιατί θα θυμώσει 
και θα πάρει το βράδυ τηλέφωνο τον 
Μυλωνά...

μ έ ρ α

ΑΓΓΛΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
Τ0 1943 γίνονται στην Κύπρο οι πρώτες 
στην ιστορία της πραγματικά ελεύθερες 
εκλογές, αλλά είναι δημοτικές. Το ΑΚΕΛ, 
που είναι κάτι σαν ΚΚ αραιωμένο ρε 
καπιταλισμό για να πίνεται και απο 
λιγότερο εξοικειωμένους με τις 
κομμουνιστικές γεύσεις, κερδίζει σ’ 
αυτές το 40%. Είναι ένας πραγματικός 
θρίαμβος της Αριστερός, που 
καταθορυβεί τους Αγγλους. Σημειώστε 
πως το ΑΚΕΛ αυτό τον καιρό δεν είναι 
υπέρ της ενώσεως της Κύπρου με την 
Ελλαδα, αλλά υπέρ της αυτοδιαθέσεως. 
Οι Αγγλοι, λοιπόν, για αντιπερισπασμό 
τόσο στην αυτονομιστική Αριστερά όσο 
και στην ενωτική Δεξιά, δημιουργούν το 
1943 το ΚΑΤΑΚ. Πρόκειται για γράμματα 
του τουρκικού αλφαβήτου, που 
σημαίνουν Οργάνωση της Τουρκικής 
Μειονότητας της Νήσου Κύπρου. 0  Σιρ 
Μουνούρ, που προΐσταται του ΚΑΤΑΚ, 
ένα άθλιο τουρκοκυπριακό υποκείμενο 
και τσιράκι των Αγγλων απ’ τα πιο πιστά, 
το παίζει τώρα εθνικιστής. Αλλά στην 
πραγματικότητα αναλαμβάνει να 
δημιουργήσει ένα εθνικιστικό

τουρκοκυπριακό 
φραγμα εναντία 
στην εξάπλωση 
και στους 
προοδευτικούς 
Τουρκοκύπριους 
ιδεών που δεν 
βολεύουντα 
αφεντικά, τους 
Αγγλους. Την ίδια 
χρονιά (1943) 
δημιουργείται και 
το πρώτο 
τουρκοκυπριακό 

συνδικάτο. Διότι, λέει, το άλλο, η ΠΕΟ, 
που έχει στις τάξεις του και 
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, 
είναι υπέρ το δέον αριστερό. Χώρια που 
οι μετέχοντες σ’ αυτό Ελληνοκύπριοι 
δεξιοί είναι υπέρ της Ενώσεως. Ετσι, οι 
Αγγλοι δημιουργούν και δεύτερο μετά 
το ΚΑΤΑΚ φραγμα, συνδικαλιστικό αυτό 
αλλά εξίσου με το άλλο ανθελληνικό, 
ανθενωτικό, αντιαριστερό, όλα μαζί. 
Εχουν καταφέρει, δηλαδή, οι Αγγλοι να 
κάνουν όργανά τους το μεγαλύτερο 
μέρος των Τουρκοκυπρίων, που ολοένα 
και περισσότερο ξεχνούν τις 
παραδοσιακές καλές τους σχέσεις με 
τους Ελληνες. Οι οποίοι, ωστόσο, πάντα 
τους εκμεταλλεύονταν, όντας οι 
πολυπληθέστεροι και οι ισχυρότεροι. 
Αλλά οι αριθμητικά και οικονομικά 
μειονεκτούντες Τουρκοκύπριοι δεν 
είχαν προβάλει μέχρι τότε πολλές 
διεδικήσεις. Τα δικαιώματά τους ως 
μειονεκτούσας μειονότητας θα τους τα 
διδάξουν οι Αγγλοι!
Τέσσερα χρόνια μετά το σημαδιακό 
1943, το 1947, ο Αγγλος κυβερνήτης 
καλεί σε συνδιάσκεψη τους 
εκπροσώπους των Ελληνοκυπρίων και 
των Τουρκοκυπρίων, προκειμενου όλοι 
μαζί να βρουν τρόπους να κανουν το 
καθεστώς πιο φιλελεύθερο. Η 
ελληνοκυπριακή Δεξιά δεν παίρνει 
μέρος στη συνδιάσκεψη, γιαπ οι Αγγλοι 
αρνουνται να βάλουν προς συζήτηση 
θέμα ενώσεως με την Ελλαδα. Οι 
ελληνοκυπριακή Αριστερά, που αρχικά 
δέχεται να πάρει μέρος, την κοπανάει 
πριν καλά καλά αρχίσουν οι 
συνεδριάσεις, διότι οι Αγγλοι δεν 
δέχονται να συζητήσουν το δικό της 
αίτημα για πλήρη και καθαρή 
αυτοκυβέρνηση. Κι έτσι, η συνδιάσκεψη 
καταλήγει σε φιάσκο. (Υπάρχει και 
συνέχεια).

Από τον 
ΒΑΣΙΛΗ 

ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ

12 ΣΕΠ ΤΕΜ ΒΡΙΟ Υ 1995 Ε Θ Ν Ο Σ 7



π ο Λ I Τ  I Κ A

ΝΔ: Καταρρέει 
η κυβέρνηση
ΕΥΘΕΙΑ και προσωπική επί

θεση κατά του Κ. Σημίτη εξα
πέλυσε χθες ο εκπρόσωπος 
Τύπου της ΝΔ κ. Μαγγίνας, ε
νώ αναφερόμενος στην πα- 
ραίτησΓ] του πρώην υπουργού 
υποστήριξε ότι «είναι η αρχή 
του τέλους» και ότι «το ΠΑΣΟΚ 
διαλύεται, η κυβέρνηση κα
ταρρέει».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, επιτεθείς κατά 
Σημίτη, υποστηρίζει: «Οι καθυστερημένες και κα
τόπιν εορτής καταγγελίες του μέχρι χθες χειρο- 
κροτητού κ. Σημίτη πιστοποιούν ότι πρω
θυπουργός και κυβέρνηση δεν υπάρχουν. Η προ
σωπική ευθύνη του κ. Σημπη είναι βαρύτατη, για
τί δεν είχε το ανάστημα να αντιδράσει πριν από το 
χθεσινό διασυρμό του».

«Πεδίο μάχης»
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΝΔκ. 

Γ ιάννης Βαρβπσιώτης, ερωτη- 
θείς σχεπκά μετην παραίτηση 
του κ. Σημίτη, δήλωσε μεταξύ 
άλλων ότι «οι λόγοι που επικά 
λείται ο κ. Σημίτης για την πα
ραίτησή του αποδεικνύουν ότι η εσωκομματική 
κρίση στο ΠΑΣΟΚ έχει πάρει πλέον διαστάσεις 
που καθιστούν αδύνατη την άσκηση κυβερνητι
κής πολιτικής».

Και υποστήριξε ο κ. Βαρβιτσιώτης: «Είναι προ
φανές ότι ο τόπος έχει μεταβληθεί σε πεδίο μάχης 
του κ. Παπανδρέου κατά των επίδοξων διαδόχων
του.
Ο πρωθυπουργός δεν κυβερνά, ασχολείται με το 

πριόνισμα των εσωκομματικών του αντιπάλων».

Εξελίξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Πολιτικής 

Ανοιξης κ. Αντώνης Σαμαράς, 
ερωτηθείς για την παραίτηση 
Σημίτη, δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Οι εξελίξεις επιταχύνονται 
και είναι το αποτέλεσμα του 
φαύλου κύκλου της κρίσης που τροφοδοτούν 
στην Ελλάδα τα δύο παλαιό κόμματα. Και αυτή τη 
στιγμή ο καθένας καταλαβαίνει πόσο δίκιο είχε η 
Πολιτική Ανοιξη όταν έλεγε ότι δεν έχουμε ούτε 
κυβέρνηση ούτε αξιωματική αντιπολίτευση».

Θύμα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Στην κρίση 

που μαστίζει το κυβερνητικό 
κόμρα απέδωσε η γενική γραμ
ματέας του ΚΚΕ κ. Παπαρήγα 
την παραίτηση Σημίτη.

«Υπαρχουν δύο πλευρές σ' 
αυτό το πρόβλημα, είπε. Η μια έχει να κάνει ιιε το 
οτι ο Σημίτης αισθανθηκε πιθανόν οτι οι δηλώσεις 
του πρωθυπουργού τον εκθέτουν, ή όπως λέει ο 
λαός τον ‘αδειάζουν’ και παραιτείται».
Και συνέχισε: «Η κυβέρνηση προωθεί μιά συγκε

κριμένη πολιτική, κάνει ταυτόχρονα μια προσπά
θεια να μειώσει το πολπικό κόστος μεταθέτοντας 
την ευθύνη σε έναν ή δύο υπουργούς. Και απο 
αυτά την άποψη η παραίτηση αντανακλά ως ευαι
σθησία ενός υπουργού.
Πάνε ολοι μαζί και κάθε φορά βρίσκεται ένα εξι

λαστήριο θύμα».
Επεσήμανε όρως οτι κατά τη γνώμη της η εξή

γηση είναι βαθύτερη και έχει να κάνει με την κρί
ση που μαστίζει το κυβερνητικό κόμμα. «Νομίζω, 
είπε χαρακτηριστικά, οπ πρόκεπαι για πρόβλημα 
αδιεξόδου μιας πολιπκής που είναι βαθύτατα α
ντιλαϊκή».

«Παρακμή»

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ Γραμματεία του 
Συνασπισμού, αναφέρει μετα
ξύ άλλων: «Η παταγώδης 
κυβερνητική αποτυχία και η 
κρίση στο ΠΑΣΟΚ, αλληλοτρο- 
φοδοτούνται και κλιμακώνονται μέσα σε ένα κλί
μα βυζανπνής παρακμής». Σε άλλο σημείο της α
νακοίνωσης, ή Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΝ υπο
στηρίζει ότι «με πρωταρχική ευθύνη του Α. Πα
πανδρέου η κυβέρνηση συνολικά οδηγείται σε 
πλήρη αποτυχία και παράλυση, το ΠΑΣΟΚ σε ρα
γδαία φθορά και συνεχή συντηρητική αναδίπλω
ση και η χωρά σε εντεινομενη κρίση πολπικής α
ντιπροσώπευσης».

Μέχρι την Παρασκευή θα ορκιστούν οι νέοι υπουργοί

Ανασχηματισμός 
με··· αντιστάρ

Του ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΔΑ

Ν ΕΑ πρόσωπα εκτός... 
VIPS φαίνεται να ε
π ιλέγει ο πρω
θυπουργός κ. Α. Πα

πανδρέου για να καλύψει τα 
κενά μετά την αποχώρηση του 
κ. Σημίτη και τη διαφαινόμενη 
απομάκρυνση ορισμένων 
υπουργών και αρκετών 
υφυπουργών.

Ο κ. Παπανδρέου, όπως έλε
γαν χθες συνεργάτες του, 
«κρατάει κλειστά τα χαρτιά 
του» και το μόνο που θεωρεί
ται βέβαιο είναι ότι οι νέοι 
υπουργοί και υφυπουργοί θα 
ορκισθούν την Πέμπτη ή, το 
αργότερο, την Παρασκευή.

Η προσφυγή σε νέα πρόσωπα 
καλύπτεται από μια «φιλοσο
φία» που λέει ότι οι βουλευτές 
χαμηλού προφίλ και εκτός η
γετικών φιλοδοξιών μπορούν 
να αποδώσουν περισσότερο α
πό τα διαφημισμένα πρώτα ο
νόματα.

Ως παράδειγμα αναφέρεται ο 
υπουργός Οικονομικών κ. Αλ. 
Παπαδόπουλος, ο οποίος με

τη μεθοδικότητά του κατάφερε 
να αποσπάσει την εμπιστοσύ
νη ακόμη και των σκληρά φο
ρολογούμενων στρωμάτων...

Οπως επισημαίνουν κοινο
βουλευτικοί παράγοντες, ανά
μεσα στους βουλευτές που έ
χουν ξεχωρίσει είναι οι κ. Ντ. 
Βρεττός, Στ. Μπένος, Δ. Ρέ- 
πος, Γ. Ανωμερίτης, Λ. Λωτί- 
δης, Δ. Παλαιοθόδωρος, Λ. 
Κανελλόπουλος, Α. Φούρας.

Υπάρχουν επίσης οι κ. Γ.

Δρυς, Σ. Σουμάκης, Λ. Απο- 
στολίδης, Γ. Πασχαλίδης, Φ. 
Παπαδέλης, οι οποίοι ανήκο- 
ντες στο ρεύμα της ομάδας των 
«4» προέβησαν σε δηλώσεις 
υποστήριξης του κ. Κ. Σημίτη, 
γεγονός που τους απομακρύ- 
νει από υπουργικούς θώκους.

Αντιπρόοόροι______
Προς κατευνασμό των κε

ντρώων, το όνομα του κ. Γ. 
Χαραλαμπόπουλου ακουγό- 
ταν και χθες στους διαδρόμους 
της Βουλής, αν και το ενδεχό
μενο δημιουργίας θέσεων α
ντιπροέδρων θεωρείται όχι 
πολύ πιθανό.

Αμετακίνητο φαίνεται να πα
ραμένει το βασικό οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης, 
μιας και έχει αποδείξει συνέ
πεια στο σκληρό σταθεροποι
ητικό πρόγραμμα.

Ο αναπληρωτής υπουργός 
Βιομηχανίας κ. Χρ. Ροκό- 
φυλλος εξετάζει το ενδεχόμε
νο να ακολουθήσει τον παραι- 
τηθέντα υπουργό Βιομηχα
νίας, του οποίου υπήρξε «δεξί 
χέρι».

Πρόταση για 
Συμβούλιο
Ανεξαρτήτως της 

μορφής που θα πάρει 
τελικά το νέο κυβερ
νητικό σχήμα (σήμε
ρα αριθμεί 50 άτο
μά...), το ζήτημα του 
καθημερινού συντο
νισμού κυβέρνησης -  
κόμματος θα παρα- 
μεινει, έλεγαν χθες 
στο «Εθνος» κο
ρυφαία στελέχη.

Σύμφωνα με πληρο
φορίες μας, γνωστά 
μέλη του Εκτελεστι
κού Γ ραφείου εισηγή- 
θηκαν στον αρχηγό 
τους τη συγκρότηση 
ενός άτυπου
συμβουλίου από όλες 
τις τάσεις ώστε ο ί
διος να παραμείνει 
«στρατηγικός καθο
δηγητής»·

Ο πρόεδρός του 
ΠΑΣΟΚ και της 
κυβέρνησης άκουσε 
την πρόταση χωρίς να 
τη σχολιάσει.

Καμία αλλαγή στο οικονομικό επιτελείο
ΤουΖΩΗΤΣΩΛΗ

ΑΝΕΠΑΦΟΣ μένει ο «κορμός» του 
οικονομικού επιτελείου της 
κυβέρνησης στον επερχόμενο α

νασχηματισμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες από όλες τις 

πλευρές -  κομματικούς και κυβερνητι
κούς παράγοντες -  αλλά και τις εκτιμή
σεις έγκυρων οικονομικών κύκλων, 
στα σχέδια του πρωθυπουργού δεν 
υπάρχουν αλλαγές στα δύο υπουργεία 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 
Οι συντελεστές της επιτυχίας του προ

γράμματος σταθεροποίησης της οικο
νομίας που εφαρμόστηκε την πρτώτη 
διετία της διακυβέρνησης της χώρας α
πό το ΠΑΣΟΚ, θα παραμείνουν στο πό
στο τους. Κατά τις πληροφορίες, ο 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Γιάν- 
νος Παπαντωνίου είναι αμετακίνητος.

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Αλέξαν
δρος Παπαδόπουλος, ο οποίος χαίρει 
της εκτίμησης του πρωθυπουργού, εί
ναι σχεδόν βέβαιο ότι παραμένει στο 
πόστο του.

Ο μοναδικός λόγος που συντρέχει για 
μία ενδεχόμενη μετακίνησή του σε άλ
λο υπουργείο είναι η επιθυμία του ίδιου 
να αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών, 
καθώς όπως έχει εκμυστηρευτεί σε στε
νούς του συνεργάτες «έχει κουραστεί» 
στην Καραγιώργη Σερβίας.

Στη διατήρηση όμως του «διδύμου» 
αυτού στα βασικά οικονομικά 
υπουργεία συντελεί και η θετική γνώμη 
του κομματικού μηχανισμού για το έρ-

Παπαντωνίου. Παπαδόπουλος.

γο τους. Οπως έχει τονίσει επανειλημ
μένα το μέλος του Εκτελεστικού Γρα
φείου του ΠΑΣΟΚ και γενικός γραμμα
τέας του υπουργείου Εθνικής Οικονο
μίας κ. Μιλτιάδης Παπαιωάννου, οι δύο 
υπουργοί συνέχισαν επάξια την πολιτι
κή του αείμνηστου Γιώργου Γεννημα- 
τά, τον οποίο διαδέχτηκαν στα δύο 
υπουργεία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, α
μετακίνητος παραμένει και ο αναπλη
ρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
κ. Γιώργος Ρωμαίος, ο οποίος διαχειρί
ζεται όλα τα επενδυτικά προγράμματα, 
τα μεγάλα έργα και τους πόρους του 
δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι
ξης. Ακόμη στο υπουργείο Εθνικής Οι
κονομίας παραμένει ο υφυπουργός κ. 
Ιωάννης Ανθόπουλος, ο οποίος χειρί
ζεται όλα τα προγράματα των Βαλκα
νίων και της Βόρειας Ελλάδας, τα ο
ποία αποτέλεσαν και βασικό κομμάτι 
στην ομιλία του πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη. Ο κ. Ανθόπουλος είναι 
άλλωστε στενός συνεργάτης και φίλος 
του υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. 
Παπαντωνίου.

Υπουργείο Οικονομικών
Στο υπουργείο Οικονομικών παρά την κρίση που υπήρξε 

στο παρελθόν στις σχέσεις της πολιτικής ηγεσίας, ο κ. Πα-

οι πληρο-

παδόπουλος συνεργάζεται σήμερα στενά με τον 
υφυπουργό κ. Δημήτρη Γεωργακάπουλο.

0  υπουργός αλλά και κομματικοί παράγοντες εκτιμούν ό
τι ο κ. Γ εωργακόπουλος είναι «δουλευταράς».

Για τον έτερο υφυπουργό κ. Νίκο Κυριαζιδη, 
φορίες φέρουν ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στο πρω 
θυπουργικο περιβάλλον για την άρνησή του να ικανοποιή
σει ορισμένα αιτήματα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και 
κομματικές πιέσεις για την αντικατάστασή του καθώς δεν 
είναι κοινοβουλευτικός. Βέβαια κανείς δεν παραλείπει να 
επισημάνει ότι είναι ειδικός στα θέματα που χειρίζεται, 
στη διαχείριση του δημοσίου χρέους και στις διεθνείς οι
κονομικές σχέσεις.

Ζτο Εμπορίου
0  υφυπουργός Εμπορίου κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαίρει 

της εξωθεν καλής μαρτυρίας για το χαρακτήρα και το έρ
γο του, αλλά ταυτόχρονα εκ των έσω ο υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας τον στηρίζει. Η αξιοποίησή του στο νεο κυβερ
νητικό σχήμα θεωρείται βέβαιη.

Στην ΕΤΒΑ

Πέραν όμως των υπουργών σημανπκές αλλαγές αναμέ
νεται να υπάρξουν, αργότερα, στον τραπεζικό τομέα με 
αρχή την ΕΤΒΑ, για την πορεία της οποίας εκφράζεται 
δυσαρέσκεια απά τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών. Βέβαια βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι 
ο σημερινός Διοικητής κ. Γιώργος Κασμάς, είναι πρόσω
πο της επιλογής του κ. Κώστα Σημίτη. Πάντως όλοι πι
στεύουν όπ θα γίνουν πολλές αλλαγές στα πρόσωπα που 
διοικούν τους Οργανισμούς που εποπτεύει το υπουργείο 
Βιομηχανίας, μετά την παραίτηση του κ. Σημίτη.
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