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Πάγωσε το ΠΑΣΟΚ 
η διπλή παραίτηση
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ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν αποδέχομαι τον όρο να ενταχθώ στους μονίμως συμφωνούντες Τον 
υποστηρίζουν Βάσω, Πάγκαλος, Αυγερινός, Γιαννόπουλος

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Σαν βόμβα έπεσε χθες στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ η διπλή παραίτηση του Κώστα Σημίτη, ο 
οποίος απάντησε αμέσως στην προχθεσινή αποδοκιμασία του από τον πρωθυπουργό, 
καταγγέλλοντας έναν εξωθεσμικό «κύκλο εξουσίας» και καθιστώντας σαφές ότι δεν μένει στην 
κυβέρνηση αποδεχόμενος τον όρο να μην εκφράζει διαφωνίες και να ενταχθεί στους «μονίμως 
συμφωνούντες».

Η παραίτησή του μπορεί να αναμενόταν μετά την προχθεσινή δήλωση του Α. Παπανδρέου στη 
Θεσσαλονίκη, ότι είναι δυσάρεστη μένος για την πολιτική του υπουργείου Βιομηχανίας στο θέμα 
των Ναυπηγείων, αλλά προκάλεσε «παγωμάρα» στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ και νέους 
«πονοκεφάλους» στον πρωθυπουργό, ο οποίος είναι εκ των πραγμάτων πλέον υποχρεωμένος να 
κάνει κάποια κίνηση για να αλλάξει το κλίμα. Αλλά τα περιθώρια που έχει είναι περιορισμένα, 
καθώς ανατρέπονται τα όποια σχέδια να ενταχθούν στην κυβέρνηση όσο το δυνατόν 
περισσότεροι «διαφωνούντες». Ηδη η Βάσω Παπανδρέου, η μοναδική άλλωστε που θα μπορούσε 
να αποδεχθεί σχετική πρόσκληση (αποκλείονται οι Ο. Πάγκαλος, Δ. Τσοβόλας, Ευάγγ. 
Γιαννόπουλος κ.ά) δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί, με την κατεύθυνση που έχουν πάρει τα 
πράγματα στην κυβέρνηση και στο κόμμα.

Δεν το επεδίωκε 
ο Ανδρέας
Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ο Α. Παπανδρέου δεν επεδίωκε να εξωθήσει τον κ. Σημίτη 
σε παραίτηση. ΓΓ αυτό, μετά την αρχική έκφραση της δυσαρέσκειάς του, επιχείρησε να απαλύνει 
κάπως την πρώτη εντύπωση, δηλώνοντας 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 πήρε την απόφασή του, αφού στάθμισε όλα τα δεδομένα. Εκρινε οτι.
1. Η παραμονή του στην κυβέρνηση, 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 εκτίμα οτι 
επιχειρείται μια «εκκαθάριση» όσων έχουν διαφορετική άποψη και αντίληψη για τη λειτουργία 
της κυβέρνησης και του κόμματος.

Κύριος πόλος
διαφωνούντων ,
Με τη χθεσινή κίνησή του ο κ. Σημίτης καθίσταται, αντικειμενικά, κύριος πολος τοσο των 
λεγάμενων «διαφωνούντων» όσο και άλλων στελεχών, που δεν ανήκουν μεν στον άμεσο κυκ ο 
της επιρροής του, αλλά προβληματίζονται για την κατάσταση στην κυβέρνηση και στο κομμά και 
βλέπουν με καλό μάτι κάθε αντίδραση. Αποδεσμευμένος πλέον από τις υπουργικές υποχρεώσεις 
και τα καθήκοντα του καθοδηγητικού στελέχους του κόμματος, ο κ. Σημίτης αναμένεται να 
εντείνει τη δραστηριότητά του και να υψώσει τους τόνους της κριτικής, επιχειρώντας παραλλη α 
να διευρύνει τον κύκλο της επιρροής του.
Χθες, πάντως, ο τέως -πλέον- υπουργός πήγε στο «Κατράκειο» να δει την «Αλκηστη».

Οι αντιδράσεις
στην παραίτηση _ , ,
Οι αντιδράσεις που προκάλεσε η παραίτησή του είχαν διαφορετικές αποχρώσεις.
1 Τον υποστήριξαν όλα τα μέλη της ομάδας των «τεσσάρων», η οποία αναμένεται να 
δραστηριοποιηθεί και πάλι. Αναμένεται μια συνάντησή τους τις επόμενες μερες. Θερμό 
συγχαρητήριο τηλεγράφημα του έστειλε ο Ευάγγ. Γιαννόπουλος.
2 Η κυβέρνηση ανακοίνωσε απλώς ότι έγινε αποδεκτή και απέφυγε οποιοδηποτε σχόλιό. Στενοί 
συνεργάτες του πρωθυπουργού, όμως, καταφέρονταν εναντίον του κ. Σημίτη, καταλογίζοντας 
του έλλειψη πολιτικής και λάθη στο θέμα των Ναυπηγείων και υποστηρίζοντας οτι με την
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παραίτησή του επιχείρησε να βγει από τη δύσκολη θέση στην οποία είχε περιέλθει.
Η Χαριλάου Τρικούπη, δηλαδή ο Α. Τσοχατζόπουλος, χαρακτήρισε «ακατανόητη» την παραίτηση 
του κ. Σημίτη και από το Εκτελεστικό Γραφείο και αντέκρουσε τον ισχυρισμό του ότι είχε τεθεί ο 
όρος να ενταχθεί στους «μονίμως συμφωνούντες». Ο κ. Τσοχατζόπουλος που επικοινώνησε μαζί 
του, εξέφρασε τη λύπη του και τη διαφωνία του για την παραίτηση από το ανώτατο κομματικό 
όργανο. Ο επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ενωση Χρ. Παπουτσής, με τον οποίο ο κ. Σημίτης είχε 
συγκρουστεί πρόσφατα, δεν έκανε καμία δήλωση. Πληροφορήθηκε την παραίτηση στο 
εξωτερικό.

Επικοινωνία και
με υπουργούς , ,
Πριν ανακοινώσει την παραίτησή του, ο κ. Σημίτης επικοινώνησε με υπουργους και αλλα 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων με τους κ. Λιβάνη, Βενιζέλο, Τσοχατζόπουλο, Λαλιωτη, 
Μανίκα, Παπαϊωάννου κ.ά. Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο κ. Σημίτης είπε οτι ουδέποτε 
πληροφορήθηκε κάποια διαφωνία του για την πολιτική του υπουργείου ούτε εξέφρασαν 
διαφωνίες εκείνοι που τον εκπροσωπούν. «Ούτε με καλέσατε για να με πληροφορήσετε για τη 
διαφορετική σας γνώμη, ώστε να μεταβάλω πολιτική», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο παραιτηθείς υπουργός καταγγέλλει ευθέως τη λειτουργία ενός «κύκλου εξουσίας», εννοώντας 
σαφώς το λεγόμενο «περιβάλλον της Εκάλης» και άλλους συνεργάτες του πρωθυπουργού. 
Παράλληλα, επικρίνει το ΕΓ ότι «ενισχύει εκείνους που ανήκουν στον κύκλο της εξουσίας και 
αποδυναμώνει όσους έχουν διαφορετική γνώμη».

Πάγκαλος, Βάσω,
Αυγερινός
Ακολούθησαν οι εξής δηλώσεις: , , , Λ
Θ Πάγκαλος: «Ο Κώστας Σημίτης έχει την απεριόριστη εκτίμηση μου και τον βλέπω παντα με 
αισθήματα ειλικρίνειας και φιλίας. Η συνέχιση της πολιτικής του δραστηριότητας είναι απαραίτητη 
και για την παράταξη και για τα λαϊκά συμφέροντα».

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 357839
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 12/09/1995 
Σελίδα: 4

Βάσω Παπανδρέου: «Αισθάνομαι βαθύτατη θλίψη γιατί με την παραίτηση Σημίτη διευρύνεται η 
κρίση στο ΠΑΣΟΚ. Η έλλειψη συνολικής πολιτικής, η ανεπάρκεια συντονισμού του κυβερνητικού 
έργου και η μη λειτουργία των κυβερνητικών και κομματικών οργάνων έχουν οδηγήσει το χώρο 
μας σε μια αδελφοκτόνα δ,αμάχη με συνέπεια να εντείνετα, η αποστροφή της κοινωνίας προς το

Π ^ Τ Χ α ^ Γ Γ π ν ^ π ^ ν μ ή .  Είμαστε υποχρεωμένοι, τόσο ο Πρωθυπουρχός όσο και 
το στελέχη του ΠΑΣΟΚ? να αναλάρουμε τις ευθύνες μας απέναντι στη χωρά και την προοδευτική

^συνεννόηση και συνευθύνη των ηγετικών στελεχών του κόμματος είναι μονοδρομος, για την
ενότητα και την προοπτική του χώρου μας. , . . .
Αυτή είναι η πρότασή μου εδώ και μήνες. Οι περιστάσεις απαιτούν πλέον συνολικές τομές Επι 
μέρους λύσεις δεν επαρκούν και δεν θα γίνουν αποδεκτές ούτε απο την κοινωνία ούτε απο το

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

Παπούλιας και

Κάρολος^ΐαπούλιας: «Ο κ. Σημίτης είναι μέλος της ιστορικής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, αλλα το 
ΠΑΣΟΚ διαθέτει πλειάδα στελεχών και αυτό είναι γνωστό».
Γ Πασχαΐύδης «ΕΙνα, ευδ,άκρση πλέον μ,α σειρά -"ευφυών λαθών μετά οποία επ,χε,ρειτα, ο 
εΰνουχΐσμό<?έά>ς Π εκκαθάριση των διαφορετικών απόψεων στο ΠΑΣΟΚ ενω ταυτόχρονα 
προετοιμάζετα/η ε^εγχόμεν'η "μετάβαση στο νέο ηολ,τ,κό σκηνικό. Το κρίσιμο λάθος που πρεπε, 
να αποφευχθεί, είναι η επιλεκτική συμμαχία του Α. Παπανδρέου μ ενα μέρος του ΠΑΣΟ .
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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 στιγμές του ΠΑΣΟΚ. Αλλά νομίζω ότι το 
ρήγμα είναι στιγμιαίο».

Ο Ροκόφυλλος
Εντύπωση προκάλεσε η... μη παραίτηση του αναπληρωτή υπουργού Βιομηχανίας Χρ· 
Ροκόφυλλου, ο οποίος χειριζόταν το θέμα των ναυπηγείων. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, 
ο κ. Σημίτης τού ζήτησε να μην παραιτηθεί. Ο ίδιος απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 357880
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 12/09/1995 
Σελίδα: θίάάεά

Πώς να μην 
προεκτείνετε 
μια είδηση...

Δεν 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 πως έχει δίκιο.
Ο αναγνώστης ήδη γνωρίζει για παράδειγμα την παραίτηση του Κώστα Σημίτη από τα υπουργεία 
Βιομηχανίας και Εμπορίου, αλλά και τους λόγους της παραίτησης αυτής. Γνωρίζει όμως ο 
αναγνώστης (από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα) και τις δηλώσεις συμπαράστασης προς τον πρώην 
υπουργό από τους Θ. Πάγκαλο, Βάσω Παπανδρέου, Π. Αυγερινό και άλλους. Γνωρίζει επίσης και 
την παγωμένη επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση αποδοχής της παραίτησης του υπουργού. Και 
σίγουρα γνωρίζει και κάτι άλλο ο αναγνώστης. Πως τα περιθώρια ελιγμών του πρωθυπουργού 
για τον ανασχηματισμό που θα ακολουθήσει είναι περιορισμένα. Ούτε η Βάσω Παπανδρέου θα 
δεχθεί υπουργοποίηση ούτε ο Δ. Τσοβόλας ούτε, πολύ περισσότερο, ο Θόδωρος Πάγκαλος ή ο 
Ευάγγελος Γιαννόπουλος.

κ .αι η αγωνία του ταλαίπωρου συντάκτη που πρέπει να «προεκτείνει» την είδηση να φτάνει στο 
κατακόρυφο. Οπότε, τι να κάνει κι αυτός. Ανοίγει τον κατάλογο με τους 170 βουλευτές του 
Κινήματος, διαγράφει ονόματα ανθρώπων που δεν υπάρχει περίπτωση να υπουργοποιηθουν (είτε 
γιατί δεν το επιθυμούν ή για ποικίλους άλλους λόγους) και εξάγει τα συμπεράσματά του. Και ποια 
είναι τα πιθανότερα νέα ονόματα που μπορούν να εισέλθουν στην κυβέρνηση; Εχουμε και λεμε: 
Νικόλαος Αφεντουλίδης (βουλευτής Κιλκίς), Ηλίας Βλαχόπουλος (βουλευτής Κοζάνης), Δημήτρης 
Γαϊτανίδης (βουλευτής Πέλλης), Ιωάννης Γιαννάκης (βουλευτής περιφέρειας Αττικής), Ιωάννης 
Δριβελέγκας (βουλευτής Χαλκιδικής), Γιώργος Κίρκος (βουλευτής Θεσσαλονίκης), Λάλος 
Κανέλλος (βουλευτής Πειραιά) καθώς και μερικοί άλλοι.
Σας... ρούμπωσα, κύριε διευθυντά!..

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 357927
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 12/09/1995 
Σελίδα: ιτιάάθη

ΑΚΑΡΠΕΣ οι υπουργικές συσκέψεις για τα ναυπηγεία. Ενώ πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία 
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της 13ης Σεπτεμβρίου και το πρόστιμο των 80 δισεκατομμυρίων

Από το μηδέν και το παρά 5

Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΪΤΑΝΤΖΙΔΗ

Από το «μηδέν» ξεκινά και πάλι η κυβέρνηση για να δώσει λύση στο μέχρι στιγμής άλυτο 
πρόβλημα του Σκαραμαγκά. Το νέο «ξεκίνημα» γίνεται σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα λόγω της 
παραίτησης Σημίτη και μάλιστα δύο μόλις μέρες πριν λήξει η προθεσμία που έθεσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την ανακοίνωση μιας οριστικής απόφασης και την επιβολή του προστίμου των 40 
δισεκατομμυρίων δραχμών.

Η χθεσινή μέρα εκτός από την παραίτηση του υπουργού Βιομηχανίας, χαρακτηρίστηκε και από 
δύο πολύωρες συσκέψεις, η πρώτη στο γραφείο του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργό) Αντ. 
Λιβάνη το μεσημέρι και η δεύτερη το βράδυ στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στην οποία 
παρευρίσκονταν οι διοικητές των τραπεζών Εθνική, Εμπορική και Ιονική Γ. Μίρκος, Παν. Πουλής 
και Παν. Κορλίρας.

«Γερμανικό
ενδιαφέρον»

Η κατάληξη των δύο συσκέψεων, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Μίρκου, ήταν ότι όλα τα 
υφιστάμενα σενάρια έχουν περιθώρια βελτίωσης, ενώ ο ίδιος αναφέρθηκε σε ένα γενικό 
ενδιαφέρον Γερμανών, χωρίς να δώσει άλλη λεπτομέρεια. Ο κ. Παπαντωνίου εξάλλου 
αναφερόμενος στο πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ενωση, περιορίστηκε να πει ότι η κυβέρνηση το 
λαμβάνει υπ' όψιν.
Στην ουσία καμία απόφαση δεν πρόκειται να ληφθεί για το ακανθώδες πρόβλημα των 
ναυπηγείων με τον ανασχηματισμό επί θύραις, ενώ από χθες το πρόβλημα του Σκαραμαγκά 
συνδέεται πλέον με αυτό των Ναυπηγείων Ελευσίνας, λόγω της υπερχρέωσής που εμφανίζουν 
και τα δύο.
Η παραίτηση Σημίτη ξάφνιασε και απογοήτευσε τους 7 υπουργούς και υφυπουργους που 
συγκεντρώθηκαν στη 1.00 το μεσημέρι στο γραφείο του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργό) 
Αντώνη Λιβάνη, προκειμένου να συζητήσουν τη δυνατότητα υλοποίησης των σεναρίων για το 
Σκαραμαγκά, δηλαδή την εκκαθάριση του ναυπηγείου, τη μετατροπή του σε πολεμική 
βιομηχανία ή την πώληση του 49% στους εργαζόμενους.
Παρόντες ήταν οι Γερ. Αρσένης, Γ. Παπαντωνίου, Αλ. Παπαδόπουλος, Γ. Κατσιφάρας, Γ. 
Σκουλαρίκης, ο Χρ. Ροκόφυλλος - που τυπικά έκανε την εισήγηση εκ μέρους του υπουργείου 
Βιομηχανίας - ο Ν. Κυριαζίδης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Α. Λιβάνης και οι 
σύμβουλοι του Πρωθυπουργού Τ. Γιαννίτσης και Αντ. Βγόντζας.

«Από μηδενική 
βάση»

Στο τραπέζι επρόκειτο να τεθεί και η πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για ανάληψη του 
μάνατζμεντ του ναυπηγείου από ιδιωτικό φορέα με συμμετοχή της Τράπεζας, του Νεωρίου και 
άλλων, εφ' όσον προεκρίνετο η λύση με ιδιωτικοποίηση μέσω των εργαζομένων.
Επίσης, και η πρόταση του οικονομικού συμβούλου του Πρωθυπουργού Τάσου Γιαννίτση για την 
από μηδενική βάση εξέταση της βιωσιμότητας του ναυπηγείου, σε συνδυασμό με την υποβολή 
αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για νέα παράταση μερικών μηνών προκειμενου να
πωληθεί το ναυπηγείο. , . . „
Τελικά η σύσκεψη έληξε αργά το απόγευμα, χωρίς να ληφθει απόφαση και αφού συμφωνηθηκε 
επανάληψή της στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με τη συμμετοχή των διοικητών των 
τραπεζών Εθνική, Εμπορική και Ιονική. Κοινή διαπίστωση ήταν ότι τα σενάριά που προτεινονται, 
λύνουν κάποια προβλήματα άλλα προκαλούν άλλα, είτε στο κοινωνικό επίπεδο - λογω των 
απολύσεων που προβλέπουν - είτε με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ας σημειωθεί οτ. αύριο λήγει και η 
τελευταία προθεσμία μίας εβδομάδας που έδωσε ο επίτροπος Καρελ Βαν Μιρτ στην ελληνική 
κυβέρνηση προκειμένου να ανακοινωθεί στην Επιτροπή οριστική απόφαση.
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Πολύ δύσκολη 
η νέα παράταση

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η παραίτηση Σημίτη 
προκάλεσε έκπληξη, ενώ πηγές προσκείμενες στον κ. Βαν Μιρτ τόνιζαν ότι είναι πολύ δύσκολο 
να δοθεί νέα παράταση πέραν της 13 Σεπτεμβρίου. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν επίσης ότι η τελευταία 
παράταση της μίας εβδομάδας δόθηκε με ιδιαίτερη δυσκολία και ύστερα από την προσκόμιση 
εγγράφων όπως η εγγυητική επιστολή των 250 εκατομμυρίων που συνόδευε την πρόταση 
Καλογερίδη.
Ετσι οι όποιες αποφάσεις της κυβέρνησης λαμβάνουν υπ' όψιν την επικρεμάμενη επιβολή του 
προστίμου των 80 και πλέον δισεκατομμυρίων, με τα 40 δισεκατομμύρια να καταβάλονται άμεσα, 
αφαιρούμενα δηλαδή από κονδύλια διαφόρων ταμείων, τα οποία λαμβάνει η Ελλάδα ως 
κοινοτική επιχορήγηση για διάφορα έργα.

Η παραίτηση του Κ. Σημίτη χρέωσε τον Χρ. Ροκόφυλλο με το καθήκον να κάνει την εισήγηση εκ 
μέρους του υπουργείου Βιομηχανίας

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 357935
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 12/09/1995 
Σελίδα: ραραπότο

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

Ο Κώστας Σημίτης γνωρίζει από κοντά τον Ανδρέα Παπανδρέου εδώ και 30 χρόνια. Οι σχέσεις 
τους έχουν περάσει από «σαράντα κύματα». 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 «όμιλος 
Παπαναστασίου»

Η πολιτική δραστηριότητα του Κ. Σημίτη αρχίζει το 1964, όταν ιδρύεται ο «Ομιλος 
Παπαναστασίου» του οποίου διετέλεσε γραμματέας. Μέλη αυτού του ομίλου ήταν πολλά επιφανή 
(μετέπειτα) στελέχη της δημόσιας ζωής, όπως οι Σάκης Καράγιωργας, Γερ. Νοταρας, Β. Φιλίας, 
Χρ. Ροκόφυλλος, Σπ. Παπασπηλιόπουλος, Αστ. Στάγκος, Δ. Ρόκος, Κ. Τσουκάλας, Μ. Πλωριτης, 
Μπ. Πρωτοπαπάς, 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 Παπαναστασίου» 
μετονομάζεται σε «Δημοκρατική Αμυνα». Είναι η γνωστή αντιστασιακή οργάνωση, η οποία εφτά 
χρόνια αργότερα συμμετέχει στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
Ο Κ. Σημίτης μετέχει στην 75μελή ιδρυτική Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και στις 28 
Δεκεμβρίου του 1974 μετέχει στο πρώτο 12μελές Εκτελεστικό Γραφείο του Κινήματος. Τον 
Ιανουάριο του 1975 ο Α. Παπανδρέου αποφασίζει να διαλύσει την ΚΕ και να προκηρύξει 
προσυνέδριο. Ο Κ. Σημίτης συντάσσεται με τους διαφωνούντες, αλλά παραμένει στα ηγετικά 
όργανα. Ωστόσο, στην κρίση που ξέσπασε τον ίδιο χρόνο στο ΠΑΣΟΚ με τις διαγραφές πολλών 
ηγετικών στελεχών του, δεν μετέχει, και για πολλούς μήνες απουσιάζει στο εξωτερικό. Μέχρι το 
1979 μετέχει στο ΕΓ.

«Σοσιαλ
δημοκράτης»

Τότε αναγκάζεται να παραιτηθεί με τη «ρετσινιά» του σοσιαλδημοκράτη, καθώς ως υπεύθυνος 

Ιιΐίρ ://217.12.8-H5/gr.f264. ιηαΠ .γ αΐιοο. οοτη/γβ/ βεαιτεάο ννηΐοαά? ο1εΕη=0&Γιά=Ιηόοχ&... 10/8/2009



Σελίδα 6 από 30
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 
«σκληρές» θέσεις του είχαν αρχίσει να αμβλύνονται ενόψει εξουσίας. 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 μεγάλη έκπληξη πολλών και του ίδιου του 
Κ. Σημίτη, ο Α. Παπανδρέου του αναθέτει το υπουργείο Γεωργίας. Η θητεία του χαρακτηρίστηκε 
επιτυχής, κυρίως λόγω της καλής παρουσίας του στα συμβούλια υπουργών της ΕΟΚ. Δεν έχει 
ιδιαίτερη επιρροή στο κόμμα, ωστόσο καταφέρνει και εκλέγεται στις πρώτες θέσεις της ΚΕ.

Η δεύτερη 
παραίτηση

Ενα μήνα μετά τις εκλογές του 1985 και την απομάκρυνση του μέχρι τότε «τσάρου» της 
Οικονομίας Γερ. Αρσένη, ο Κ. Σημίτης αναλαμβάνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η ώρα 
της «ρεαλιστικής στροφής» του ΠΑΣΟΚ στην Οικονομία έχει σημάνει. Ο Κ. Σημίτης αναλαμβάνει 
να τη φέρει σε πέρας. Αγνοεί το πολιτικό κόστος, εφαρμόζει ένα «πρόγραμμα σταθεροποίησης», 
αλλά δεν έχει υπολογίσει τις κομματικές ανάγκες και τις ανάγκες του Α. Παπανδρέου. Τον 
Δεκέμβριο του 1987 ο Πρωθυπουργός ανατρέπει την εισοδηματική πολιτική και ο Κ. Σημίτης 
παραιτείται. Αρχίζει η περίοδος που αργότερα χαρακτηρίστηκε από το σύνθημα «Τσοβόλα δώσ' 
τα όλα», το οποίο έριξε ο Α. Παπανδρέου σε προεκλογική συγκέντρωση στο Περιστέρι.
Ο Κ. Σημίτης έμεινε εκτός κυβέρνησης μέχρι τις εκλογές του 1989 και την πτώση του ΠΑΣΟΚ. 
Στη μετέπειτα περίοδο των σκανδάλων και της σκανδαλολογίας ο Κ. Σημίτης τάχθηκε υπέρ της 
εξυγίανσης της δημόσιας ζωής. Στη διάρκεια των δικών τήρησε χαμηλούς τόνους, 
υπερασπιζόμενος πάντως, τον Α. Παπανδρέου.
Από τις 11 Οκτωβρίου 1993, που άρχισε η δεύτερη κυβερνητική περίοδος του ΠΑΣΟΚ, ο Κ. 
Σημίτης προΐσταται των υπουργείων Βιομηχανίας και Εμπορίου. Παράλληλα, είναι και μέλος 
του ΕΓ του ΠΑΣΟΚ.

Η τελευταία 
σύγκρουση

Η τελευταία δημόσια «σύγκρουση» Παπανδρέου - Σημίτη έγινε στην πρόοτφατη συνδιάσκεψη 
του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Σημίτης είχε ανακοινώσει ότι θα είναι στο μέλλον υποψήφιος διάδοχος του Α. 
Παπανδρέου. Ο Πρωθυπουργός είχε επιτεθεί ανοιχτά στους «διαφωνούντες».  ̂Ο κ. Σημίτης 
απάντησε σε αρχηγικό στιλ. Πριν από λίγες μέρες ξέσπασε η σύγκρουση Σημίτη-Παπουτσή, στην 
οποία ο μέχρι χθες υπουργός Βιομηχανίας διείδε νέα προσπάθεια υπονόμευσής του.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 357954
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 12/09/1995 
Σελίδα: εόιτιίΙΐΊ

ΣΤΙΣ 12.30 δεν υπήρχε θέμα, στις 2.30 μ.μ... παραϋπήρχε

Η παραίτηση Σημίτη 
και η γκάφα Βενιζέλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την αποδοχή της παραίτησης Σημίτη από τον Πρωθυπουργό ανήγγειλε χθες ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Ευάγγελος Βενιζέλος, με διαφορά μόλις δύο ωρών απο τη στιγμή που διαβεβαιωσε 
επισήμωςτους δημοσιογράφους ότι... «φυσικά και δεν υπήρχε για την κυβέρνηση ούτε θέμα

http://217.12.8-l 15^τ.ί264^3Ϊ1.γ3Κοο.οοιη/γ3/8εοιΐΓεόο\νη1οαά?οΐ6αη=0&Μ:=Ιηόοχ&... 10/8/2009

http://217.12.8-l


Σελίδα 7 από 30

Σημίτη ούτε θέμα Ροκόφυλλου!».

Η πρώτη, χρονικά, δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου έγινε στην καθιερωμένη συνάντηση 
ρουτίνας με δημοσιογράφους, στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης στις 12.30 μετά το μεσημέρι 
και αξίζει να παρατεθεί για το... αστείο του πράγματος:
«Οπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε σαφέστατα, για την κυβέρνηση φυσικά και δεν υπάρχει 
ούτε θέμα Σημίτη ούτε θέμα Ροκόφυλλου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην οξύτητα και τη 
σοβαρότητα του προβλήματος και στην ανάγκη να αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα κατά τρόπο 
συγκεκριμένο. 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 παρερμηνείες. Διότι σε περισσότερες από τρεις ερωτήσεις ο Πρωθυπουργός έδωσε 
απαντήσεις, οι οποίες ήταν σαφέστατες».

«Ουδέν σχόλιον»

Το... πρωθυπουργικόν σαφέστατον έμελλε να αποσαφηνισθεί στις 2.30 μ.μ. στα σκαλάκια 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 Τύπου και MME, ο υπουργός Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας κ. Κώστας Σημίτης υπέβαλε την παραίτησή του. Η παραίτηση έγινε 
αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό».
«Πώς σχολιάζετε το γεγονός...».
«Ουδέν σχόλιον».
«Θα υπάρξει επιστολή του Πρωθυπουργού προς τον παραιτηθέντα υπουργό;».
«Ουδέν σχόλιον!».
Και ανέβηκε βιαστικά στο εστιατόριο του μεγάρου «Στάιν», όπου ως προσκεκλημένος του 
ελληνοαμερικανικού εμπορικού επιμελητηρίου ανέπτυξε με ταχύτητα πολυβόλου -αλλά πάντα με 
μεστό λόγο!- το θέμα «οι πολιτικές προϋποθέσεις ενός ενιαίου βαλκανικού χώρου». Οι 
προσκεκλημένοι, ανάμεσά τους η γενική πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Μίριαμ Χιουζ και ο 
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Τσίμας, τον καταχειροκρότησαν.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 357955
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 12/09/1995 
Σελίδα: shmiths

Το κείμενο της παραίτησης

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης με την οποία ο Κ. Σημίτης γνωστοποιεί την παραίτησή του, 
είναι το εξής:

«Υπέβαλα την παραίτησή μου από υπουργός και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου στον 
Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Στην επιστολή παραίτησής μου 
αναφέρω τα εξής:
Σας υποβάλλω την παραίτησή μου από υπουργός Βιομηχανίας, 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 κατεύθυνση 
της υιοθετήθηκε στις 15 Μαίου 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 όργανό. Η 
πολιτική που αποφασίστηκε σ' αυτές τις συσκέψεις εφαρμόστηκε. ,
Δεν πληροφορήθηκα μέχρι σήμερα κάποια 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 πληροφορήσετε για τη διαφορετική σας γνώμη, ώστε να μεταβαλω
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πολιτική.
Εδώ και καιρό εξελίσσεται μια συστηματική 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 τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη. 
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 του υπουργείου, όπως και των άλλων υπουργείων, είναι προς το συμφέρον του 
ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να εξαρτάται από συνεχή διαπραγμάτευση και συμβιβασμούς με τον 
κύκλο εξουσίας.
Το ΕΓ συνήργησε και ενέτεινε τα φαινόμενα αυτά. Παράδειγμα η συνεδρίαση της 8ης Αυγουστου, 
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 διαφορετική γνώμη. 
Δεν συνθέτει, αλλά επιδιώκει και προωθεί τις διαφοροποιήσεις.
Σας υποβάλλω την παραίτησή μου και από το ΕΓ .
Οι δηλώσεις σας, στο πλαίσιο που περιέγραψα, περιέχουν ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Ορος 
παραμονής μου στην κυβέρνηση και τερματισμού της δημόσιας μείωσής μου είναι η ένταξή μου 
στους μονίμως συμφωνούντες. Είχα απαντήσει σε παρόμοια 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 ΚΕ του ΠΑΣΟΚ και ως βουλευτής για μια διαφορετική 
λειτουργία της κοινωνίας σύμφωνα με τις επιδιώξεις και αρχές του ΠΑΣΟΚ, όπως εργάστηκα από 
τη στιγμή της ίδρυσής του».

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 357960
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 12/09/1995 
Σελίδα: είθπογε

Στους στενούς του συνεργάτες 
το είχε ανακοινώσει από το πρωί

Για τον Κώστα Σημίτη ο κύβος ερρίφθη την Κυριακή το απόγευμα, μετά την καθιερωμένη 
συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, όταν αισθάνθηκε εντελώς ακάλυπτος απο την 
κορυφή της κυβέρνησης για τους χειρισμούς του στο τεράστιο πρόβλημα των ναυπηγείων.
Την απόφασή του ανακοίνωσε χθες στις εννιάμισι το πρωί στους στενούς συνεργάτες του κατα 
την τακτική συνάντηση της Δευτέρας. Τους ζήτησε ωστόσο να μην την κοινοποιήσουν μέχρι να 
τους ειδοποιήσει. Ο ίδιος ενημέρωσε στη συνέχεια τον Πρωθυπουργό και ανεμενε μέχρι τη μια το
μεσημέρι κάποια αντίδραση , η οποία, ωστόσο, δεν ήλθε.
Η ύπαρξη παραίτησης του υπουργού Βιουηχανίας άρχισε να γίνεται γνωστή μετά τις 12 το _ 
μεσημέρι από σύμβουλο του Πρωθυπουργού, ο οποίος τη μετέδιδε εμπιστευτικα σε διευθυντικά 
στελέχη καναλιών και ραδιοφωνικών σταθμών. Ετσι, στις 12.30, τριάντα λεπτά πριν απο την 
έναρξη της προγραμματισμένης ευρείας σύσκεψης που θα γινόταν στο γραφείο του κ. Λιβανη για 
το ναυπηγείο Σκαραμαγκά, 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 ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, μετά τη διαπίστωση οτι ο 
υπουργός δεν μετέβαινε στο γραφείο του κ. Λιβάνη στη Βουλή. Η επίσημη ανακοίνωση της 
παραίτησης του υπουργού τελικά δόθηκε στη δημοσιότητα στις 13.30 το μεσημέρι. Ο υπουργός 
αποχώρησε από το υπουργείο, αρνούμενος να κάνει οποιαδήποτε δήλωσή, στις 4 το απόγευμα 
συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Δάφνη, ενώ επανήλθε αργότερα προκειμενου να συνατηθει
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με τους γενικούς γραμματείς του υπουργείου, στους οποίους έδωσε οδηγίες για την 
αντιμετώπιση τρεχόντων θεμάτων του υπουργείου.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 357971
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 12/09/1995 
Σελίδα: σειτο

Θέμα 24ώρων 
ο ανασχηματισμός

Σε ΑΝΑΜΜΕΝΑ κάρβουνα υπουργοί και... υπουργίσιμοι

Σε «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 καμία έγκυρη πληροφορία, καθώς ο Πρωθυπουργός κρατούσε κλειστά τα 
χαρτιά του ακόμη και στους στενότερους συνεργάτες του.
Ετσι μόνον πληροφορίες από υπουργούς και άλλα στελέχη μπορεί να καταγραφούν και μόνον 
εκτιμήσεις να γίνουν. 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 διαμορφωθεί. 
Σύμφωνα μ' αυτήν την άποψη, θα μπορούσε δηλαδή να επιλέξει δύο ή τρία στελέχη και να τα 
τοποθετήσει επικεφαλής κύκλων υπουργείων, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν. Μάλλον 
αποκλείεται 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 Βιομηχανίας, καθώς 
πρέπει να αναζητηθεί πρόσωπο που γνωρίζει τα προβλήματα του χώρου. Αλλαγή θα γίνει 
πιθανότατα και στο υπουργείο Τύπου, καθώς ο κ. Βενιζέλος έχει από καιρό ζητήσει να μετατεθεί 
αλλού. Σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούν είναι πιθανό στο υπουργείο Βιομηχανίας να 
μετατεθεί ο κ. Πεπονής (γνωρίζει το υπουργείο από την πρώτη οκταετία του ΠΑΣΟΚ) και στη 
θέση του, στο υπουργείο Δικαιοσύνης, να πάει είτε ο κ. Βενιζέλος είτε ο νυν αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών Γ. Α. Μαγκάκης. Αναμένεται επίσης να μειωθεί πολύ ο αριθμός των 
υφυπουργών. Μεταξύ των απομακρυνόμενων φέρονται οι κ.κ. Σκουλαρίκης και Μωραίτης.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 359991
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 12/09/1995

Νοσηρό κλίμα...

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ μέρα που ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου δήλωνε για το σημερινό 
κυβερνητικό σχήμα «Εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι είναι μία από τις καλύτερες κυβερνήσεις που 
έχουν περάσει», φάνηκε, σε όλη της την έκταση, η εικόνα διάλυσης της κυβέρνησης με την 
παραίτηση του Κώστα Σημίτη από το υπουργείο και το Εκτελεστικό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ, αλλα
και από τις αντιδράσεις που ακολούθησαν. _ , . . .
ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ διάλυσης, δυσλειτουργίας και παράλυσης είχαν φανεί απο καιρό, απο τότε που το 
ένα μετά το άλλο κορυφαία στελέχη βρέθηκαν εκτός κυβέρνησης. Αλλά δεν είναι μονον αυτός ο 
λόγος της διάλυσης.
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ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ αυτή η κακή εικόνα, ο Πρωθυπουργός δεν θα αποφάσιζε τον ανασχηματισμό 
αυτής της κυβέρνησης, την οποία κατά τα άλλα θεωρεί «μία από τις καλύτερες που έχουν 
περάσει». Και είναι η κυβέρνηση στην οποία ο Πρωθυπουργός είχε «δώσει φτερά», αλλά δεν 
πέταξε, δεν δούλεψε, δεν απογειώθηκε καν. ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ αυτό από το πενιχρό έργο της σε λίγους 
τομείς μόνο. Και το μόνο σημαντικό που έχει να επιδείξει είναι η πτώση του πληθωρισμού, χωρίς 
όμως και αυτό να αξιοποιηθεί για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη, καθώς συνοδεύτηκε από 
διαρκή λιτότητα και αύξηση της ανεργίας.
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΣ ο βραδύς ρυθμός προώθησης των μεγάλων έργων, ενώ επιχειρήσεις κλείνουν 
και ανεβαίνει το ποσοστό ανεργίας.
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ επίσης ότι δεν έχουν προχωρήσει τα βιομηχανικά και άλλα προγράμματα που θα 
απορροφούσαν μεγάλα κονδύλια από την Ε.Ε.
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ότι, όχι μόνο για τα ναυπηγεία, αλλά και για άλλους τομείς, «δεν υπήρξε επαρκής 
στρατηγική τοποθέτηση», για να χρησιμοποιήσουμε την πρωθυπουργική έκφραση.
ΠΩΣ, ΛΟΙΠΟΝ, θα προχωρήσει η κυβέρνηση, ώστε «τα δύο χρόνια που έρχονται να είναι χρόνια 
δημιουργίας»; Και πώς θα γίνει η χώρα εργοτάξιο, όταν υπάρχουν τόσες τριβές, ασυνεννοησίες 
και ελλείψεις συντονισμού και προγραμματισμού στην κυβέρνηση και στο κυβερνητικό κόμμα; 
ΜΙΛΗΣΕ ο Πρωθυπουργός για «νοσηρό κλίμα» και το απέδωσε «σε μεγάλο βαθμό στην... 
τηλεόραση, στην οποία τρέχει κάθε στέλεχος, κάθε μέλος κόμματος». ΑΛΛΑ ΠΩΣ να μη 
δημιουργηθεί νοσηρό κλίμα με όλα αυτά που συμβαίνουν; Εδώ, πια φτάσαμε κυρίαρχο θέμα να 
είναι αν και πώς θα πολιτευθεί η σύζυγος του Πρωθυπουργού και όχι το πώς θα ξεκολλήσουμε 
από το βάλτο της στασιμότητας - για να μην πούμε της υπανάπτυξης, και όχι μόνο της 
οικονομικής.
ΣΕΛ.8

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Στήλη: ΑΠΟΨΕΙΣ 
Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΟΚ 
Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Α/Α: 358013
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 13/09/1995 
Σελίδα: όγείοίόα

Η ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Είχαν εναποθέσει πολλές ελπίδες, μήνες τώρα, στον ανασχηματισμό οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Κι 
όσο έβλεπαν να αργεί, τόσο οι ελπίδες τους αυτές αναπτερώνονταν με τη σκέψη ότι το αίσθημα 
της αυτοσυντήρησης ή έστω, ο... Θεός - αυτός ο ίδιος, που ο πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου 
επικαλέσθηκε για να φωτίσει τον Ο. Πάγκαλο - ή η «πρώτη κυρία της οικουμένης», μπορεί να 
«έκαναν κάτι» και γι' αυτόν. Για να μην πάνε... χαμένες και οι γονυκλισίες με τα 
σταυροκοπήματα στην Τήνο και αλλού. Μάταια, όμως. Η... επιφοίτηση, φευ, δεν φαίνεται να 
έρχεται. Και δεν είναι δική μας η εκτίμηση. Πρόκειται για πεποίθηση που σχημάτιζε χθες η 
πλειοψηφία των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, καθώς οι πληροφορίες για το πλούσιο 
και με τραγελαφικές πινελιές παρασκήνιο γύρω από τον επικείμενο ανασχηματισμό, έφερναν στο 
νου τη λαϊκή ρήση: Ηταν στραβό το κλίμα το 'φαγε κι ο γάιδαρος. Αποτέλεσμα: Κατήφεια και 
μαύρες σκέψεις που σηματοδοτούν χειρότερες μέρες για την κυβέρνηση και το κόμμα τους. Οι 
όποιες ελπίδες για μεγάλες αποφάσεις του Α. Παπανδρέου έσβησαν με την παραίτηση του 
υπουργού Βιομηχανίας Κ. Σημίτη. Τούτος ο ανασχηματσμός, όλα δείχνουν ότι θα ζωγραφίζει 
ακόμα πιο καθαρά τις επιθυμίες και το ρόλο της Δήμητρας Λιάνη. Αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί 
πλέον. Αρα, η χιονοστιβάδα των προβλημάτων όλο και θα μεγαλώνει. Κι ο Πρωθυπουργός θα 
αναγκαστεί, πολύ σύντομα, να καταφύγει σε κινήσεις για υποχρεωτική όσο και στιγμιαία 
συσπείρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως το αίτημα για ψήφο εμπιστοσύνης. Την οποία, 
βεβαίως, θα πάρει. Αλλά, την επομένη, η χιονοστιβάδα θα συνεχίζει τον κατήφορο της. Η 
«εμπιστοσύνη» στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του θα διαρκέσει όσο και η 
στιγμή της ψηφοφορίας. Κάτι που, βεβαίως, ξέρουν όλες οι πλευρές. Ο Ανδρέας Παπανδρέου αν 
θέλει να οδηγήσει μόνος του το καράβι του ΠΑΣΟΚ σε ήρεμα νερά, μία και μόνο επιλογή εχει. 
Να... στερηθεί την «πολιτική κρίση» της συζύγου του, που οδηγεί το ΠΑΣΟΚ σε κρίση και τον 
ίδιο σε μοιραία λάθη. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνει ας δει τη συσπείρωση που προκάλεσε γύρω

http://217.12.8-l 15/§Γ.ί264^αΐ1.γ3Κοο.οοιη/γ3/86ουΓ6άο^1οαά?ο1ε3η=0«&;Πά=Ιηόοχ&... 10/8/2009

http://217.12.8-l


Σελίδα 11 από 30
από τον Κ. Σημίτη η προσπάθεια του να τον πλήξει. Ας δει ακόμη πως «αναστήθηκε» και πάλι η 
«ομάδα των τεσσάρων». Πως, στελέχη με διαφορετική προσέγγιση στα πολιτικά προβλήματα, 
άνθρωποι δικοί του κάποτε - π.χ. Ε. Γιαννόπουλος, Γ. Χαραλαμπόπουλος - παίρνουν πλέον τις 
αποστάσεις τους από τις επιλογές του και στέκονται απέναντι του.

ΝΤΟΡΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 358015
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 13/09/1995 
Σελίδα: θίρε

ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΟΥΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ

Να παραμείνουν στο υπουργείο εφ' όσον τους ζητηθεί από τη νέα πολιτική του ηγεσία, 
προέτρεψε τους συνεργάτες του ο Κώστας Σημίτης σε συγκέντρωση που πραγματοποίησε χθες 
το πρωί στο υπουργείο Βιομηχανίας. Σε ό,τι αφορά ωστόσο τους τρεις γενικούς γραμματείς, ο 
μόνος που είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα παραμείνει για κάποιο διάστημα, άσχετα με το πρόσωπο 
του νέου υπουργού, είναι ο Τάσος Μαντέλης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας. Ο Νίκος 
Χριστοδουλάκης της Ερευνας-Τεχνολογίας θεωρείται απίθανο να παραμείνει, ενώ η Αννα 
Διαμαντοπούλου, αρμόδια για θέματα βιομηχανίας, αν και δεν απάντησε σε σχετική ερώτηση, 
θα εξαρτήσει την παραμονή της από τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το υπουργείο. Σε 
δηλώσεις της, εξ άλλου, η Αννα Διαμαντοπούλου, μέλος της Κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και 
της επιτροπής δεοντολογίας, τόνισε με έμφαση ότι για πρώτη φορά στο υπουργείο Βιομηχανίας 
υπό τον Κώστα Σημίτη χαράχθηκε βιομηχανική πολιτική, επιστημονικά τεκμηριωμένη που 
λαμβάνει υπ' όψιν το ρόλο της χώρας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας.
Ο Τάσος Μαντέλης μίλησε για τα έργο του υπουργείου στον ενεργειακό τομέα, με έμφαση στο 
φυσικό αέριο, που θα είναι πραγματικότητα στο τέλος του 1995, και στον πετρελαιαγωγό 
Μ πουργκάς-Αλέξανδρού πόλης. Την παραμονή του στο υπουργείο, ο ίδιος την εξήρτησε από το 
νέο υπουργό.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 358026
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 13/09/1995 
Σελίδα: θγι-νόίΙ<ΐΊ

Ζα<3τίδου

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙπαραπομπή ο Επίτροπος Βαν Μιρτ ,ενώ ζητάμε νέα παράταση μετά το ενδιαφέρον 
Τραπεζών για Σκαραμαγκά

Σε ευρω-δίκη με... συνήγορο τον Σαντέρ

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εισηγείται σήμερα στην Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης ο Επίτροπος Κάρελ Βάν Μίρτ, ενώ ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ζακ Σαντέρ, σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, θα προσπαθήσει παρά το αρνητικό 
κλίμα που έχει δημιουργηθεί, να αποσπάσει παράταση, όχι μεγαλύτερη των 20 ήμερων, απο τους
σκληρούς της Επιτροπής. , , _
Το αρνητικό κλίμα που υφίσταται στην Επιτροπή για την αδυναμία των ελληνικών κυβερνήσεων
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να δώσουν λύση στον Σκαραμαγκά, φαίνεται από τις χθεσινές δηλώσεις του Επιτρόπου, 
αρμόδιου για θέματα ανταγωνισμού που χειρίζεται το θέμα αυτό, ο οποίος θα κάνει και την 
εισήγηση. Ο κ. Κ. Βαν Μίρτ απαντώντας χθες το μεσημέρι σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στις 
Βρυξέλλες, αρνήθηκε να αναγνωρίσει ως δικαιολογία για χορήγηση νέας παράτασης το γεγονός 
ότι το υπουργείο Βιομηχανίας έχει μείνει ακέφαλο μετά την πραίτηση του Κώστα Σημίτη. «Τον 
τελευταίο χρόνο μιλάω με τον κ. Ροκόφυλλο» τόνισε «και μια ακόμη παράταση λίγων ημερών, 
μετά από 3 χρόνια αναβολών δεν λύνει το πρόβλημα».

Εθνική, Εμπορική, Ιονική

Ωστόσο η παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας Γιάννου Παπαντωνίου στον Πρόεδρο 
της Επιτροπής Ζακ Σαντέρ ενδέχεται να δώσει μια ακόμη ανάσα» στην Κυβέρνηση, αλλά και στις 
κρατικές Τράπεζες Εθνική, Εμπορική και Ιονική τη δυνατότητα να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο 
για τη σωτηρία του ναυπηγείου.
Ηδη, η Εθνική και η Εμπορική είναι φορείς προτάσεων για το μάνατζμεντ του ναυπηγείου, η μεν 
πρώτη με τη συμμετοχή του Νεωρίου Σύρου της σουηδικής Κόκουμ'ς και του I. Καρρά και η 
Εμπορική της παλαιότερης πρότασης του γερμανικού ναυπηγείου HDW.

Πρόβλημα με ΕΤΒΑ

Παράλληλα, οι ίδιες Τράπεζες βολιδοσκοπούν διεθνείς επιχειρηματικούς κύκλους για συμμετοχή 
τους σε σχήματα ανάληψης του 51% του ναυπηγείου μαζί με τις ίδιες. Οι κινήσεις ενεργού 
συμμετοχής των κρατικών Τραπεζών στη σωτηρία του Σκαραμαγκά, σχετίζονται σύμφωνα με 
πληροφορίες με την εμπλοκή που έχει προκύψει για την εκπροσώπηση του Δημοσίου στο 51% 
του μετοχικού κεφαλαίου του ναυπηγείου μέσω της ΕΤΒΑ, η οποία αντιβαίνει με τους όρους που 
ισχύουν για τη διαγραφή των χρεών του ναυπηγείου, καθώς η Τράπεζα αυτή είναι πιστώτρια και 
μέτοχος στο ναυπηγείο κατά 100%.
Πάντως, το θέμα θα εξεταστεί και σήμερα το μεσημέρι σε σύσκεψη υπό την προεδρία του 
υπουργού Εθνικής Οικονομίας Γ. Παπαντωνίου, στην οποία μεταξύ των άλλων θα συμμετάσχουν 
οι διοικητές των κρατικών Τραπεζών και ο Χρ. Ροκόφυλλος.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 358076
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 13/09/1995 
Σελίδα: profil

Ηγετικό προφίλ 
καλλιεργεί ο Σημίτης

ΔΙΚΗ ΤΟΥ πορεία χαράσσει μέσα στο ΠΑΣΟΚ: Επαφές με τους άλλους της «ομάδας των 4», 
αντιπαράθεση με Μητσοτάκη και ύμνοι από Γιαννόπουλο

Τη δική του ιδιαίτερη πορεία μέσα στο ΠΑΣΟΚ αρχίζει να χαράζει ο Κώστας Σημίτης, 
αποδεσμευμένος πλέον από τις δουλείες της κυβερνητικής θέσης και από τα καθήκοντα του 
καθοδηγητικού στελέχους του κόμματος. Χθες είχε πολλές επαφές με υπουργούς και στελεχη 
του ΠΑΣΟΚ, πολλά από τα οποία επαίνεσαν την πράξη της παραίτησής του.

Πρώτη ενέργειά του χθες ήταν η απευθείας αντιπαράθεσή του με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κ. 
Μητσοτάκη. «Οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί της σημερινής κρίσης, αντί να σιωπουν κανουν 
επίδειξη θράσους», είπε ο παραιτηθείς υπουργός. Και αντιδρώντας στις «εκκλήσεις» τοσο του κ. 
Εβερτ όσο και του κ. Μητσοτάκη προς τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να ανατρέψουν την 
κυβέρνηση, ο κ. Σημίτης δήλωσε: «Το ΠΑΣΟΚ δεν χρειάζεται υποδείξεις. Ο τοπος χρειάζεται
ιδέες και όχι κενόλογες καταγγελίες».
Χθες ο κ. Σημίτης συναντήθηκε με τη Βάσω Παπανδρέου και ανταλλαξαν απόψεις για τις 
τελευταίες εξελίξεις και για τις επόμενες κινήσεις των «τεσσάρων», οι οποίοι θα συναντηθούν εν 
ολομέλεια όταν επιστρέψουν ο Π. Αυγερινός από τις Βρυξέλλες και ο Θ. Πάγκαλος απο την Τζια.
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Στο υπουργείο Βιομηχανίας του τηλεφώνησαν χθες, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Απ. 
Κακλαμάνης, οι υπουργοί Αν. Πεπονής και Κ. Σκανδαλίδης και είχε επαφές με βουλευτές και 
άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Η δήλωση 
Γ ιαννόπουλου

Νέα δήλωση συμπαράστασης στον Κ. Σημίτη, με αναφορές στο παρελθόν και σε κοινούς 
αγώνες, έκανε χθες ο Ευάγγ. Γιαννόπουλος. Ολόκληρη η δήλωσή του έχει ως εξής:

«1. Με το τηλεγράφημά μου στον Κώστα Σημίτη ""θερμά συγχαρητήρια" τίμησα ως όφειλα, 
πράγμα που συνήθως πράττω σ' εξαιρετικά συμβάντα, την πολιτική ευθιξία και την προσωπική 
και πολιτική αξιοπρέπεια, το ήθος και το σθένος μαζί με την υπεράσπιση της υπουργικής 
ιδιότητας που έκαμε μπροστά στη δημόσια κριτική, δικαίως ή αδίκως, που υπέστη - πράγμα 
ασύνηθες - για τον οποίον άλλωστε Σκαραμαγκό ακέραιη την ευθύνη φέρει εκείνος που πήρε τη 
θέση -παρ' αξίαν- του Χρήστου Πάχτα όπως επεσήμανα, με τον ανασχηματισμό της 7ης Ιουλίου 
1994. Το θέμα το χειριζόταν ο Χρ. Πάχτας επιτυχώς, μέχρι τότε, με τον υπουργό Εργασίας.
2. Με τον Κ. Σημίτη συνδεόμαστε από το 1961 συνάδελφοι όντες δικηγόροι. Από την εποχή των 
εκλογών της βίας και της νοθείας και στην κοινή υπεράσπιση της δημοκρατίας και του 
Συντάγματος βαδίσαμε έκτοτε πότε μαζί πότε παραλλήλως. Εγώ τότε, το 1961, ίδρυσα την 
""Ενωση Δημοκρατικών Δικηγόρων Ελλάδας", οργανώνοντας τους αγωνιστές δικηγόρους της 
Εθνικής Αντίστασης και της Δημοκρατίας, εκείνος λίγο αργότερα τον Ομιλο Παπαναστασίου, 
συγκεντρώνοντας δικηγόρους, οικονομολόγους (Καράγιωργας, Φίλιας κ.ά.) και άλλων κλάδων 
επιστήμονες.
3. Καιβρεθήκαμε εγώ μεν κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου από το 1964, εκείνος δε αργότερα 
στο εξωτερικό μαζί του, όταν διωκόμενος από τη χούντα διέφυγε από τα χέρια της τη στιγμή που 
συλληφθείς δικηγόρος της Δημοκρατικής Αμυνας που ανήκε στον Ομιλο Παπαναστασίου 
κατάδωσε όλη την οργάνωση στον Ιωαννίδη.
Εκτοτε, πότε συμφωνώντας και πότε διαφωνώντας μέσα στο ΠΑΣΟΚ - γιατί δεν έχουμε κοινές 
πάντοτε σοσιαλιστικές και πολιτικο-κοινωνικές αντιλήψεις - βαδίζουμε χρόνια τώρα. Αλλιώς 
βλέπω εγώ τα κοινωνικά φαινόμενα, προβλήματα και ζητήματα.
Πάντως τιμώ το ήθος του και το χαρακτήρα του μαζί με την προσωπικότητά του. Τιμώ την 
παρρησία που σήμερα σπανίζει στο δημόσιο βίο».

Δηλώσεις 
άλλων στελεχών

Ο Στ. Παπαθεμελής χαρακτήρισε «λογική και αυτονόητη» την παραίτηση Σημίτη- «Το ίδιο θα 
έκανα στη θέση του», είπε.
Ο βουλευτής Αρτας Θ. Κολιοπάνος υποστήριξε με θερμά λόγια τον παραιτηθεντα υπουργο. 
«Επραξε αυτό που του επέβαλε η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το πολιτικό ήθος. Απέδειξε οτι το 
ΠΑΣΟΚ διαθέτει στελέχη, που εξασφαλίζουν τη συνέχεια και την προοπτική, με σταθερότητα και 
εμμονή στις αρχές του» είπε. . ,
«Πλήγμα» χαρακτήρισε ο Μιλτ. Παπαϊωάννου την παραίτηση Σημίτη απο την κυβέρνηση και το 
ΕΓ του ΠΑΣΟΚ. «Αυτή την ώρα θα είναι σημαντικό γεγονός αν η παραίτηση αυτή αποτελεσει την 
αφετηρία για μια δυναμική ανασύνταξη και ανατροπή πολλών δεδομένων στο Κίνημα μας. Και σ' 
αυτό πιστεύω ότι θα συμβάλει και ο ίδιος ο Κ. Σημίτης», είπε (στο ραδιοσταθμό «Φλας»).
Δυο οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ πήραν θέση στο «θέμα Σημίτη». Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου 
τον επαινεί. «Η πράξη παραίτησής σου είναι μια πολιτική πράξη αντίστασης και καταδίκης των 
φαινομένων ακραίου εκφυλισμού στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, δείχνει το ήθος, 
την εντιμότητα και τη συνέπεια που διακρίνει την πολιτική σου ιστορία», αναφέρει σε 
τηλεγράφημα που έστειλε στον παραιτηθέντα υπουργό.
Αντίθετα, η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας επικρίνει «τη μοναχική πορεία ελάχιστων στελεχών του 
Κινήματος, η οποία τους οδηγεί σε προσωπικό πολιτικό αδιέξοδο και σε λάθος επιλογές». Είναι 
εμφανής η αναφορά τόσο στον Θ. Πάγκαλο όσο και στον Κ. Σημίτη.
Αναφερόμενος στη στάση των Θ. Πάγκαλου, Κ. Σημίτη και Ευάγγ. Γιαννόπουλου, ο Κ. Ζωρας, 
μέλος του Τομέα Επιστημόνων του ΠΑΣΟΚ, τονίζει: «Οταν κορυφαίοι πολίτικοι αποκρούουν τις 
εξουσιαστικές σχέσεις, πάντοτε υπέρ συγκεκριμένων αρχών, τότε οι θεσμοί στο πολίτευμα μας
ηθικοποιούνται». . , „ _ , .
Προχθές το βράδυ, μετά την παραίτησή του, ο κ. Σημίτης κατεβηκε στον Πειραια, οπού του
παρέθεσαν δείπνο περίπου 100 στελέχη του ΠΑΣΟΚ της Β Πειραιά.
Απαντώντας στη δήλωση Σημίτη, ο εκπρόσωπος της ΝΔ Β. Μαγγινας δήλωσε: «Οι προσπάθειες 

συνυπεύθυνου και μέχρι χθες χειροκροτητή κ. Σημίτη να επιρριψει άλλου τις ευθυνες για τητου
σημερινή κρίση είναι αστείες και ματαιες».
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Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 358089
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 13/09/1995 
Σελίδα: εόΓπίΙό

Τον Σημίτη κατηγορεί 
ο Μόνος, τον Ανδρέα 
ο Μητσοτάκης

Προσωπικά κατά του Κ. Σημίτη και της πολιτικής του στο υπουργείο Βιομηχανίας στρέφει τα 
πυρά της η ΝΔ και τα στελέχη της, με εξαίρεση τον Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος επικεντρώνει την 
κριτική του στο πρόσωπο του Ανδρέα Παπανδρέου.
Χθες, ο Στ. Μάνος, μιλώντας στον «Φλας» κατηγόρησε τον Κ. Σημίτη γιατί δεν ακολούθησε το 
κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τόνισε: «Η ευθύνη του κ. Σημίτη για το πλήρες ναυάγιο 
όχι μόνο των ναυπηγείων, αλλά και της Πειραϊκής Πατραϊκής, για το φυσικό αέριο, για τη μη 
μετοχοποίηση της ΔΕΗ, για τη μη μετοχοποίηση της ΔΕΠ, θα δικαιολογούσαν όχι τη δυσαρέσκεια 
του Πρωθυπουργού, αλλά την έξαλλη δυσαρέσκειά του».
Οι δηλώσεις Μάνου βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με την επίσημη θέση που εξέφρασε προχθές η 
ΝΔ . δια του εκπροσώπου της.
Αντίθετα, ο Κ. Μητσοτάκης επέρριψε όλες τις ευθύνες στον Ανδρέα Παπανδρέου και τον κάλεσε 
να φύγει. «Το χειρότερο -είπε- είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε αδυναμία να παράγει πολιτική και 
προπαντός να εφαρμόσει πολιτική. Το βλέπετε στην περίπτωση ΣΠΡ·ΤΠ και τ0 ε'πε άλλωστε ο 
άνθρωπος καθαρά. Συναδελφικά μαχαιρώματα, Πρωθυπουργός δεν υπάρχει, ιδεολογική σύγχιση. 
Πάνε να εφαρμόσουν μια πολιτική, την οποία οι ίδιοι συκοφάντησαν και στην οποία δεν 
πιστεύουν και έχουν και κατάλοιπα από σοσιαλιστικά απωθημένα».
Και εμμέσως πλην σαφώς ο Κ. Μητσοτάκης ζητά από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να διαχωρίσουν 
τη θέση τους από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Βέβαια, δεν επανέλαβε αυτά που είπε ο 
Μ. Εβερτ, να ρίξουν δηλαδή την κυβέρνηση, άλλωστε αυτό θα ήταν πρόκληση εκ μέρους του, 
αλλά τόνισε τα εξής: «Υπεύθυνοι είναι αυτήν την ώρα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που τον 
στηρίζουν (σ.σ. τον Ανδρέα Παπανδρέου), καθένας ατομικά και συνολικά η Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για όσα δεινά συνέβησαν και θα συμβούν από δω και πέρα στην Ελλάδα».
Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται από το απόγευμα και μέχρι την ερχόμενη Κυριακή ο αρχηγός της 
ΝΔ Μ. Εβερτ. Η κεντρική του ομιλία αύριο και η παραδοσιακή συνέντευξη την Κυριακή 
θεωρούνται από τη Ρηγίλλης δύο σημαντικές ευκαιρίες για να προβάλει ο αρχηγός το νέο 
αντιπολιτευτικό μοντέλο του κόμματος και να αντιπαραθέσει στο ΠΑΣΟΚ «προτάσεις και θέσεις 
για όλα τα προβλήματα».

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 358193
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 14/09/1995 
Σελίδα: πθογε

«Νέους και άφθαρτους» 
βολιδοσκοπεί ο Ανδρέας

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ οι στενοί του συνεργάτες αρχίζουν να ειδοποιούν τους προς υπουργοποίηση 
βουλευτές. Ποιες μετακινήσεις υπουργών συζητούνται

Η επιστροφή του Ακη Τσοχατζόπουλου, η υπουργοποίηση νέων και «άφθαρτων» βουλευτών και 
οι εσωτερικές μετακινήσεις γνωστών υπουργών, θα είναι τα βασικά στοιχεία του νέου 
ανασχηματισμού της κυβέρνησης, ο οποίος πιθανότατα ανακοινώνεται σήμερα.
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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός έχει καταλήξει στο νέο κυβερνητικό σχήμα και από 
σήμερα το πρωί οι συνεργάτες του θ' αρχίσουν να ειδοποιούν τους προς υπουργοποίηση 
βουλευτές. Μέχρι χτες το βράδυ, πάντως, ο Α. Παπανδρέου δεν είχε δεχθεί στην Εκάλη κανένα 
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ (σήμερα αναμένεται συνάντησή του με τον Α. Τσοχατζόπουλο). Και τα 
μόνα πρόσωπα με τα οποία έχει συζητήσει είναι ο Αντ. Λιβάνης και ο Τηλ. Χυτήρης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο κ. Τσοχατζόπουλος θα αναλάβει το νέο 
«υπερυπουργείο» Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο προέκυψε από τη 
συγχώνευση των υπουργείων Προεδρίας και Εσωτερικών. Ως συνεργάτη του (αναπληρωτή 
υπουργό ή υφυπουργό) θα ήθελε τον νυν υπουργό Εσωτερικών Γ. Δασκαλάκη, αλλά δεν είναι 
βέβαιο ότι θα συμφωνήσει και ο Πρωθυπουργός.

Ποιοι πάνε πού

Ο νυν υπουργός Προεδρίας Γιάννης Ποττάκης μετακομίζει πιθανότατα στο υπουργείο 
Δικαιοσύνης, καθώς φαίνεται ότι ο Αν. Πεπονής κρίνεται ως ο καταλληλότερος αντικαταστάτης 
του Κ. Σημίτη στο υπουργείο Βιομηχανίας. Δεν αποκλείεται, όμως, ο κ. Πεπονής να μείνει στη 
θέση του και υπουργός Βιομηχανίας να γίνει ο νυν αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
Γ. Ρωμαίος.
Ο Ευάγγ. Βενιζέλος αποχωρεί πιθανότατα από το υπουργείο Τύπου. Προορίζεται μάλλον για 
υπουργός Μεταφορών με αναπληρωτή τον Κίμωνα Κουλούρη, ο οποίος πάντως εμφανίζεται 
δυσαρεστημένος, καθώς θα ήθελε να γίνει υπουργός Εργασίας. Στη θέση του κ. Βενιζέλου 
πηγαίνει ο Τηλ. Χυτήρης.
Δημιουργείται νέο υπουργείο, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίον πιθανώς θα 
αναλάβει ο Στ. Τζουμάκας.
Υπουργός Εμπορίου αναμένεται να γίνει ο νυν υφυπουργός Μιχ. Χρυσοχοΐδης.
Δεν θα γίνουν αλλαγές στα οικονομικά υπουργεία και στα υπουργεία Εξωτερικών, Αμυνας, 
Περιβάλλοντος, Πολιτισμού. Στη θέση του θα μείνει και ο υπουργός Παιδείας Γιώργος 
Παπανδρέου.
Μεταξύ των υπουργήσιμων αναφέρονται οι βουλευτές Γ. Ανωμερίτης, Α. Φούρας, Α. Δαμιανίδης, 
Γ. Πασχαλίδης κ.ά.

Ο Λαλιώτης

Με δήλωση του ο Κ. Λαλιώτης διευκρινίζει ότι οι προτάσεις που έχει κάνει «αναφέρονται σε 
αρχές και κριτήρια που έχουν σχέση με την ενότητα, τη φυσιογνωμία και την προοπτική του 
ΠΑΣΟΚ» και δεν έχει διατυπώσει προτάσεις για συγκεκριμένα πρόσωπα. Πρόσθετε, πάντως, ότι 
πρέπει να γίνει αξιοκρατική αξιολόγηση, ώστε η συμμετοχή τους τόσο στην κυβέρνηση όσο και 
στα καθοδηγητικά όργανα του Κινήματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να αποτελεί εγγύηση 
για μια δημιουργική συντεταγμένη και νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ».

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 358216
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 14/09/1995 
Σελίδα: είγςιτιοε

Γιατί χαλάμε 
μια τόσο καλή 
κυβέρνηση;

Νέα ονόματα πέφτουν στο τραπέζι, νέα κυβερνητικά σχήματα ακούγονται και ο τζόγος 
συνεχίζεται. Προεδρικά διατάγματα για συγχωνεύσεις υπουργείων, υπερυπουργεία, 
ανακατατάξεις, αναδιανομές ρόλων. Ο Ακης φέρεται ως ο επικρατέστερος για υπερυπουργός και 
προϊστάμενος συγχώνευσης δύο υπουργείων. Ευτυχισμένος έδειχνε χθες, όσο και αν 
προσπαθούσε να μην το δείξει. Η Βάσω Παπανδρέου από την άλλη, φαίνεται να ταλαντεύεται- 
και ναι και όχι. Και αν ναι (άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου), τότε μάλλον θα καθίσει στην 
καρέκλα του υπουργείου Γεωργίας. Φημολογείται ακόμη και μετακίνηση του Βενιζέλου. 
Πιθανότερη νέα θέση του, αυτή του υπουργού Μεταφορών, ενώ στη θέση που σήμερα ζεσταίνει

Η«ρ://217.12.8.115^Γ.ί264^αΐ1.γώοοχοηι/γ3/86θΐΐΓ6άοννη1οαά?οΐ63η=0&Γιά=Ιηόοχ&... 10/8/2009



Σελίδα 16 από 30
στο υπουργείο Τύπου, φαίνεται να αναρριχάται ο Τ. Χυτήρης. Και δεν είναι βέβαια μόνον αυτά τα 
σενάρια που «παίζουν». Τι για τον Ποττάκη στο υπουργείο Δικαιοσύνης, τι για τον Πεπονή στο 
Βιομηχανίας κ.ο.κ. Οσο για υφυπουργούς, εκεί πια ακούγονται όλοι ή σχεδόν όλοι.

Ομως, μα την αλήθεια, γιατί γίνονται όλα αυτά; Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν είναι αυτός που 
προ ολίγων ημερών από τη Θεσσαλονίκη μάς διαβεβαίωνε πως πρόκειται για μόα από τις 
καλύτερες κυβερνήσεις της χώρας; Γιατί λοιπόν μας στερεί από αυτή την καλή κυβέρνηση; Είναι 
η παραίτηση Σημίτη ο λόγος; Οχι, βέβαια. Εύκολο να βρει έναν άλλο για τη θέση του.
Μάλλον αλλού είναι οι αιτίες, αλλού και το πρόβλημα. Η δυσλειτουργία της κυβέρνησης για 
παράδειγμα, η έλλειψη συντονισμού, η μονεταριστική οικονομική πολιτική, η αναξιοπιστία, το 
περιβάλλον γύρω από τον Πρωθυπουργό και άλλα πολλά.
Νέα πολιτική, λοιπόν, είναι το ζητούμενο και όχι αλλαγή προσώπων ή υπουργικών θώκων. 
Ανασχηματισμό σε αυτή θα δούμε;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 361030
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 14/09/1995

Πρόωρη σύνταξη - δέλεαρ για επενδύσεις Σκαραμαγκά

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

. 4ΗΜΕΡΗ παράταση, χωρίς προοπτικές λόγω «φόβου των εφοπλιστών»

Παράταση - ανάσα της προθεσμίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά δύο εργάσιμες μέρες ή 4 
ημερολογιακές, προκάλεσε η παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας Γιάννου 
Παπαντωνίου στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ζακ Σαντέρ, προκειμένου να βρεθεί λύση για τον 
Σκαραμαγκά.
Το έντονα αρνητικό κλίμα που υφίσταται στις Βρυξέλλες έναντι της Ελλαδας για το θέμα αυτό και 
η έλλειψη ενδιαφέροντος από επιχειρηματίες και εφοπλιστές να συμμετάσχουν σε σχήματα 
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του ναυπηγείου, εμπόδισαν και χθες τους αρμόδιους
υπουργούς και τραπεζίτες να καταλήξουν σε απόφαση.
Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι στο Σκαραμαγκά διαμαρτύρονται γιατί βρίσκουν κλειστές τις 
πόρτες των υπουργείων, ενώ συζητείται στην κυβέρνηση το κυριότερο ζήτημά τους, δηλ. η 
συνέχιση της λειτουργίας των ναυπηγείων.
Ειδικότερα: , . __
Η αίσθηση που υπήρξε και χθες -μετά την ευρεία κυβερνητική σύσκεψη στο υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας (ακολουθεί πιθανότατα σήμερα και άλλη)- είναι ότι πάλι το θέμα της ιδιωτικοποίησης 
και επομένως της συνέχισης της λειτουργίας των ναυπηγείων, βρίσκεται σε αδιέξοδο. Κυριότερο 
πρόβλημα, όπως εξηγούν τραπεζικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες, είναι ο φόβος των 
υποψηφίων ιδιωτών επενδυτών για τις αντιδράσεις του συμπαγούς συνδικαλιστικού κινήματος 
των εργαζομένων στα ναυπηγεία σε ενδεχόμενο απολύσεων.
Εφοπλιστές που βολιδοσκοπήθηκαν από διοικητές κρατικών Τραπεζών για να μετάσχουν στο 
μετοχικό σχήμα του Σκαραμαγκά έδειξαν πλήρη απροθυμία. Μάλιστα
- φθάνοντας βέβαια σε σημείο υπερβολής- διατύπωσαν φόβους και για την ίδια τη ζωή τους. 
Αξίωναν δε πριν γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για τη «νέα» περίοδο των ναυπηγείων, η ΕΤΒΑ να 
αναλάβει το βαρύ έργο να απολύσει όλους τους εργαζόμενους, ένα μέρος των οποίων θα 
προσελάμβαναν αργότερα.
- «Προσβολή των εφοπλιστών»
Ορισμένοι εφοπλιστές -που θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους- φθάνουν και στο σημείο 
να κηρύξουν «λευκή απεργία» (αν μπορεί να λεχθεί κάτι τέτοιο στην περίπτωση του 
Σκαραμαγκά) αποφεύγοντας να επιδείξουν επενδυτικό ενδιαφέρον, εν είδει διαμαρτυρίας, όπως 
λένε, για τους «χειρισμούς Σημίτη απέναντι στον Περατικό, οι οποίοι προσέβαλαν το 
εφοπλιστικό κόσμο».

http://217.12.8-l 15/gr.f264.mail.yahoo.com/ya/securedownload?clean=0&fíd=Inbox&... 10/8/2009

http://217.12.8-l


Σελίδα 17 από 30
Κυριολεκτικά στο «παρά πέντε» η κυβέρνηση αναζητεί εναγωνίως ενδιαφερομένους επενδυτές 
για να συμπήξουν τον πολυπόθητο «όμιλο» ιδιωτικών συμφερόντων, που θα αναλάβει τη 
συνέχιση της λειτουργίας των ναυπηγείων.
Το ρόλο του «βραχίονα» έπαιξαν οι διοικητές των υπό κρατικό έλεγχο Τραπεζών Γ. Μίρκος 
(Εθνική), Παν. Πουλής (Εμπορική), Παν. Κορχίρας (Ιωνική) και Γ. Κασμάς (ΕΤΒΑ) που, πάντως, 
συνάντησαν απροθυμία.
Υσταση προσπάθεια -στον περιορισμένο χρόνο που απομένει- έχει αναλάβει, σύμφωνα με 
πληροφορίες, ο πρόεδρος της Εμπορικής Π. Πουλής, που διενεργεί επαφές με επιχειρηματίες και 
εφοπλιστές. Οι επόμενες μέρες θα δείξουν την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος.
Στη χθεσινή σύσκεψη υπό τον κ. Παπαντωνίου διαφάνηκε πλέον ότι οι λύσεις είναι 
περιορισμένες:
- Απαραίτητοι οι ιδιώτες
. Η μία είναι να συμπηχθεί όμιλος που να λάβει το 49% του μετοχικού κεφαλαίου και το 
μάνατζμεντ. Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση, σύμφωνα και με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, με την πλειοψηφία του ομίλου να διαθέτουν ιδιώτες επενδυτές και όχι κρατικές 
Τράπεζες ή θυγατρικές κρατικών Τραπεζών.
. Η δεύτερη είναι να σταματήσει η εμπορική δραστηριότητα των ναυπηγείων και να περιοριστούν 
σε προγράμματα Αμυνας (κατασκευή φρεγατών κ.λπ.), οπότε το ναυπηγείο μένει υπό κρατική 
ιδιοκτησία, αλλά και με μειωμένο προσωπικό, λόγω μείωσης των εργασιών.
. Και η τρίτη λύση, να επιβληθεί τελικά από την Ευρωπαϊκή Ενωση το πρόστιμο των 80 δισ. 
ποσόν που δεν «αντέχεται» και οδηγεί στο κλείσιμο των ναυπηγείων. Σύμφωνα με πληροφορίες 
τα ναυπηγεία είχε στο τέλος του 1994 αρνητική καθαρή θέση 50 δισ. δρχ.
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Γ. Παπαντωνίου θα κάνει και την τελευταία δελεαστική (για 
ενδεχόμενους υποψήφιους επενδυτές) «κίνηση»: Να αποσοβήσει τους φόβους για δυναμικές 
κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην περίπτωση απολύσεων με το να μειώσει το προσωπικό 
μέσω της πρόωρης συνταξιοδότησης εκατοντάδων εργαζομένων. Η πρόωρη συνταξιοδότηση θα 
εφαρμοστεί τόσο στη περίπτωση που θα εμφανιστεί Ομιλος Ιδιωτών όσο και στην περίπτωση που 
τα ναυπηγεία περιοριστούν στα κατασκευαστικά προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού.
. Κρίσιμη συνάντηση για τα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά θα έχει την ερχόμενη Δευτέρα στις 
Βρυξέλλες ο Γιάννος Παπαντωνίου με τον αρμόδιο επίτροπο σε θέματα ανταγωνισμού Κάρελ Βαν 
Μιρτ.
Στη συνάντηση αυτή, που χαρακτηρίσθηκε από τον κ. Βαν Μιρτ ως η «τελευταία ευκαιρία», ο 
Ελληνας υπουργός κλήθηκε να παρουσιάσει την οριστική λύση στο θέμα της ιδιωτικοποίησης του 
Σκαραμαγκά. Η λύση αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία και η 
προσφορά που θα υποβληθεί να συνοδεύεται από εγγυητικές επιστολές και όχι απλή επιστολή 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην αντίθετη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να 
εφαρμόσει χωρίς περαιτέρω συζήτηση την απόφαση της 26ης Ιουλίου η οποία προβλέπει:
. Την επιστροφή της κρατικής ενίσχυσης που έχει λάβει η εταιρεία από το 1991 υπό τη μορφή 
παραγραφής χρεών ύψους 44 δισ. εκατομμυρίων δραχμών στο οποίο θα πρέπει να προστεθούν 
και οι τόκοι, που υπολογίζονται σε 38 δισ. δρχ. περίπου, δηλαδή συνολικά 82 δισεκατομμύρια.
. Το ποσόν αυτό πρέπει να καταβληθεί σε διάστημα δύο μηνών από την κοινοποίηση της 
απόφασης. Διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες παραπομπής 
της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
- Κριτική Βαν Μιρτ για Ροκόφυλλο
Ο κ. Βαν Μιρτ κατηγόρησε εμμέσως την κυβέρνηση για τακτική κωλυσεργίας, μιλώντας για  ̂
«λύσεις οι οποίες εξατμίστηκαν», για επιχειρήσεις που ο αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας 
Χρ. Ροκόφυλλος παρουσίασε ως ενδιαφερόμενες και οι οποίες «δήλωσαν δημόσια ότι δεν 
ενδιαφέρονται» και για προαναγγελθείσες συναντήσεις (πρόταση «Καλογερίδη» που δεν
πραγματοποιήθηκαν. , ,
«Δεν πρόκειται να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Αλλά επειδή είμαστε ευγενικοί άνθρωποι, θα 
συναντήσω τη Δευτέρα τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γιάννο Παπαντωνίου και θα του πω ότι 
εάν δεν μπορέσει να παρουσιάσει εντός μιας εβδομάδα μια επίσημη λύση και δέσμευση, τότε η 
απόφαση για επιστροφή των κρατικών ενισχύσεων ύψους 82 δισ. δραχμών, που έχει ήδη 
ληφθεί, θα επικυρωθεί και θα είναι οριστική».
- Παπουτσής: Εκαναν ό,τι μπορούσαν
Την ελπίδα ότι ώς τη Δευτέρα η ελληνική κυβέρνηση θα είναι σε θέση να παρουσιάσει 
συγκεκριμένη πρόταση για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, εξέφρασε χθες στις Βρυξέλλες ο Ελληνας
επίτροπος Χρήστος Παπουτσής. , ,
«Εάν δεν υπάρξει κάποια απόφαση, θα εφαρμοστεί χωρίς άλλη συζητηση και χωρίς ειδοποίηση η 
απόφαση της 26ης Ιουλίου και από κει και πέρα θα υπάρξουν οι ανάλογες επιπτώσεις», δήλωσε ο 
κ. Παπουτσής, που μετείχε σήμερα στη συνεδρίαση της επιτροπής για την τύχη των ναυπηγείων. 
Ο κ Παπουτσής απέφυγε να επιρρίψει ευθύνες για τις άκαρπες παρατάσεις, στους χειρισμούς 
που έγιναν και τόνισε: «Δεν θέλω να σας πω ότι φέρει ευθύνες το υπουργείο Βιομηχανίας, γιατί 
έκανε ό,τι μπορούσε για να ανταποκριθεί στο κοινοτικό δίκιο», αποδίδοντας τις δυσκολίες στη
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μεγάλη οικονομική κρίση που υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ιδιαίτερα 
στον κλάδο των ναυπηγείων, ο οποίος αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα.
- Ο Μίρκος και ο ΣΕΒ
. Την εγκατάλειψη του σεναρίου που είχε προετοιμάσει η Εθνική Τράπεζα και προέβλεπε 
δημιουργία εταιρείας μάνατζμεντ για τον Σκαραμαγκά, ανήγγειλε χθες ο διοικητής της Εθνικής κ. 
Γιώργος Μίρκος μετά τη μεσημεριανή σύσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ο ίδιος, 
απαντώντας σε ερωτήσεις είπε ότι συζητούνται διάφορες λύσεις, αλλά η επιλογή τους αφορά την
κυβέρνηση και όχι τις Τράπεζες. , ,
. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηγάνων κ. Ανδρέας Κανελλόπουλος υπογράμμισε μεταξύ 
άλλων ότι είναι μάταιη η προσπάθεια για διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας στα ναυπηγεία 
της χώρας, τη στιγμή που σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ο κλάδος έχει αναδιαρθρωθεί με 
συρρίκνωσή του και έχουν κλείσει τα μισά περίπου ναυπηγεία.
Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι όντως θα υπάρξει κοινωνικό πρόβλημα με τα ναυπηγεία. Παρατήρησε 
ωστόσο ότι δεν είναι σωστό να γίνονται διακρίσεις μεταξύ ανέργων που προέρχονται από 
διαφορετικούς κλάδους της βιομηχανίας.
. Αναφορικά τέλος με το κλείσιμο επιχειρήσεων το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγουστου, ο 
αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Νίκος Αναλυτής είπε ότι παρατηρήθηκαν ορισμένες υπερβολές ως προς 
την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η περίπτωση των «Πλαστικών Καβάλας», με τους 120 
εργαζόμενους, αντιμετωπίσθηκε το ίδιο έντονα με την περίπτωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας 
που απασχολούν 2.000 άτομα.
. Δίωρη στάση εργασίας πραγματοποίησαν το πρωί (10 π.μ. - 12 μ.) οι εργαζόμενοι στα 
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, διαμαρτυρόμενοι γιατί αγνοούνται κυρίως από το υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας από τις διαβουλεύσεις και συσκέψεις για το μέλλον της επιχείρησης.
Το σωματείο είχε ζητήσει προ ημερών συνάντηση με τον Γ. Παπαντωνίου αλλά δεν εγινε δεκτό, 
με αποτέλεσμα «να ενημερωνόμαστε από τους δημοσιογράφους», όπως τονίζεται σε σχετική
ανακοίνωση. , . .
Ωστόσο οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι «δεν θα πραγματοποιήσουμε πορεία στην Αθήνα. Με 
κλειστές πόρτες υπουργείων δεν έχει νόημα και το μόνο που θα γίνει είναι να ταλαιπωρήσουμε
το κοινωνικό σύνολο».
ΣΕΛ.45

Αρθρογράφος: Τσουπαρόπουλος 
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Στήλη: ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΔΗΛΩΣΗ 
Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΕΟΚ 
Θέμα: ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Α/Α: 358277
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 15/09/1995 
Σελίδα: άίρΙό

Διπλή άρνηση της Βάσως

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

ύο φορές τηλεφώνησε ο Πρωθυπουργός στη Βάσω Παπανδρέου προτείνοντας της να εισελθει 
^ην κυρέρνησπ. Το τρίτο ϊηλεφώνημα, το οποίο Ισως θα την οδηγούσε σε υπουργε,ο, δεν εγ,νε 
ποτέ Ο Α Παπανδρέου εκνευρίστηκε με τις δυο αρνήσεις της και η πρώην επίτροπος, το 
μοναδικό «μεγάλο όνομα» από το χώρο της «εσωκομματικής αντιπολίτευσης στο οποίο

οίεξηγήσεις για τ̂Γνα'υάγ^ο των «διαπραγματεύσεων» που δίνουν οι δύο πλευρές διαφέρουν 
ριζικά και ήδη εκδηλώθηκε η πρώτη σύγκρουσή τους, έστω και σε χαμηλούς τονους

Αιχμές από 
Βενιζέλο
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Μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
ασφαλώς κατ' εντολήν του Πρωθυπουργού, άφησε αιχμές για την άρνηση της κ. Παπανδρέου. 
Ανακοίνωσε ότι ο «Πρωθυπουργός την κάλεσε να συμμετάσχει σε σημαντικό παραγωγικό 
υπουργείο» (εννοεί το υπουργείο Γεωργίας). Και πρόσθεσε ότι «μετά την άρνηση της, της 
επροτάθη δεύτερο οικονομικό υπουργείο που συνεπαγόταν τη συμμετοχή της στην οικονομική 
επιτροπή και στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης», εννοώντας το υπουργείο 
Εμπορίου. «Δυστυχώς - προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος - η κ. Βάσω Παπανδρέου δεν 
δέχθηκε, ζητώντας να αναλάβει ένα τρίτο υπουργείο» (εννοεί το νέο «υπερυπουργείο» Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο ανέλαβε τελικά ο κ. Τζουμάκας).
Η αναφορά αυτή ήταν ασφαλώς μειωτική για την πρώην επίτροπο, την οποία ο Πρωθυπουργός 
εμφάνιζε να εξαρτά τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση μόνο από το πόσο σπουδαίο είναι το 
υπουργείο που θα αναλάμβανε. Η κ. Παπανδρέου απάντησε αμέσως λέγοντας ότι οι επιλογές που 
έκανε ο Πρωθυπουργός «δεν πληρούν ούτε κατ' ελάχιστο τις προϋποθέσεις για να αναστραφεί η 
ιδιαίτερα αρνητική εικόνα της κυβέρνησης» και ουσιαστικά κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι 
επιχείρησε να τη χρησιμοποιήσει «ως άλλοθι για την επιβολή προαποφασισμένων επιλογών».

Τα δύο
τηλεφωνήματα

Το πρώτο τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού προς την κ. Παπανδρέου έγινε γύρω στις 12 το 
μεσημέρι. Της εξήγησε ότι θεωρεί την παρουσία της στη νέα κυβέρνηση απαραίτητη και της 
πρότεινε το υπουργείο Γεωργίας. Η πλευρά της πρώην επιτρόπου λέει ότι ανέπτυξε στον 
Πρωθυπουργό τις γνωστές θέσεις της (μικρό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα, καλύτερος 
συντονισμός, κανόνες λειτουργίας), του κατέστησε σαφές ότι θέλει να βοηθήσει και υπογράμμισε 
την ανάγκη να αξιοποιηθούν όλα τα κορυφαία στελέχη. Του είπε, επίσης, ότι δεν θέλει το 
υπουργείο Γεωργίας και αντιπρότεινε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η 
πλευρά του Πρωθυπουργού επιβεβαιώνει μόνο ότι ζήτησε το υπουργείο αυτό.
Υστερα από μια ώρα ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα και ο κ. Παπανδρέου της πρότεινε το 
υπουργείο Εμπορίου. Η κ. Παπανδρέου αντέδρασε -όπως λένε συνεργάτες τη-ς επισημαίνοντας 
στον Πρωθυπουργό ότι το υπουργείο Εμπορίου είναι ουσιαστικά μια γραμματεία χωρίς ουσιαστικό 
αντικείμενο και ότι η τοποθέτηση υπουργού επικεφαλής (μέχρι τώρα το είχε ο κ. Σημίτης μαζί με 
το Βιομηχανίας) έδειχνε ότι το νέο σχήμα θα ήταν και πάλι πολυμελές. Ο Πρωθυπουργός είπε 
ότι θα σκεφθεί και θα της ξανατηλεφωνήσει, αλλά αυτό δεν έγινε. Ετσι το υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δόθηκε στον κ. Τζουμάκα και η κ. Παπανδρέου έμεινε εκτός 
κυβερνήσεως.

Τηλεφώνησε 
και ο Λαλιώτης

Μετά τις αιχμές που άφησε η κυβέρνηση εναντίον της, η κ. Παπανδρέου απάντησε ότι «ο χρόνος 
έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί εις βάρος μας» και διαβεβαίωσε ότι «θα συνεχίσει να αγωνίζεται 
για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων της χώρας και για την ενότητα και προοπτική του
ΠΑΣΟΚ». , . ,
Πριν από τον Πρωθυπουργό είχε τηλεφωνήσει στην κ. Παπανδρέου ο Κ. Λαλιώτης για να την
πείσει να δεχθεί να εισέλθει στην κυβέρνηση.
Ο υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου διέψευσε κατηγορηματικά ότι απείλησε με παραίτηση 
αν γινόταν υπουργός ο βουλευτής Ανδρέας Φούρας (εκλέγονται και οι δύο στο νομό Αχαιας). Ο 
κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε κατασκευασμένη αυτή την είδηση, που μετέδωσαν ορισμένοι 
ραδιοφωνικοί σταθμοί.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δ/Α- 858294
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 15/09/1995 
Σελίδα: θυίιτιοίγρ
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Εθιμοτυπικός αποχαιρετισμός ΣΕΒ-ΓΣΕΕ στον Σημίτη

«Εθιμοτυπική» επίσκεψη πραγματοποίησαν χθες στον παραιτηθέντα υπουργό Βιομηχανίας 
Κώστα Σημίτη οι ηγεσίες του ΣΕΒ και της ΓΣΕΕ. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Χρήστος Πρωτόπαπας 
αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση, ενώ ο πρόεδρος του ΣΕΒ Ιάσων Στράτος περιορίστηκε 
να δηλώσει ότι με τον κ. Σημίτη ως υπουργό Βιομηχανίας είχαν μια καλή συνεργασία, την 
οποία ελπίζουν να έχουν και με τον αντικαταστάτη του στο υπουργείο.
Ο Κώστας Σημίτης τήρησε και χθες την υπόσχεσή του να μην κάνει καμία δήλωση, ενώ σήμερα 
στην τελετή της παράδοσης του υπουργείου, θα προβάλει το έργο που επιτέλεσε στους τομείς 
της ενέργειας, της βιομηχανίας και της έρευνας τεχνολογίας.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α:175401
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 16/09/1995 
Σελίδα: 5

«Κραυγή 
αγωνίας» 
από Σημίτη

Κραυγή αγωνίας για ένα καλύτερο ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την παραίτησή του ο υπουργός 
Βιομηχανίας και Εμπορίου Κώστας Σημίτης μιλώντας κατά την παράδοση του υπουργείου στον 
Αναστάσιο Πεπονή. Ο πρώην υπουργός με την ευκαιρία αυτή, και για πρώτη φορά δημοσία, 
μίλησε υπέρ της λύσης διατήρησης του 51% του Σκαραμαγκά στο Δημόσιο και της πώλησης του
49% στους εργαζομένους.
Ο Χρήστος Ροκόφυλλος διευκρίνισε ότι παρέμεινε στη θέση του μετά την κριτική που άσκησε ο 
Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη για το θέμα του Σκαραμαγκά, επειδή έπρεπε κάποιος απο την 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου να συμμετέχει στις κρίσιμες συσκέψεις, ενω δεχτηκε και 
παράκληση εκ μέρους του Κώστα Σημίτη για να παραμείνει στη θέση του.
Ο Αναστάσιος Πεπονής είπε πως αναγνωρίζει τα αποτελέσματα που είχαν οι ενεργειες των 
απερχομένων υπουργών, ενώ για τον υφυπουργό Ντίνο Βρεττό είπε ότι προεκρινε την 
τοποθέτησή του στο υπουργείο.

Εκρηξη 
από Τσούρα

«Κεραυνός εν αιθρία» χθες στο υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών οπού κατα την τελετή 
παράδοσης-παραλαβής ο συνήθως «χαμηλών τόνων» αποχωρών υπουργός Θανασης Τσουρας 
απέδωσε την απομάκρυνσή του σε κύκλους που δεν συμφωνουν με το διάλογο, το κλίμα 
ενότητας και τη σύνθεση των απόψεων, αλλά προτιμούν τη διάσπαση, τον αυταρχισμο και το

θΤΤσούρας, υποδεχόμενος τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών, αφού έκανε 
μια σύντομη αποτίμηση του έργου του, κατέληξε με τη φράση: «Ο υπουργός αντικαθίσταται και 
αυτό είναι ένα γεγονός πολιτικά δυσεξήγητο και αιτία δεν μπορεί να είναι το έργο του».
Τη σημασία του υπουργείου Μεταφορών τόνισαν στη συνέχεια ο νέος υπουργός, ο αναπληρωτής 
υπουργός Κίμων Κουλούρης και ο νέος υφυπουργός Δημήτρης Σαρρης.

X

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 358395
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 16/09/1995
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Σελίδα: 8 

Με ποια κριτήρια;

Υπάρχουν ορισμένες αντικαταστάσεις και μεταθέσεις υπουργών, οι οποίες θέτουν το ερώτημα 
ποια κριτήρια πρυτάνευσαν σ' αυτόν τον ανασχηματισμό. Ιδού ορισμένες πτυχές του: 
Αντικαταστάθηκε ο υπουργός Μεταφορών Θ. Τσούρας, ένα αθόρυβο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, 
στενός φίλος του αείμνηστου Γ. Γεννηματά. Δεν ήταν «του περιβάλλοντος», δεν είχε επίδοση 
στις δημόσιες σχέσεις και συνήθιζε να λέει «όχι». Λίγες μέρες πριν, εξήγγειλε την αναδιάρθρωση 
του συστήματος συγκοινωνιών του Λεκανοπεδίου. Η πιο επιεικής εξήγηση είναι ότι 
αντικαταστάθηκε επειδή ...έπρεπε να βρεθεί μια θέση για τον Ευάγγ. Βενιζέλο. Γιατί, αν ισχύουν 
όσα ο ίδιος άφησε να εννοηθούν χθες, «ακολούθησα μια διαχείριση τελείως διαφανή σ' ένα 
υπουργείο με πολλά συμφέροντα», τότε...
Ο Αν. Πεπονής μετατέθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης -όπου ελάχιστα πράγματα πρόλαβε να 
κάνει- στο υπουργείο Βιομηχανίας , μόνο και μόνο για να καλυφθεί άρον άρον το κενό Σημίτη. 
Εμεινε έξω από την κυβέρνηση ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων ώοίβος Ιωαννίδης, ο 
οποίος κατά τύχη εκλέγεται στην ίδια εκλογική περιφέρεια (Λασίθι) με το στενό φίλο του 
Πρωθυπουργού Ν. Κόκκινη, ο οποίος τις προάλλες εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος της κ. Δήμητρας 
Λιάνη-Παπανδρέου.
Δεν έγινε υπουργός ο βουλευτής Α. φούρας, επειδή -λένε οι κακές γλώσσες- έθεσε βέτο ο 
συντοπίτης του υπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ο ίδιος το 
διέψευσε κατηγορηματικά, αλλά οι πληροφορίες -και μάλιστα από ψηλά εκπορευόμενες- 
επιμένουν πολύ.
Αν έτσι σχηματίστηκε το νέο κυβερνητικό σχήμα, ποιος μπορεί να πιστέψει ότι θα 
μακροημερεύσει και, κυρίως, θα ευδοκιμήσει;

Γ. ΚΑΡ.

Γιατί δεν 
μας το λέει;

«Εχετε αποφασίσει αν θα πολιτευθείτε;», ρώτησαν οι δημοσιογράφοι την πρωθυπουργική σύζυγο 
κ. Δήμητρα στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και κατέγραψαν αυτολεξεί την εξής απάντηση:
«Δεν νομίζω ότι είναι στιγμές να συζητάμε ότι υπάρχει χώρος για τέτοιες πολιτικές δηλώσεις». 
Αρα; (Αν εξαιρέσει κανείς τον ...κουντερικό τρόπο διατύπωσης στα ελληνικά.)
Αρα, δώστε μου «στιγμές και χώρο» για «πολιτικές δηλώσεις» - τούθ' όπερ δημοσιογραφικώς
αυθαίρετον. _ _ ,
Αρα, «γιατί δεν μου γράφεις, αγαπητή Θεανώ;». «Μας ετελείωσε το χαρτί, Ευάγγελε».
Αρα ...φιλάκια.

Γ. Λ.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 358488
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 16/09/1995 
Σελίδα: ρ ι̂-θε

Πίκρες, γκρίνιες, ξεσπάσματα...

ΒΑΡΥ το κλίμα στα περισσότερα υπουργεία κατά την παράδοση-παραλαβή, καθώς πολλοί δεν 
έκρυβαν τη δυσφορία τους

Δυσάρεστο και βαρύ το κλίμα χθες στα περισσότερα από τα υπουργεία που άλλαξαν υπουργους. 
Κυρίως αυτοί που αντικαταστάθηκαν αλλά και ορισμένοι από αυτούς που μετατέθηκαν, δεν 
έκρυψαν τη δυσφορία και τη δυσαρέσκειά τους και δεν «κατάπιαν τα λόγια τους», 
επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά την άσχημη κατάσταση που διέρχεται αυτή την περίοδο το
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ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση.

Αλλοι εξαπέλυσαν κεραυνούς εν αιθρία, άλλοι είπαν ότι λιθοβολήθηκαν και υπονομεύτηκαν μέσα 
από το ΠΑΣΟΚ, άλλοι άφησαν σαφείς αιχμές κατά του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, άλλοι 
εξέφρασαν πικρία για την απομάκρυνσή τους από την κυβέρνηση, άλλοι είπαν ότι διατηρούν τις 
επιφυλάξεις τους για την πορεία της κυβέρνησης...
Το κυρίαρχο πρόσωπο των τελεταίων ημερών, ο Κώστας Σημίτης, παραδίδοντας το υπουργείο 
Βιομηχανίας στον Αναστάσιο Πεπονή τόνισε ότι η παραίτησή του ήταν «διαμαρτυρία και κραυγή 
αγωνίας για ένα καλύτερο ΠΑΣΟΚ», ενώ «κεραυνός εν αιθρία» ήταν ο συνήθως χαμηλών τόνων 
μέχρι χθες υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Θανάσης Τσούρας. Απέδωσε την 
απομάκρυνσή του σε «κύκλους που δεν συμφωνούν με το διάλογο, την ενότητα και τη σύνθεση 
απόψεων, αλλά προτιμούν τη διάσπαση, τον αυταρχισμό και το λαϊκισμό».
Για υπονόμευσή του μέσα στο ΠΑΣΟΚ μίλησε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών 
Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης. «Λιθοβολήθηκα, συκοφαντήθηκα, υπονομεύθηκα και η αρχή 
προερχόταν από βαθιά και όχι από τον αντίπαλο χώρο», είπε.
Πικρία όμως για τη μετάθεσή τους εξέφρασαν ο Αναστάσιος Πεπονής, από το Δικαιοσύνης στο 
Βιομηχανίας, και ο Γεώργιος Ρωμαίος, από το Εθνικής Οικονομίας στο Εξωτερικών. 
«Υποχρεώθηκα να πειθαρχήσω στην άμεση και σαφή εντολή του Πρωθυπουργού», τόνισε ο κ. 
Πεπονής, ενώ ο κ. Ρωμαίος είπε ότι δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του.
Σαφείς αιχμές κατά του Πρωθυπουργού άφησε όμως ο πρώην υπουργός Γεωργίας Γιώργος 
Μωραΐτης. «Δεν κάνω απολογισμό του έργου του υπουργείου. Τον έκανε ο Πρωθυπουργός στη 
ΔΕΘ την περασμένη εβδομάδα...», είπε.
Ακόμη ο Στέφανος Τζουμάκας αναλαμβάνοντας το υπουργείο Εργασίας υποστήριξε ότι είχε και 
θα έχει προβληματισμούς και επιφυλάξεις», ενώ ο Χάρης Καστανίδης είπε ότι ελπίζει να ασκηθεί 
μια πολιτική που θα συνθέτει τα επιμέρους.
Να σημειώσουμε, τέλος, ότι ενδιαφέρον για το ρόλο του στην κυβέρνηση έχει η φράση του κ. 
Τσοχατζόπουλου, ότι το νέο υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης θα 
αναλάβει ρόλο κυβερνητικού συντονισμού ώστε το 1996 να υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα 
της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 358631
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 17/09/1995 
Σελίδα: απαεχίιιηα

Το ρεκόρ των ανασχηματισμών κατέχει η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου στο διάστημα 
1985-89, όταν μέσα σε μια τετραετία πραγματοποίησε 7 ανασχηματισμούς!. Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής, στην πρώτη τετραετία μετά τη δικτατορία πραγματοποίησε έναν μεγάλο και έναν 
μικρό, ενώ στη δεύτερη τετραετία της ΝΔ έγιναν δύο αναδομήσεις: μία μεγάλη, από τον ίδιο τον 
Καραμανλή, και μία μικρότερη, από το Γεώργιο Ράλλη που ανέλαβε πρωθυπουργός το Μάιο του 
1980, όταν ο ιδρυτής του κόμματος μετέβη στην προεδρία της δημοκρατίας. Την πρώτη 
τετραετία του ΠΑΣΟΚ σημειώθηκαν 3 ανασχηματισμοί. Τρεις αλλαγές του υπουργικού 
συμβουλίου έγιναν και από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ενώ η τελευταία 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής «μετράει», ήδη, δύο ανασχηματισμούς.
* Ο πρώτος μίνι ανασχηματισμός μετά τη μεταπολίτευση πραγματοποιήθηκε 3 μόλις μήνες μετά 
την εκλογή της πρώτης δημοκρατικής κυβέρνησης, στις 22 Φεβρουάριου του 1975. Τότε 
άλλαξαν υπουργεία οι I. Μπούτος και I. Βαρβιτσιώτης, βγήκε από την κυβέρνηση ο Δ. Ευρυγενης 
και ο Β. Δερδεμέζης και μπήκαν ο Κ. Χρυσανθακόπουλος και ο Α. Ταλιαδούρος.
* Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1976 πραγματοποιείται νέος, μεγαλύτερος ανασχηματισμός, με 
ανακατατάξεις σε περισσότερα από 10 υπουργεία. Σύμφωνα με τα σχόλια της εποχής, με την 
κίνησή του εκείνη ο Κ. Καραμανλής επιχείρησε μια ενδοκυβερνητική ισορροπία ανάμεσα στα 
παλαιοκομματικά και στα νέα στελέχη του, αλλά και ανάμεσα στους θεωρούμενους τότε 
«αριστερούς» του κόμματος (Ανδριανόπουλος, Κοντογιαννόπουλος, Ταταρίδης) και στους 
φιλοβασιλικούς (Τζιτζικώστας, Κουτήφαρης).
Στις 28 Νοεμβρίου 1977 έχουμε τη νέα κυβέρνηση Καραμανλή που έχει προκυψει απο τις
εκλογές. , . , . ,,. * .7
* Περίπου μισό χρόνο μετά, στις 10 Μαΐου 1978 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής (που ήδη σχεδιάζει 
τη μετάβασή του στην προεδρία) πραγματοποιεί μίνι ανασχηματισμόμ για να υπουργοποιήσει
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τους ηροσχωρήσαντες στη ΝΔ . Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και Θανάση Κανελλόπουλο.
* Λίγο μετά την ανάληψη των πρωθυπουργικών καθηκόντων από το Γεώργιο Ράλλη, τον 
Οκτώβριο του 1980, πραγματοποιείται άλλος ένας μικρός ανασχηματισμός και «εξορίζεται» από 
την κυβέρνηση ο Ιωάννης Μπούτος.
Ενα χρόνο μετά, στην εξουσία βρίσκεται πια το ΠΑΣΟΚ. Στη σύνθεση του πρώτου υπουργικού 
συμβουλίου μπορεί να βρει κανείς ονόματα που δεν υπάρχουν πια στις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, 
όπως ο Α. Λάζαρης, ο Ε. Αλεξανδρής, ο Ε. Δρεττάκης, ο Β. Ιντζές, ο Α. Φωτήλας, ο Γ. Βάρφης 
και πολλοί άλλοι.
* Στις 5 Ιουλίου 1982 ο Ανδρέας Παπανδρέου αποφασίζει να πραγματοποιήσει τον πρώτο 
ανασχηματισμό, που τότε τον (πρωτο)είπε «αναδόμηση»: Δημιουργεί δύο νέα υπουργεία, το 
υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και το υπουργείο Ερευνας και Τεχνολογίας, καθώς και 
το υφυπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού για τον Κώστα Λαλιώτη. Επίσης διπλασιάζει τα 
υφυπουργεία για να γλιτώσει και από την γκρίνια όσων είχαν μείνει «εκτός». Τότε ήταν που ο 
Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει το περίφημο «τους τιμώ όλους» (τους αποχωρούντες).
* Περίπου ενάμιση χρόνο μετά (κι αφού εν τω μεταξύ ο πρωθυπουργός έχει κάνει ήδη αρκετές 
αντικαταστάσεις) πραγματοποιείται ο δεύτερος ανσχηματισμός του ΠΑΣΟΚ στις 17 Ιανουάριου 
1984: Ο Γιώργος Γεννηματάς φεύγει από το υπουργείο Εσωτερικών και μετακομίζει στο 
υπουργείο Υγείας, για να «μετακομίσει» στο υπουργείο Εσωτερικών ο Μένιος Κουτσόγιωργας 
(που ήταν προηγουμένως στο υπουργείο Προεδρίας) και να «μαγειρέψει» τον εκλογικό νόμο για
τις εκλογές που πλησίαζαν. _ ,
* Οι αλλαγές και οι αντικαταστάσεις συνεχίζονταν βεβαίως και μετά τον ανασχηματισμό. Αλλα 
μέσα στον ίδιο χρόνο, στις 21 Σεπτεμβρίου του 1984, εκδηλώνεται νέα αλλαγή: Ο Ακης 
Τσοχατζόπουλος προήχθη σε υπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, για να τον «επικουρεί», πράγμα 
που προκάλεσε αντιδράσεις από άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματος, αφού θεωρήθηκε ότι με 
την προαγωγή αυτή ορίστηκε ως δεύτερος τη τάξει στην κυβέρνηση και το κόμμα.
Από την κυβέρνηση έφυγαν τότε ο Βασίλης Κεδίκογλου, ο Αντώνης Τρίτσης και ο Ηλίας 
Κατριβάνος. Ο πρωθυπουργός είχε στείλει και στους τρεις θερμότατες ευχαριστήριες επιστολές 
για την προσφορά τους στην κυβέρνηση. Στον Αντώνη Τρίτση μάλιστα είχε γράψει το... ιστορικό
«έγραψες ιστορία» για το έργο του στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
Υπουργοποιήθηκαν πρώτη φορά τρεις βουλευτές που σήμερα ο κόσμος ίσως δεν τους θυμάται ως 
υπουργούς. Ηταν οι Γ. Παπαδονικολάκης, Γ. Περάκης και Δ. Σαπουντζής. Οι δύο από τους τρεις 
είναι Κρητικοί, γεγονός που ερμηνεύθηκε ως κίνηση προβολής της μεγαλονήσου μετά την 
ανάδειξη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
* Στις 5.6.1985 έχουμε νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που έχει προκόψει από τις εκλογές και, ένα μήνα 
μετά, στις 26.7.1985, έχουμε ξανά ανασχηματισμό με 35 ανακατατάξεις! Στη νέα κυβέρνηση ο Α. 
Παπανδρέου δεν θα συμπεριλάβει αυτή τη φορά, τον Απόστολο Λάζαρη, το Γεράσιμο Αρσένη και 
το Δημήτρη Μαρούδα. Τοποθετεί πρώτη φορά αντιπρόεδρο, το Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, ενω ο 
Κάρολος Παπούλιας προάγεται στη θέση του υπουργού Εξωτερικών. Μπαίνουν πρώτη φορά στη 
κυβέρνηση η Βάσω Παπανδρέου, ως υφυπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας, και ο Γιώργος 
Παπανδρέου ως υφυπουργός Πολιτισμού. Πρώτη φορά, επίσης, υπουργοποιήθηκαν τότε οι 
Χάρης Καστανίδης, Τάσος Σεχιώτης, Νίκος Αθανασόπουλος, Γιώργος Παπαδημητριου και Κοσμάς
Σφυρίου. , „ , _ .
* Ο επόμενος ανασχηματισμός γίνεται στις 25 Απριλίου 1986. Τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε
διακηρύξει ότι «οι υπουργοί δεν φεύγουν γιατί απέτυχαν, αλλά... για να ανανεωθεί η 
κυβέρνηση». Στο νέο σχήμα τα μέλη από 41 γίνονται 47 και εισέρχονται πρώτη φορά 10 νέοι 
υπουργοί και υφυπουργοί, ανάμεσά τους ο Δ. Γεωργακόπουλος, ο Στ. Τζουμάκας και ο Φ. 
Πετσάλνικος. Από την κυβέρνηση απομακρύνθηκαν οι Γ.Α. Μαγκάκης, Λ. Βερυβακης, Ν.
Ακριτίδης και Γ. Μωραΐτης, ενώ επανήλθε ο Α. Τρίτσης ως υπουργός Παιδείας. Το υπουργείο 
Εθνικής Αμυνας περνάει από τον Ανδρέα Παπανδρέου στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη
Χαραλαμπόπουλο. , , ,
* Στις 31 Οκτωβρίου 1986 ορκίζεται η νέα κυβέρνηση που εχει προκυψει και πάλι απο 
ανασχηματισμό. Από αυτή θα λείπει ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος και πολλοί υφυπουργοί.
* Ο μεγαλύτερος έως τότε ανασχηματισμός των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ ήταν ο αμέσως επόμενός 
στις 5 Φεβρουάριου 1987. Αυτή την αναδόμηση ο Ανδρέας Παπανδρέου την είχε χαρακτηρίσει 
«Αλλαγή μέσα στην Αλλαγή», αλλά ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε 
ονομάσει τη νέα κυβέρνηση «κυβέρνηση της Αποκριάς». Ο πρωθυπουργός εθεσε τότε έκτος 
υπουργικού συμβουλίου τον πιο δημοφιλή υπουργό (το Γιώργο Γεννήματα) τον πιο φιλοδοξο (το 
Μένιο Κουτσόγιωργα) και τον τότε δεύτερο τη τάξει τον Ακη Τσοχατζόπουλο. Απομακρυνε επίσης 
τη Βάσω Παπανδρέου, το Στέφανο Τζουμάκα, το Θανάση Τσούρα, το Βασίλη Σαραντιτη και το 
Γιάννη Παπαδόπουλο. Υπουργοποιήθηκαν όμως και πάλι οι Μαγκακης, Βερυβακης, Παπαθεμελης 
και ακόμη εννέα στελέχη που εισήλθαν στην κυβέρνηση πρώτη φορά.
* Μισό χρόνο μετά ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήταν και πάλι ευχαριστημένος απο την 
κυβέονπσπ: Στις 22 Σεπτεμβρίου 1987 ξανακάλεσε τους παλιούς συντρόφους που είχε 
αποπέμψει από την κυβέρνηση. Το Μένιο Κουτσόγιωργα τον έκανε αντιπρόεδρό της κυβέρνησης
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και υπουργό Δικαιοσύνης. Στον Ακη Τζοχατζόπουλο έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Γιώργο Γεννηματά το υπουργείο Εργασίας. Τα θύματα εκείνου του ανασχηματισμού ήταν ο 
Στάθης Αλεξανδρής (που είχε το υπουργείο Υγείας) και ο Λευτέρης Βερυβάκης (που είχε το 
υπουργείο Δικαιοσύνης).
Στις 17 Νοεμβρίου του 1987 παραιτείται από την κυβέρνηση ο Κώστας Σημίτης και τη θέση του 
στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αναπληρώνει ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Λίγους μήνες μετά 
παραιτείται και ο Αντώνης Τρίτσης από την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας.
* Περίπου ένα μήνα μετά την παραίτηση Τρίτση, στις 22 Ιουνίου 1988, ο Ανδρέας Παπανδρέου 
ανασχηματίζει την κυβέρνηση, τοποθετώντας στο υπουργείο Παιδείας το Γιώργο Παπανδρέου, 
στη θέση του Απόστολου Κακλαμάνη, που είχε αναπληρώσει τη θέση όταν αποχώρησε ο 
Αντώνης Τρίτσης.
Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης που κατείχε ο Αντώνης Δροσογιάννης πήρε ο Τάσος Σεχιώτης, ενώ 
ο Γιώργος Πέτσος έγινε υπουργός Μεταφορών, παίρνοντας τη θέση του Κώστα Μπαντουβά.
Εγιναν επίσης και 14 αλλαγές αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών.
* Και ενώ η υπόθεση Κοσκωτά έχει αρχίσει να παίρνει μεγάλες διαστάσεις, ο πρωθυπουργός 
αποφασίζει στις 17 Νοεμβρίου 1988 για άλλη μία φορά να αλλάξει το σχήμα της κυβέρνησης «επί 
το λειτουργικότερον»; Ο Μένιος Κουτσόγιωργας πήγε στο υπουργείο Προεδρίας και το υπουργείο 
Δικαιοσύνης ανέλαβε ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Επικράτειας Βασίλης Ρώτης. Ο Γιώργος 
Πέτσος από υπουργός Μεταφορών έγινε υπουργός Δημόσιας Τάξης και καταργήθηκαν οι δύο 
θέσεις αντιπροέδρων. Οι περισσότεροι χαρακτήρισαν εκείνο τον ανασχηματισμό «παρωδία», 
αφού οι αλλαγές του σε τίποτα δεν έδειξαν να βελτιώνουν την κυβέρνηση, που έφτασε να έχει 
59 μέλη!
* Στις 17 Μαρτίου του 1989 είναι η σειρά νέας αναδόμησης. Υστερα από «μαγειρέματα» τριών 
24ώρων, συγκροτείται κυβέρνηση χωρίς τους Μ. Κουτσόγιωργα, Γ. Πέτσο και Β. Ρώτη. Το 
υπουργείο Προεδρίας αναλαμβάνει ο Αν. Πεπονής (μαζί με το Βιομηχανίας: και με αναπληρωτή 
το Δ. Μαρούδα). Ο Γ. Σκουλαρίκης πηγαίνει στο Δικαιοσύνης, ο Γ. Παπαντωνίου γίνεται 
υπουργός Εμπορίου. Είναι η εποχή που καταργείται και το ειδικό χαρτοφυλάκιο το οποίο είχε 
συσταθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τους σεισμούς της Καλαμάτας...
Αυτός ήταν και ο τελευταίος ανασχηματισμός της δεύτερης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, αφού στις 2 
Ιουλίου 1989 έληξε η θητεία της. Αμέσως μετά έχουμε την κυβέρνηση Τζαννετάκη, και στη 
συνέχεια την κυβέρνηση Γρίβα, την κυβέρνηση Ζολώτα και στις 11 Απριλίου 1990 την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη, μετά την εκλογική νίκη της ΝΔ
* Ενα χρόνο και κάτι μήνες μετά στις 8 Αυγούστου 1991, πραγματοποιείται η πρώτη γαλάζια 
αναδόμηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο Τζαννής Τζαννετάκης και ο Αθανάσιος 
Κανελλόπουλος συνεχίζουν να διατηρούν την αντιπροεδρία της κυβέρνησης. Χάνουν όμως τα 
υπουργεία Πολιτισμού και Δικαιοσύνης αντιστοίχως και γίνονται υπουργοί Επικράτειας. Το 
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (που αρχικά κατείχε ο ίδιος ο πρωθυπουργός) το παρέδωσε στον 
Ευθύμιο Χριστοδούλου. Υπουργός Εσωτερικών στη θέση του Σωτήρη Κούβελα γίνεται ο Νικόλαος 
Κλείτος, ενώ ο Μιχάλης Παπακωνσταντίνου από υπουργός Γεωργίας προβιβάζεται σε υπουργό 
Δικαιοσύνης. Υπουργός Δημόσιας Τάξης στη θέση του Γιάννη Βασιλειάδη τοποθετείται ο 
Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος και το υπουργείο Περιβάλλοντος (που αρχικά κατείχε ο Στέφανος 
Μόνος) περνά στα χέρια του Αχιλλέα Καραμανλή.
* Λίγους μήνες αργότερα ο Μιλτιάδης Εβερτ αποφασίζει «να κατέβει από το τρένο» και τη θέση 
του στο υπουργείο Προεδρίας αναλαμβάνει ο Σωτήρης Κούβελας. Στις 21 Φεβρουάριου 1992 
παραιτείται και ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος και ακολουθούν οι παραιτήσεις του Μίκη Θεοδωράκη 
(1 Απριλίου 1992) και του Αντώνη Σαμαρά στις 14 του ίδιου μήνα.
* Ως φυσικό επακόλουθο εκδηλώνεται ο δεύτερος ανασχηματισμός από τον Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη στις 7 Αυγούστου 1992. Ο πρωθυπουργός παραδίδει στο Μιχάλη Παπακωνσταντίνου 
το υπουργείο Εξωτερικών που κατείχε ο ίδιος μετά την αποπομπή Σαμαρά. Το υπουργείο 
Δικαιοσύνης περνάει στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ο Γιάννης Παλαιοκρασσάς αναλαμβάνει το 
υπουργείο Βιομηχανίας, το οποίο είχε ο Ανδρέας Ανδριανόπουλο, ο οποίος γίνεται υπουργός 
Επικράτειας.
* «Σούπα Ντάρας» είχε βαφτίσει η «Ελευθεροτυπία» στις 3 Δεκεμβρίου 1992 τον τρίτο 
ανασχηματισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι: «Οι νέοι υφυπουργοί βρίσκονται 
στην επιρροή της κόρης του πρωθυπουργού. Η ίδια αναβαθμίστηκε σε υπουργό, ένας υπουργός 
απομακρύνθηκε με αξίωση της συζύγου του πρωθυπουργού και ένας ακόμη υπουργός γιατί δεν 
ευνόησε σε σκανδαλώδη διαγωνισμό την εταιρεία που προτιμούσε ο κ. Μητσοτάκης. Στη 
«σούπα» αρνήθηκαν να πάρουν μέρος οι Μιλτ. Εβερτ, Στ. Δήμας και Θαν. Κανελλόπουλος, ενώ 
επιδιώχθηκε η συνοχή της Κ.Ο. με υπουργοποίηση 51 από τους 151 βουλευτές της ΝΔ .».
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης γίνεται υπουργός Εσωτερικών στη θέση του Νικόλαου Κλείτου. Το 
υπουργείο Υγείας πήρε ο Δημήτρης Σιούφας, ενώ ο Γιώργος Σούρλας εκδιώκεται από την 
κυβέρνηση. Η Αννα Ψαρούδα, Μπενάκη από υπουργός Πολιτισμού γίνεται υπουργός 
Δικαιοσύνης, ενώ υπουργός Πολιτισμού αναλαμβάνει η Ντόρα Μπακογιάννη. Το υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης περνά από το Θόδωρο Αναγνωστόπουλο στο Νίκο Γκλεστάθη. Ενας στους τρεις
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βουλευτές της ΝΔ γίνεται τότε υπουργός. Η κυβέρνηση αποκτά 51 μέλη (!) έναντι 34 που είχε 
προηγουμένως.
Αυτός υπήρξε και ο τελευταίος ανασχηματισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στις 13 Οκτωβρίου, 
μετά την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, έχουμε και πάλι κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου. Από τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας κυβέρνησης είναι η συμμετοχή εξωκοινοβουλευτικών 
προσώπων αλλά και προσώπων εκτός ΠΑΣΟΚ σε σημαντικά υπουργεία: Κρεμαστινός, Φατούρος, 
Μικρούτσικος, Κουβελάκης. Επικεφαλής του οικονομικού τομέα, ετέθη ο Γιώργος Γεννηματάς, 
που θα έφευγε όμως αργότερα για το μεγάλο ταξίδι, ακολουθώντας τη Μελίνα Μερκούρη...
* Σε λιγότερο από έναν χρόνο, στις 8 Ιουλίου του 1994, είχαμε και τον πρώτο μετά τις 
τελευταίες εκλογές ανασχηματισμό. Από τις σημαντικότερες αλλαγές: Η αποχώρηση του Ακη 
Τσοχατζόπουλου από την κυβέρνηση για να ασχοληθεί αποκλειστικά με το κόμμα, η ανάληψη 
του υπουργείου Εσωτερικών από τον Κ. Σκανδαλίδη, η αντικατάσταση του Ευάγγ. Γιαννόπουλου 
από το Γ. Σκουλαρίκη. Εκτός κυβέρνησης και υπουργείου Παιδείας βρέθηκε τότε ο Δ. Φατούρος 
και τη θέση του ανέλαβε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος έφυγε από το 
υπουργείο Εξωτερικών για το υπουργείο Μεταφορών, ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος από 
υφυπουργός Προεδρίας αναβαθμίστηκε σε υπουργό Τύπου.
...Ελλάδα, Σεπτέμβριος 1995, με μία (ακόμη) νέα κυβέρνηση. Αλήθεια, πόσο μακρινοί 
φαντάζουν σήμερα όλοι εκείνοι οι ανασχηματισμοί... Και πόσο κοντά προβάλλουν τα προβλήματα 
που - 20 χρόνια - τώρα δεν μπόρεσαν να λύσουν...

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 358649
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 17/09/1995 
Σελίδα: θρθίθε

Επαφές και συναντήσεις (με στελέχη εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ), δημόσιες παρεμβάσεις για το 
σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τη χώρα, ομιλίες σε συνέδρια, περιοδείες στην επαρχία 
και δραστηριοποίηση του ομίλου προβληματισμού ΟΠΕΚ, περιλαμβάνονται στην ατζέντα του 
Κώστα Σημίτη. Απαλλαγμένος τώρα από υπουργικά καθήκοντα αλλά και εκείνα του Ε.Κ., 
σκέπτεται να αφιερώσει το χρόνο του σε μια πολυσχιδή δραστηριότητα, που κατα ορισμένους 
είναι μια «πορεία προς την κορυφή» και κατά άλλους πρόκειται απλά για «ατομική διαδρομή που 
μόνο στόχο έχει να εξυπηρετήσει προσωπικές φιλοδοξίες». _ _ .
Εάν, πάντως, κάποιος βρεθεί από την προσεχή εβδομάδα έξω από το κτίριο της οδού Ακαδημίας 
35 (όπου στον 4ο όροφο, θα βρίσκεται και το στρατηγείο του Κ. Σημίτη), δεν πρεπει να 
εκπλαγεί εάν δει βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ να εισέρχονται στο γραφείο με την
επιγραφή: Κ. Σημίτης, καθηγητής. , . „  .
Ο πρώην υπουργός Β_ιθϋϋχαν1ας προετοιμάζεται αργά, σταθερα και προσεκτικά. Καταρχην 
αναμένει την επίθεση από παράγοντες που ανήκουν στον «κύκλο εξουσίας» και γιατί οχι και απο 
τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Είναι, πάντως, πεπεισμένος για την ορθότητα της επιλογής του, αφού 
θεωρεί ότι μπορεί να αποδείξει σε οποιοδήποτε καλόπιστο συνομιλητή οτι «υπονομευόταν 
συστηματικά το έργο του». Ακόμη, έχει λάβει της αποφάσεις του, για δυο βασικα ζητήματα:
1 Δεν θα θέσει υποψηφιότητα για το νέο ΕΓ καθώς θεωρεί ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν ριζικά 
οι' συνθήκες λειτουργίας του και δεν θα αποτελεί το κορυφαίο όργανο λήψης των αποφάσεων.
2. Προσεκτικά, αλλά σταθερά, θα διαφοροποιείται από τις κορυφαίες επιλογές της κυβέρνησης 
(εκτός εάν συμφωνεί), δίνοντας σε κάθε περίπτωση το δικό του πολιτικό στίγμα. Ιδιαίτερη 
έμωαση θα δώσει ο Κ. Σηυίτης στην κοινωνική πολιτική, καθώς γνωρίζει οτι βασικό επιχείρημα 
των εσωκομματικών αντιπάλων του είναι πως ο εκσυγχρονισμός που επαγγέλλεται δεν εχει καμία 
σχέση με αυτό που ονομάζεται κράτος δικαίου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο οτι η πρώτη δημοσία 
εμφάνισή του προγραμματίζεται για τις 16 Οκτωβρίου, οπότε και θα μιλήσει σε εκδήλωσή του 
Ελληνοαμερικανού Επιμελητηρίου, με θέμα: «Ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη».
Ενα βασικό μέλημα του Κ. Σημίτη από εδώ και πέρα είναι η διεύρυνση του κυκλου των επαφών 
του. Εχοντας ένα βασικό πυρήνα συνομιλητών, από 20 περίπου βουλευτές, θα επιχειρήσει να 
δείξει ότι η «συμμαχία των τεσσάρων» εξακολουθεί να παραμένει εν ισχύ, παρα τις επιμερους 
διαφορές μεταξύ τους. Αλλωστε, γνωρίζει ότι η προσπάθεια του που πολλές φορές εχει 
χαρακτηριστικά «μοναχικής πορείας προς την κορυφή», δεν επικροτείται απο τους άλλους τρεις, 
για διαφορετικούς λόγους. Φαίνεται, όμως, ότι ο Κ. Σημίτης εχει στοχο να κατα δείξε, οτ 
υπάρχουν περιθώρια συμφωνίας μεταξύ των «τεσσάρων». Ακόμη, θα συνεχίσει και θα εντείνει 
τις επαφές του με τους κεντρογενείς βουλευτές αλλά και με ανενταχτα στελεχη (π.χ. .
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Κουβελάκης, Π. Οικονόμου κ.ά.).
Δυο άλλοι πόλοι συσπείρωσης στους οποίους ο Κ. Σημίτης . Μάνικάς, προσβλέπει είναι οι 
«επτά» (Μάνικας, Καστανίδης, Ρέππας, Μαλέσιος, Νεονάκης, Νικολάου, Σταυρακάκης) και οι 
συνδικαλιστές (Πρωτόπαππας, Κανελλόπουλος, Κουτσούκος, Πολυζωγόπουλος). Βεβαίως, ο 
πρώην υπουργός Βιομηχανίας γνωρίζει ότι οι «επτά» επιθυμούν να διατηρήσουν την αυτονομία 
τους και, αν και αποτελούν «φερέγγυο συνομιλητή», εντούτοις δεν επιθυμούν να ταυτιστούν 
μαζί του, διατηρώντας τις επαφές και τις σχέσεις τους και με άλλα στελέχη, είτε από τους 
«τέσσερις» είτε με τον Κ. Λαλιώτη. Το ίδιο περίπου ισχύει και με τους συνδικαλιστές.
Παράλληλα, ο Κ. Σημίτης προγραμματίζει επαφές με στελέχη της αριστερός, ενώ σκέπτεται να 
παρεμβαίνει σε κομματικό επίπεδο, όπου χρειάζεται, εντείνοντας από τα τέλη Οκτωβρίου τις 
επαφές του με στελέχη της επαρχίας. Τέλος, ο πρώην υπουργός Βιομηχανίας, έχει επεξεργαστεί 
πλήρες σχέδιο το οποίο θα δώσει στη δημοσιότητα για την αλλαγή του κανονισμού της Βουλής 
(με κατεύθυνση την αναβάθμιση του Κοινοβουλίου) και την αναβάθμιση του ρόλου της Κ.Ο. του 
ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 358667
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 17/09/1995 
Σελίδα:

Παρασκήνιο και συμμαχίες στα οικονομικά υπουργεία. Ιδια πρόσωπα, ίδια πολιτική, με κύριο 
στόχο τα αδρανή δισ. των κοινοτικών ταμείων και προετοιμασίες για τη νέα χρονιά

Το... κερασάκι 
μέσα στο '96

Του Κ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Ο πρωθυπουργός, προκειμένου να σχηματίσει τη νέα υπουργική λίστα, διάβασε όλα τα ονόματα 
των υπαρχόντων υπουργών. Και όταν έφτασε στο υπουργείο Οικονομικών, προσπέρασε τα 
ονόματα, αλλάζοντας σελίδα».
Αυτό λένε στο υπουργείο Οικονομικών, για να υπογραμμίσουν ότι ο κ. Παπανδρέου δεν ανησυχεί 
καθόλου για την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου 
Οικονομικών. Απόδειξη ότι έμειναν στις θέσεις τους οι Αλέκος Παπαδόπουλος, Δημ. 
Γεωργακόπουλος και Ν. Κυριαζίδης, παρά το ότι το πρωθυπουργικό περιβάλλον δέχθηκε 
παρακλήσεις για μετακινήσεις επειδή ορισμένες φορές «η συνεργασία (που όντως υπάρχει) δεν 
είναι τόσο αγαστή όσο θα έπρεπε για να πλησιάσει το τέλειο».
Ομοίως γυρίστηκε σελίδα - μισή αυτή τη φορά - στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ο Γιαννος 
Παπαντωνίου θεωρήθηκε επιτυχημένος αφού «γονατίζει» το τέρας του πληθωρισμού (που 
κινείται με ρυθμό 8%) και χαρακτηρίζεται από αποφασιστικότητα στη διαχείριση των 
καθημερινών θεμάτων και με δυνατότητα να χαράζει στρατηγική. O I. Ανθόπουλος παρέμεινε 
υφυπουργός και ο κατά γενική ομολογία επιτυχημένος Γ. Ρωμαίος όδευσε ως αναπληρωτής στο 
υπουργείο Εξωτερικών, για να προωθήσει από τη νέα του θέση τις πολιτικές, κυρίως, ελληνο- 
κοινοτικές σχέσεις. Τις οικονομικές, κυρίως το συντονισμό για την εφαρμογή των κοινοτικών 
προγραμμάτων, ανέλαβε ο Γ. Ανωμερίτης, που τον αντικατέστησε, και ο οποίος διαθέτει 
σημαντική διαχειριστική εμπειρία, ενώ διακρίνεται για τις «ιδέες» του και τη σωστή επιλογή 
ειδικευμένων συνεργατών του, προσόν απαραίτητο για μια οικονομία που θέλει να ξεπερασει την 
κρίση και την ύφεση.

Τα σενάρια

Η αίσθηση, πάντως, που υπάρχει στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ίσως και από λανθασμένες 
ή και μη διασταυρωθείσες πληροφορίες, είναι ότι η θέση του κ. Παπαντωνίου αμφισβητήθηκε. 
Λέγεται π.χ. ότι σε περίπτωση μετακίνησης του κ. Παπαντωνίου σε άλλο υπουργείο (δεν υπήρχε 
καν θέμα απομάκρυνσης από την κυβέρνηση) είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον μετάθεσης του oto 
ΥΠΕΘΟ ο υπουργός Οικονομικών Αλ. Παπαδόπουλος. Αλλά απέσυρε το ενδιαφέρον του 4- 
μέρες πριν από τον ανασχηματισμό.
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Μάλλον σοβαρότερο υπήρξε το θέμα Αρσένη, λένε οι ίδιες πηγές του υπουργείου Εθν.
Οικονομίας. Σύμφωνα μ' αυτές, ο κ. Αρσένης δεν έθεσε ευθέως θέμα μετακίνησής του στο 
υπουργείο Εθν. Οικονομίας. Ανέφερε, όμως, στον πρωθυπουργό, μετά το κενό που άφησε με την 
παραίτησή του στο υπουργείο Βιομηχανίας ο Κ. Σημίτης, ότι «ο Γιάννος είναι ο πιο κατάλληλος 
για να διαμορφώσει και να εφαρμόσει βιομηχανική στρατηγική». Με την επιφύλαξη ότι αυτή η 
φράση πράγματι ελέχθη, οι επιτελείς του κ. Παπαντωνίου την ερμήνευσαν ως επιθυμία του κ. 
Αρσένη να αναλάβει ο κ. Παπαντωνίου το υπουργείο Βιομηχανίας και στην κενή θέση να 
μετακινηθεί ο υπουργός Εθν. Αμυνας. Κατά τις ίδιες πηγές, η «κίνηση» απεφεύχθη με 
παρέμβαση του κ. Τσοχατζόπουλου, ο οποίος πρότεινε να αναλάβει ο κ. Παπαντωνίου και το 
υπουργείο Βιομηχανίας.

Ο υπερυπουργός

Οι ερμηνείες (ουσιαστικά) αυτές δεν επιβεβαιώνονται από άλλες πλευρές. Μία τουλάχιστον 
πλευρά υποστηρίζει ότι οι ερμηνείες είναι προϊόν σύγχυσης που προηγήθηκε από πρόταση του 
Ακη Τσοχατζόπουλου. Ο νέος υπερυπουργός είχε προτείνει συγκεκριμένα, αμέσως μετά το θέμα 
που δημιούργησε η παραίτηση Σημίτη , να αναβληθεί για 10-15 μέρες ο ανασχηματισμός και στο 
μεταξύ διάστημα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας να αναλάβει, ώς την τοποθέτηση νέου 
υπουργού, και το υπουργείο Βιομηχανίας.
Ανεξαρτήτως του ότι σε περιπτώσεις ανασχηματισμών παρασκήνιο υπάρχει πάντα, και μάλιστα 
πολλές φορές είναι θεμιτό, το ερώτημα που ανακύπτει στην κοινή γνώμη είναι αν θα υπάρξει 
συνεκτικότητα του οικονομικού επιτελείου και αν αυτή θα αποδώσει προς όφελος των λαϊκών 
συμφερόντων.
Οσον αφορά τη συνοχή, μάλλον θα πρέπει να ειπωθεί ότι ισχυροποιείται. Ο νέος υπουργός 
Βιομηχανίας Αν. Πεπονής έχει άριστες σχέσεις με τον κ. Παπαντωνίου, έχει περίπου ταυτόσημες 
απόψεις για την άσκηση βιομηχανικής και ενεργειακής πολιτικής και διαθέτει ικανή εμπειρία 
από τις προηγούμενες θητείες του στο ίδιο υπουργείο. Ο νέος υπουργός Γεωργίας Θ. Στάθης 
εκλέγεται στην (και) αγροτική περιφέρεια της Λάρισας και είναι γνώστης των γεωργικών 
θεμάτων, τα οποία υποστήριξε με επιτυχία στη Βουλή. Ο υπουργός Εμπορίου Ν. Ακριτίδης έχει 
επανειλημμένα ασχοληθεί με τα εμπορικά θέματα, ενώ και ο υφυπουργός Μ. Χρυσοχοίδης έδειξε 
τις διαχειριστικές του ικανότητες στο κρίσιμο μέτωπο του πληθωρισμού και είναι μάλλον άδικο 
ότι δεν αναβαθμίστηκε.

Η ανεργία

Η προσωπικότητα του νέου υπουργού Εργασίας Στ. Τζουμάκα, από την άλλη, αποτελεί 
πιθανότατα εγγύηση ότι στο κρίσιμο πρόβλημα της ανεργίας -που αρχίζει να ταλανίζει την 
ελληνική κοινωνία- θα επιδιωχθούν αποφασιστικές λύσεις, κυρίαρχο στοιχείο των οποίων θα 
είναι η συναίνεση των εργαζομένων και μέτρα κοινωνικής προστασίας αυτών που χάνουν την 
εργασία. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στη λύση που προώθησε ο κ. Παπαντωνίου για τα 
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά εφαρμόζονται πειραματικά τα μέτρα του πακέτου κατά της ανεργίας τα 
οποία εκπόνησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και η οικονομική και κοινωνική επιτροπή.
Κατά τα άλλα, η οικονομική πολιτική δεν αλλάζει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, με 
τον ανασχηματισμό συνεχίζεται η λεγάμενη «διαχειριστική περίοδος» της οικονομίας, με 
επεμβάσεις για την άμβλυνση των διαρθρωτικών προβλημάτων, όταν εκ των περιστάσεων 
κρίνεται απαραίτητο. Αλλωστε, η άσκηση μιας πολύ προσεκτικής διαρθρωτικής πολιτικής κρίνεται 
από τους κυβερνητικούς παράγοντες επιβεβλημένη, καθώς πλησιάζει η έναρξη του λεγάμενου 
«εκλογικού κύκλου». Αλλωστε, όπως τόνιζαν παράγοντες του κυβερνητικού οικονομικού 
επιτελείου, η είσοδος στο 1996, που απέχει ένα χρόνο από το εκλογικό 1997, δεν επιτρέπει πια 
επιβολή νέων φόρων, συνέχιση απηνών διωγμών των φοροφυγάδων, βαθύτερη εισοδηματική 
λιτότητα, σκληρή αγορανομική πολιτική (πρέπει να ανακουφιστούν και οι μικρομεσαίοι) και 
μεγάλη ευχέρεια στις επιχειρήσεις να απολύουν.

Δύο κατευθύνσεις

Αντίθετα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και προέρχονται από έγκυρους κύκλους 
του οικονομικού επιτελείου, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες η «διαχειριστική πολιτική» θα 
δράσει προς δύο κατευθύνσεις: Πρώτον, προς μια «δειλή» και προσεκτική άμβλυνση της 
λιτότητας και, δεύτερον, προς μία θεσμική ολοκλήρωση της διακηρυγμένης και υπεσχημένης 
οικονομικής πολιτικής. Στοιχεία της πρώτης κατεύθυνσης θα είναι, μεταξύ άλλων, η χορήγηση 
της μειωμένης τιμής πετρελαίου στους αγρότες και μεταβατικά, μέχρις ότου καταρτιστεί το 
Μητρώο Αγροτών. Ομοίως η επαναχορήγηση των συντάξεων της Εθνικής Αντίστασης και η 
ένταξη και άλλων αγροτών στο θεσμό της πρόωρης συνταξιοδότησες (περίπου άλλα 10.000 
άτομα). Προς την ίδια κατεύθυνση θα λειτουργήσει η νομοθετική ρύθμιση για την άμβλυνση των
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αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης καθώς και η άμβλυνση των επιπτώσεων που θα έχει η 
αύξηση των αντικειμενικών τιμών στα νοικοκυριά που αποκτούν πρώτη κατοικία ή τη 
μεταβιβάζουν με γονικές παροχές (αύξηση φοροαπαλλαγών κ.λπ.).
Στο θεσμικό πεδίο, εξάλλου, θα προωθηθεί το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των ΔΕΚΟ, στο 
πλαίσιο του οποίου θα επιδιωχθεί διακομματική συναίνεση για το διορισμό ανεξάρτητων 
διοικήσεων και θα θεσπιστούν δείκτες για ποιότητα υπηρεσιών, προσλήψεις και αμοιβές, με 
απώτερο σκοπό να συμπιεστούν οι απαιτήσεις των διοικήσεων των ΔΕΚΟ για αδικαιολόγητες 
αυξήσεις τιμολογίων.
Παράλληλα, θα προωθηθούν ρυθμίσεις (σε 10 μέρες θα υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις) για 
την αξιοποίηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων (ελέχθη 
χαρακτηριστικά ότι θα διαθέτουν τα ακίνητα όπως οι ιδιώτες) με επιδίωξη να αυξηθούν οι πόροι 
και να διατεθούν για αυξήσεις των συντάξεων των χαμηλοσυνταξιούχων.
Ακόμη, με εντολή του κ. Παπαντωνίου, το ΚΕΠΕ προχωρεί στην επεξεργασία βιομηχανικής 
πολιτικής με κύριο στόχο την έγκαιρη διάγνωση προβληματικών καταστάσεων σε 
βιομηχανικούς κλάδους, ώστε να αποτρέπονται εκρήξεις ανεργίας.
Στο σκέλος της αναπτυξιακής διάστασης, οι ελπίδες στρέφονται στο κλείσιμο όλων των 
συμβάσεων για τα μεγάλα έργα ώς το τέλος του 1995 και στην εντατικοποίηση των προσπαθειών 
όλων των υπουργείων να θέσουν σε εφαρμογή προγράμματα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα μόνον άθλια μπορούν να χαρακτηριστούν. Οπως 
σημείωναν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, στον προϋπολογισμό έχει εγγράφει 
κονδύλι 167 δισ. δρχ. ως «απολήψεις από την Κοινότητα». Εναντι αυτού, εισεπράχθησαν το 
πρώτο εξάμηνο μόλις 16 δισ. και απλώς ελπίζεται ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο το ποσό αυτό θα 
διπλασιαστεί.
Οι προσπάθειες θα κατατείνουν επίσης στην αξιοποίηση των βαλκανικών ανοιγμάτων (αγωγοί 
κ.λπ.) και στις δυνατότητες που προσφέρει η ΓΊαρευξείνια Τράπεζα.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 358698
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 17/09/1995 
Σελίδα: paras

Δεν τη βρήκε

Με δύο στελέχη επικοινώνησε ο πρωθυπουργός το πρωί της ημέρας του ανασχηματισμού. Το 
πρώτο τηλεφώνημα έγινε στον Αν. Πεπονή, για να πεισθεί να αναλάβει το υπουργείο 
Βιομηχανίας. Διήρκεσε πολύ λίγο, αφού ο κ. Πεπονής δέχθηκε σχεδόν αμέσως. Αλλωστε ο Αντ. 
Λιβάνης, που είχε βολιδοσκοπήσει καταρχήν τον νυν υπουργό Βιομηχανίας, είχε διαμηνύσει 
στον πρωθυπουργό ότι ο Αν. Πεπονής θα ήταν έτοιμος να αποδεχθεί, αρκεί να μιλούε μαζί του ο 
ίδιος ο Α. Παπανδρέου.
Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επικοινώνησε δύο φορές με τη Βάσω Παπανδρέου. Το 
αποτέλεσμα είναι γνωστό.
Δεν είναι γνωστό, όμως, ότι ο Α. Παπανδρέου επιχείρησε να μιλήσει με την πρώην επίτροπο και 
άλλη μια φορά. Δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, η Βάσω Παπανδρέου ανεζητήθη 
αλλά δεν βρέθηκε.
Και όπως λέγουν συνεργάτες του πρωθυπουργού, αν είχε βρεθεί πολλά μπορεί να άλλαζαν...

Σ.Λ.

Ειλημμένη απόφαση
Η πρώτη απάντηση στον Κώστα Σημίτη θα δοθεί από τον πρωθυπουργό, με την ομιλία του στη 
συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της προσεχούς Τρίτης. Και τα χαρακτηριστικά της 
απάντησης θα είναι: «Εμείς συνεχίζουμε το δρόμο μας και αυτοί ας επιλέξουν το δικό τους». Τα 
«σκάγια» θα πάρουν και τη Βάσω Παπανδρέου, αν και, κατά την πάγια τακτική του 
πρωθυπουργού, κανένα από τα εν λόγω στελέχη δεν θα κατονομασθεί.
Πέραν αυτών, όμως, ο Ανδρέας Παπανδρέου σκέπτεται να ανακοινώσει συντονιστικό όργανο που 
θα αποτελείται από τους Ακη Τσοχατζόπουλο, Κώστα Λαλιώτη, Κάρολο Παπούλια, Γεράσιμο 
Αρσένη και Αντώνη Λιβάνη.
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Η απόφαση είναι ειλημμένη, αλλά δεν έχει διευκρινισθεί αν η ανακοίνωσή της θα γίνει την Τρίτη 
και δεν έχει βρεθεί και ο τίτλος της επιτροπής.

Σ.Λ.

Μακρινό όνειρο
Πολλά και ανοιχτά θέματα αναμένουν επίλυση από τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Γεωργίας, αν και όλοι παραδέχονται ότι και η προηγούμενη (Μωραΐτης, Βασιλακάκης, 
Κωνσταντίνου) παρήγαγαν έργο. Ενα σημαντικό πρόβλημα αφορά την εξυγίανση των 
συνεταιρισμών και των επιχειρήσεών τους. Απαιτούνται μάνατζερς και άλλα κριτήρια λειτουργίας 
τους.
Γιατί αν κρίνουμε απ' όσα καταγγέλλονται για τις μεθοδεύσεις στην επιλογή αντιπροσώπων της 
ΣΕΚΑΠ (π.χ. στο Ηράκλειο της Κρήτης και αλλού), τότε μάλλον η εξυγίανση θα είναι ένα μακρινό 
όνειρο. Μικροκομματικές συναλλαγές, παρεμβάσεις μεγαλοπαραγόντων του συνεταιριστικού 
κινήματος, περίεργες συμβάσεις, συνθέτουν μια εικόνα κάθε άλλο παρά κολακευτική.
Αλήθεια, μήπως οι κύριοι Στάθης, Ακριβάκης και Δαμιανίδης πρέπει να ρίξουν μια ματιά σ' αυτές 
τις υποθέσεις;

Σ.Λ.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 358906
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 19/09/1995 
Σελίδα: 8

Περί ποντικών

Με «ποντίκια που εγκαταλείπουν το σκάφος που βουλιάζει», παρομοίασε ο Μιλτ. Εβερτ όσα 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ παραιτούνται ή δεν δέχονται να μπουν στην κυβέρνηση, «ζωγραφίζοντας» 
πρωτίστως τον Κ. Σημίτη.
Ομως, ο τέως υπουργός Βιομηχανίας, διακρινόμενος για τους χαμηλούς τόνους και τον 
ευπρεπή πολιτικό του λόγο, του απάντησε απλώς ότι υποβαθμίζει την πολιτική αντιπαράθεση σε 
μια εποχή που η πολιτική γενικώς αμφισβητείται.
Τι άλλο θα μπορούσε να του πει; Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να του θυμίσει τι έλεγε και τι 
έκανε ο κ. Εβερτ όταν το κόμμα του ήταν στην κυβέρνηση και μάλιστα είχε μόλις 151 βουλευτές, 
μην μπορώντας να αντιδράσει.
Η απλώς να επαναλάβει ένα από τα περίφημα «μαργαριτάρια» («ήλιου φανερότερον» κ.α.) που 
μας πετάει κατακέφαλα κάθε φορά που μιλάει εκτός κειμένου ο επίδοξος αυριανός κυβερνήτης 
μας. Ποιος τη χάρη μας...

Γ. ΚΑΡ.

Πριν από 
το πέναλτι

Φαινομενικά είναι άσχετα και ασύνδετα μεταξύ τους, αλλά μπορεί και να αποδειχθεί ότι δεν είναι.
Π°ια; , , .
1. Η σφοδρή επιθυμία της Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου να εκλεγεί βουλευτής (επιθυμία, λεμε,
γιατί η πραγματικότητα μπορεί να είναι αύριο διαφορετική...). Και να αποκτήσει και ασυλία.
2. Η πρόσφατη «αλλαγή φρουράς» στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
Τι μπορεί να τα συνδέει; Ενας φόβος. Κάτι σαν το φόβο του τερματοφύλακα πριν απο τα 
πέναλτι...

Γ. ΚΑΡ.
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Α/Α: 358983
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 19/09/1995 
Σελίδα: εόθΐΐ

Αρχηγική επίθεση 
Σημίτη στον Εβερτ

Με αρχηγικό στιλ ο Κώστας Σημίτης επιτέθηκε χθες στον Μιλτ. Εβερτ κατηγορώντας τον ότι 
υποβαθμίζει την πολιτική αντιπαράθεση. Απαντώντας σε όσα είπε ο αρχηγός της ΝΔ στη 
Θεσσαλονίκη, όπου αποκάλεσε «ποντίκια που θέλουν να λακίσουν από το σκάφος που βουλιάζει» 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ (ουσιαστικά, δηλαδή, τον πρώην υπουργό Βιομηχανίας), ο κ. Σημίτης 
δήλωσε χθες: «Σε μια εποχή όπου οι πολίτες ολοένα και περισσότερο αμφιβάλλουν για την 
πολιτική και τους πολιτικούς, εκφράζοντας μια έντονη δυσπιστία και απαξίωση, ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Εβερτ θα έπρεπε να μη συμβάλλει στην ενδυνάμωση αυτών των 
φαινομένων. Δυστυχώς όμως, όχι μόνο δεν κάνει αυτό αλλά ακολουθεί μια υβριστική 
συμπεριφορά. Πολύ λυπάμαι γι' αυτό. Φαίνεται ότι με την πρακτική αυτή προσπαθεί να 
συγκαλύψει τόσο τις δικές του αδυναμίες όσο και τα αδιέξοδα της συντηρητικής παράταξης». 
Στον κ. Σημίτη απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ . Δ. Κωστόπουλος, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι 
«απορρόφησε μόνο το 2% των κοινοτικών κονδυλίων» και ότι προκάλεσε «το φιάσκο των 
ναυπηγείων».

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α/Α: 359121
Εντυπο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Ημ/νία: 20/09/1995 
Σελίδα: εγεΙίθού

Σύσκεψη για φυσικό αέριο

Τη διανομή του φυσικού αερίου στα αστικά κέντρα θέτει ως προτεραιότητα ο υπουργός 
Βιομηχανίας Αναστάσιος Πεπονής στις πρώτες μέρες που βρίσκεται επικεφαλής του υπουργείου
αυτού.
Ηδη για αύριο Πέμπτη έχει προγραμματίσει ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο με τη συμμέτοχη του 
υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ακη Τσοχατζόπουλου, του 
δημάχου Αθηναίων Δημήτρη Αβραμόπουλου και όσων δημάρχων ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχους στις εταιρείες διανομής, προκειμένου να συζητήσουν τις διατάξεις του 
νομοσχεδίου, που έχει συνταχθεί υπό την εποπτεία του Κώστα Σημίτη. ^
Το νομοσχέδιο αυτό και η καθυστέρηση της κατάθεσής του στη Βουλή, όπως είναι γνωστόν, 
προκάλεσαν στο τέλος Ιουλίου την παρέμβαση του επιτρόπου Χρήστου Παπουτσή, την οποία ο 
τότε υπουργός Βιομηχανίας απέδωσε στον εσωκομματικό πόλεμο.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
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το λαο και τη Ν.Δ. είναι ο τοπος και τα μεγαλα προβλήματα του". Και η δήλωσή Μαγγινα 

,  κατεληξε: "Οσοι συνεχίζουν να στηρίζουν αυτή την επιζήμια για τον τοπο κατασταση είναι 
συνυπευθυνοι με τον κ. Παπανδρεου και υπολογοι στον ελληνικό λαο. Το ελάχιστο που 
οφείλει να πραξει η ολέθρια για την Ελλαδα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι να εγκαταλειψει 
αμέσως την εξουσία".

Επίσης, την παραίτηση του πρωθυπουργού ζητησε ο αντιπρόεδρός της Ν.Δ. Ε. Βαρβιτσιωτης 
και προσθεσε: "Οι λογοι που επικαλείται ο κ. Σημίτης για την παραίτηση του αποδεικνυουν 
οτι η εσωκομματική κρίση στο ΠΑΣΟΚ εχει πάρει πλέον διαστάσεις που καθιστούν αδύνατη 
την άσκηση κυβερνητικής πολίτικης".

Ο Σαμαρας

"Οι εξελίξεις επιταχύνονται και είναι το αποτέλεσμα του φαυλου κυκλου της κρίσης που 
τροφοδοτούν στην Ελλαδα τα δυο παλαια κόμματα", σχολίασε ο πρόεδρός της Πολίτικης 
Ανοιξης Αντ. Σαμαρας και προσθεσε: "Αυτή τη στιγμή ο καθένας καταλαβαίνει ποσο δίκιο 
είχε η Πολίτικη Ανοιξη όταν ελεγε οτι δεν εχουμε ούτε κυβέρνηση ούτε αξιωματική 
αντιπολίτευση" .

Η Παπαρηγα

Η παραίτηση Σημίτη πρεπει να τοποθετηθεί στο πλαίσιο της κρίσης που μαστίζει το κυβερνων 
κομμά και του αδιέξοδου μιας πολίτικης βαθύτατα αντιλα ικης. Τη δήλωσή αυτή εκανε 
φτάνοντας χθες στη Θεσσαλονίκη η γ.γ. του ΚΚΕ Αλεκα Παπαρηγα, που ωστοσο δεν 
απεκλεισε οτι η υποβολή της παραίτησης "αντανακλα τις ευαισθησίες ενός υπουργου" και οτι 
στη σημερινή συγκυρία επαιξε το ρολο του "εξιλαστήριου θύματος".

Ο Συνασπισμός

Ο Ν. Κωνσταντοπουλος σε δήλωσή του τονίζει οτι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την πολίτικη 
της γίνεται η ίδια μέγιστο πρόβλημα προσθετής κρίσης. Επίσης, με ανακοίνωση της η 
Πολίτικη Γραμματεία θεωρεί οτι η παραίτηση Σημίτη είναι μια ακόμη εκδήλωσή της 
παταγώδους κυβερνητικής αποτυχίας και της κρίσης στο ΠΑΣΟΚ, που 
αλληλοτροφοδοτουνται και κλιμακώνονται μέσα σε κλίμα βυζαντινής παρακμής. Και 
προσθετει: "Με πρωταρχική ευθυνη του Ανδρεα Παπανδρεου η κυβέρνηση συνολικά 
οδηγείται σε πληρη αποτυχία και παράλυση, το ΠΑΣΟΚ σε ραγδαία φθορά και συνεχή 
συντηρητική αναδίπλωση και η χωρά σε εντεινομενη κρίση πολίτικης αντιπροσώπευσης".

[11] Παπανδρεου - Σημίτης: Τριαντα χρονιά, απο σαραντα κύματα...

Ο Κώστας Σημίτης γνωρίζει απο κοντά τον Ανδρεα Παπανδρεου εδω και 30 χρονιά. Οι 
σχεσεις τους έχουν περάσει απο "σαραντα κύματα". Ο μέχρι χθες υπουργός Βιομηχανίας και 
Εμπορίου εχει πολιτογραφηθει ως ο "μονιμως διαφωνων", ουδέποτε όμως βρεθηκε έκτος του 
πολίτικου και κομματικού χώρου στον οποίο στεγαζόταν και ο νυν Πρωθυπουργός.

Ο "όμιλός Παπαναστασίου"

Η πολίτικη δραστηριότητα του Κ. Σημίτη αρχίζει το 1964, όταν ιδρύεται ο Ομιλος 
Παπαναστασίου" του οποίου διετελεσε γραμματέας. Μέλη αυτου του ομίλου ήταν πολλά 
επιφανή (μετεπειτα) στελεχη της δημοσίας ζωής, όπως οι Σακης Καραγιωργας, Γερ. Νοταρας, 
Β. Φιλίας, Χρ. Ροκοφυλλος, Σπ. Παπασπηλιοπουλος, Αστ. Σταγκος, Δ. Ροκος, Κ. Τσουκάλας, 
Μ. Πλωριτης, Μπ. Πρωτοπαπας, Γ. Κριμπας κ.α. Απο τότε άρχισε και η συνεργασία του Κ. 
Σημίτη με τον Α. Παπανδρεου. Την ήμερα του πραξικοπήματος του 1967 ο "Ομιλος 
Παπαναστασίου" μετονομάζεται σε "Δημοκρατική Αμυνα". Είναι η γνωστή αντιστασιακή 
οργάνωση, η οποία εφτά χρονιά αργότερα συμμετέχει στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κ. Σημίτης μετεχει στην 75μελη ιδρυτική Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και στις 28
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Δεκεμβρίου του 1974 μετεχει στο πρώτο 12μελες Εκτελεστικό Εραφειο του Κινήματος. Τον 

ν Ιανουάριο του 1975 ο Α. Παπανδρεου αποφασίζει να διαλύσει την ΚΕ και να προκηρύξει
προσυνεδριο. Ο Κ. Σημίτης συντασσεται με τους διαφωνουντες, αλλα παραμένει στα ηγετικά 
όργανα. Ωστοσο, στην κρίση που ξεσπασε τον ίδιο χρονο στο ΠΑΣΟΚ με τις διαγραφές 
πολλών ηγετικών στελεχών του, δεν μετεχει, και για πολλούς μήνες απουσιάζει στο 
εξωτερικό. Μέχρι το 1979 μετεχει στο ΕΓ.

"Σοσιαλ- δημοκράτης"

Τότε αναγκαζεται να παραιτηθεί με τη "ρετσίνια" του σοσιαλδημοκράτη, καθώς ως υπευθυνος 
προπαγάνδας του κόμματός είχε κυκλοφορήσει μια αφισα με το σύνθημα "Οχι στην Ευρώπη 
των μονοπωλίων, ναι στην Ευρώπη των λαών". Ηταν η αντι-ΕΟΚ εποχή του ΠΑΣΟΚ, 
μολονοτι οι "σκληρές" θεσεις του είχαν αρχίσει να αμβλύνονται ενοψει εξουσίας. Η αφισα 
αυτή στοίχισε στον Κ. Σημίτη τη βουλευτική έδρα. Ο Α. Παπανδρεου δεν τον εβαλε 
υποψήφιο.

Το ΠΑΣΟΚ "σαρώνει" στις εκλογες του 1981 και, προς μεγάλη έκπληξη πολλών και του ίδιου 
του Κ. Σημίτη, ο Α. Παπανδρεου του αναθετει το υπουργείο Γεωργίας. Η θητεία του 
χαρακτηρίστηκε επιτυχής, κυρίως λογω της καλής παρουσίας του στα συμβούλια υπουργών 
της ΕΟΚ. Δεν εχει ιδιαίτερη επιρροή στο κομμά, ωστοσο καταφέρνει και εκλεγεται στις 
πρώτες θεσεις της ΚΕ.

Η δεύτερη παραίτηση

Ενα μήνα μετά τις εκλογες του 1985 και την απομάκρυνση του μέχρι τότε τσάρου της 
Οικονομίας Γερ. Αρσενη, ο Κ. Σημίτης αναλαμβανει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η 
ωρα της "ρεαλιστικής στροφής" του ΠΑΣΟΚ στην Οικονομία εχει σημανει. Ο Κ. Σημίτης 
αναλαμβανει να τη φερει σε πέρας. Αγνοεί το πολίτικο κοστος, εφαρμόζει ενα "πρόγραμμα 
σταθεροποίησης", αλλα δεν εχει υπολογίσει τις κομματικές αναγκες και τις αναγκες του Α. 
Παπανδρεου. Τον Δεκέμβριο του 1987 ο Πρωθυπουργός ανατρέπει την εισοδηματική 
πολίτικη και ο Κ. Σημίτης παραιτειται. Αρχίζει η περίοδος που αργότερα χαρακτηρίστηκε απο 
το σύνθημα "Τσοβολα δωσ’ τα ολα", το οποίο εριξε ο Α. Παπανδρεου σε προεκλογική 
συγκέντρωση στο Περιστέρι.

Ο Κ. Σημίτης εμεινε έκτος κυβέρνησης μέχρι τις εκλογες του 1989 και την πτώση του 
ΠΑΣΟΚ. Στη μετεπειτα περίοδο των σκανδαλών και της σκανδαλολογίας ο Κ. Σημίτης 
τάχθηκε υπέρ της εξυγίανσης της δημοσίας ζωής. Στη διάρκεια των δικών τηρησε χαμηλούς 
τονους, υπερασπιζόμενος πάντως, τον Α. Παπανδρεου.

Απο τις 11 Οκτωβρίου 1993, που άρχισε η δεύτερη κυβερνητική περίοδος του ΠΑΣΟΚ, ο Κ. 
Σημίτης προλσταται των υπουργείων Βιομηχανίας και Εμπορίου. Παραλληλα, είναι και μέλος 
του ΕΓ του ΠΑΣΟΚ.

Η τελευταία σύγκρουση

Η τελευταία δημοσία "σύγκρουση" Παπανδρεου - Σημίτη εγινε στην πρόσφατη συνδιάσκεψη 
του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Σημίτης είχε ανακοινώσει οτι θα είναι στο μέλλον υποψήφιος διάδοχος του 
Α Παπανδρεου. Ο Πρωθυπουργός είχε επιτεθεί ανοιχτα στους "διαφωνουντες". Ο κ. Σημίτης 
απάντησε σε αρχηγικο στιλ. Πριν απο λίγες μερες ξεσπασε η σύγκρουση Σημίτη- Παπουτσή, 
στην οποία ο μέχρι χθες υπουργός Βιομηχανίας διείδε νεα προσπάθεια υπονόμευσης του.

[12] Πάγωσε το ΠΑΣΟΚ η διπλή παραίτηση

ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν αποδέχομαι τον ορο να ενταχθω στου μονίμους συμφωνουντες Τον 
υποστηρίζουν Βασω, Παγκαλο, Αυγερινός, Γιαννοπουλος

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ
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Σαν βόμβα επεσε χθες στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ η διπλή παραίτηση του Κώστα 
Σημίτη, ο οποίος απάντησε αμέσως στην προχθεσινή αποδοκιμασία του απο τον 
πρωθυπουργό, καταγγέλλοντας εναν εξωθεσμικο "κύκλο εξουσίας" και καθιστώντας σαφές 
οτι δεν μενει στην κυβέρνηση αποδεχόμενος τον ορο να μην εκφράζει διαφωνίες και να 
ενταχθει στους "μονιμως συμφωνουντες".

Η παραίτηση του μπορεί να αναμενοταν μετά την προχθεσινή δήλωσή του Α. Παπανδρεου 
στη Θεσσαλονίκη, οτι είναι δυσαρεστημενος για την πολίτικη του υπουργείου Βιομηχανίας 
στο θέμα των ναυπηγείων, αλλα προκαλεσε "παγωμαρα" στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ 
και νέους "πονοκέφαλους" στον πρωθυπουργό, ο οποίος είναι εκ των πραγμάτων πλέον 
υποχρεωμένος να κάνει καποια κίνηση για να αλλαξει το κλίμα. Αλλα τα περιθώρια που εχει 
είναι περιορισμένα, καθώς ανατρεπονται τα οποία σχέδια να ενταχθουν στην κυβέρνηση οσο 
το δυνατόν περισσότεροι "διαφωνουντες". Ηδη η Βασω Παπανδρεου, η μοναδική άλλωστε 
που θα μπορούσε να αποδεχθεί σχετική πρόσκληση (αποκλείονται οι Θ. Πάγκαλος, Δ. 
Τσοβολας, Ευαγγ. Ειαννοπουλος κ.α) δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί, με την κατεύθυνση 
που έχουν πάρει τα πραγματα στην κυβέρνηση και στο κομμά.

Δεν το επεδιωκε ο Ανδρεας

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ο Α. Παπανδρεου δεν επεδιωκε να εξωθήσει τον κ. 
Σημίτη σε παραίτηση. Γι' αυτό μετά την αρχική έκφραση της δυσαρέσκειας του, επιχείρησε να 
απαλύνει κάπως την πρώτη εντύπωση, δηλώνοντας οτι δεν καταγγέλλει υπουργους γιατί 
"πρώτα θα επρεπε να καταγγείλει τον εαυτό του". Ομως, λίγες ώρες αργότερα, δηλαδη το 
βράδυ της Κυριακής, ο κ. Σημίτης πήρε την απόφαση του, αφού στάθμισε ολα τα δεδομένα. 
Εκρινε οτι:

1. Η παραμονή του στην κυβέρνηση, μετά τη δημοσία αποδοκιμασία του απο τον 
πρωθυπουργό, θα μείωνε πολύ τοσο το εσωκομματικό οσο και το ευρυτερο κύρος του.

2. Και αυτή τη μείωση του να "κατάπινε", θα ακολουθούσαν άλλες, καθώς ο ίδιος εκτίμα οτι 
επιχειρειται μια "εκκαθάριση" όσων έχουν διαφορετική άποψη και αντίληψη για τη λειτουργία 
της κυβέρνησης και του κόμματός.

Κύριος πολος διαφωνουντων

Με τη χθεσινή κίνηση του ο κ. Σημίτης καθίσταται, αντικειμενικά, κύριος πολος τοσο των 
λεγομένων "διαφωνουντων" οσο και άλλων στελεχών, που δεν ανήκουν μεν στον άμεσο 
κύκλο της επιρροής του, αλλα προβληματίζονται για την κατασταση στην κυβέρνηση και στο 
κομμά και βλέπουν με καλό μάτι κάθε αντίδραση. Αποδεσμευμενος πλέον απο τις υπουργικές 
υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του καθοδηγητικου στελέχους του κόμματός, ο κ. Σημίτης 
αναμένεται να εντείνει τη δραστηριότητα του και να υψώσει τους τονους της κριτικής και 
επιχειρώντας παραλληλα να διευρύνει τον κύκλο της επιρροής του.

Χθες πάντως ο τέως -πλέον- υπουργός πήγε στο Κατρακειο να δει την "Αλκηστη".

Οι αντιδράσεις στην παραίτηση

Οι αντιδράσεις που προκαλεσε η παραίτηση του είχαν διαφορετικές αποχρώσεις:

1. Τον υποστήριξαν ολα τα μέλη της ομάδάς των "τεσσάρων", η οποία αναμένεται να 
δραστηριοποιηθεί και πάλι. Αναμένεται μια συνάντηση τους τις επόμενες μερες. Θερμό 
συγχαρητήριο τηλεγράφημά του εστειλε ο Ευαγγ. Ειαννοπουλος.

2. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε απλώς οτι εγινε αποδέκτη και απεφυγε οποιοδηποτε σχόλιό. 
Στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, όμως, καταφερονταν ενάντιον του κ. Σημίτη, 
καταλογίζοντας του ελλειψη πολίτικης και λάθη στο θέμα των ναυπηγείων και 
υποστηρίζοντας οτι με την παραίτηση του επιχείρησε να βγει απο τη δύσκολη θέση στην
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οποία είχε περιελθει.

ν'

Η Χαρίλαου Τρικουπη, δηλαδη ο Α. Τσοχατζοπουλος, χαρακτήρισε "ακατανόητη" την 
παραίτηση του κ. Σημίτη και απο το Εκτελεστικό Γραφείο και αντεκρουσε τον ισχυρισμό του 
οτι είχε τεθεί ο ορος να ενταχθει στους "μονιμως συμφωνουντες". Ο κ. Τσοχατζοπουλος που 
επικοινώνησε μαζί του, εξεφρασε τη λύπη του και τη διαφωνία του για την παραίτηση απο το 
ανώτατο κομματικό όργανό. Ο επίτροπος στην Ευρωπα ικη Ενωση Χρ. Παπουτσής, με τον 
οποίο ο κ. Σημίτης είχε συγκρουστει πρόσφατα, δεν εκανε καμία δήλωσή. Πληροφορηθηκε 
την παραίτηση στο εξωτερικό.

Επικοινωνία και με υπουργους

Πριν ανακοινώσει την παραίτηση του ο κ. Σημίτης επικοινώνησε με υπουργους και αλλα 
στελεχη του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων με τους κκ Λιβανη, Βενιζελο, Τσοχατζοοπουλο, 
Λαλιωτη, Μάνικά, Παπα ιωαννου κ.α. Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό ο κ. Σημίτης λεει 
οτι ουδέποτε πληροφορηθηκε καποια διαφωνία του για την πολίτικη του υπουργείου ούτε 
εξεφρασαν διαφωνίες εκείνοι που τον εκπροσωπούν. "Ούτε με καλεσατε για να με 
πληροφορήσετε για τη διαφορετική σας γνώμη, ώστε να μεταβαλω πολίτικη" αναφέρει 
χαρακτηριστικά.

Ο παραιτηθείς υπουργός καταγγέλλει ευθεως τη λειτουργία ενός "κυκλου εξουσίας", 
εννοώντας σαφώς το λεγόμενό "περιβάλλον της Εκαλης" και άλλους συνεργάτες του 
πρωθυπουργού. Παραλληλα επικρίνει το Ε.Γ. οτι "ενισχύει εκείνους που ανήκουν στον κύκλο 
της εξουσίας και αποδυναμώνει οσους έχουν διαφορετική γνώμη".

Πάγκαλος, Βασω, Αυγερινός

Ακολούθησαν οι έξης δηλώσεις:

Θ. Πάγκαλος: "Ο Κώστας Σημίτης εχει την απεριόριστη εκτίμηση μου και τον βλέπω παντα 
με αισθήματα ειλικρίνειας και φιλίας. Η συνέχιση της πολίτικης του δραστηριότητας είναι 
απαραίτητη και για την παραταξη και για τα λα ικα συμφέροντα".

[13] Βασω Παπανδρεου:

"Αισθάνομαι βαθύτατη θλίψη γιατί με την παραίτηση Σημίτη διευρινεται η κρίση στο 
ΠΑΣΟΚ. Η ελλειψη συνολικής πολίτικης, η ανεπάρκεια συντονισμού του κυβερνητικού 
έργου, και η μη λειτουργία των κυβερνητικών και κομματικών οργάνων έχουν οδηγήσει το 
χώρο μας σε μια αδελφοκτονα διαμαχη με συνέπεια να εντεινεται η αποστροφή της κοινωνίας 
προς το ΠΑΣΟΚ και την πολίτικη γενικότερα.

Πιστεύω οτι είμαστε στην ύστατη στιγμή. Είμαστε υποχρεωμένοι τοσο ο πρωθυπουργός οσο 
και τα στελεχη του ΠΑΣΟΚ να αναλαβουμε τις ευθυνες μας απέναντι στη χωρά και την 
Προοδευτική Παραταξη.

Η συνεννόηση και συνευθυνη των ηγετικών στελεχών του κόμματός είναι μονοδρομος, για 
την ενότητα και την προοπτική του χώρου μας.

Αυτή είναι η πρόταση μου εδω και μήνες. Οι περιστάσεις απαιτούν πλέον συνολικές τομές. 
Επι ιιερους λύσεις δεν επαρκούν και δεν θα γίνουν αποδέκτες ούτε απο την κοινωνία ούτε απο 
το ΠΑΣΟΚ".

Π. Αυγερινός: "Ο κύριος Σημίτης, δεν είχε άλλη επιλογή και εκανε αυτό που του επεβαλε η 
πολίτικη του ιστορία. Εκτιμώ τη στάση του".

Παπουλιας και αλλα στελεχη Κάρολος Παπουλιας: "Ο κ. Σημίτης είναι μέλος της ιστορικής 
ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, αλλα το ΠΑΣΟΚ διαθετει πλειαδα στελεχών και αυτό είναι γνωστό".
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