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'ΘΕΡΟΊΥΠΙΑ ία να μη
μένετε 
θεατές 

στα γεγονότα
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0 ΑΝΑΡΕΑΕ έδωοε τη Πύοη πριν από τις 20 Ιανουάριου

Μ  Η  δική μου αδυναμία αυτής της A
δεν πρέπει να γίνει τροχοπέδη για τη χώρα, \  
τψ  κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ  ̂

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΩΡΑ 11 χθες το βράδυ. Ο Ακης Τσοχατζόπουλος βγαίνει από το προεδρικό μέγαρο, αφού ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Μεθαύριο εκΑογη πρωθυπουργού

το υπογράψω» ^  τ0 προεδρικό
Το παρασκήνιο , διάταγμα,
της μεγάλης ■' "':ΨΜΒίΑύριο Κεντρική

Επιτροπή
ΕΕΛΙΔΕΕ
ρεπορτάζ,
παρασκήνια
T E A . 1 - 6 ,8 , 90  Κ. Σκανδαλίδης συγκινημένος ανακοινώνει την επιστολή



Δήμητρα Παπανδρέου
στο περιοδικό 

«Colt»: 
«Εγώ τις νύχτες 

μπαίνω στο 
δωμάτιό τον και 

του λέω: “Ελα, 
γλυκέ μου, να 

δώσουμε κι αυτή 
τη μάχη" (...) 

“Ελα, με παιδί 
μου, κάνε μια 

προσπάθεια για να 
τους εκπλήξονμε 

όλους’’».

Τηλέμαχος Χυτήρης
στην «Κ.Ε.»:

«Δεν συμμερίζομαι 
την άποψη ότι το 

πολιτικό μου μέλλον 
προβλέπεται 

δυσοίωνο. Και τούτο 
γιατί είμαι πολύ 

αισιόδοξος για το 
μέλλον του 
Π Α Σ Ο Κ ».

^ '* Ε ι ς  οιωνός 
άριστος: 
Αμύνονται περί 
πάρτης!

\ Ε ίπαν - Δ εν Ε ίπαν \

Παντελής Βούλγαρης
ο σκηνοθέτης, στο 

«Βήμα»:
« Η  τηλεόραση είναι 

ένα μπέρδεμα που 
οδηγεί στο σημείο 

σήμερα να βλέπουν 
στο δρόμο τον 

Αλαβάνο τον 
ευρωβουλευτή και 

να τον ρωτούν αν 
παίζει στο “Τρίτο

Στεφάνι’’», συνασπισμένο 
ακάνθινο.

Βασίλης Βασιλικός
ο συγγραφέας, στην

«Ε»:
«Το γράψιμο κάνει 

καλό στην 
πνευματική 

ισορροπία του 
ανθρώπου. Α ντί να 

δίνει κανείς τα 
χρήματα σε έναν 

ψυχαναλυτή, 
καλύτερα να τα δίνει 
σε έναν τυπογράφο».

Γράψτε, 
ιδίως χωρίς 
μελάνι...

«Αλβανός πολίτης» έως θανάτου

Αθώες ψυχές και 
ηλικίες αναζητεί η 

φτερωτή αθωότητα. 
Κι εκεί φωλιάζει, πριν 

ώριμη πετάξει σε 
άγνωστη διεύθυνση. 

Για ν’ αρχίσουν οι 
μελιστάλακτες 

θύμησες, οι άγονες 
αναζητήσεις, οι πεζές 

διαπιστώσεις. Πια...

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Εγινε κοντά πριν από ένα μήνα. Η είδη

ση πέρασε στα «ψιλά».
Ο Γιάννι Μούκα, «Αλβανός πολίτης», 

συνελήφθη από τους αστυνομικούς στους 
Μυτιληνιούς της Σάμου. Μεταφερόμενος 
στα κρατητήρια της Αστυνομίας του Πυθα
γορείου, σε μια στροφή του δρόμου, άνοιξε 
την πόρτα του περιπολικού και πετάχτηκε 
έξω...

«Συνελήφθη αμέσως», λέει η Αστυνομία. 
Μεταφέρθηκε στα κρατητήρια. «Ρωτήθηκε, 
μάλιστα», επιμένουν οι αστυνομικοί, «αν 
αισθανόταν τίποτα».

«Είπε πως ήταν καλά», γράφει η αναφο
ρά.

Το άλλο πρωί παραπονύθηκε για ζαλά
δες. Τον είδε ο αγροτικός γιατρός, που τον 
έστειλε στο νοσοκομείο. Το πρωί της άλλης

μέρας, δύο 48ωρα μετά το ατύχημα δηλαδή, 
αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα.

Ο Γιάννι Μούκα, «Αλβανός πολίτης»,
πέθανε στο αεροδρόμιο περιμένοντας το 
αεροπλάνο που θα τον μετέφερνε στην 
πρωτεύουσα της χώρας που πίστεψε για 
παράδεισο...

Γιάννι Μούκα, ετών 25. Τον είχε πιάσει 
η Αστυνομία επειδή δούλευε χωρίς άδεια 
εργασίας. «Λαθρομετανάστης» και «πολί
της Αλβανίας» ήταν η κατηγορία εναντίον 
του και την έλεγε και την ξανάλεγε ο αστυ
νομικός που πήγε στο χωριό συστημένος να 
τον μαζέψει.

Τον μάζεψε... Μοναχά που ο Γιάννι της 
ιστορίας μας, μακρινός συγγενής ίσως του 
Ηπειρώτη Γιάννη που έφαγε τα νιάτα του 
στις στοές του Βελγίου, ή του άλλου του 
Γιάννη από το Καρπενήσι που πέθανε σαν

το σκυλί φτυαρίζοντας χιόνι στις Γερμα
νίες, ή κι ακόμα του νησιώτη -μπορεί να 
’ταν και Σαμιώτης- του Γιάννη που πέθανε 
από το χτικιό στο Αμέρικα πλένοντας πιά
τα, αυτός ο Γιάννι δεν είχε πάρει τα μερο
κάματα από τόσα μεροδούλια. Τα 20 χιλιά
ρικα της δύναμης που πούλησε. Τα μεροκά
ματά του που θα τον βοήθαγαν -ποιος ξέ
ρει- για το φαγί της φαμελιάς του «στο 
Αλβάνια», που ’ναι λιγοστό.

Ο Γιάννι Μούκα, χρονώ 25, ο «Αλβανός 
πολίτης».

Κανείς δεν ξέρει πού τον παραχώσαν...
Ο θάνατός του δεν ήταν «είδηση»...
Κι εγώ, περάσαν κιόλας τόσες μέρες, πά

νω από τριάντα, και ακόμα σήμερα αξιώ
θηκα να γράψω γι’ αυτόν. Μη έχοντας τι 
άλλο να γράψω...

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
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Ζητείται ευαισθησία
Δυόμισι, μόλις, χρόνων ο 

Σπόρος Σπίγγος βιώνει 
κιόλας την αναλγησία κά
ποιων ωρίμων «αρμοδίων», 
κυριολεκτικά στο κορμάκι 
του. Σοβαρά άρρωστο το 
μικρό αγόρι από την Κα
στοριά (παρουσιάζει ανω
μαλία των γεννητικών ορ
γάνων - στάδιο III PRAD- 
DER - με υποσπαδία) και 
ελλείψει ειδικού, οργανω
μένου ιατρικού κέντρου 
στη χώρα μας, πρέπει 
οπωσδήποτε να μεταβεί 
στο εξωτερικό για αποκα
τάσταση της βλάβης. Αυτό 
άλλωστε προτείνει, με επί
σημη γνωμάτευσή του, ο δι
ευθυντής της χειρουργικής

κλινικής Παίδων του Γ ενι
κού Κεντρικού Νοσοκομεί
ου Θεσσαλονίκης αυτό 
αποδεικνύεται και με τις 
μέχρι σήμερα (αποτυχημέ
νες) προσπάθειες των ια
τρών που ήδη χειρούργη- 
σαν το παιδί τον περασμέ
νο Σεπτέμβριο, στη Θεσσα
λονίκη.

Σήμερα, με συνεχείς ου
ρολοιμώξεις, καθετήρα 
ενίοτε και φρικτούς πόνους 
πάντα, ο μικρός Σπόρος 
και οι γονείς του (εκπαι
δευτικός ο πατέρας του), 
ύστερα από ανεπίτρεπτη 
καθυστέρηση, περιμένουν 
πώς και πώς να εγκριθεί 
από την αρμόδια υγειονο

μική επιτροπή η μετάβαση 
στο εξωτερικό και η ανάλη
ψη των σχετικών εξόδων 
από το Δημόσιο. Περιέρ
γως όμως, ενώ όλοι συμφω
νούν ότι η περίπτωση μόνο 
στο εξωτερικό αντιμετώπι- 
ζεται, υπάρχει και κάποιος 
στην επιτροπή που δεν υπο
γράφει. Οσο για τους λό
γους που προβάλλει ο αρ- 
νούμενος ιατρός, η μητέρα 
του μικρού πολλά έχει να 
καταγγείλει και να υποθέ
σει... Τελευταία ελπίδα της 
οικογένειας, η ευαισθησία 
και το ενδιαφέρον του αρ
μόδιου υφυπουργού Υγεί
ας. Συνυπογράφουμε το αί
τημα, ελπίζοντας.

Υπογείως...

LU

Ηλπιζα ότι το σημείωμά μου «Υστατο 
"χαίρε”» (17.11.95) για το Αλσος της Ελευ
θερίας θα ήταν και το τελευταίο, αφού η τό
τε απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλί
ου Επικράτειας «έλυνε» (υποτίθεται, οριστι
κά) το θέμα υπέρ του Οργανισμού Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ). Επισήμαινα 
πάντως, καλού-κακού, ότι στη μακέτα του 

μέλλοντος χώρου που συνόδευε 
συνπγορητικό για τον ΟΜΜΑ 
άρθρο του κ. Νίκου Δεσύλλα

- («Το Βήμα», 12.11.95), δεν εμ-
- φανιζόταν «ούτε ένα υπέργειο 

κτίσμα' για να δούμε, ποιοι λένε

< αλήθεια και ποιοι ψεύδονται».
Να όμως που -άλλη μια φο

ρά- ενός κακού γενομένου, μύ
ρια έπονται. Διότι, όπως απαντά 
σε σχόλιο του Γιώργου Βότση 
(10.1.96) ο γενικός διευθυντής 
του ΟΜΜΑ κ. Νίκος Μαυωλό- 
πουλος: «Το Μέγαρο Μουσικής

< επιδοτείται από το Β*Πακέτο 
Ντελόρ (Μέτρο 7) για το 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙ
ΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, όπως σα
φώς αναφέρεται» («Ε», 
13.1.96).

Εύλογο, λοιπόν, το ερώτημα: 
Το Συνεδριακό και Πολιτιστικό 

Κέντρο (που απ’ όσα γνωρίζω, πρώτη φορά 
«βγαίνει στη φόρα» επισήμως) θα είναι στο 
υπόγειο; Ή  μήπως θα ισχύσουν κάποια «μι- 
σόλογα» του παρελθόντος ΚΑΙ για υπέργεια 
χτίσματα που με τη μέθοδο «δοκιμή αντι
δράσεων» τη μία μέρα διαδίδονταν και την 
άλλη διαψεύδονταν;

Οσο για την επιδότηση από το Β*Πακέτο 
Ντελόρ, θα διακινδυνεύσω τη διαπίστωση 
ότι το «πάπλωμα» δεν ήταν ο πολυσυζητημέ
νος υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων, ήταν το 
«μουλωχτό» Συνεδριακό και Πολιτιστικό 
Κέντρο. Διότι, εξ όσων γνωρίζω, η Ευρω
παϊκή Ενωση δεν επιδοτεί αμιγώς πολιτιστι
κά προγράμματα χώρας-μέλους, παρά μόνο 
στο βαθμό που αυτά συνδυάζονται με την 
ανάπτυξη, και -στην περίπτωση του ΟΜΜΑ- 
την τουριστική. Οπότε, αντίο μακέτα! Εκτός 
και αν το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέ
ντρο πάνε υπογείως...

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΙΟΣ

Ι Ρ Β Ρ Ι
ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

Τοπικές
κοινωνίες

«Καλή η ενημέρωση για τα 
θέματα της υφηλίου. Μήπως, 
όμω ς χρειάζεται να σκύβει πό
τε  πότε και στη δική μας καθη
μερινότητα;», αναρωτιέται ο 
εκδότης-διευθυντής της νέας 
εφημερίδας «Λαυρεωτικό 
Βήμα» κ. Ε. Αντωνίου, που 
το πρώτο και πολύ προσεγμέ
νο φύλλο της (ταμπλόιντ, σελ. 
12, με χρώμα) μόλις κυκλοφό
ρησε, με βασικούς στόχους: 
«Να γνωρίσουμε τη μικρή κοι
νωνία που ζούμε, την ιστορία 
της πόλης όπου ξοδεύουμε 
όλη μας την ενεργητικότητα, 
τις ανάγκες που δημιουργού- 
νται, τις αλλαγές που πραγμα
τοποιούνται», όπως ο ίδιος συ
μπληρώνει. Και όπως τα θέμα
τα (δημοτικά, οικονομικά, κοι
νωνικά, πολιτιστικά, υγεία, 
αθλητισμός κ.ά.) που φιλοξε
νούνται στη νέα συνάδελφο 
δείχνουν, οι στόχοι του «Λαυ- 
ρεωτικού Βήματος» μπορεί να 
επιτευχθούν με τη μακροημέ
ρευσή του, την οποία και ευχό
μαστε. Οι διευθύνσεις του: I. 
Κακαβά 71, Λαύριο, τηλ. 26668 
- φαξ 26135 και Δ. Σούτσου 
Αθήνα, τηλ. 6452739 - φαξ 
6443120. Η εφημερίδα διανέ
μεται δωρεάν.
Μήπως το 
είδατε;................

Κλάπηκε από το Γαλάτσι, 
την Κυριακή, το υπ’ αριθμόν ΤΑ 
7843 παπάκι, χρώματος μπλε. 
Ο ευρών αμειφθήσεται!

Πληροφορίες στην «Ε» 
9296321.

Πηγή: ΕΥΔΑΠ
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ηλεκτρονική διεύθυνση:
wviw.enet.gr

http://www.enet.gr
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Αυλαία και 
πρεμιέρα

ία νέα σελίδα 
στη σύγχρονη 

πολιτική ιστορία 
γύρισε χθες βράδυ. 
Ανεξάρτητα από τη 
συγκινησιακή 
φόρτιση που 
ενδέχεται να 
διακατέχει κάποιους, 
ανεξάρτητα από την 
εντιμότητα της 
επιστολής του (μη 
υποδεικνύοντας, έστω 
εμμέσως, κάποιον 
υποψήφιο για 
διάδοχό του), σίγουρο 

είναι πως η απουσία του 
Ανδρέα Παπανδρέου από την 
πολιτική ζωή (διότι περί 
αυτοΰ πρόκειται), σημαίνει το 
κλείσιμο της
μεταπολιτευτικής περιόδου 
και το άνοιγμα μιας νέας. 
Μιας περιόδου που δεν θα 
διακρίνεται από τους 
λεγομένους χαρισματικούς 
ηγέτες, με όσα καλά, αλλά 
και δεινά σήμαινε αυτό. Θα 
είναι η εποχή που το ρόλο 
τους θα πάρουν οι πιο 
«γήινοι», οι πιο «μέτριοι».
Ηδη αυτό στο άλλο μεγάλο 
κόμμα της χώρας, αυτό της 
Νέας Δημοκρατίας, έχει 
συμβεί εδώ και αρκετά 
χρόνια με την αποχώρηση 
του Κ. Καραμανλή, ενώ τώρα 
ήρθε η σειρά του ΠΑΣΟΚ.
Ο χρόνος είναι ο μόνος 
ικανός για να δείξει αν θα 
νιώσουμε ή όχι κενό από την 
αλλαγή της σκυτάλης. Εν 
τοότοις, αυτό που είναι 
απόλυτα σίγουρο είναι πως ο 
νέος πρωθυπουργός δεν θα 
έχει απλά τη σκιά του Α. 
Παπανδρέου να τον 
ακολουθεί, ούτε μόνο ένα 
ιδιαίτερα δύσκολο 
κυβερνητικό έργο μπροστά 
του. Θα πρέπει να κρατήσει 
τις ιδιαίτερα λεπτές 
ισορροπίες στο κόμμα ίου.
Και αυτό ίσως είναι το 
δυσκολότερο.

Γ.ΠΑΝ.

Παπαρήγα: Θα 
ανπδράσουμε αν...
Την αντίδραση του ΚΚΕ θα προκαλέσει οποιαδήποτε 
προσπάθεια εκτροπής από τις διαδικασίες άμεσης 
αντικατάστασης του Πρωθυπουργού, δήλωσε χθες η γεν. 
γραμματέας του ΚΚΕ. Η κ. Παπαρήγα, απαντώντας στη 
σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με 
τη διοίκηση του σωματείου της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ανέφερε ότι το 
ΚΚΕ έχει «πάρει συγκεκριμένη θέση για την ανάγκη άμεσης 
αντικατάστασης του Πρωθυπουργού για λόγους υγείας. Αν 
πιστέψουμε στις πληροφορίες που υπάρχουν, φαίνεται ότι 
αυτό το πράγμα έχει δρομολογηθεί. Αν βέβαια εκτραπεί η 
εξέλιξη αυτή, θα ανπδράσουμε».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3ν/ 1 $ .JL JL

ΑΡΘΡΑ 840
ΚΟΣΜΟΣ 1248
ΕΛΛΑΔΑ

10 99 ΑΊ L1 1 ±0 Λ /

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η 1 η/1 OJL
ΑΘΛΗΤΙΚΑ κι κκύί"Όν

Ο Πρωθυπουργός ΥΠΕΓΡΑΨΕ στο «Ωνάσειο» την παραίτησή 
του ενώπιον υπουργών, γιατρών και της συζύγου του

IS  A tiiM  κρααιοέ
n n U t r a li  M d ft

Του ΝΙΚΟΥ ΚΙΑΟΥ

Ωρα 10 .10  χθες το  βράδυ. 
Ανακοινώθηκε επιοήμως στο 
ΠΑΣΟΚ ότι ο Α. Παπανδρέου 

δεν είναι πλέον πρωθυπουργός.
Την ανακοίνωση έκανε ο γραμματέας 

της Κ.Ε. Κ. Σκανδαλίδης, ο οποίος τόνισε 
ότι ο Α. Παπανδρέου «δίνει λυτρωτική 
λύση στο πολιτικό πρόβλημα». Την ίδια 
ώρα έσπευδε στον Πρόεδρο της Δημο
κρατίας Κ. Στεφανόπουλο ο αναπληρών 
τον πρωθυπουργό Α. Τσοχατξόπουλος 
και τον ενημέρωνε για την επιστολή του 
Α. Παπανδρέου προς την Κεντρική Επι
τροπή και την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του ΠΑΣΟΚ.

Νωρίτερα, περί τις 8.50, έφταναν στην 
οδό Χαριλάου Τρικούπη από το «Ωνά- 
σειο» οι Α. Τσοχατξόπουλος, Αντ. Λιβά- 
νης, Κ. Λαλιώτης, μαζί με τον Γ. Παπαν
δρέου και τον Τηλ. Χυτήρη. Βουβοί και 
συγκινημένοι, όπως έδειχναν, έτρεξαν 
στο 6ο όροφο των κεντρικών γραφείων 
του ΠΑΣΟΚ. Εφεραν το κείμενο, το 
οποίο είχε τη δυσανάγνωστη υπογραφή 
και ολόκληρο το όνομα Ανδρέας Παπαν
δρέου.
—Αφήστε, σας παρακαλώ, είναι η μέρα 
τον Ανδρέα Παπανδρέου σήμερα.

Τα λόγια αυτά του γιου του και υπουρ
γού Παιδείας προδίδουν τη σαφέστατη 
συγκινησιακή κατάσταση των στελεχών 
του ΠΑΣΟΚ.

Αλλοι απέφευγαν να κάνουν δηλώσεις 
και άλλοι τόνιζαν την «ιστορική στιγμή». 
Ηταν τα «παιδιά του» που έζησαν, γα- 
λουχήθηκαν και έγιναν πολιτικοί δίπλα, 
υπό Α. Παπανδρέου, χάρη σ’ αυτόν. 
Ηταν και ορισμένοι παλιοί συνεργάτες 
του.

Κι όμως, αυτή την ιστορική στιγμή

απούσιαζε ο κόσμος, ο λαός του 
ΠΑΣΟΚ. Ούτε ένας οπαδός δεν ήταν 
έξω από τα γραφεία. Πού άλλες εποχές... 
Χθες, μια κατ’ εξοχήν πολιτική ημέρα, η 
πολιτική παίχτηκε μόνο μεταξύ των ανώ
τατων στελεχών του ΠΑΣΟΚ και κάποι
ων μεσαίων, που βρίσκονταν στα γρα
φεία.

Περί τα 20 με 25 λεπτά κράτησε η τε
λευταία, πριν από τη συνεδρίαση του 
Ε.Γ., συνάντηση στο «Ωνάσειο» του Α. 
Παπανδρέου με τα στελέχη, τους για
τρούς και τη σύζυγό του.

Παρόντες: Α. Τσοχατξόπουλος, Α. Αι- 
βάνης, Κ. Ααλιώτης, Γ. Παπανδρέου, 
Τηλ. Χυτήρης, Δήμητρα Λιάνη και από 
τους γιατρούς, οι Δ. Κρεμαστινός, Γ. 
Σκαλκέας, Κ. Στεφάνής.

«Πολύ ώριμη», είπε για τη σκέψη του 
πατέρα του ο Γ. Παπανδρέου με έκδηλη 
τη συγκίνηση στο πρόσωπό του. «Διαυγή 
και αποφασισμένο» τον χαρακτήρισαν 
ορισμένα μέλη του Ε.Γ., μετά την ενημέ
ρωσή τους από τους συναδέλφους τους. 
Και είπαν ακόμη ότι μίλησε η Δ. Παπαν
δρέου και γι’ άλλα πράγματα, όπως π.χ. 
για την Οικονομία.

Το βάρος έφερε, την τελευταία μέρα 
κυρίως, ο Αντ. Αιβάνης, λένε. Ο Τηλ. Χυ

τήρης του διάβασε το κείμενο, σύμφωνα 
με πληροφορίες.

Δεν έγιναν διορθώσεις και το υπόγρα
ψε, όπως φαίνεται από την υπογραφή 
του. Μόλις τελείωσαν, τηλεφώνησαν στο 
Ε.Γ. ότι πηγαίνουν. Και έφτασαν περί τις 
8.50 το βράδυ.
Η ανακοίνωση 
της παραίτησης

Μία ώρα και είκοσι λεπτά αργότερα, ο 
γραμματέας της Κ.Ε. Κ. Σκανδαλίδης 
έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυ
πουργός της χώρας Ανδρέας Παπανδρέου 
έστειλε επιστολή προς την Κεντρική Επι
τροπή και την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του Κινήματος, με την οποία ζητά από τα 
αρμόδια όργανα, κατά το Καταστατικό του 
Κινήματος και κατά το Σύνταγμα, να προ
χωρήσουν άμεσα στην εκλογή νέου Πρω
θυπουργού.

Α υτή τη στιγμή, ο αναπληρωτής του 
Πρωθυπουργού, ο κ. Τσοχατζόπουλος, 
βρίσκεται καθ’ οδόν προ την Προεδρία της 
Δημοκρατίας, για να κοινοποιήσει την επι
στολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
αμέσως μετά θα λάβετε γνώση και εσείς 
του περιεχομένου της.

Αρσένης: Γενναία πράξη - Σημίτης: Νέα περίοδος
Μετά την ανακοίνωση της παραίτησης 

του πρωθυπουργού ο Γ. Αρσένης δήλωσε 
στην «Ε»:

«Ηταν μια γενναία και ιστορική χειρο
νομία από έναν μεγάλο πολιτικό. Η πρά
ξη αυτή λειτουργεί λυτρωτικά για το 
ΠΑΣΟΚ. Είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ 
θα προχωρήσει ενωμένο και θα συγκρο
τήσει κυβέρνηση προοπτικής και νίκης,

που θα ολοκληρώσει το κυβερνητικό έρ
γο, που άρχισε το 1993 η κυβέρνηση του 
Α. Παπανδρέου».

Ο Κ. Σημίτης χαρακτήρισε σημαντική 
τη χθεσινή εξέλιξη, με την οποία «ανοίγει 
νέα περίοδος για το ΠΑΣΟΚ».

«Πρέπει να πορευθούμε με σοβαρότη
τα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότη
τα», είπε.

Πιστεύουμε ότι είναι μια ιστορική στιγ
μή  για το Κίνημά μας και αποτελεί μια 
πραγματικά γενναία πράξη από τον Πρόε
δρο και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, καθώς με τη 
δική του πρωτοβουλία δίνει λυτρωτική λύ
ση στο πολιτικό πρόβλημα που ζούμε τον 
τελευταίο καιρό, υποδεικνύοντας ότι ο 
Ανδρέας Παπανδρέου, σαν ιστορικός ηγέ
της, που χάραξε τη νεότερη ιστορία του τό
που, στέκεται και τώρα στο ύψος των περι
στάσεων, προτάσσοντας πάντοτε τα συμ
φέροντα του έθνους, τις εθνικές και πολι
τικές διαδικασίες, καθώς και τα συμφέρο
ντα της μεγάλης, ενωμένης και ενιαίας δη
μοκρατικής παράταξης, του παρόντος και 
του μέλλοντος της.

Το Εκτελεστικό Γραφείο αποφάσισε, 
κατόπιν αυτού, να συγκαλέσει την Κεντρι
κή Επιτροπή του Κινήματος την Τετάρτη 
17 Ιανουάριου, στις 11 η ώρα το πρωί».

Αύριο n Κ.Ε.
Λίγο αργότερα, ο υπουργός Τύπου 

διάβασε την επιστολή του Α  Παπανδρε- 
ου. Δεν δέχθηκε να απαντήσει σε ερωτή
σεις. Μόνο είπε: Είχε πάρει την απόφα
σή του ο Α. Παπανδρέου. Εγιναν πολλές 
συναντήσεις μαζί του αυτές τις μέρες.

Το Ε.Γ., συνεδριάζοντας καθώς περί- 
μενε την αντιπροσωπεία από το «Ωνάσει- 
ο», συζήτησε την επίσπευση των διαδικα
σιών. Και καθόρισε το πολιτικό πλαίσιο, 
το οποίο θα παρουσιάσει ο Κ. Σκανδαλί
δης στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επι
τροπής αύριο.

Αυτό θα αναφέρεται στον ιστορικό ρό
λο του Α. Παπανδρέου, στην ενότητα του 
ΠΑΣΟΚ, στην εξάντληση της τετραετίας, 
στο συνέδριο, το οποίο θα προτείνεται 
για τις 6-9 Ιουνίου..
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Στις 7.30 χθες το βράδυ 
ο Ανδρέας Παπανδρέου 
υπέγραψε το κείμενο 

της παραίτησής του από 
την πρωθυπουργία. Στις 
10.30 η απόφασή του 
ανακοινώθηκε επισήμως. Η 
ημέρα εκλογής του 
αντικαταστάτη του δεν 
προσδιορίστηκε, αλλά 
πιθανότατα θα είναι η 
Πέμπτη 1β Ιανουάριου 
1996.

Η μετάβαση από την παπαν- 
δρεϊκή στη μεταπαπανδρεϊκή 
εποχή, τουλάχιστον στην πρώτη 
φάση της, θα είναι -κατά τα φαι
νόμενα- ομαλή. Οι διαδικασίες 
της διαδοχής γίνονται με τη σύμ
φωνη γνώμη του ιδρυτή του 
ΠΑΣΟΚ και η λύση που θα δοθεί 
δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί 
από κανέναν.

Ετσι οι εξελίξεις είναι πλέον 
ραγδαίες:
•Αύριο το πρωί στις 11 συγκα
λείται η Κεντρική Επιτροπή του 
ΠΑΣΟΚ, το πρώτο όργανο του 
κόμματος προς το οποίο ο Ανδρέ
ας Παπανδρέου απευθύνει την 
επιστολή της παραίτησής του. Η 
Κ.Ε. «θα προσδιορίσει το πλαίσιο 
και τις κατευθύνσεις της συντε
ταγμένης μας πορείας ώς το συ
νέδριο που θα εγγυάται το μέλ
λον ενός ενιαίου και δυνατού 
ΠΑΣΟΚ» είναι η «εντολή» που 
δίνει ο Α. Παπανδρέου με την 
επισολή του.
•Την Πέμπτη το απόγευμα θα 
συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική 
Ομάδα (μικρότερη είναι η πιθα
νότητα η συνεδρίαση να γίνει την 
Παρασκευή), για να εκλέξει τον 
αντικαταστάτη του Ανδρέα Πα
πανδρέου στην πρωθυπουργία, 
όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Σή
μερα αναμένεται να συνεδριάσει 
το προεδρείο της Κ.Ο. για να συ
ζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής 
της συνεδρίασης.

Ο τρόπος εκΗογής
Οπως είναι γνωστό, η Κ.Ο. του 

ΠΑΣΟΚ δεν έχει Κανονισμό Λει
τουργίας και μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχει κοινή συμφωνία για το 
πώς θα εκλεγεί ο νέος πρωθυ
πουργός. Το πιθανότερο είναι η 
εκλογή να γίνει σε δυο γύρους. 
Στον πρώτο να συμμετάσχουν οι 
πέντε μέχρι στιγμής υποψήφιοι 
(Αρσένης, Κακλαμάνης, Σημί-

ΛΥΤΡΩΤΙΚΗ πράξη για το 
ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισαν την 
παραίτησή του τα ηγετικά 

στελέχη
της, Τσοχατξόπουλος, Χαραλα- 
μπόπουλος) και στο δεύτερο μό
νο οι δυο πρώτοι. Υπάρχουν όμως 
και άλλες απόψεις. Μια απ’ αυτές 
λέει ότι πρέπει να γίνουν διαδοχι
κές ψηφοφορίες, σε κάθε μία από 
τις οποίες να αποκλείεται αυτός 
που θα συγκεντρώνει τις λιγότε- 
ρες ψήφους. Η διαδικασία αναμέ
νεται να αποφασιστεί από την 
ίδια την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
λίγο πριν από την ψηφοφορία.

Από χθες το βράδυ οι υποψήφι
οι πρωθυπουργοί κάθονται «σε 
αναμμένα κάρβουνα» και από σή
μερα θα εντείνουν τις επαφές 
τους με τους βουλευτές. Σύμφωνα 
με όλες τις καταγραφές που έχουν 
γίνει μέχρι σήμερα, στην κούρσα 
της διαδοχής φαίνεται ότι προη
γούνται οι κ.κ. Σημίτης και Αρσέ
νης.

Τον τελευταίο καιρό, όμως, οι 
άνθρωποι του κ. Τσοχατξόπου- 
λου έχουν αναθαρρήσει και υπο
στηρίζουν ότι διεκδικεί με αξιώ
σεις να είναι εκείνος στο δεύτερο 
γύρο αντί του κ. Αρσένη. Ο κ. Κα
κλαμάνης θεωρεί την υποψηφιό
τητά του ως την πιο «ενωτική», 
που μπορεί να ξεπεράσει την «πό
λωση» την οποία -κατ’ αυτόν- 
προκαλούν οι άλλες. Ο κ. Χαρα- 
λαμπόπουλος υποστηρίζεται από 
το κομμάτι των αποκαλούμενων 
«κεντρογενών» βουλευτών.

Η υπογραφή
Η παραίτηση του Α. Παπαν

δρέου έγινε δεκτή με ανακούφιση 
από τη συντριπτική πλειοψηφία 
των στελεχών και μελών του 
ΠΑΣΟΚ και οφείλεται στην προ
σπάθεια που κατέβαλαν κυρίως 
πέντε πρόσωπα. Οι Αντ. Λιβάνης, 
Τηλέμαχος Χυτήρης, Κώστας Λα- 
λιώτης, Δ. Κρεμαστινός και Γιώρ
γος Παπανδρέου. Είχε προηγηθεί 
η μεγάλη πίεση της Κοινοβουλευ
τικής Ομάδας, αλλά και οργανώ
σεων του ΠΑΣΟΚ που μετέφεραν 
το κλίμα της κοινής γνώμης.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου πεί
στηκε, τελικά, να βάλει την υπο
γραφή του κάτω από το κείμενο 
που έγραψαν οι συνεργάτες του, 
αφού προηγουμένως συνειδητο

ποίησε την κατάσταση της υγείας 
του και αντιλήφθηκε ότι συμφω
νούσαν οι κοντινοί του άνθρωποι 
και το κόμμα του.

Το κείμενο είναι γραμμένο με 
τρόπο που να μη θίγει καθόλου 
τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ούτε να 
εμφανίζει την απόφασή του ως 
προΐον πιέσεων. Είναι χαρακτη
ριστικό ότι πουθενά δεν αναφέρε
ται η λέξη παραίτηση. Και οι συ
νεργάτες του φρόντισαν να περι- 
λάβσυν σ’ αυτό δυο προτεραιότη
τες:
•Την αντιμετώπιση των προβλη
μάτων της χώρας. Και 
•  Τη διασφάλιση της ενότητας του 
κόμματος.

Η επιστολή Παπανδρέου δεν 
υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, όπως όλοι ανέμε
ναν μετά την πρόσφατη «διαρ
ροή» από το «Ωνάσειο» ότι ο 
πρωθυπουργός είχε ζητήσει να 
συναντήσει τον Κ. Στεφανόπουλο. 
Υποβλήθηκε ουσιαστικά σε δυο 
όργανα του ΠΑΣΟΚ. Πρώτα στην 
Κεντρική Επιτροπή, η οποία είναι 
το ανώτατο όργανο μετά το συνέ
δριο, και στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα, η οποία είναι από το Σύ
νταγμα η αρμόδια να εκλέξει τον 
αντικαταστάτη του.

Στον Πρόεδρο
Το κείμενο της επιστολής του 

πρωθυπουργού παρέδωσε χθες το 
βράδυ στον Πρόεδρο της Δημο
κρατίας ο πρωθυπουργεύων Ακης 
Τσοχατξόπουλος, ο οποίος μόλις 
βγήκε από το Προεδρικό Μέγαρο 
εξήρε την απόφαση του Α. Πα
πανδρέου:

«Η επιστολή αυτή αποτελεί 
μια μεγάλης ιστορικής σημασίας 
πρωτοβουλία τον Ανδρέα Πα
πανδρέου, ανάλογη των αγώ
νων, ανάλογη της δικής τον συμ
βολής για την εξέλιξη αυτόν τον 
τόπου, επιβεβαιώνει για μία  
ακόμη φορά στην πράξη ότι ο 
Ανδρέας Παπανδρέου θέτει το 
εθνικό και συλλογικό συμφέρον 
μπροστά από οποιαδήποτε άλλη 
σκέψη και οποιοδήποτε άλλο 
προβληματισμό», είπε.

Γ. Παπανδρέου, Λαλιώτης, Κακλαμάνης, ανάμεσα στους δημοσιογράφους, παρακολουθούν την 
τελευταία πράξη ενός μικρού δράματος: 0  Σκανδαλίδης ανακοινώνει την επιστολή-παραίτηση του

Ανδρέα

Κακλαμάνης: Από Τετάρτη η προθεσμία
Των ΠΑΝΤ. ΖΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗ 
ΑΛΙΚΗΣ ΜΑΤΣΗ

Πέμπτη ή Παρασκευή η χώρα θα έχει νέο 
πρωθυπουργό. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε 
χθες ο πρόεδρος της Βουλής Απ. Κακλαμάνης 
λίγο μετά την ανακοίνωση από το γραμματέα 
του ΠΑΣΟΚ Κ. Σκανδαλίδη του κειμένου πα
ραίτησης του Α. Παπανδρέου.

Και ο κ. Κακλαμάνης διευκρίνισε ότι η πα
ραίτηση του Α. Παπανδρέου, δεδομένου ότι το 
κείμενο απευθύνεται στην Κεντρική Επιτροπή 
του κόμματος, θα έχει ισχύ από το πρωί της Τε
τάρτης όταν και θα αρχίσει η συνεδρίαση του 
οργάνου. Ο πρόεδρος της Βουλής, ερωτηθείς αν 
ο Α. Παπανδρέου παραιτείται και από την προ
εδρία του Κινήματος, παρέπεμψε στις δηλώσεις 
του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κ. Σκανδαλίδη.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, από την ώρα της 
παραίτησης εντός τριών ημερών η Κοινοβου
λευτική Ομάδα του πλειοψηφουντος κόμματος 
υποχρεούται να προχωρήσει στην εκλογή του 
νέου πρωθυπουργού, τον οποίο θα υποδείξει 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Στεφανό- 
πουλος θα καλέσει όποιον εκ των υποψηφίων 
επικρατήσει να του αναθέσει την εντολή σχημα
τισμού κυβέρνησης.

Η Βουλή θα λειτουργήσει σήμερα κανονικά 
με τον προγραμματισμένο κοινοβουλευτικό 
έλεγχο, αφού σήμερα, τυπικά τουλάχιστον, η 
χώρα έχει πρωθυπουργό.

Από την ημέρα της εκλογής του νέου προέ
δρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΠΑΣΟΚ και μετά το σχηματισμό κυβέρνησης η 
Βουλή θα κληθεί εντός το αργότερο 15 ημερών 
να της παράσχει ψήφο εμπιστοσύνης, αφού 
προηγουμένως συζητηθούν οι προγραμματικές 
δηλώσεις, μέσα σε τρεις μέρες.

Και υποψήφιος
Ο κ. Κακλαμάνης πάντως στην ευθεία ερώτη

ση των δημοσιογράφων αν θα είναι υποψήφιος 
για τη θέση του πρωθυπουργού απάντησε ότι θα 
ανακοινώσει την απόφασή του στη σύνοδο της 
Κεντρικής Επιτροπής αύριο Τετάρτη. Ωστόσο 
όταν ρωτήθηκε ποτέ υπολογίζει να συζητηθούν 
οι προγραμματικές δηλώσεις, είπε χαριτολογώ
ντας ότι «δεσμεύεται να ξεκουράσει τους κοινο
βουλευτικούς συντάκτες για 15 μέρες».

Κι όταν οι δημοσιογράφοι τον πίεσαν να δη
λώσει τις προθέσεις του, είπε χαμογελώντας: 
«Μη με πιέζετε γιατί θα με αναγκάσετε να φύγω 
από δω».

Χθες λίγο πριν από τη λήξη της συνεδρίασης 
και ενώ τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα βοούσαν για 
την παραίτηση του Α. Παπανδρέου, δύο βου
λευτές της Ν.Δ., οι κ. Αρ. Παυλίδης και Ηλ. Βεξ- 
δρεβάνης, έθεσαν το θέμα στην Ολομέλεια. Δε
δομένου όμως ότι δεν υπήρχαν ακόμη επίσημες 
ανακοινώσεις, ο προεδρεύουν δεύτερος αντιπρό
εδρος της Βουλής Π. Ζακολίκος τούς είπε ότι 
δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.

Η Ν.Δ. αναμένει το νέο πρωθυπουργό Ανακούφιση, συγκίνηση 
στους βουλευτέςΤου ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

ΣΤΟΝ επόμενο πρωθυπουργό και 
τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν στο 
κυβερνών κόμμα είναι στραμμένα τα 
μάτια των στελεχών της Νέας Δημο
κρατίας, μια και χθες το πρωί που συ
νεδρίαζε το Πολιτικό Συμβούλιο, πε
ποίθηση των περισσοτέρων ήταν πως η 
παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου 
αποτελεί θέμα ημερών.

Εν τούτοις, το κόμμα της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης αποφάσιζε πως 
έως τη στιγμή της παραίτησης θα συνε
χίσει να δηλώνει την παρουσία του στις 
εξελίξεις με κάθε τρόπο και με πλέον 
ενδεικτική τη σημερινή συνάντηση του 
Μ. Εβερτ με τον Πρόεδρο της Δημο
κρατίας (ύστερα από αίτημα του πρώ
του).

Χαρακτηριστικό ήταν πως τα περισ
σότερα στελέχη του Πολιτικού Συμβου
λίου συμφώνησαν στην εκτίμηση, πως 
σύντομα ο Α. Παπανδρέου παραιτείται 
του πρωθυπουργικού αξιώματος. Το 
πιθανότερο είναι πως στις αρχές της

επόμενης εβδομάδας θα εκλεγεί νέος 
πρωθυπουργός, είπαν και ο Γ. Σου- 
φλιάς και η Ντ. Μπακογιάννη, στη 
χθεσινή συνεδρίαση, μια άποψη που 
βρήκε σύμφωνους τους περισσοτέρους. 
Εν τούτοις, όταν τέθηκε το ζήτημα για 
το πώς πρέπει να κινηθεί το κόμμα έως 
τότε, οι απόψεις ήταν ποικίλες.

Ο Γιώργος Σουφλιάς επισήμανε πως 
δεν χρειάζονται συγκεκριμένες πρά
ξεις έως τη συνεδρίαση της Κεντρικής 
Επιτροπής και Κοινοβουλευτικής Ομά
δας του ΠΑΣΟΚ, ενώ επισήμανε πως 
αν τότε το ΠΑΣΟΚ δεν λύσει το πρό
βλημα, η Ν.Δ. θα πρέπει να καταστήσει 
σαφές πως δεν θα αναγνωρίσει καμία 
διοικητική ή νομοθετική πράξη της κυ
βέρνησης και δεν θα συμμετέχει πλέον 
στις εργασίες της Βουλής.

Η Ν. Μπακογιάννη, από την πλευρά 
της, είπε ότι θα υπάρξει αλλαγή πρω
θυπουργού, η Ν.Δ. θα πρέπει να κοιτά
ξει για την «επόμενη ημέρα» και να 
ασχοληθεί επιτελικά για το πώς θα 
αναμορφώσει την τακτική της με τα νέα 
δεδομένα στο κυβερνών κόμμα. Κάπως

διαφορετική ήταν η άποψη που εξέ- 
φρασε ο Στ. Μάνος, ο οποίος τόνισε ότι 
η Ν.Δ. θα πρέπει να συνεχίσει τις πα
ρεμβάσεις της και μέσα από τη Βουλή, 
μέχρι να λυθεί οριστικά το θέμα. Ανά
λογη άποψη φέρεται να εξέφρασε και 
ο Γ. Βαρβιτσιώτης, ενώ στην άποψη 
της «σκληρής» γραμμής επέμεινε ο 
Σωτ. Κούβελας. «Πρέπει να υπάρξει 
πίεση σε όλο το γήπεδο», είπε χαρα
κτηριστικά, εννοώντας πολυμέτωπη 
επίθεση κατά της κυβέρνησης. Την 
άποψή του ότι πρέπει η Ν.Δ. να αποχω
ρήσει από τώρα από τις εργασίες της 
Βουλής, επανέλαβε ο Γ. Κεφαλογιάν- 
νης, ενώ για γρήγορη και καθαρή λύση 
σύμφωνα με όσα το Σύνταγμα ορίζει, 
μίλησε ο Αθ. Τσαλδάρης.
Η παραίτηση

Οσον αφορά τη συνάντηση του κ. 
Εβερτ με τον Πρόεδρο της Δημοκρα
τίας, σε αυτή δεν αναμένεται να τεθεί 
κάποιο συγκεκριμένο θέμα, αλλά να 
συζητηθούν οι όποιες πολιτικές εξελί
ξεις.

Με ανακούφιση, αλλά και ιδιαίτερη συ
ναισθηματική φόρτιση άκουσαν την είδη
ση περί παραιτήσεως του πρωθυπουργού 
Ανδρέα Παπανδρέου οι λίγοι βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονταν χθες βράδυ 
στη Βουλή.

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη και η φράση 
που ακούστηκε από τα χείλη ορισμένων 
και επαναλήφθηκε από τους υπόλοιπους 
ήταν: Μια ιστορική περίοδος, με τον 
Ανδρέα Παπανδρέου στο προσκήνιο, έ
κλεισε.

Τι θα ακολουθήσει;
•  Η συνεδρίαση, πάντως, διακόπηκε 

στις 10.30 το βράδυ.
Και σύμφωνα με πληροφορίες, την ε

ντολή αυτή είχε δώσει ο πρόεδρος της 
Βουλής Απ. Κακλαμάνης, πριν αναχωρή
σει από το Κοινοβούλιο, για να συμμετά- 
σχει στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού 
Γραφείου.

Ηταν τυχαίο; Ισως. Πάντως, η επίσημη 
ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυ

πουργού από το γραμματέα της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κ. Σκανδαλίδη έ
γινε δύο λεπτά μετά τη διακοπή της συνε
δρίασης της Βουλής.

•Ενα καίριο ερώτημα έθεταν χθες στο 
καφενείο της Βουλής βουλευτές, κυρίως, 
του κόμματος της αξιωματικής αντιπολί
τευσης.

Ποιος θα υπογράψει το Προεδρικό Διά
ταγμα παραίτησης του πρωθυπουργού, αν 
όχι ο ίδιος ο Α. Παπανδρέου;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό και η 
πρακτική που θα ακολουθηθεί, έλεγαν, 
μπορεί να προκαλέσει νέο κύκλο συζητή
σεων για γνωματεύσεις συνταγματολογων, 
μια και αν ο Ανδρέας Παπανδρέου αρνη- 
θεί να υπογράψει και δίπλα στην υπογρα
φή του Προέδρου της Δημοκρατίας προ
στεθεί εκείνη του αναπληρωτή, δημιουρ- 
γείται ένα κακό προηγούμενο.

Τι, τελικά, θα γίνει, «κοντός ψαλμός αλ
ληλούια».

Ν Τ .Ν Τ .

Η επιστολή της παραίτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αθήνα, 15 Ιανουάριου 1996
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ
ΠΑΣΟΚ

Αγαπητοί σύντροφοι,
Πρώτη ευθύνη όλων μας είναι η αποτελεσματική 

διακυβέρνηση της χώρας για την υλοποίηση του 
προγράμματος μας, σύμφωνα με την εντολή τον 
ελληνικού λαού. Είναι, ταυτόχρονα, ευθύνη όλων 
μας η διασφάλιση της ενότητας και της προοπτικής 
του μεγάλου Κινήματος μας.

Ενημερώθηκα τις τελευταίες μέρες αναλυτικά 
από τους γιατρούς για τα προβλήματα της υγείας 
μου και τις εκτιμήσεις τους ως προς το χρόνο που 
θα απαιτηθεί για την ανάρρωσή μου.

Είναι προφανές ότι η δική μου αδυναμία αυτής 
της περιόδου δεν πρέπει να γίνει τροχοπέδη για τη 
χώρα, την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Εβαλα και

βάλαμε πάντα πάνω α π ’ όλα τα συμφέροντα του 
τόπου και του λαού. Αυτό είναι και τώρα το καθή
κον μας.

Είναι ώρα αποφάσεων. Και στις αποφάσεις αυ
τές καλούνται να προχωρήσουν τώρα τα Οργανα 
του Κινήματος, καθένα σύμφωνα με τις αρμοδιό- 
τητές του.

Η ΚΕ. θα προσδιορίσει το πλαίσιο και τις κα
τευθύνσεις της συντεταγμένης μας πορείας ώς το 
Συνέδριο που θα εγγυάται το μέλλον ενός ενιαίου 
και δυνατού ΠΑΣΟΚ Η  Κ  Ο. θα προχωρήσει αμέ
σως στην εκλογή Πρωθυπουργού γιατί τα προβλή
ματα της χώρας δεν μπορούν να περιμένουν και 
όσα έχουμε μέχρι σήμερα πετύχει δεν πρέπει να 
τεθούν σε κίνδυνο.

Ολα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι μπο
ρούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Οχι 
μόνο γιατί αυτό είναι η δική μου απαίτηση ως ιδρυ
τή και Προέδρου τον Κινήματος, αλλά γιατί αυτό 
είναι και η απαίτηση της μεγάλης λαϊκής πλειοψη- 
φίας που μας στηρίζει.

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ανδρέας: Φτιάξτε μου την 
επιστολή να την υπογράψω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αθήνα, 15 Icvouaf

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Αγαπητοί σύντροφοι.

Πρώτη ίοθϋνη όλων μας sivai η αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας για την 
υλοποίηση tou προγράμμστός μας, σύμφωνα με την εντολή του ελληνικού λαού. 
Είναι, ταυτόχρονα, ευθύνη όλων μας η διασφάλιση της ενότητας και της προοπτικής 
του μεγάλου Κινήματος μας.

Ενημερώθηκα τις τελευταίες μέρες αναλυτικά από τους γιατρούς για τα προβλήματα 
της υγείας μου και τις εκτιμήσεις τους ω ς προς το χρόνο που θα απαιτηθεί για την 
ανάρρωσή μου.

Είναι προφανές ότι η δική μου αδυναμία αυτής της περιόδου δεν πρέπει να γίνο 
τροχοπέδη για τη χώρα, την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Εβαλα και βάλαμε πάντα 
πάνω απ ' όλα τα συμφέροντα του τόττου και του λαού. Αυτό είναι και τώρα τα 
καθήκον μας.

Είναι ώρα αποφάσεων. Και σ πς αποφάσεις αυτές καλούνται να προχωρήσουν τώρα 
τα Οργανο του Κινήματος, καθένα σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του.
Η Κ.Ε. θα προσδιορίσει το πλαίσιο και π ς  κατευθύνσεις της συντεταγμένης μας 
πορείας ω ς το Συνέδριο που θα εγγυάται το μέλλον ενός ενιαίου και δυνατού ΠΑΣΟΚ. 
Η Κ.Ο. θα προχωρήσει αμέσως στην εκλογή Πρωθυπουργού γιατί τα προβλήματα 
της χώρας δεν μπορούν να περιμένουν και όσα έχουμε μέχρι σήμερα πετύχει δεν 
πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο.

Ολα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι μπορούν να σταθούν στο ύψος των 
περιστάσεων. Οχι μόνο γιατί αυτό είναι η δική μου απαίτηση ω ς ιδρυτή και Προέδρου 
του Κινήματος, αλλά γιατί αυτό είναι και η απαίτηση της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας 
ττου μας στηρίζει.

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Η επιστολή - παραίτηση του Ανδρέα με την υπογραφή του και 
ημερομηνία 15 Ιανουάριου

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 Ιανουάριου 

1996, ώρα 7.30 το βράδυ. Η με
γάλη στιγμή. Εντεκα άνθρωποι, 
δύο αγαπημένα πρόσωπα του 
Ανδρέα Παπανδρέου, τέσσερις 
πολιτικοί και πέντε γιατροί την 
έζησαν και θα μπορούν να την 
περιγράφουν στο μέλλον ο καθέ
νας με το δικό του τρόπο. Σε πέ
ντε λεπτά όλα είχαν τελειώσει. Ο 
Ανδρέας Παπανδρέου, ύστερα 
από 32 χρόνια στην ενεργό πολι
τική, παραιτήθηκε από πρωθυ
πουργός, σε ηλικία 77 χρόνων.

Η απόφαση είχε ληφθεί ου
σιαστικά από χθες το πρωί. Ο 
Αντώνης Λιβάνης και ο Τηλέμα
χος Χυτήρης πήγαν στο «Ωνά- 
σειο» και παρουσία της Δήμη
τρας Λιάνη-Παπανδρέου έκα
ναν μια εκτενή ενημέρωση στον 
Ανδρέα Παπανδρέου. Είχαν,

φυσικά, προηγηθεί άλλες ενημε
ρώσεις από τους ίδιους, από το 
γιατρό του Δ. Κρεμαστινό και 
από τη σύζυγό του. Ετσι, ο πρω
θυπουργός ήταν περίπου έτοι
μος.

«Φτιάξτε μου την επιστολή»,
είπε στους συνεργάτες του. Η 
επιστολή συντάχθηκε στο υπουρ
γείο Τύπου από τον υπουργό Τη
λέμαχο Χυτήρη και τον υφυ
πουργό Νίκο Αθανασάκη. Ενη
μερώθηκαν ο πρωθυπουργεύων 
Ακης Τσοχατξόπουλος, ο γραμ
ματέας του ΠΑΣΟΚ Κ. Σκανδα
λίδης και ο Κ. Λαλιώτης.

Στις 6.30 το απόγευμα οι κ.κ. 
Λιβάνης και Χυτήρης ξαναπή- 
γαν στο «Ωνάσειο». Στο μεταξύ, 
στη Χαριλάου Τρικούπη είχε αρ
χίσει η συνεδρίαση του Εκτελε
στικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ, 
όταν από το νοσοκομείο κλήθη
καν οι κ.κ. Λαλιώτης και Τσοχα-

τζόπουλος και ο Γιώργος Πα
πανδρέου.

Η μεγόηπ στιγμή
Η μεγάλη στιγμή είχε φτάσει. 

Στις 7.30 μ.μ. μέσα στο δωμάτιο 
του Α. Παπανδρέου μπήκαν οι 
κ.κ. Λιβάνης, Χυτήρης, Γ. Πα
πανδρέου, Λαλιώτης και Τσοχα- 
τζόπουλος. Φυσικά, ήταν παρού
σα η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέ
ου. Ηταν εκεί, επίσης, οι γιατροί 
Κρεμαστινός, Σκαλκέας, Ρουσ- 
σος, Στεφάνής και Γολεμάτης.

«Πρόεδρε, η επιστολή είναι 
έτοιμη», του είπε ο κ. Χυτήρης 
και άρχισε να του διαβάζει το 
κείμενο.
— Θέλετε να το διαβάσω άλλη 
μία φορά, πρόεδρε; τον ρώτησε.
— Οχι, συμφωνώ απολύτως. Δώ
στε μου να την υπογράψω, απά
ντησε ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Το κλίμα ήταν πολύ βαρύ. Οι

περισσότεροι από τους συνεργά
τες του ήταν βουρκωμένοι. Ο 
ίδιος φαινόταν ήρεμος και ανα
κουφισμένος. «Χαίρομαι που 
υπάρχουν άξια στελέχη να συνε- 
χίσουν το έργο του Κινήματος», 
τους είπε.

Και λίγες στιγμές μετά διερω- 
τήθηκε αν θα καταφέρει να γίνει 
καλά και να αντεπεξέλθει στα 
καθήκοντα του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ. Αμέσως μετά ζήτησε 
από τον πρωθυπουργεΰοντα Α. 
Τσοχατζόπουλο να του κάνει μια 
σύντομη ενημέρωση για την 
εσωτερική κατάσταση και τα 
εθνικά θέματα.

Είχε αντιηπφθεί 
το πρόβϋημα

Οι περισσότεροι συνεργάτες 
του είχαν ήδη πάει στο διπλανό 
δωμάτιο, προφανώς για να συ
νειδητοποιήσουν τη σημασία της

στιγμής. Ο ίδιος ο Α. Παπανδρέ
ου άρχισε να ετοιμάζεται για τις 
βραδινές ασκήσεις φυσιοθερα
πείας...

Ο πρωθυπουργός άρχισε να 
συνειδητοποιεί το πρόβλημα που 
είχε δημιουργήσει η απουσία 
του την περασμένη εβδομάδα, 
όταν ο Δ. Κρεμαστινός και ο 
Αντ. Λιβάνης του μίλησαν για 
την πρόταση μομφής της Ν.Δ. Η 
σταδιακή ενημέρωση που του 
έγινε τις επόμενες μέρες, άρχισε 
να αποδίδει. Ο ίδιος έδειχνε 
προβληματισμένος. «Το καταλα
βαίνω. Αφήστε με να το σκε- 
φθώ», είχε πει στους στενούς συ
νεργάτες του.

Καταλυτικά ρόλο έπαιξε η 
ενημέρωση που του έκανε ο κ. 
Κρεμαστινός για την κατάστα
ση της υγείας του. Και, όπως 
ήταν φυσικό, αποφασιστικό ρό
λο είχε η σύζυγός του, η οποία 
πείστηκε τελικά από τα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ ότι η μοναδική λύ
ση ήταν αυτή που ανακοινώθηκε 
χθες το βράδυ.

Ενα κεφάλαιο της νεότερης 
πολιτικής Ιστορίας μας έκλεισε.

Οταν η αυλαία έπεσε στο «Ωνάσειο»

ΣΗΜΕΡΑ 
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ 
ΤΟ  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Του ΝΙΚΟΥ ΚΙΑΟΥ 
ΤΟ  Π ροεδρικό Διάταγμα  
για την  εκλογή νέου  
πρωθυπουργού  
αναμένετα ι να εκδ ο θεί 
σήμερα.
Χ θες  περί π ς 10.15 το  
βράδυ ο Α.
Τ  σοχατζόπουλος  
ενημέρω σε τον  
Π ρόεδρο της  
Δημοκρατίας Κ. 
Στεφανόπ ουλο για την  
απόφαση του Α. 
Παπ ανδρέου και του  
έδω σε αντίγραφο της  
επιστολής του προς την  
Κ.Ε. και την Κ.Ο. 
Επιτελικά στελέχη του  
ΠΑΣΟΚ ανέφ εραν ότι 
αρχή του τρ ιημέρου, 
εντός του οποίου κατά  
το  Σύνταγμα (άρθρο 3Θ 
παρ. 2) η Κ.Ο. οφείλει 
να π ροτείνει στον 
Π ρόεδρο της  
Δημοκρατίας το  νέο  
πρωθυπουργό, 
θεω ρείτα ι η Τετάρτη, 
ημέρα συνεδρίασης της  
Κ.Ε. προς την οποία 
απ ευθύνεται η επιστολή 
του Α. Παπανδρέου.
Η συνεδρίαση της Κ.Ο. 
τοπ οθετείται, σύμφωνα 
με τα ίδια στελέχη, 
μεταξύ Πέμπτης και 
Παρασκευής ή το 
αργότερο το Σαββάτο. 
Χ θες αργά το βράδυ 
έφτασε στα κεντρικά  
γραφεία του ΠΑΣΟΚ ο 
γραμματέας του 
προεδρείου της Κ.Ο. 
Δημ. Μ πέης και είχε 
συνεργασία με τον Κ. 
Σκανδαλίδη.
Σήμερα συνεδριάζει το  
προεδρείο της Κ.Ο. για 
να καθορίσει τη 
διαδικασία της εκλογής, 
τους γύρους κ.λπ.
Ο Δ. Μπέης θεω ρεί ως 
πιθανή ημέρα  
συνεδρίασης της Κ.Ο. 
την Πέμπτη 18 του 
μηνάς.

Της ΛΕΝΑΣ ΠΑΓΩΝΗ
ΚΑΙ ξαφνικά το «Ωνάσειο» σκοτείνιασε. 

Τα φώτα έσβησαν. Η λάμψη χάθηκε. Μόνο 
κάτι παλιοκαλώδια είχαν απομείνει στην τε
ράστια είσοδο, εκεί που ώς τώρα οι προβο
λείς έλουζαν ολόκληρο το χώρο.

Η αυλαία είχε πέσει. Η παράσταση είχε τε
λειώσει. Και αληθινά. Και συμβολικά. Λίγο 
πριν τις δέκα, χθες, το βράδυ.

Οταν, όλοι μαζί, κι όχι ο καθένας χωριστά, 
τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και οι στενοί συνερ
γάτες του Ανδρέα ΙΙαπανδρε'ου, μαζί με τους 
τρεις γιους του αποχωρούσαν από το «Ωνά- 
σειο». Συγκινημένοι. Με χαμηλωμένα τα μά
τια και το κεφάλι. Κατηφείς. Αμίλητοι. Οχι η 
συγκίνησή τους δεν είχε σχέση με κάποια 
ξαφνική επιδείνωση της υγείας του, που κάθε 
τόσο τον κάνει να υποφέρει... Ηταν το άλλο 
τέλος. Οχι το βιολογικό. Ηταν, οπωσδήποτε, 
ιστορικές οι στιγμές, αυτές που είχαν ζήσει. 
Ζητώντας και παίρνοντας την παραίτηση του 
Ανδρέα Παπανδρέου.

Του πολιτικού, του ηγέτη, του ανθρώπου, 
που σφράγισε τη μεταδικτατορική Ελλάδα με 
την πορεία του, την πρωθυπουργία του και 
την αρχηγία του στο ΠΑΣΟΚ, με τα θετικά 
και τα αρνητικά του, με την έντονη προσωπι
κότητά του με τις δόξες του και τις ήττες του,

με την έντονη προσωπική του ζωή και τέλος, 
με την απίστευτη δύναμή του, σε πείσμα της 
βιολογικής του αντοχής, να επιζήσει...

Χθες το βράβυ
Ο Α. Παπανδρέου είχε ξυπνήσει γύρω στις 

8, χθες, το βράδυ. Κι εκείνη την ώρα έσπευ- 
σαν στο «Ωνάσειο», για δεύτερη φορά μέσα 
στην ίδια ημέρα, ο Ακης Τσοχατξόπουλος, ο 
Κώστας Λαλιώτης, ο Αντ. Λιβάνης, ο Τηλέ
μαχος Χυτήρης και οι τρεις γιοι του, ο Γιώρ
γος, ο Νίκος, ο Αντρικός Παπανδρέου.

Οπως μας εξηγούν, οι γιατροί, ο Α. Παπαν
δρέου 6εν μπορεί ακόμη να δεχθεί πολλούς 
ταυτόχρονα στο θάλαμό του. Ετσι, δεν ήσαν 
όλοι οι παραπάνω, που τον επισκέφθηκαν, 
χθες το βράδυ. Την ώρα της παραίτησης, πά
ντως, την ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθημα
τικά στο δωμάτιο του Πρωθυπουργού ήσαν ο 
Α. Τσοχατξόπουλος, ο Αντ. Λιβάνης και οι 
δυο γιοι του Γ ιώργος και Ανδρέας και οι τέσ
σερις γιατροί του Δημ. Κρεμαστινός, Στεφά
νής, Ρουσος, και Γολεμάτης.

Αυτό, που όμως έχει σημασία είναι ότι ο 
Πρωθυπουργός αποδέχτηκε ένα κείμενο, που 
από το πρωί είχε συνταχθεί.

Μετά από την σχεδόν δίμηνη νοσηλεία του 
στο «Ωνάσειο» και μετά από έντεκα χρόνια 
πρωθυπουργίας ο Α. Παπανδρέου αποχωρεί 
από το αξίωμά του και ουσιαστικά από την 
πολιτική. \

Αναμενόταν
Ηταν κάτι, που όλοι ανέμεναν. Ομως, τώρα 

που συνέβη, οι στενοί του άνθρωποι σαν να 
μη μπορούσαν να το πιστέψουν. Συγκινημέ
νοι. Κλαμένοι. Ενιωθαν, έτσι, δικαιολογημέ
να, αφού ζούσαν τόσο έντονα τη δύση του 
ηγέτη τους. Και μέσα στο θάλαμο, την ώρα της 
υπογραφής της επιστολής, έμοιαζαν όλοι να 
κλαίνε...

Ηταν λυτρωτική η πρωτοβουλία του 
Ανδρέα Παπανδρέου, είπε ο Κ. Σκανδαλίδης, 
αργά χθες το βράδυ, αναγγέλλοντας την πα
ραίτηση του Πρωθυπουργού. Η λέξη παραί
τηση βέβαια, δεν ακούσθηκε χθες το βράδυ, 
ούτε περιεχόταν στην επιστολή του Α. Πα
πανδρέου προς την Κεντρική Επιτροπή και 
την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Για λόγους «τακτ» και διακριτικότητας, 
ίσως, για τον βαριά ασθενούντα πρωθυπουρ
γό, και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

ΑΛΛΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΕΛΙΛΕΣ
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ΒΟΥΤΙΑ 
ΣΕ ΑΜΦΙΒΟΛΑ 
ΝΕΡΑ
Μ π ορούμε να πούμε ότι 
βρισκόμαστε σε μια 
περίοδο του τέλους των 
φανατισμών, πολιτικών 
και θρησκευτικώ ν: Η 
πτώση του τε ίχους του  
Βερολίνου ήταν ένα  
ορόσημο, κάτι που 
συμπύκνωσε συμβολικά  
μια διαδικασία που είχε  
αρχίσει από καιρό.
Ακόμη και ο φ ανατισμός  

των γηπέδων, 
που έδ ε ιξε  να 
επ ιχειρεί να 
καλύψει ή να 
υπ οκαταστήσει 
ψυχολογικά το  
κενό , μοιάζει 
να υποχωρεί: 
Π αραχω ρεί τη  
θέσ η  του στο  
θέα μα , στην 
τηλεοπ τική  
αναπαράσταση  
και άρα στην  
αναγνώριση  
άλλων
κριτηρίων, που 
παραπέμπουν  
στις θεω ρ ίες  
της «κοινωνίας  
του θεάματος». 
Μ ’ α υτήν την  
έννοια,

Α  απ όλυτες
πίστεις όπως ο 
φ ονταμενταλι- 

2  στικός
ισλαμισμός

υ ίσως απ οτελεί 
ένα «άλλο 
στοιχείο» ικανό  

να π ροκαλεί νοσταλγίες  
χαμένων πραγμάτων: 
Απέναντι του ορθώ νονται 
τα  δημοκρατικά  
δικαιώ ματα και ο ο ρ θό ς  
λόγος που όμω ς δείχνει 
κιόλας σ οβαρές  
αμφ ισβητήσεις, κι αυτό  
εφ  οσόν έδω σε  
π ροτεραιότητα στην  
τεχνο-επ ιστήμη σε βάρος  
των ανθρώπινων  
αναγκών. Δ εν  πρόκειται 
μόνο για την ανεργία  και 
τα  ελλείμματα ανάπ τυξης  
αλλά για το  ίδιο το  
πρόβλημα ανθρώπινων  
κινήτρων. Εδώ 
εντάσσεται ίσως και η 
εξάπλωση των  
ναρκω τικώ ν - ως 
«απάντηση» σε μια κρίση  
δημιουργικώ ν δράσεω ν. 
Λόγου χάρη στην έλλειψη  
δυνατοτήτω ν πολιτικής  
στράτευσης ικανής να 
θ έτε ι «ανώτερους» μη 
εγω ιστικούς σκοπ ούς. 
Τώρα ε ίμα σ τε πράγματι 
στη φάση όπου κάποιοι 
πρέπει να δ ιαχειρ ιστούν  
τα πράγματα για να  
αποτραπούν τα  
χειρότερα, ώστε δηλαδή  
να μη βλαβούν  
επικίνδυνα οι 
δημοκρατικές α ξ ίες  και οι 
δυνατότητες μιας  
αυτονομίας.
Ακόμη και σε μια αγορά  
τιμών και εμπ ορευμάτω ν  
η ανθρώπινη αυτονομία  
μπορεί να δ ιεκδ ικεί, έστω  
και αρνητικά. Και η 
απαίτηση για σεβασμό  
του «άλλου» δ εν  είναι 
εύκολο να π α ραμερ ισ θεί 
καθώς προβάλλει τ ις  
στάχτες των φανατισμώ ν  
και της πόλωσης: Ενός  
σεβασμού βέβαια που 
μπορεί να βουτηχθεί στα  
αμφίβολα νερά μιας 
μαζικής κουλτούρας.
Αυτής που λέει με τη  
φωνή της αγοράς: «Δεν  
έχουμε να σας δώσουμε 
τίποτα καλύτερο». 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΔΪΣΗΣ
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ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ από το ιατρικό συμβούλιο ο καθηγητής 
Πνευμονολογίας I. Ιορδάνογλου

Διαφωνίες ίων γιατρών
για ιιιν  παρακενιηοη

Των ΝΙΚΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ 
ΣΟΦΙΑΣ ΝΕΤΑ

Ούτε και χθες 
μπόρεσαν οι 
θεράποντες γιατροί 

του Ανδρέα Παπανδρέου να 
προχωρήσουν οε νέα 
παρακέντηση, προκειμένου 
να αφαιρεθεί το πλευριτικό 
υγρό από τις  θωρακικές 
κοιλότητες, ενώ 
προσπάθεια αναμένεται να 
γίνει σήμερα.

Στο χθεσινό ιατρικό συμ
βούλιο συζητήθηκε εκτενώς το 
θέμα, με τη συμμετοχή του 
Αμερικανού πνευμονολόγου 
Ρίτσαρντ Λάιτ και τελικά εκτι- 
μήθηκε ότι ο οργανισμός του 
Πρωθυπουργού ήταν αρκετά 
καταπονημένος από την πο
λύωρη αιμοκάθαρση και αιμο- 
διήθηση. Ετσι, η παρακέντηση

αναβλήθηκε για άλλη μια φο
ρά, ενώ η νέα αξονική τομο
γραφία, που έγινε στον θώρα
κα, έδειξε ότι η συνολική πο
σότητα υγρού που έχει συγκε
ντρωθεί είναι περίπου 1,5 λί
τρο.

Η αξονική τομογραφία ανα
μένεται να επαναληφθεί και 
σήμερα, ενώ μέχρι τη νέα πα 
ρακέντηση θα συνεχίζονται οι 
προσπάθειες αφαίρεσης όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερης πο
σότητας υγρού με αιμοκαθάρ
σεις και αιμοδιηθήσεις. Σημει
ώνεται ότι η χθεσινή αιμοκά
θαρση και αιμοδιήθηση διήρ- 
κεσε πέντε περίπου ώρες, με 
αποτέλεσμα να καταπονηθεί ο 
οργανισμός του Πρωθυπουρ
γού.

Κατά τη διάρκεια του χθεσι
νού ιατρικού συμβουλίου, ο κ. 
Λάιτ, εκτιμώντας την κατά
σταση και συζητώντας το θέμα

με τους θεράποντες γιατρούς, 
συμφώνησε να μην προχωρή
σει προς το παρόν στην εφαρ
μογή της μεθόδου στεγανοποί- 
ησης των θωρακικών κοιλοτή
των, με την έγχυση σκληρυντι
κής ουσίας στα δύο πέταλα 
(διόδους) του πνεύμονα, μέσω 
των οποίων εισρέει το υγρό.
Διαφωνία

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
υπήρξε αρχικά διαφωνία με
ταξύ των μελών του ιατρικού 
συμβουλίου, καθώς ορισμένοι 
από τους γιατρούς υποστήρι
ξαν ότι δεν έπρεπε να γίνει 
χθες παρακέντηση, λόγω της 
καταπόνησης του οργανισμού 
του Πρωθυπουργού, ενώ άλ
λοι υποστήριζαν ότι η παραμο
νή του πλευριτικού υγρού 
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύ
νους και πρέπει να αφαιρεθεί 
αμέσως.

Τελικά, πάρθηκε ομόφωνα 
η απόφαση να αναβληθεί η 
προγραμματισμένη για χθες 
παρακέντηση, η οποία πιθανό
τατα να γίνει σήμερα. Το υγρό 
που ανησυχεί περισσότερο 
τους θεράποντες γιατρούς εί
ναι αυτό που συγκεντρώνεται 
στο αριστερό ημιθωράκιο, λό
γω του ότι δυσχεραίνει την 
αναπνευστική λειτουργία. Πα
ράλληλα, η παραμονή του 
υγρού στις κοιλότητες δημι
ουργεί κινδύνους προσβολής 
από νέα πνευμονία, καθώς 
αποτελεί μικροβιακή εστία.

Το ιατρικό δελτίο της χθεσι
νής ημέρας ανέφερε ότι ο 
Πρωθυπουργός συνέχισε την 
αναπνευστική φυσιοθεραπεία 
και κινησιοθεραπεία, ενώ πά
ρε μείνε απύρετος.

Σύμφωνα με πληροφορίες 
περπάτησε μόνος του από το 
δωμάτιο όπου νοσηλεύεται

στον χώρο που έχει εγκατα
σταθεί ο φορητός αξονικός το
μογράφος, στην άλλη άκρη 
του ορόφου.

Παραιτήθηκε 
ο ΐορδάνογηου

Οπως έγινε γνωστό, ο καθη
γητής πνευμονολογίας Ιωάν
νης Ιορδάνογλου διαφώνησε 
και παραιτήθηκε από το ιατρι
κό συμβούλιο. Ο ίδιος δεν θέ
λησε να εξηγήσει τους λόγους 
παραίτησής του, σύμφωνα 
όμως με ορισμένες πληροφο
ρίες, οι λόγοι έχουν σχέση και 
με την πρόσκληση του Αμερι
κανού πνευμονολόγου Ρί
τσαρντ Λάιτ, αλλά και με τη 
διαφωνία του για το αν μπορεί 
στη φάση αυτή ο Ανδρέας Πα
πανδρέου να κάνει πολιτικές 
συζητήσεις, λαμβάνοντας μά
λιστα και αποφάσεις.

Αλλάζουν μισθολόγιο και προαγωγές αξιωματικών
Του Γ. ΤΣΑΚΙΡΗ

Μ Ε χαμηλούς τόνους ο υπουργός 
Εθνικής Αμυνας Γερ. Αρσένης έδω
σε χθες μια εφ ’ όλης της ύλης συνέ
ντευξη Τύπου, με αφορμή τον απο
λογισμό του έργου του υπουργείου 
στο χρόνο που πέρασε.

Ο υπουργός απέφυγε να αναφερ
θεί λεπτομερώς στα πολιτικά δρώμε
να, τόνισε όμως ότι σύντομα θα 
υπάρξει λύση στο πρόβλημα, τέτοια 
που θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ ενωμένο 
και ισχυρό.

Αφορμή για  τις δηλώσεις του κ. 
Αρσένη ήταν οι εξαγγελίες του ότι 
μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατε
θούν στη Βουλή και θα ψηφιστούν 
τρία βασικότατα νομοσχέδια που αλ
λάζουν τη δομή και λειτουργία των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Πρώτο και κύ
ριο νομοσχέδιο είναι το ειδικό μι

σθολόγιο που έχειυποσχεθεί ο μέχρι 
χθες πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου 
στους αξιωματικούς λίγες μόνο ημέ
ρες μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ 
στην εξουσία. Το νομοσχέδιο αυτό 
και η μέχρι τώρα πορεία του έχει γ ί
νει αντικείμενο τριβής μεταξύ των 
υπουργείων Εθνικής Αμυνας και Ο ι
κονομικών.

Δεύτερο νομοσχέδιο είναι το περί 
Ιεραρχίας και Προαγωγών, που 
προβλέπει τον τρόπο εξέλιξης των 
αξιωματικών. Το νομοσχέδιο αυτό 
αλλάζει ριζικά τα μέχρι τώρα δεδο
μένα των αξιωματικών και δίνει την 
δυνατότητα προαγωγής αξιωματι
κών χωρίς αυτή να μεταφράζεται αυ
τόματα σε αποστρατεία όλων των 
αρχαιοτέρων που δεν προήχθησαν. 
Ετσι για  πρώτη φορά στην ιστορία 
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

θα παρουσιαστεί το φαινόμενο κά
ποιος αξιωματικός να έχει προϊστά
μενο νεότερο του αξιωματικό.

Τέλος, το τρίτο νομοσχέδιο αφορά 
τους ανυπότακτους και γενικότερες 
αλλαγές στη θητεία. Το νομοσχέδιο 
αυτό έχει εξαγγελθεί πριν από ενά- 
μιση χρόνο, αλλά κόλλησε αρκετές 
φορές στις επιτροπές. Για το θέμα 
των ανυπότακτων ο κ. Αρσένης δή
λωσε χθες ότι είχε δύο επιλογές. Η 
πρώτη ήταν να μπαλώσει το θέμα 
όπως γίνεται μέχρι τώρα δίνοντας το 
δικαίωμα της εξαγοράς σε κάποιες 
ηλικίες, αλλά αυτό θα δημιουργούσε 
νέο κύμα ανυπότακτων. Η  δεύτερη 
είναι η οριστική λύση του προβλήμα
τος, που σημαίνει ότι ύστερα από αυ
τήν την ρύθμιση δεν θα υπάρξει άλλη 
στο μέλλον.
•  Ο κ. Αρσένης όσο και οι υφυπουρ

γοί Ν. Κουρής και Μ. Μπετενιώτης 
μίλησαν για την ελληνοποίηση των 
προμηθειών που φθάνει το 500%, 
αλλά αναφέρθηκαν και στις εσωτε
ρικές κόντρες που υπάρχουν με δε
δομένο ότι τα συμφέροντα των εισα
γωγέων οπλικών συστημάτων είναι 
μεγάλα.

Χαρακτηριστική είναι η απάντηση 
του κ. Κουρή για μια προμήθεια που 
οι εισαγωγείς πολεμάνε με κάθε μέ
σο, με σκοπό να πλήξουν καίρια ελ
ληνικό εργοστάσιο της Θράκης.

Ο κ. Κουρής δήλωσε ότι «υπάρ
χουν αντιδράσεις και είναι φανερό 
όταν βλέπουμε προμηθευτές -  εισα
γωγείς -  να δημιουργούν εταιρείες- 
μαϊμούδες, οι οποίες δήθεν παρά
γουν εγχώρια προϊόντα, ενώ δεν τα 
παράγουν, αλλά τα εισάγουν».

Βιβλιοπόλεμος για το Σκοπιανό
Της ΜΑΙΡΗΣ F1INH

Μ ΕΓΑΛΟΣ προβληματι
σμός και ενδείξεις για  δ ι
γλωσσία της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη στο θέμα των 
Σκοπιών αναφέρονται στο 
βιβλίο «Αθήνα - Σκόπια, Π ί
σω από τις Κλειστές Πόρ
τες» του δημοσιογράφου 
Αλέξανδρου Γ. Τάρκα.

Το βιβλίο παρουσίασε 
χθες ο καθηγητής πανεπι
στημίου και βουλευτής της 
Πολιτικής Ανοιξης Στέφα
νος Στεφανόπουλος, ενώ τον 
πρόλογο έχει γράψ ει ο

Αντώνης Σαμαράς.
Ο πρόεδρος της «Ανοι

ξης» εκδηλώνει την πίκρα 
του και την απογοήτευσή του 
για  όλους εκείνους που, 
όπως λέει, «με μαεστρία πέ
ρασαν στον κόσμο το μεγάλο 
ψέμα, δεν αντέδρασαν στη 
συνωμοσία ενώ ήξεραν ότι 
μπορούσαμε να κερδίσουμε, 
αλλά προτίμησαν τη σιγου
ριά του μέτριου και της 
ασφάλειας των κεκτημένων 
τους. Για όλους εκείνους που 
πρόδοσαν τους νέους, ο κ. 
Σαμαράς δεν βάζει ως κριτές

τους σημερινούς οπαδούς 
της “ρεάλ πολιτίκ” αλλά τους 
ιστορικούς, κριτές του μέλ
λοντος».

Ο συγγραφέας ρίχνει λάδι 
στη φωτιά της σκοπιανής βι- 
βλιομαχίας και κυρίως με το 
βιβλίο του κ. Σκυλακάκη, συ
νεργάτη του κ. Μητσοτάκη. 
Αποκαλύπτονται ντοκουμέ
ντα, τηλεγραφήματα, τηλε
φωνικές και παρασκηνιακές 
λεπτομέρειες που μέχρι σή
μερα δεν έχουν έρθει στο 
φως της δημοσιότητας.

Τα κεφάλαια παραβιά

ζουν «κλειστές πόρτες», 
αποκαλύπτοντας τη στάση 
που είχαν κρατήσει τότε ο 
Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κ. 
Μητσοτάκης, ο Μιλτιάδης 
Εβερτ, αλλά και ο Αντ. Σα
μαράς.

Στο βιβλίο συμπεριλαμβά
νονται πολλές «off the 
record» συνομιλίες Ελλήνων 
πολιτικών με Αμερικανούς 
αξιωματούχους του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ και της αμερι
κανικής αποστολής στην 
Ελλάδα, όπως τους Τομ 
Πράις, Μάικλ Σωτήρχος,

Τζέιμς Ουίλιαμς.
Χαρακτηριστική ήταν και 

η ρήση του Στεφ. Στεφανό- 
πουλου: «Το βιβλίο μετατρέ
πεται σε θυμητικό εργαλείο, 
βοηθώντας μας να διατηρή
σουμε όσα αντισώματα δια
θέτουμε ενάντια στη “δια
νοητική σκουριά” και τη “συ
νειδησιακή ύπνωση”, που 
καμώνονται πως η “λήθη” 
αποτελεί “τη φυσική” ροπή 
του ανθρώπου και που υπό
σχονται πως θεραπεύει πά
σαν νόσον και παν υπαρξια
κό πρόβλημα».
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Δ. Λιάνη για το μέλλον: «Μπορεί κάποια στιγμή να τα φτύσω όλα, μα τον θεό και να φύγω. Αλλά δεν δέχομαι να ξεπουλήσω το τομάρι μου, για το
χατίρι του καθένα...» (Φωτογρ. από τις εκδηλώσεις στην Πάτμο)

□ ΔΕΝ αποκρύπτει ότι 
είχε, έχει πολιτικές 
φιλοδοξίες

□ «ΠΡΟΣΕΦΕΡΑ
στην παράταξη 
και στον 
ΑΝΔΡΕΑ»

□  «ΕΦΤΙΑ=Α τη βίλα για 
να τη χαρεί 
ο Πρωθυπουργός»

ΣΕ συνέντευξή της σε περιοδικό, η σύζυγος του Πρωθυπουργού στις 3 Ιανουάριου θεωρούσε
έγκλημα τις πρωτοβουλίες για παραίτηση του Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Η Δήμητρα τράβηξε.·· Colt
Εγκλημα χαρακτήριζε πριν από δώδεκα 

ημέρες η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου 
τις  διαδικασίες του Εκτελεστικού 

Γραφείου για αντικατάσταση του 
Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου.

Σε συνέντευξη της στο περιοδικό «Colt», που 
κυκλοφορεί από το πρωί στα περίπτερα (δόθη
κε στις 3/1/96 και δεν διαψεύστηκε) η σύζυγος 
του Πρωθυπουργού έβλεπε διπλό σχέδιο για 
την εξόντωση της. Από τη μια, υποστηρίζει, η 
οικογένεια Παπανδρέου προσπαθεί να οικειο- 
ποιηθει την πολιτική κληρονομιά του πρωθυ
πουργού και από την άλλη υπάρχει και η Μαρ
γαρίτα, πρώην σύζυγός του.

Πολλά έχουν γραφεί για τη σχέση Παπαν- 
δρέου-Λιάνη, αντιφατικά πολλές φορές. Ο 
Χρηστός Λαμπράκης σε ανύπο
πτο χρόνο έχει πει γ ι’ αυτή τη 
σχέση: «Είναι πραγματική αγά
πη, χάρη σε αυτή ζει. Δεν ξέρω τι 
λένε γ ι’ αυτήν. Αλλά αυτή μετρά
ει σαν κυρία».

Η ίδια δηλώνει ότι δεν το βάζει 
κάτω παρά τις επιθέσεις και επι
καλείται αυτό που ο ίδιος ο πρόε
δρος έχει πει επανειλημμένα, ότι 
δηλαδή «Η γυναίκα μου με έχει 
σώσει». Επιμένει ότι η ίδια έχει 
προσφέρει στον τόπο και αρνεί- 
ται ότι έδινε οποιαδήποτε γραμ
μή στην κυβέρνηση.

Ιδού τα πλέον χαρακτηριστικά 
αποσπάσματα από την συνέντευ
ξη:

«Εγκηιιμα»
«Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα 

έγκλημα. Αρνούμαι να συμπρά- 
ξω. Δεν θα το κάνω... Ηθελα να 
ξέρω, γιατί στο Χέρφιλντ που κά
ναμε δυόμισι μήνες να γυρίσουμε 
δεν συνεδρίασαν τα όργανα και 
δεν πήραν αποφάσεις; Τώρα το 
κάνουν από την τρίτη ημέρα»...

«Εζησα έναν άγριο μαραθώνιο 
τα τελευταία δύο χρόνια. Κάθε 
δευτερόλεπτο δίπλα στον πρόεδρο, έκανε την 
καρδιά μου να χτυπά. Κόντευε να σπάσει. Αγω- 
νιούσα για τη διατροφή του».

«Σήμερα με πολεμούν. Το σχέδιο είναι διπλό. 
Από τη μια η οικογένεια -προσπαθούν να αγιο- 
ποιήσουν τη Σοφία Κατσανέβα- και από την άλ
λη η Μαργαρίτα. Η οικογένεια προσπαθεί να

οικειοποιηθεί την πολιτική κληρονομιά του Πα
πανδρέου. Θυμάσαι τι είπα στη συνέντευξη με 
τη Λιάνα. Το οικόσημο. Ο οίκος. Τελικά ήταν η 
πιο μεγάλη αλήθεια. Ο οίκος. Η δυναστεία. Αυ
τό θέλουν να οικειοποιηθούν. Να κάνουν Ιδρυ
μα Ανδρέα Παπανδρέου. Θέλουν έξω τη Δήμη
τρα από όλα αυτά. Λένε ότι του κάνει κακό στη 
ζωή του. Βάζουν πληρωμένους κονδυλοφόρους 
να γράφουν ότι ο πρόεδρος είναι μανιοκατα- 
θλιπτικός».

Η ποΑιτική
Δεν αποκρύπτει ότι είχε, έχει, πολιτικές φι

λοδοξίες. Λέει χαρακτηριστικά:
«Το καλοκαίρι στην παραλία, ήμουν θυμάμαι 

με τον Κατσιφάρα, τον Σηφουνάκη, τον Βαλυ- 
ράκη παρέα. Μ αζί μας και ένας κύριος δεξιός, 

στέλεχος κάποιου ναυτικού ομί
λου. Κάποια στιγμή αναρωτιέται: 
“Βρε παιδιά , πώς του φέρεστε 
έτσι του Ανδρέα; Εμείς δεν δια
νοηθήκαμε να φερθούμε ποτέ 
έτσι στον Καραμανλή. Αυτός ο 
άνθρωπος σας έφτιαξε, σας έκα
νε ανθρώπους. Αντί να πάτε να 
του πείτε: Τι θες ρε πρόεδρε, 
έχεις και πέντε επιθυμίες. Θέλεις 
μεταξύ των επιθυμιών που έχεις 
η γυναίκα σου να πολιτευθεί; Να 
το κάνουμε ρε πρόεδρε. Σου 
χρωστάμε τόσα και τόσα”. Με 
σοκάρισε αυτή η κουβέντα από 
ένα δεξιό!»

Και η βίλα στην Αγράμπελη; 
Την έφτιαξε η ίδια γιατί τον αγα
πά, για  να το χαρεί, λέει, ως πρω
θυπουργός.

«Αυτό το σπίτι το έφτιαξα για 
να ανήκει στον Ανδρέα Π απαν
δρέου και να το χαρεί ως πρωθυ
πουργός. Είναι γιος πρωθυπουρ
γού. Είναι γόνος καλής οικογέ
νειας, ξέρεις. Καθηγητής διαπρε
πής τόσα χρόνια. Τρεις φορές 
Πρωθυπουργός εκλεγμένος και 
δεν μπορεί να έχει ένα σπίτι; 
Ποιος μίλησε για  το σπίτι του 

Μητσοτάκη, του Εβερτ; Φτιάχτηκε ένα σπίτι με 
προδιαγραφές πρωθυπουργού. Δηλαδή Ασφά
λειες, γραμματείς, αρχείο, προσωπικό, χώρο 
για να υποδέχεται ηγέτες απ’ όλον τον κόσμο. 
Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής του 
αξίζει να τα ζήσει καλά. Αυτός ο άνθρωπος, 
που τόσο προσέφερε στους Ελληνες. Είναι άδι

«Σψερα μ  
■ πολεμούν 
από τη μια 

η οικογένεια, 
από τψ  άλλη 
η Μαργαρίτα»

κο να δέχομαι μια τέτοια επίθεση, επειδή προ
σπάθησα να δώσω λίγες στιγμές σπιτικής γαλή
νης στον άνθρωπο που αγαπώ...».

»Εχουμε γράψει στις βέρες μας την ημερομη
νία 29 Απριλίου 1986. Την ημέρα που άρχισε η 
σχέση μας. Δεν γράψαμε την ημερομηνία του 
γάμου, αλλά την ημερομηνία που ξεκίνησε η 
σχέση μας. Πάνε δέκα χρόνια σχεδόν. Ενα με
γάλο κομμάτι ζωής. Ολα αυτά τα χρόνια είμα
στε κάθε μέρα μαζί. Ακόμα και στο Χέρφιλντ. 
Εκτός τις τρεις ημέρες της εντατικής. Στο Κρα
τικό, στην εντατική μέσα, σε έναν καναπέ κα
θόμουνα».

«Προοέφερα»
Υπερασπίζεται με πάθος την προσωπικότητά 

της ως ενεργού πολίτου. «Σε αυτή την παράτα
ξη εγώ προσέφερα. Και στο ότι ο 
Ανδρέας είναι πρωθυπουργός 
σήμερα κι εκεί έχω προσφέρει.
Και ο ίδιος ο πρόεδρος το έχει 
πει επανειλημμένα. Στα ΝΕΑ εί
χε δηλώσει: “Η  γυναίκα μου με 
έχει σώσει” . Λυπάμαι που ανα
γκάζομαι να το πω, αλλά ώς πού 
θα φτάσει αυτός ο λιθοβολισμός;
Με κατηγορούν ότι έδινα γραμ
μή! Σε ποιον από αυτούς τους άν- 
δρες έδωσα εγώ γραμμή; Ποιον 
υπουργό πήρα τηλέφωνο' τον 
υπουργό Οικονομικών; Τον 
υπουργό Εσωτερικών; Ας βγει 
κάποιος να το πει. Κανείς δεν 
βγήκε να πει κάτι τέτοιο. Κανείς.
Διαδίδουν ότι τους κάνω μάγια, 
εκμεταλλευόμενη μια φιλία μου 
με τον Μάνο Θωμαδάκη. Ο κ.
Θωμαδάκης είναι ένας άνθρωπος 
με χιούμορ και πάντα πέρναγα 
καλά μαζί του. Φτάσανε στο ση
μείο να πουν πως ήταν εραστής 
μου. Φτιάξαν φοβερά σενάρια.
Με είπαν Ιζαμπέλα, Εβίτα, 
Αρχιεπίσκοπο, πόρνη. Να δούμε 
τι άλλο σκαρώσει η άρρωστη φα
ντασία τους...».

Βλέπει ότι βάλλεται πανταχό- 
θεν αλλά δηλώνει ότι θα συνεχί
σει να στηρίζει τον σύζυγό της. «Εγραψα ότι θα 
στηρίξω τον άνθρωπό μου σε όποια απόφαση 
και αν πάρει και άρχισαν να λένε πώς και γιατί 
και ποια είναι αυτή που θα τον στηρίξει. Σιγά, 
ρε παιδιά. Γιατί να μην τον στηρίξω; Αν μου 
πει, κοίταξε να δεις, κουράστηκα, τι θα του πω

εγώ; Δεν κουράστηκες και τράβα!... Αν μου πει, 
έχεις κέφι για  αγώνα, πάμε; Θα του πω, πάμε! .. 
Γι’ αυτό είμαι εδώ' γ ια  ό,τι αποφασίσει εκεί
νος!.. Ο Ανδρέας είναι απολύτως πολιτικό ον. 
Το οξυγόνο του είναι η πολιτική. Θα είμαι ο τε
λευταίος άνθρωπος που θα πάρει πρωτοβουλία 
να πει οτιδήποτε στον Ανδρέα που θα του κάνει 
κακό».

Πώς νοιώθει, σχεδόν δύο μήνες στο νοσοκο
μείο;

«Σήμερα, μετά από τόσες ημέρες, πλησίασα 
κοντά στο παράθυρο. Δεν μπορούσα να ανοίξω 
τα μάτια μου και να κοιτάξω τον ήλιο. Δεν το 
βάζω κάτω. Κοίταξε να δεις, ποτέ δεν ήμουν 
απαισιόδοξη. Η  οικογένειά μου είναι αυτός. 
Ενα κομμάτι της ζωής μου, σχεδόν το μεγαλύ
τερο, είναι αφιερωμένο σ’ εκείνον. Ταγμένο σ’ 

εκείνον. Το αξίζει και δεν μετα- 
νοιώνω για αυτό. Απωθώ εντε
λώς τις αρνητικές σκέψεις. Δεν 
θέλω να σκέπτομαι τι θα συμβεί, 
γ ι’ αυτό και δεν έχω φροντίσει να 
αποκαταστήσω τον εαυτό μου. 
Φρόντισα όλο αυτό το διάστημα 
επίτηδες να μην πηγαίνω στα ια
τρικά συμβούλια, για να μην απο
γοητευτώ και χάσω τη μάχη με 
την ελπίδα. Οσοι ήρθαν και μου 
είπαν: “ξέρεις τα πράγματα δεν 
είναι καλά” τους πέταξα έξω. 
Αυτός ο άνθρωπος έχει θέληση 
για  ζωή. Εγώ τις νύχτες μπαίνω 
στο δωμάτιό του και του λέω: 
“Ελα γλυκιέ μου να δώσουμε και 
αυτή τη μάχη”. Ξέρω ότι με ακού
ει, ακόμα και όταν κοιμάται. 
“Ελα ρε παιδί μου, κάνε μία προ
σπάθεια για  να τους εκπλήξουμε 
όλους”. Πηγαίνω στο προσκεφά- 
λι του και του ψιθυρίζω συνε
χώς».

Ποια θα είναι η στάση της στο 
μέλλον;

«Κρατάω την ψυχραιμία μου 
όσο μπορώ. Μπορεί κάποια στιγ
μή να τα φτύσω όλα, μα τον Θεό 
και να φύγω. Αλλά δεν δέχομαι 
να ξεπουλήσω το τομάρι μου, για 

το χατίρι του καθένα. Και την καθαρίστρια 
μπορώ να κάνω. Και σκάλες να πλύνω. Μιλάω 
ειλικρινά, στην υγεία του ανθρώπου που αυτή 
τη στιγμή είναι δίπλα μου. Να, εδώ είναι το δω
μάτιό του. Το βράδυ κοιμόμαστε κεφάλι με κε
φάλι...».

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: 
ΚΟΝΤΟΣ ΨΑΛΜΟΣ...
«Συμφωνείτε με αυτό  
που είπε η Δήμητρα  
Λιάνη-Παπανδρεου, 
ότι είναι έγκλημα η 
αντικατάσταση του 
Πρωθυπουργού;», 
ρωτήθηκε χθες ο 

Γιωργος Παπανδρέου 
και ιδού η απάντηση: 

«Κοντός ψαλμός 
αλληλούια και το  ’χω 

ξαναπεί:
Οι αποφάσεις από τα 

συντεταγμένα όργανα, 
όπως είναι το  

Εκτελεστικό Γ ραφείο, 
έχουν δρομολογήθεί.

Η όποια άλλη 
συζήτηση περιττεύει. 
Πρέπει να σταθούμε 

στο ύψος των 
περιστάσεων για το  

καλό της ενότητας του 
ΠΑΣΟΚ ή, αν θέλετε, 

για το καλό της  
Ελλάδας».
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ΑΠΟΨΕΙΣ
το χρέος ιούς

Η ΚΡΙΣΗ τερματίζεται μετά τη χθεσινή, ιστορική 
κίνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος με την 
επιστολή του προς την Κεντρική Επιτροπή και την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ζητεί ν’ αρ
χίσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την 
εκλογή νέου πρωθυπουργού.

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ εξελίχθηκαν ομαλά και όπως όλοι 
εύχονταν. Και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι 
το ΠΑΣΟΚ με τα στελέχη και τα όργανά του 
ενήργησε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσα 
στα όρια των δεσμεύσεων, οι οποίες και τηρού
νται.

ΚΛΕΙΝΕΙ μια ολόκληρη εποχή, που άνοιξε πριν 
από 32 ακριβώς χρόνια, με την εμφάνιση του 
Ανδρέα Παπανδρέου στην πολιτική σκηνή της 
χώρας, στην οποία έγινε γρήγορα πρωταγωνι
στής. Ακολούθησε ο Ανδρέας Παπανδρέου μια 
θυελλώδη πορεία και έφερε ενωμένη την προο
δευτική δημοκρατική παράταξη στην εξουσία.

ΠΑΡΑΑΙΑΕΙ την παράταξη ενωμένη και στην εξου
σία. Και αυτό είναι το μέγα βάρος που έχει να ση
κώσει συλλογικά το ΠΑΣΟΚ, με το νέο πρωθυ
πουργό που καλείται να εκλέξει τις προσεχείς 
ημέρες.

ΑΝΟΙΓΕΙ η μετα-Ανδρέα εποχή, με τον Ανδρέα 
Παπανδρέου παρόντα ως πρόεδρο του Κινήματος 
που αυτός ίδρυσε. Και είναι ειλικρινής η ευχή να 
αποκατασταθεί η υγεία του και να μπορεί να συμ
βουλεύει τους διαδόχους του.

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ του ΠΑΣΟΚ, κατά το τελευταίο κρί
σιμο δίμηνο, παρέχουν την αισιοδοξία ότι όλα θα 
εξελιχθούν ήρεμα και με τον απαιτούμενο σεβα
σμό προς τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις πε
ριστάσεις, ώστε να εκλεγεί με ευρεία αναγνώριση 
νέος πρωθυπουργός και να στηριχτεί στο έργο 
του από όλο το κόμμα.

Ο ΚΟΣΜΟΣ της παράταξης περιμένει την ανασυ
γκρότηση του ΠΑΣΟΚ την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού του, για τη χάραξη μιας νέας πορείας 
προς όφελος του τόπου.

ΑΠΑΙΤΕΙ ο κόσμος της παράταξης ενότητα, σύ
μπνοια και δημιουργικό έργο προοπτικής από το 
νέο πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Απαιτεί 
αξιοπιστία που θα συσπειρώσει, ώστε το ΠΑΣΟΚ 
να κερδίσει και στην επόμενη εκλογική αναμέ
τρηση.

Σ’ ΑΥΤΕΣ τις απαιτήσεις έχει χρέος ν’ ανταποκρι- 
θεί το ΠΑΣΟΚ, για να δικαιώσει και τις προσδο
κίες του ιδρυτή του.
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0ΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Γενάρη είχε ξεκινήσει
Τέτοιες μέρες πριν από 32 χρόνια, τον Ιανουάριο του 1964, ο Ανδρέ

ας Παπανδρέου έμπαινε στην πολιτική. Στις 3 Ιανουάριου είχε παραι
τηθεί από την αμερικανική υπηκοότητα, με δήλωση που κατέθεσε ο 
ίδιος στον Αμερικανό πρεσβευτή και λίγες μέρες αργότερα άρχισε την 
προεκλογική του εκστρατεία ως υποψήφιος βουλευτής της Ενώσεως

Κέντρου στην Αχαΐα.
Γράφει η Μ αργαρίτα Π απαν

δρέου στο βιβλίο της «Εφιάλτης 
στην Αθήνα»:

«Η εκστρατεία για τις βουλευτι
κές εκλογές κράτησε λίγο -έξη 
βδομάδες όλες κι όλες- που πέρα
σαν στα λασπωμένα ορεινά χωριά 
της Αχαΐας με βροχή, χιόνια και 
κρύο. Είδα πραγματική φτώχεια 
και πείνα στα λυπημένα πρόσω
πα μικρών καθώς και μεγάλων, 
και την αχτίδα ελπίδας στα πρό
σωπά τους καθώς περιόδευε αυ
τός ο καινούριος πολιτικός.

Η  πρώτη ομιλία της εκστρατεί
ας του σ ’ ένα εστιατόριο, γεμάτο 
εργάτες, στην παραλία της Πά
τρας, ήταν μια συγκινητική υπό
σχεση να συνεχίσει τη δημοκρατι
κή παράδοση του πατέρα του και 
ν ’ αφοσιωθεί στο έργο της δομής 
μιας σύγχρονης και προοδευτικής 
Ελλάδας».

Στα 45 του χρόνια ο Ανδρέας 
εξελέγη βουλευτής στις 16 Φε
βρουάριου 1964 και λίγες μέρες 
μετά έγινε υπουργός Προεδρίας. 
Η συνέχεια υπήρξε θυελλώδης.

Β.Ν.

ΛαΑιώτη έργα...
Το χθεσ ινό  μας σχόλιο π ερί απ ραξίας στο  
υπ ουργείο ΠΕΧΩ ΔΕ π ροκάλεσε τα  
παράπονα του Κώστα Λαλιώτη.
Υπ οστηρίζει ότι «δεν ανταπ οκρίνετα ι στην  
πραγματικότητα για τη δημιουργική, 
α θό ρυβη , ουσιαστική και πολυσχιδή  
π ροσπ άθεια του ΥΠΕΧΩΔΕ».
Και για να απ οδείξει του λόγου το  α λη θές, 
μας έδω σε έναν κατάλογο με έργα  και 
π αρεμβάσ εις, που π εριλαμβάνουν  
προγράμματα από το  θαλάσσιο πάρκο των  
Σποράδω ν έω ς τα έργα π εζοδρόμησ ης της  
Ερμου. Επ ιβεβαιώ νει ωστόσο τα όσα  
επ ισημάναμε. Α ναφ έρ ει ότι η σύμβαση για  
το Ρ ίο-Αντίρριο, τα  μέτρα για τη  δ ιαχείρ ιση  
των απορριμμάτω ν σε είκοσ ι μεγάλες  
π όλεις και την αντιμετώ πιση του θορύβου  
θα  π ροω θηθούν «εντός των προσεχώ ν  
ημερών». Τα νομοσχέδια  για το  νέο  
Ο ικιστικό Νόμο και το  Γεν ικό  Ο ικοδομικό  
Κανονισμό (ΓΟ Κ) είνα ι έτο ιμα  και θα  
κα τα τεθο ύν  σταδιακά στη Βουλή έω ς τις  
10 Φ εβρουάριου.
Σ ε  ένα πράγμα έχει απόλυτο δίκιο: Αν  
έκ α ν ε  αυτό το  διάστημα σ υ ν εν τεύ ξε ις  
Τύπου με το υς  ρ υ θμ ο ύ ς που μας ε ίχε  
σ υνηθίσ ει, α ρ κετο ί δημοσ ιογράφ οι θα  
γράφ ανε το  «μακρύ το υ ς  και το  κοντό  
τους».
Να αλλάξουμε λοιπόν τα πρόσωπα στη 
φράση του και να του  π ούμε με τη  σειρά  
μας: «Καλόπιστος και φ ίλος ο Κώστας  
Λαλιώ της, αλλά φ ίλτατη η αλήθεια».

X. ΤΖ.

ο Γιατί οι αποφάσεις που χρειάζονται 
φως λαμβάνονται πάντα ν ύ χ τα  στο 
κόμμα τον ηλίου;

Γ.ΤΕΤΡ.

Μωραίνει...
Eivcu ν ’ απορεί κανείς με τα όσα 

πράττει, συχνά, η κ. Δήμητρα Λιάνη. 
Πάνω εκεί που ηρέμησαν κάπως τα 
πράγματα, τι την έπιασε να δώσει 
αυτή τη συνέντευξη σ’ ένα περιοδικό 
-που ειδικεύεται, μάλιστα, σε θέματα 
κάθε άλλο παρά πολιτικά; Τι την 
έπιασε να πει όλα αυτά που είπε, με 
τον τρόπο που τα είπε;

Θαρρείς και ήθελε να ρίξει λάδι 
στη φωτιά. Και, όπως μαθαίνουμε, 
έχει δώσει κι άλλη συνέντευξη, πιο

Συμπράττει στο 
«έγκϋιιμα»;
«Θα είμαι ο τελευταίος 
άνθρωπος που θα πάρει 
πρωτοβουλία να πει οτιδήποτε 
στον Ανδρέα που θα τον κάνει 
κακό», έλεγε στις 3 Ιανουάριου η 
σύζυγος τον Πρωθυπουργού σε 
συνέντευξή της στο περιοδικό 
«COLT», που δημοσιεύεται στο 
τεύχος που κυκλοφορεί σήμερα, 
αφού προδημοσιεύτηκε χθες στο 
«Εθνος». Και, αναφερόμενη 
προφανώς στις πολιτικές 
διεργασίες που είχαν αρχίσει στο 
ΠΑΣΟΚ για  την αντικατάσταση 
του πρωθυπουργού, τόνιζε:
«Α υτή τη στιγμή  γίνεται ένα 
έγκλημα. Αρνούμαι να 
συμπράξω.
Αεν το κάνω. Ηθελα να ξέρω 
γ ια τ ί στο Χέρφιλντ που κάναμε 
δυόμισι μήνες να γυρίσουμε, δεν 
συνεδρίασαν τα όργανα και δεν 
πήραν αποφάσεις. Τώρα το 
κάνουν από την τρίτη μέρα». 
Τελικά, όμως, δέχθηκε να 
αυμπράξει στο «έγκλημα» η κ. 
Δήμητρα Αιάνη.
Και εκεί που ήταν αρνητική -έως 
εχθρική- στις συγκεκριμένες 
διεργασίες, αιφνιδίως δήλωσε ότι 
είναι διατεθειμένη να βοηθήσει, 
ώστε να περάσει ...μαλακά το 
θέμα της παραίτησης στον 
πρωθυπουργό, για  να 
διευκολυνθούν οι πολιτικές

l t M e “ s · ΧΡ. ΚΟΡ.

πρόσφατη μάλιστα (η άλλη δόθηκε 
στις 3 Ιανουάριου) σε νεανικό περιο
δικό το «01» του Στάθη Τσαγκαρου- 
σιάνου. Και Κύριος οίδε τι θα λέει 
και σ’ αυτή τη συνέντευξη -την ώρα 
που «ο άνθρωπός της» δίνει τη μάχη 
της ζωής του.

Να πούμε ότι μωραίνει Κύριος ην 
βούλεται απολέσαι;

Χ .Ψ .

Χωρίς πάγους
Θυμάστε την πρόταση του Αντ. 

Σαμαρά να παρέμβει ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας και να ορίσει τον 
εύλογο χρόνο ύστερα από συνεννόη
ση με τους πολιτικούς αρχηγούς; Θυ-
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Ηταν σαφής και προφητικός
Πρέπει να αναγνωρισθείαπ’ όλους ότι ο 
Λημήτρης Κρεμαστινός ήταν απολύτως 
ειλικρινής όταν μίλησε στη Βουλή, την 
περασμένη Τετάρτη, για τις προθέσεις του 
Ανδρέα Παπανδρέου: Είπε, τότε, επί λέξει:
«Τις προσεχείς ημέρες ο Α. Παπανδρέου, όπως 
πάντα, θα πράξει το καθήκον τον. Μ ε το κόμμα 
του και τους συνεργάτες τον θα πάρει, όπως 
πάντα, τις σωστές αποφάσεις, λαμβάνοντας υ π ’ 
όήιιν την κατάσταση της υγείας του και 
υπηρετώντας κατά κύριο λόγο το συμφέρον της 

χώρας και της δημοκρατικής παράταξης».
Ηταν σαφής και προφητικός ο Δημ. Κρεμαστινός. Και θα 
θυμίσουμε τον τίτλο της «Ε» την επόμενη μέρα: «Διάγνωση 
παραίτησης από Κρεμαστινό».

Ζ.

μαστέ που τότε του πρότεινε να κινη
θεί με βάση την απειλή παραίτησης 
του από το προεδρικό αξίωμα; Και 
σε κάποια στιγμή ο Κ. Στεφανόπου- 
λος φάνηκε να δυσαρεστείται;

Ε, λοιπόν, χθες στην απονομή των 
βραβείων προς τους καλυτέρους 
αθλητές, ο Πρόεδρος αντάλλαξε 
πολλά θερμά χαμόγελα με τον Αντ. 
Σαμαρά. Είτε έλειωσαν οι πάγοι είτε 
ποτέ δεν το πήρε στα σοβαρά ο οικο
δεσπότης του προεδρικού μεγάρου.

Εδώ που τα λέμε, δεν είναι κι εύ
κολο να ξεχάσει ποιοι τον πρότειναν 
για το ύπατο αξίωμα.

Κ.Κ.

ΦέρεΛπις
Ποιος Ανδρέας Παπανδρέου

(έστερξε, επιτέλους, να ξεγαντζωθεί 
από την εξουσία...) και ποιος πιθανο
λογούμενος νέος πρωθυπουργός της 
χώρας:

Πρόσωπο της ημέρας ο νέος αστέ
ρας της «μοντέρνας» δημοσιογρα
φίας, που πήρε(;) την πολύκροτη 
(πριν καν δημοσιευθεί!) «συνέντευ
ξη» της κ. Δήμητρας Λιάνη.

Συνεντευξιαζόμενος τηλεοπτικώς 
(ΣΚΑΙ) χθες το βράδυ είπε και τα 
εξής:

«Η κ. Δήμητρα Λιάνη πουλάει 
(...). Είναι είδωλο (...). Είναι εμπορι
κό προϊόν...».

Εχει δοκιμασμένα κι επιβραβευό- 
μενα ποικιλοτρόπως πρότυπα να 
ακολουθήσει ο φέρελπις νέος. 
Ορθάνοιχτες μπροστά του, άρα, όλες 
οι πόρτες της προβολής, της δόξας 
και - πάνω απ’ όλα - της «κονόμας»...

Γ.Β.

«ΘΑίβομαι»
Ιδού και η παρέμβαση του ετερο

θαλούς αδελφού του Ανδρέα Πα- 
πανδρέου, Γεωργίου Γ. Παπανδρέ
ου, όπως μας την έδωσε ο ίδιος τηλε- 
φωνικώς, χθες βράδυ:

«Αγανακτώ όταν διαβάζω και 
ακούω από τα ΜΜΕ κατηγορίες 
εναντίον του Α. Παπανδρέου και της 
συζύγου του, ιδιαίτερα από ανθρώ
πους του δικού τους, του πρωθυπουρ- 
γικού περιβάλλοντος.

Ολοι αυτοί λησμονούν ότι αν δεν 
ήταν ο Ανδρέας δεν θα βρίσκονταν 
καν στο πολιτικό προσκήνιο.

Ως αδελφός έχω πάρει πολλές πι
κρίες, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι 
δεν είμαι αδελφός του.

Ομιλώ ως θίγόμενος, γιατί επιπλέ
ον όλοι αυτοί προσβάλλουν και την 
ιερή μνήμη του Γέρου της Δημοκρα
τίας, εκτοξεύοντας κατηγορίες ότι ο 
μεγάλος του γιος και χαρισματικός 
ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, έχει διαπράξει 
ατοπήματα, ακόμη και καταχρήσεις. 
Και δεν ντρέπονται αυτοί άνθρωποι 
του ΠΑΣΟΚ, να μην αγανακτούν με 
όσα συμβαίνουν και λέγονται για τον 
ηγέτη τους.

Επιπλέον, δεν έχουν το σθένος να 
καταφύγουν στη Δικαιοσύνη, αλλά 
γυρίζουν από δεξίωση σε δεξίωση 
δίνοντας μαθήματα πολιτικής συμπε
ριφοράς στους άλλους. Ντροπή. Θλί
βομαι ως απλός πολίτης αυτής της 
άμοιρης χώρας».

Γ.Γ. Παπανδρέου

Μετά 30 χρόνια
Οι νεολαίοι της δεκαετίας του ’60, 

μέλη των πολιτικών οργανώσεων 
ΟΝΕΚ και ΕΔΗΝ, δεν το βάζουν 
κάτω. Δίνουν συνέχεια στις εκδηλώ
σεις ανάμνησης των ανενδότων αγώ
νων, αλλά και υπογραμμίζουν την 
παρουσία τους με τη συμπλήρωση 30 
χρόνων από την ίδρυση της ΕΔΗΝ, 
της νεολαίας της Ενώσεως Κέντρου.

Η ομάδα πρωτοβουλίας των 114 
στελεχών, στο πλαίσιο των εκδηλώ
σεων που έχει προγραμματίσει, ορ
γανώνει συνεστίαση, που θα γίνει 
την Παρασκευή 19 Ιανουάριου στις 
9.30 το βράδυ στο «PARK HOTEL», 
λεωφόρος Αλεξάνδρας 10.

Οσοι πιστοί και νοσταλγοί ωραίων 
ημερών προσέλθετε.

Β.Ν.

Λένε ψέματα;
Στις διαμαρτυρίες του υπουργού 

Αιγαίου Αντώνη Κοτσακά για την 
καθυστέρηση μεταφοράς του αθηναϊ
κού Τύπου στα νησιά του Αιγαίου 
απάντησε πριν από μέρες ο γενικός 
διευθυντής της «Ολυμπιακής Αερο
πορίας» Μιλτιάδης Τσαγκαράκης. 
Υποστήριξε ότι «δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα το ότι πτήσεις 
της «Ολυμπιακής» με Boeing στα νη
σιά αντικαστάθηκαν με μικρά ελικο
φόρα ATR» και ότι «οι πτήσεις που η 
εταιρεία είχε προγραμματίσει καθη
μερινά, εκτελούνται κανονικά»!

Τι συμβαίνει, λοιπόν; Ολοι οι Αι- 
γαιοπελαγίτες λένε ξαφνικά ψέματα 
ή ο διευθυντής της «Ολυμπιακής» δεν 
ξέρει τι λέει και μάλιστα σε έναν 
υπουργό;

Σ.ΜΠΑ.

Ανάλυση στα γεγονότα 9

Του
ΒΙΚΤΩΡΑ
ΝΕΤΑ

Μπαίνει και τυπικά από το τέλος αυτής της εβδο
μάδας το ΠΑΣΟΚ στη μετά-Ανδρέα εποχή, με 
την εκλογή νέου πρωθυπουργού, αφού πέρασε 

ένα κρίσιμο δίμηνο δοκιμασίας και «προετοιμασίας», 
που μπορεί να χαρακτηριστεί και μεταβατικό. Και 
ήταν αυτό το δίμηνο ένας χρόνος ικανός για να εκτι- 
μηθούν πολλά στοιχεία, χρήσιμα για την παραπέρα πο
ρεία. Η κυβέρνηση λειτούργησε ικανοποιητικά υπό 
τον αναπληρωτή του Πρωθυπουργού και ανταποκρί- 
θηκε στις υποχρεώσεις της, αλλά και αντιμετώπισε με 
ψυχραιμία και επιτυχία τις πιέσεις της αντιπολίτευσης. 
Το κόμμα, επίσης, με το Εκτελεστικό Γραφείο, κατά- 

φερε με προσεκτικούς ελιγμούς και χει- 
μικ — ρισμούς να κρατήσει τις ισορροπίες, να 
jplflgBL ’ συγκεράσει απόψεις και να δρομολογή

σει διαδικασίες ευρύτερα αποδεκτές· 
ί.™̂. > στοιχείο απαραίτητο για τη διατήρηση

της ενότητας του ΠΑΣΟΚ. Από την 
πλευρά τους και οι υποψήφιοι πρωθυ
πουργοί τήρησαν ένα μέτρο σοβαρότη
τας, απέφυγαν τις αντιπαραθέσεις -ενώ 
πολλοί θα τους ήθελαν να σφάζονται- 
και φρόντισαν να βελτιώσουν την εικόνα 
τους, μελετώντας και προωθώντας στη 
δημοσιότητα σφυγμομετρήσεις.

Είναι μέλος του
^  Εκτελεστικού Γοαφείου του 
^  ΠΑΣΟΚ, αλλά χθες βράδυ, 

στην κρισιμότερη ίσως 
συνεδρίαση του οργάνου από την 
ίδρυση του Κινήματος, έφυγε από 
τη συνεδρίαση για να πάρει μέρος 
σε τηλεοπτική εκπομπή!
Απίστευτη συμπεριφορά από τον 
και επίτροπο της χώρας μας στην 
Κοινότητα Χρ. Π απ ουτσή...

Γ. ΠΑΝ.

Δεν da onKuoti
μόνο ένας to Μρος 
ιης όιαάοχής

Από καιρό, πολύ πριν από την ασθένεια του Πρω
θυπουργού, κυρίαρχο ήταν το ερώτημα: Ποιος θα εί
ναι ο διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου; Σημασία, 
ωστόσο, δεν έχει μόνο το ποιος θα είναι ο νέος πρω
θυπουργός, αλλά και τι θα κάνει, πώς θα πολιτευθεί, 
πώς θα χειριστεί την κυβέρνηση και το κόμμα. Με δε
δομένο ότι κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να μιμηθεί 
τον Ανδρέα Παπανδρέρυ και να είναι κυρίαρχος στην 
κυβέρνηση και το κόμμα, ο νέος πρωθυπουργός πρέ
πει να εφαρμόσει άλλη στρατηγική και τακτική, πρέ
πει να λειτουργήσει συλλογικά, να μην προκαλέσει 
αναταράξεις, να ζητήσει βοήθεια και συμπαράσταση 
από όλες τις τάσεις που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ, ώστε 
να πετύχει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή.

Ο νέος πρωθυπουργός έχει να διανύσει ένα εξά
μηνο δοκιμασίας και θα τεθεί υπό κρίσιν στο συ
νέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα εκλέξει τον 

πρόεδρο του Κινήματος. Θα χρειαστεί, λοιπόν, τερά
στια προσπάθεια και μεθοδική δουλειά, ώστε αυτός 
που θα εκλεγεί την ερχόμενη εβδομάδα πρωθυπουρ
γός να καταφέρει να εκλεγεί και πρόεδρος του κόμμα
τος, ώστε να είναι και ο ίδιος που θα οδηγήσει το 
ΠΑΣΟΚ με επιτυχία στις βουλευτικές εκλογές στο τέ
λος της τετραετίας. Κατά το εξάμηνο ώς το συνέδριο ο 
νέος ηγέτης δεν μπορεί να αγνοήσει το κόμμα και τη 
λαϊκή του βάση, ούτε και την Κοινοβουλευτική Ομάδα. 
Θα κριθεί, όμως, από το θάρρος του για τολμηρές απο
φάσεις και πρωτοβουλίες, προκειμένου να ικανοποιη
θούν αιτήματα της παράταξης για ανασυγκρότηση και 
ενεργοποίησή της, ώστε να αλλάξει η κακή εικόνα της 
κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ, που κατέγραφαν συνε
χώς τα δύο τελευταία χρόνια οι σφυγμομετρήσεις.

Τι έχει να αντιμετωπίσει ο νέος πρωθυπουργός αμέ
σως μετά την εκλογή του; Να απαριθμήσουμε τα θέμα
τα:
•  Να σχηματίσει μια αξιόπιστη κυβέρνηση, στην οποία 
θα μετέχουν όλα τα ικανά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά 
και όλες οι τάσεις. Παράλληλα, να επιχειρήσει και αλ
λαγές στην κυβερνητική μηχανή, σε τομείς μάλιστα 
όπου η απόδοση δεν είναι ικανοποιητική.
•  Να διασφαλίσει τη συνέχεια της εφαρμογής του προ
γράμματος του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα στην Οικονομία, δί
νοντας όμως και έμφαση στην ανάπτυξη, ώστε να αντι
μετωπιστεί η επικίνδυνα διογκούμενη ανεργία. Η «συ
ντηρητική αγωγή», δηλαδή η σταθεροποίηση της Οικο
νομίας με λιτότητα χωρίς ημερομηνία λήξεως, δεν πά
ει άλλο.
•  Να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τα Σκό
πια, ώστε να κλείσει και το θέμα του ονόματος. Από 
εκεί και πέρα πρέπει να διευρύνει τους ορίζοντες της 
εξωτερικής πολιτικής της χώρας με πρωτοβουλίες στα 
Βαλκάνια και την Ευρώπη και ευρύτερα στο χώρο εν
διαφέροντος της Ελλάδας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου 
διέγραψε το πλαίσιο, που άνοιξε δρόμους, αλλά η 
υγεία του δεν του επέτρεπε να ταξιδεύει. Ο νέος πρω
θυπουργός πρέπει κυριολεκτικά να αλωνίσει την Ευ

ρώπη και τα Βαλκάνια, για να προωθήσει συμφωνίες 
και συνεργασίες.
•Στο κρίσιμο θέμα της Διακυβερνητικής η Ελλάδα 
έχει να διαδραματίσει ρόλο μέσα στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, ώστε μαζί με άλλες προοδευτικές δυνάμεις να 
δώσει τη μάχη για την κάλυψη του δημοκρατικού ελ
λείμματος, για την προώθηση κοινωνικών προγραμμά
των, για τη διατήρηση των δημοκρατικών αρχών της 
Κοινότητας, για τον περιορισμό των τεχνοκρατικών 
αντιλήψεων, που προωθούν συμφέροντα. Στη Διακυ
βερνητική θα κριθεί το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενω
σης και το μέλλον της Ελλάδας. Θα κριθεί αν θα έχου
με μια δημοκρατική Ευρώπη, στην οποία οι λαοί θα 
αποφασίζουν, ή μία Ευρώπη των διευθυντηρίων και 
των λογιστικών αποφάσεων.
•  Να δρομολογήσει διαδικασίες ταχείας απορρόφη
σης των χρηματοδοτήσεων του πακέτου Ντελόρ, ώστε 
να γίνουν γρήγορα τα μεγάλα έργα, να μπει η χώρα 
στην τροχιά της ανάπτυξης.

πάρχουν, όμως, και άλλα εξίσου σημαντικά θέ
ματα που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος πρωθυ
πουργός μαζί με το ΠΑΣΟΚ συλλογικά. Και 

πρώτο είναι το θέμα της αξιοπιστίας της πολιτικής και 
του πολιτικού κόσμου, που το είχε θέσει και ο Ανδρέ

ας Παπανδρέου. Και μόνο αυτό το 
θέμα αν αντιμετωπιστεί αποτελε
σματικά, τότε πράγματι θα μπούμε 
σε μια νέα εποχή ποιοτικής ανά
πτυξης της δημοκρατίας, που θα 
συμπληρώσει την ποσοτική. Ου- 
δείς αμφισβητεί ότι σήμερα έχου
με τόση δημοκρατία και ελευθερία 
που δεν είχαμε ποτέ άλλοτε. Η αμ
φισβήτηση είναι στην ποιότητα και 
της δημοκρατίας και γενικότερα 
της πολιτικής και κοινωνικής ζωής 
σε όλες τις εκδηλώσεις της. Και 
οφείλεται στην ανατροπή των 
αξιών, δηλαδή στην έλλειψη αξιο
κρατίας και αξιοπιστίας.

Από τα πρώτα, λοιπόν, που έχει 
να κάνει ο νέος πρωθυπουργός εί
ναι να αξιοποιήσει το άξιο αδρα
νές και αποστασιοποιημένο δυνα
μικό, όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και ευ
ρύτερα της προοδευτικής παράτα

ξης, αλλά το δυναμικό όλης της χώρας και ειδικότερα 
της νέας γενιάς, με την οποία θα αντιμετωπιστεί η πρό
κληση του καινούργιου αιώνα. Αυτό το δυναμικό 
υπάρχει κίνδυνος να συνθλίβει από το άγχος της ανερ
γίας και να αφανιστεί.

Και μπαίνει τώρα το κρίσιμο ερώτημα: Ολα αυτά 
μπορεί να τα κάνει ένας μόνο; Δηλαδή μπορεί ο νέος 
πρωθυπουργός, όποιος κι αν είναι, να σηκώσει στις 
πλάτες του όλο αυτό το φορτίο, που δεν μπόρεσαν με 
πλήρη επιτυχία να το σηκώσουν ακόμη και χαρισματι
κοί ηγέτες, γιατί και αυτοί δεν έχουν απεριόριστες δυ
νατότητες, αλλά έχουν και αδυναμίες, πολλές φορές 
αξεπέραστες; Με τον Ανδρέα Παπανδρέου χαρισμα
τικό ηγέτη, έφτασε το ΠΑΣΟΚ σε κακή εικόνα κατά 
την τελευταία περίοδο.

Για το ποιος μπορεί να σηκώσει το βάρος της δια
δοχής του Ανδρέα Παπανδρέου στην πρωθυπουρ
γία και το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει έντονος προβληματι

σμός, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις που έγι
ναν τον τελευταίο καιρό με εξειδικευμένες ερωτήσεις. 
Σε κάθε υποψήφιο, η κοινή γνώμη αναγνωρίζει ορι
σμένα και όχι όλα τα απαραίτητα προσόντα. Στον έναν 
αναγνωρίζει τη δυνατότητα να διατηρήσει τη συνοχή 
του ΠΑΣΟΚ και να διασφαλίσει την ιστορική του συ
νέχεια. Στον δεύτερο, ότι μπορεί να εκσυγχρονίσει το 
κόμμα και να έχει ευρύτερη απήχηση στο εκλογικό 
σώμα και πέραν του ΠΑΣΟΚ. Στον τρίτο, ότι μπορεί 
να πετύχει το συγκερασμό και τη συνύπαρξη όλων των 
τάσεων. Σε άλλον, ότι μπορεί να δώσει με επιτυχία την 
εκλογική μάχη και να οδηγήσει σε νέα νίκη το 
ΠΑΣΟΚ. Αλλος εκτιμάται ότι μπορεί να εξασφαλίσει 
τη συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος σύγκλι
σης, αλλά άλλος μπορεί να ασκήσει πιο φιλολαϊκή οι
κονομική πολιτική. Η πλειονότητα, πάντως, της κοινής 
γνώμης επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να κινηθεί πιο αριστερά, 
δηλαδή πιο προοδευτικά.

Οι εκτιμήσεις της κοινής γνώμης δεν μπορεί και δεν 
πρέπει να αγνοηθούν ούτε από τους εκλέκτορες βου
λευτές ούτε από τα άλλα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Προ
παντός δεν πρέπει να αγνοηθούν από τους υποψήφι
ους πρωθυπουργούς. Το συμπέρασμα είναι ότι όποιος 
κι αν εκλεγεί, οφείλει να συνεργαστεί και με τους άλ
λους και να αξιοποιήσει την απήχηση που έχουν στην 
κοινή γνώμη και ειδικότερα στο εκλογικό σώμα της 
παράταξης. Ο πρώτος θα έχει την ευθύνη της τελικής 
απόφασης και του συντονισμού της κυβέρνησης. Θα 
είναι, όμως, μέγα πολιτικό και δημοκρατικό επίτευγμα 
αν θελήσει να λειτουργήσει συλλογικά. Θα δώσει νέα 
πνοή στο ΠΑΣΟΚ, θα αξιοποιήσει τις κορυφαίες δυ
νάμεις του, θα ασκήσει πολιτική ανάδειξης και όχι 
αφανισμού και παραμερισμού ικανών στελεχών. Θα 
ανοίξει αυτός ο πρώτος τη νέα εποχή των μετα-αρχη- 
γικών κομμάτων, ώστε να γίνουν δεξαμενή στελεχών, 
όπως έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που συγκέντρω
σε γύρω του όλους τους άξιους της εποχής του και πέ
τυχε θαύματα.



ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
Δεν υπάρχει πλέον 
αμφιβολία ότι ένα 
κεφάλαιο της 
σύγχρονης ελληνικής 
Ιστορίας κλείνει 
οριστικά. Ο A 
Παπανδρέου, ο τελευταίος 
των χαρισματικών ηγετών 
της μεταπολιτευτικής μας 
δημοκρατίας, έστω και 
καθυστερημένα, πήρε τη 
σημαντική, έτσι κι αλλιώς, 
απόφαση ν’ ανοίξει το 
δρόμο σ’ ένα νέο πολιτικό 
σκηνικό. Με τα δεδομένα 
της Ιστορίας, μικρή ή και 
ελάχιστη σημασία έχει ο 
τρόπος που οδηγήθηκε 
στην απόφασή του. Αυτό 
που μετράει πλέον είναι 
ότι και η χώρα και το 
κόμμα του μπορούν να 
ξεπεράσουν μια περίοδο 
κρίσης και αβεβαιότητας 
και με τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο να μπουν οε νέα, 
πιο ήρεμα, για λίγο καιρό 
τουλάχιστον, νερά...

•  ·  ·  Δεν είναι ώρα για 
απολογισμούς, 
αποτιμήσεις,
συμψηφισμούς ή κρίσεις. 
Αλλωστε, όποια κι αν είναι 
η προσωπική εκτίμηση του 
καθένα μας για την 
πολιτεία του Α. 
Παπανδρέου, είναι 
δεδομένο ότι υπήρξε 
ένας ηγέτης που μας 
σημάδεψε όλους. 
Ουσιαστικά μαζί με τον 
Καραμανλή οροθέτησαν 
τα πολιτικά, κοινωνικά και 
πολιτειακά όρια της 
μεταπολιτευτικής 
περιόδου, διασφάλισαν τη 
σταθερότητα και 
οικοδόμησαν ένα 
σύγχρονο δημοκρατικό 
καθεστώς, που τόσο 
ανάγκη είχε αυτός ο 
ταλαίπωρος τόπος. Με τις 
ουκ ολίγες αδυναμίες 
τους φυσικά, με τις 
συγκρούσεις, με τις 
παλινωδίες και με τις 
διαψεύσεις τους.

•  ·  ·  Με την αποχώρηση 
του Α. Παπανδρέου ο 
κύκλος της 
Μεταπολίτευσης 
κλείνει οριστικά. Η 
ουσιαστική πολιτική 
έκλειψη του επί 21 χρόνια 
αδιαμφισβήτητου ηγέτη 
του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει 
μόνο τα εσωκομματικά 
δεδομένα του κόμματός 
του Ανατρέπει 
κυριολεκτικά τις ώς 
τώρα σταθερές 
ολόκληρου του 
πολιτικού φάσματος, 
από τη Αεξιά ώς την 
Αριστερά, αφού 
ουσιαστικά και οι δύο 
παρατάξεις είχαν 
οικοδομήσει την πολιτική 
τους με βάση την 
παρουσία του κ. 
Παπανδρέου. Πολύ 
περισσότερο που τα όρια 
και οι πολιτικές 
στρατηγικές ανάμεσα στις 
δύο βασικές παρατάξεις 
γίνονται πια πολύ πιο 
δυσδιάκριτα απ’ ό,τι την 
εποχή των χαρισματικών 
ηγετών...
ΣΗΦΗΣ ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ

1 0 ________________________

Ε ν -Σ ταςεις

Exegi Monumentum
(Υψωσα Μνημείο)

Οι λαοί και ία άτομα 
υψώνουμε 
ανδριάντες και δεν 
υπάρχει άλλη πιο 
επίσημη στιγμή.
Ισως μόνο αυτή που 
τα γκρεμίζουμε

Υψωσα για μένα μνημείο αχειροποίη
το

Λαός πατά το χώμα του και δεν θα 
χορταριάσει

Κι έχει σηκώσει το αδάμαστο κεφάλι 
του

χρηλότερα κι α π ’ την κολώνα τον Αλε
ξάνδρου.

Οχι, δεν θα πεθάνω εντελώς - μέσα απ ’ 
τη λύρα μου 

η ψυχή μου θα ανα
στηθεί από τις στάχτες 
και θα νικήσει τη φθο
ρά.

Και δοξασμένος θα 
είμαι όσο στον νποσε- 
λήνιο κόσμο

θα ζει έστω και ένας 
ποιητής.

Της ΠΕΠΗΣ Η φήμη μου θα ταξι-
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ δέΨίι ° ’ <% τΨ  απέ

ραντη Ρωσία.
Κάθε λαός που ζει 

στο χώμα της θα μνημονεύει τ ’ όνομά 
μον.

Και ο περήφανος απόγονος των Σλαύ- 
ων και ο Φινλανδός

και ο άγριος Τουνγκούζος και ο φίλος 
της στέππας, ο Καλμούχος.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΣΚΙΝ 
(πρόχειρη μετάφραση)

Οι κύκνοι λένε το πιο όμορφο τρα
γούδι τους, λίγο πριν πεθάνουν, 
μας λέει ο Σωκράτης στην Απο

λογία, το κύκνειο άσμα του. Οι εκδη

λώσεις για τον Πούσκιν που έγιναν στη 
Μόσχα τον Ιούνιο του 1880 και συνό
δευαν τα αποκαλυπτήρια του αγάλμα
τος του, το πρώτο άγαλμα που υψώθηκε 
για Ρώσο ποιητή, στάθηκαν η αφορμή 
για να ακουστεί ένα ακόμη κύκνειο 
άσμα: ο λόγος για τον Πούσκιν, ο τε
λευταίος δημόσιος λόγος του Φιοντόρ 
Ντοστογιέφσκι, που πέθανε μετά από 
έξι μήνες:

Δεν θα μιλήσω σαν κριτικός της λο
γοτεχνίας, δηλώνει ο Ντοστογιέφσκι, 
γιατί ο Πούσκιν είναι για μένα ένας 
«οιωνός και μια προφητεία». Ξέρει να 
μιλάει στα έργα του τις γλώσσες όλου 
του κόσμου, να ταυτίζεται μ’ έναν Ισπα
νό ή μ’ έναν Εγγλέζο με τέτοιον μονα
δικό τρόπο, που ούτε ο Σέξπιρ δεν κα- 
τάφερε, και συγχρόνως να μιλάει σαν 
Ρώσος. Γιατί μόνο μέσα από την οικου- 
μενικότητα, μπορεί κανείς να είναι αλη
θινός Ρώσος. Οσο δε για τη διαμάχη με
ταξύ σλαβόφιλων και δυτικόφιλων που 
υπάρχει τόσο έντονη στις μέρες μας, ο 
Πούσκιν μας βοηθά να δούμε ότι «είναι 
μια τεράστια παρεξήγηση». Για έναν 
αληθινό Ρώσο, η Ευρώπη είναι το ίδιο 
αγαπητή όσο και η Ρωσία, «γιατί μοίρα 
μας είναι η οικουμενικότητα, οικουμε- 
νικότητα που δεν έχει κερδηθεί με το 
σπαθί αλλά με τη δύναμη της αδελφο
σύνης».

Με έργα σαν τον Ευγένιο Ονέγκιν ο 
Πούσκιν καταγράφει, σύμφωνα με τον 
Ντοστογιέφσκι, για πρώτη φορά την αι

τία αυτής της τεράστιας παρεξήγησης 
που έχει να κάνει με «τον ανικανοποίη
το άνθρωπο που δεν μπορεί να πιστέ
ψει ούτε στη χώρα του ούτε στις δικές 
του δυνάμεις, που τελικά αρνείται τη 
Ρωσία και τον ίδιο του τον εαυτό, που 
δεν θέλει να δουλεύει με άλλους και 
που πραγματικά υποφέρει». Ωστόσο 
στο ίδιο αυτό έργο αναδύονται και θε
τικές μορφές, όπως η μορφή της Τατιά
νας, που δεν μπορείς να τη βρεις σ’ άλ
λο λογοτέχνη, εκτός ίσως από τον 
Τουργκένιεφ. (Ο Τουργκένιεφ, δυτικό
φιλος και άνθρωπος του Ντοστογιέφ- 
σκι, που ήταν παρών, σηκώθηκε από τη 
θέση του και του έστειλε ένα φιλί.)

Μόλις τελείωσε ο λόγος στον Πού-
οκιν, μια θύελλα από χειροκροτήματα 
και φωνές ενθουσιασμού δήλωναν την 
εντύπωση που είχε προκαλέσει. «Σλα
βόφιλοι» και «δυτικόφιλοι» ενωμένοι 
για πρώτη -  και ίσως για τελευταία φο
ρά -  τον αποθέωναν. Ο Ντοστογιέφσκι 
ύψωσε πριν πεθάνει το δικό του αχει
ροποίητο μνημείο στον Πούσκιν αλλά 
και στον ίδιο τον εαυτό του, υπερβαίνο- 
ντάς τον.

Ομως γιατί ο λόγος αυτός για τα 
μνημεία; Οι λαοί και τα άτομα 
υψώνουμε ανδριάντες και δεν 

υπάρχει άλλη πιο επίσημη στιγμή. Ισως 
μόνο αυτή που τα γκρεμίζουμε. Λίγα 
μόνον αντέχουν. Αυτά που υψώνει η τύ
ψη, η ευχή και που μένουν ανίκητα, ίδια

οι Α ναγνώστες Γ ράφουν στην «Ε »

Για τη σημαία
, Για τη σημαία και το συμβολισμό 
της γράφει ο κ. Αστέρης Ιωαννί- 

δης, Χαλάνδρι, που σημειώνει μεταξύ άλ
λων:

«Επιστολογράφος σας (22-12) αναφέρ
θηκε στη στάση του Μανώλη Γλέζου, της 
Κυράς της Ρω και μερικών εκατομμυρίων 
Ελλήνων απέναντι στην ελληνική σημαία, 
σε αντιπαράθεση με τη συμπεριφορά με
ρικών νεαρών, αναρχικών ή όχι.

Αναρωτήθηκε ο επιστολογράφος σας 
γιατί χιλιάδες Ελληνες χριστιανοί ορθό
δοξοι, πιστοί και κατά τεκμήριο ευσεβείς, 
βλασφημούν τα θεία πρωί - μεσημέρι - 
βράδυ;

Τόσο η θρησκεία και τα σύμβολά της 
όσο και η πατρίδα με τη σημαία της έγι
ναν και γίνονται από ορισμένες ομάδες 
ανθρώπινα όργανα εξυπηρέτησης των 
συμφερόντων τους, αλλά και εκβιασμού 
για καθυπόταξη αυτών που “δεν βολεύο
νται”.

Η στάση του πολίτη απέναντι στη ση
μαία και κάθε σύμβολο προσδιορίζεται 
από τις συγκεκριμένες συνθήκες: η Κυρά 
της Ρω αντιπαρετίθετο στους Τούρκους 
με τη σημαία. Ο Γλέζος ανατάχθηκε 
στους κατακτητές γκρεμίζοντας το σύμβο
λό τους. Και ο λαός μας ανατάχθηκε 
στους εισοβολείς και κατακτητές με τη ση
μαία του.

Αλλά όταν η πολιτεία, με σύμβολο τη 
σημαία που ιδιοποιήθηκε μονομερώς, 
αδικεί τον πολίτη, τότε η σημαία γίνεται 
σύμβολο σκέτης καταπίεσης. Και τότε ο 
αδικούμενος μαζί με τον αδικητή απορρί
πτει και το σύμβολό του».

Η Ιστορία εκβικείται
I’fFR'v Με αφορμή τα όσα περί τη διαδο- 

^  χή του Πρωθυπουργού σημειώνο
νται στο κυβερνών κόμμα ο κ. Γεώργιος 
Ανδρεάδης, συγγραφέας, Συγγρσύ 224, 
Αθήνα, παρατηρεί:

«Δεν γνωρίζω ούτε τον κ. Κεδίκογλου 
ούτε τον κ. Κρεμαστινό και έτσι δεν θα 
μπορούσα να πάρω θέση υπέρ των από
ψεων του ενός ή του άλλου. Αλλά ένα 
γνωρίζω πολύ καλά. Πολλοί γιατροί στην 
Ελλάδα κατηγορούνται ότι παραβιάζουν

Παγκόσμιο σύνθημα
β = γ>  Με αφορμή την προτροπή του οικουμενικού Πατριάρχη «μάθετε να αγα- 

πάτε» ο κ. Αημ. Κ. ΙΙαραλίκας, αντιστράτηγος ε.α., Κασομούλη 60, Ν. Κό
σμος, επισημαίνει μεταξύ άλλων:

«Η πιο πετυχημένη ευχή και επίκαιρη προτροπή, “μάθετε να αγαπάτε” από 
τα χείλη του οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, συγκεντρώνει την πε
μπτουσία του Χριστιανισμού και συμπυκνώνει το νόημα της ζωής. Αποτελεί 
πράγματι τον καλύτερο πρεσβευτή και το μεγαλύτερο δίδαγμα ανάμεσα στους 
λαούς και τις κοινωνίες των ανθρώπων, ασχέτως φυλής, θρησκεύματος και δο
ξασιών.

Και θα ήτο ευκταίον να γίνει παγκόσμιο σύνθημα, που αν συνειδητοποιήσουν 
άρχοντες και αρχόμενοι, θα μπορούσε να αποτρέψει πολέμους και συμφορές, 
μισαλλοδοξίες, ανθρώπινα πάθη και μίση. Ιδιαίτερα για τον ορθόδοξο Ελληνι
σμό και την πατρίδα μας, που τελευταία δεινοπαθεί, είναι ανάγκη, όπως οι ταγοί 
της κοινωνίας, του πνεύματος και της Εκκλησίας και οι δάσκαλοι όλων των βαθ
μιδών, γίνουν, με το παράδειγμά τους, οι κήρυκες του συνθήματος αυτού, που 
συμβαδίζει με τις ηθικές αξίες, αντί των περιττών και ανούσιων μεγάλων λόγων».

τον όρκο τους και η σχέση τους με τους 
ασθενείς εξαρτάται από κάποιο σχετικό 
φακελάκι. Ορισμένοι απ’ αυτούς αντιμε
τωπίζουν ήδη τη σχετική δικαστική περι
πέτεια. Ο κ. Κρεμαστινός, ως θεράπων ια
τρός του Πρωθυπουργού, είναι αποδε
δειγμένο ότι δεν καταδέχτηκε να πάρει 
φακελάκι. Αυτός αρκέστηκε να πάρει 
χαρτοφύλακα!

Με περισσή απορία παρακολουθώ τη 
δήθεν ευαισθησία ορισμένων κύκλων του 
ΠΑΣΟΚ, που θέτουν την τύχη της χώρας 
μας πιο κάτω από τα τυχόν συναισθήματα 
πικρίας του Πρωθυπουργού. Ενός Πρω
θυπουργού που για ψύλλου πήδημα απέ
λυε συνεργάτες του, αδιαφορώντας για 
την προσφορά ή την επιτυχία και τούς 
αγώνες του απολυομένου: Ή  μήπως ξεχά- 
σαμε το περίφημο: έθεσεν εαυτόν εκτός 
Κινήματος;

Ηρθε όμως η ώρα, που η Ιστορία εκδι
κείται τους αχάριστους. Τώρα και οι κολ- 
λητοί αντιλήφθηκαν ότι ο Πρωθυπουργός 
έθεσεν εαυτόν, λόγω υγείας, εκτός Κινή
ματος. Δειλιάζουν να του το πουν. Δειλιά
ζουν τώρα, γιατί έπρεπε, με όσα κωμικο
τραγικά συνέβαιναν με την άγνωστη συ
νοδό του ονόματι Δήμητρα, τότε στο Λον

δίνο, να ορθώσουν το ανάστημά τους και 
να του βροντοφωνάξουν ότι έθεσεν εαυ
τόν εκτός Κινήματος. Τότε και θα τους κα
ταλάβαινε και θα ήταν αντρίκια στάση εκ 
μέρους των.

Εάν και τώρα δειλιάσσυν, θα ταλαιπω
ρήσουν άδικα τη χώρα με περιπέτειες, αλ
λά τελικά ο λαός τότε θα θέσει όλους μα
ζί εκτός Κινήματος».

ΑπΑήρωτοι 7 μήνες
iff—Κ  Εκπαιδευτές στο Δημόσιο (Ι.Ε.Κ.

Αιτωλοακαρνανίας - παράρτημα 
Αγρίνιου) είναι ο αρχιτέκτονας - μηχανι
κός Ε.Μ.Π. Δημήτρης Παπακωνσταντί
νου και ο οικονομολόγος Ανδρέας Τσώ- 
λης (από το Αγρίνιο) που σημειώνουν:

«Είμαστε απλήρωτοι εδώ και ένα εφτά- 
μηνο, δηλαδή από τον περασμένο Ιούνιο 
(τον τελευταίο μήνα του εαρινού εξαμή
νου 1995) μέχρι και σήμερα και τους τρεις 
μήνες του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου 
1995, συμπεριλαμβανομένων των αντί
στοιχων επιδομάτων και δώρων.

Παρ’ όλες τις διαμαρτυρίες μας σε το
πικό επίπεδο και παρ’ όλες τις διαμαρτυ
ρίες του διευθυντσύ και υποδιευθυντού 
του τοπικού παραρτήματος στη διεύθυνση
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φαντάσματα. Και τα άλλα, τα αχειρο
ποίητα: Οσα υψώνονται όχι για να 
υμνήσουν την κατίσχυση αυτής ή εκεί
νης της παράταξης ή του αρχηγού αλλά 
τη νίκη που μας κάνει να καταλάβουμε 
πως εμείς και οι άλλοι, οι δικοί και οι 
εχθροί, είμαστε ένας κόσμος διαφορε
τικός και γι’ αυτό αλληλέγγυος.

Σκέφτομαι τα εγκόσμια μνημεία που 
έστησε ο Φρανσουά Μιτεράν. Την πυ
ραμίδα του Λούβρου, την Οπερα της 
Βαστίλης. Δεν ξέρω αν θ’ αντέξουν. Πι
στεύω όμως ότι το μνημείο της επανέ
νωσης της πατρίδας του μέσα από τη 
γενναιότητα της μνήμης -  και της ένο
χης μνήμης -  αυτό μπορεί ν’ αντέξει 
στο πείσμα πολλών μεγατόνων μικρό- 
νοιας που κυβερνούν σήμερα την πα
τρίδα του.

Ο Πούσκιν μιλά στον Σλάβο, τον 
Καλμούχο, τον Φινλανδό και τον Τουν- 
γκούζο. Ο Ντοστογιέφσκι αγκαλιάζει 
τον Τουργκένιεφ. Ο Μιτεράν ομολογεί 
τη δράση του στο Βισί και τη δράση του 
στην Αντίσταση. Η Αντιγόνη αγαπά 
τους αδελφούς της, τον εγκληματία 
προδότη και τον εγκληματία πατριώτη. 
Και ο μύθος τους, ο μύθος που γράφε
ται πάντα για μας, καλεί τα διασπαραγ- 
μένα κομμάτια μας, να τολμήσουν το 
λόγο και το διάλογο, έστω και ως κύ
κνειο άσμα.

ΥΓ. Σε μια ώρα που σκεφτόμουν τη 
ζωή της λογοτεχνίας, μια άλλη ζωή ει
σέβαλε στον ιδιωτικό μου χώρο: προ
σωπεία θανάτου και τεκμήρια κτηνω- 
δίας. Τα κομμένα από τους Τούρκους 
κεφάλια των Κούρδων ανταρτών, μνη
μείο αχειροποίητης και δολοφονημένης 
ελευθερίας αλλά και υπόμνηση της φρί
κης του αιώνα μας. Επειδή κάθε γραφή 
είναι προσωπική, καθώς γράφω θυμά
μαι τις μικρές μου φίλες στο Στρατόπε
δο των Κούρδων στο Λαύριο.

του οργανισμού, δεν έχουμε πάρει καμία 
απάντηση για το χρόνο εξόφλησης των 
οφειλομένων.

Επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει οικονο
μική συμμετοχή της Κοινότητας σ’ αυτά τα 
προγράμματα, θέλουμε να ρωτήσουμε τον 
οργανισμό πού οφείλονται οι καθυστερή
σεις και πότε προβλέπεται η έγκαιρη και 
κατά μήνα, όπως συμβαίνει σε άλλους δη
μόσιους οργανισμούς, καταβολή των δε
δουλευμένων».

Για το «εκηείπω»
i?r—Κ  Στο ρήμα εκλείπω αναφέρεται, με 

αφορμή σχόλιο του BAR (4.6.96), 
ο κ. Χαρ. Χαραλαμπόπουλος, δικηγόρος, 
Χαλάνδρι, που επισημαίνει μεταξύ άλ
λων:

«Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται, 
είναι ότι ο τύπος «εκλείψει» δεν μπορεί 
να ταυτίζεται με το “αποθάνει”, γιατί εάν 
ήταν έτσι, δεν θα χρειαζόταν η αλλαγή 
ορολογίας. Είναι γενικά γνωστό ότι κάθε 
λέξη στο Σύνταγμα και τους νόμους έχει 
την ειδική σημασία της. Επομένως, με τη 
λέξη εκλείψει, ο συνταγματικός νομοθέ- 
της πέραν του θανάτου ήθελε να περιλά- 
βει και άλλες περιπτώσεις, όπως: παρατε- 
ταμένη απουσία, αδυναμία άσκησης κα
θηκόντων, εξαφάνιση, απαγωγή κ.λπ.

Στην καθομιλουμένη το εκλείπω δεν 
ταυτίζεται με το αποθνήσκω, π.χ. εκλεί
πουν ή εξέλιπαν οι λόγοι επιφυλακής, οι 
οποίοι λόγοι δεν “πεθαίνουν”, αφού σε 
λίγο μπορούν πάλι να εμφανιστούν και να 
εισέλθουμε και πάλι σε κατάσταση επιφυ
λακής. Απλώς έπαυσαν να υπάρχουν τη 
συγκεκριμένη στιγμή.

Δεν λέμε εξέλιπε ο τάδε, όταν πρόκει
ται περί θανάτου. Χρησιμοποιούμε τους 
όρους: απέθανε ή απεβίωσε. Μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε όμως τη φράση: 
εξέλιπε από τη ζωή. Η λέξη εκλιπών είναι 
ουσιαστικοποιηθείσα μετοχή και σημαίνει 
πράγματι νεκρός (μακαρίτης). Είναι σύ- 
νηθες, κάποια επίθετα ή μετοχές να χά
νουν την κυρία σημασία τους και να απο
κτούν μια άλλη.

Βεβαίως από τη μετοχή εκλιπών (= νε
κρός) δεν μπορεί να συμπεράνουμε ότι 
και το εκλείπω έχει μόνο την έννοια του 
αποθνήσκω».
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Εκ των Ε σω

ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ... «Τα περισσότερα από 
όσα προβλέηονται και διαλαλούνται για το 
Internet είναι υπερβολές. Δεν είναι ούτε τόσο 
υπέροχο όσο οι φανατικοί ισχυρίζονται ούτε τό
σο τρομακτικό όσο οι πολέμιοί του λένε».

•  Αυτή είναι η άποψη του Dinty W. Moore, καθηγη
τή στο Pen State University, καταγεγραμμένη 
στο Βιβλίο του «Τα εικονικά ρούχα του αυτοκρό- 
τορα: Η γυμνή αλήθεια για την κουλτούρα του 
Internet». «Το δίκτυο», επισημαίνει επίσης ο κ. 
Moore, «δεν πρόκειται να μεταθάλει τον τρόπο 
που σκεφτόμαστε ή να αλλάξει τους τρόπους με 
τους οποίους επικοινωνούμε». Λεπτομέρειες, 
από τη στήλη του Πάσχου Μανδραβέλη, στο 
«Εθνος»:

•  «Το τελικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο κ. 
Moore είναι ότι οι θρυλούμενες “Λεωφόροι των 
Πληροφοριών” απλώς επιταχύνουν τα πράγμα
τα, δεν τους αλλάζουν κατεύθυνση. Οπου κι αν 
κατευθύνεται το ανθρώπινο είδος -  και δεν ξέρω 
πού κατευθύνεται -  το Δίκτυο μπορεί να μας πά
ει εκεί ταχύτερα, αλλά ακολουθούμε τον ίδιο 
δρόμο. Η ηλεκτρονική επανάσταση δεν πρόκει
ται να αλλάξει το περιεχόμενο της ζωής μας, 
απλώς αλλάζει το ρυθμό της...».

ΑΝΑΓΝΩΣΗ... Από αφορμή τη νεοεκδο- 
θείσα «Ιστορία της ανάγνωσης στο δυτικό κό
σμο» (συγγραφείς, οι Γουλιέλμο ΚαΒάγιο και Ρο
ζέ Σαρτιέ), ο Μιχάλης Μητσός σημειώνει στα 
«Νέα»:

•  «...Διαβάζουμε, γιατί ξέρουμε ότι μόνον έτσι μπο
ρούμε να γνωρίσουμε τους άλλους. Αναζητούμε 
στα βιβλία τη ζωή, τους δρόμους, τα δένδρα, τις 
φωνές. Διαβάζουμε, για να σκοτώσουμε το χρό
νο μας. Οπως οι αρχαίοι Ελληνες, προσπαθούμε 
να συλλάβουμε τη μελωδία και το ρυθμό των κει
μένων. Οπως οι μοναχοί του Μεσαίωνα, αγγίζου
με τις σελίδες τους, μυρίζουμε το άρωμά τους, 
γευόμαστε το νοήματά τους».

ΑΝΘΗΣΗ.........Το χειρότερο απ’ όλα όσα μπο
ρούν να μας συμβούν, είναι ότι κινδυνεύουμε να 

χάσουμε το χιούμορ 
μας», λέει ο Γιώρ
γος Αρμένης στην 
«Απογευματινή». Και 
θεωρεί, μεν, δυσοίω
νες τις προοπτικές 
των πολιτικών μας 
πραγμάτων, αλλά 
διακρίνει και ενθαρ
ρυντικά στοιχεία:

•  «Το μόνο που με χα
ροποιεί είναι ότι βλέ
πω μια νέα γενιά να 
ανθεί στο θέατρο, 
στη λογοτεχνία και 
την ποίηση».

ΦΟΒΟΙ... «Το πα
ρελθόν είναι μια 
ακτή που βοηθάει να 
βρίσκουμε το στίγμα, 
ημέρα και νύχτα, και 
ίσως να μη χάνουμε 
τον μπούσουλα μελ
λοντικά»... Λόγια του 
συγγραφέα Αρη Φα- 
κίνου, κατά την πα
ρουσίαση του νέου 
Βιβλίου του «Κλεμμέ
νη ζωή». Αντιγρά
φουμε από το 
«Εθνος».

(«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ») *  «Σ™  ΕυΡώ " Π 0λθ1
θέλουν να πλασουν 
τον ιδανικό πολίτη, 

τουτέστιν τον καταναλωτή, που θα αντιδρά με 
τον ίδιο τρόπο. Το στοιχείο που εμποδίζει αυτήν 
την ισοπέδωση είναι η ιστορική ιδιαιτερότητα 
κάθε λαού, η γλώσσα του, οι ρίζες που διατηρεί 
στο παρελθόν. Και αν η Ιστορία ξαναγραφτεί, 
πολλά από τα στοιχεία αυτά που εμποδίζουν, 
μπορεί να ισοπεδωθούν».

Τάδεέφη
ΤΖΕΪΝ
ΦΟΝΤΑ

«Τώρα
συνειδητοποιώ πως 
είχα καταντήσει ένα 
φρικιό της 
γυμναστικής, λόγω 
του κόμπλεξ που 
είχα με το πάχος 
μου. Δεν χρειάζεται 
όμως να 
“χτυπιέσαι” σαν 
τρελός για να είσαι 
σε φόρμα. Η  πολλή 
γυμναστική τρώει 
τον αφέντη...>

ΜεΑαγχοίΙικό
αντίο...

Συνθηκολόγησε με την ιδέα του τέλους ο Δήλιος Κολυμβητής. Και απέφυγε την 
ύστατη στιγμή να κονιορτοποιηθεί από την εγωιστική του μοίρα #  #  #  Ούτως 
ή άλλως, ιστορική η στιγμή για τον μικρόκοσμο της  μεταπολιτευτικής πολιτευτι- 

κής ιστορίας μας: Ο Ανδρέας Παπανδρέου οριστικώς αποχωρεί #  Φ ·  Και από σήμερα οι 
αποτιμητικοί καταιγισμοί: Υπέρ και κατά, συν και πλην, διθύραμβοι και ανακουφιστικά «επιτέ

λους» ·  ·  Φ Ομως, 
αν αξίζει κάτι να καδρα- 
ριστεί, δίπλα στην επι
στολή που αποδέχεται 
το  τέλος, είναι η πραγ
ματική συγκίνηση στα 
πρόσωπα των ιδεολογι
κών παιδιών του. Μία 
σπάνια στιγμή, που επέ
τρεψ ε αφτιασίδωτα τα 
ανθρώπινα να παραδο
θούν στην κοινή θέα 
•  ·  ·  Ούτε ένα χαμό
γελο: η λυτρωτική επι
στολή -τραγικά καθυ
στερημένη σήμανση 
του τέλους- δεν αποσυ
μπίεσε τα  δεινώς δοκι
μαζόμενα (...και από 
ενοχές και παραλεί
ψεις) στελέχη. Εδειξαν 
απορφανισμένα. Και 
αποδέσμευσαν -αδιά
φορα για το  πώς θα 
εκληφθεί- τρυφερότητα 
και σεβασμό. Οδύνη και

συγκίνηση. Σαν νά ’χασαν τον πατέρα τους και αδιαφορούν που ολόκληροι άντρες αναλύονται 
σε λυγμούς Φ Φ Φ Τελικώς, απέφυγαν και αυτοί να γίνει η μοίρα «χύδην μίμος», που «στον 
τροχό της  τους τραντάζει» και τους συνθλίβει (...αυθαιρέτως: θεωρώ βέβαιον ότι τα  υπόγεια 
ρεύματα που κυκλοφορούν στον ερμητικό κόσμο του κ. Σημίτη, καθώς και το  θυμικό του κ. Πά
γκαλου, μπορεί να εκφραστούν και μ' ένα δάκρυ, επιμελώς κρυμμένο από τους πάντες, γ ι’ αυ
τή την οριακή στιγμή. Αντιθέτως, η συναισθηματική βραχνάδα της  κυρίας Βάσως Παπανδρέου, 
είναι αμφίβολο αν θα τη ς  επιτρέψει να δει ότι κατοικεί κι άλλος κόσμος, έξω  από τα  τετραγωνι
κά της  «εκσυγχρονιστικής» φυλακής της) Φ Φ Φ Η βραδινή είδηση σκόρπισε αέρα τις  υπόλοι
πες: την εγγενή αγριότητα των αστυνομικών, όπως εκφράστηκε και στο κορμί του άτυχου Κρη
τικού, τις  αντιδράσεις για την ολοκληρωτική συμπεριφορά των δημίων της  ΕΣΗΕΑ, για τον σο
σιαλιστή πρόεδρο τη ς  Πορτογαλίας (...πλαστικό γαρύφαλλο κι αυτός, σ αντονΣοάρες;), για την 
απομυθοποίηση του Internet, για τη σφαγή στην Τσετσενία, για τον φερέλπιδα έμπορο -εκδότη 
του περιοδικού- που πήρε τη συνέντευξη από την περιώνυμη σύζυγο, «επειδή πουλάει» ·  Φ Φ 
Αυτοί να δούμε, τώρα...

Ε πωνυμως

Το στοίχημα και το Φαγιούμ

Παραμένοντας νέος χωρίς να είσαι πια νέ
ος είναι το μεγάλο στοίχημα. Το στοίχημα 
που αξίζει να κερδηθεί. Οχι στο καζίνο, 

στο ιπποδρόμιο ή στη χαρτοπαικτική λέσχη. Οχι 
στον προθάλαμο του πλαστικού χειρουργού ή του 
μάγου τσαρλατάνου. Το στοίχημα δεν κερδίζεται 
ως έκβαση τυχερού παιχνιδιού, ούτε ως ψευδαι- 
σθησιακή κάλυψη μιας ρυτίδας. Στη ροή του καθη
μερινού βίου, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό κερδίζεται 
το στοίχημα. Οχι σαν καταναγκασμός, όχι σας επι
βεβλημένο απ’ έξω αίτημα, αλλά σαν μια πηγαία, 
σχεδόν αντανακλαστική ανάγκη να μην αφεθείς 
στη φθορά, την παρακμή, το επικείμενο τέλος. 
Αποδέχεσαι την αναπότρεπτη ύπαρξη της φθο
ράς, δεν κάνεις «“αν να μην υπάρχει”, κι όμως κά
θε λεπτό μπορείς να τη μάχεσαι και να κερδίζεις τη 
μάχη. Γιατί η φθορά δεν είναι σωματικό στίγμα, αλ
λά βιολογική συνθήκη ύπαρξης.

Μένοντας νέος σημαίνει να αγαπάς και να φρο
ντίζεις τον εαυτό σου. Να μην τον μισείς που δεν 
είναι πια 20 χρόνων. Να μην τον εκδικείσαι. Να μην 
τον περιφρονείς. (...) Η νεότητα δεν είναι ένα κα- 
τα ναλ ω ί^ .αγα ίθ ίκ  .-B w iitie i συνθήκη- ύπαρξης.

Παραμένοντας νέος σημαίνει να ανακαλύπτεις συ
νεχώς το δικό σου πρόσωπο. Να είσαι όσο πιο κο
ντά γίνεται σε αυτό. Η Ευφροσύνη Δοξιάδη δημο
σίευσε πρόσφατα ένα μοναδικό βιβλίο για τα Φαγι- 
ούμ. Φυλλομετρώντας το, βλέποντας τις συγκλονι
στικές μάσκες των νεκρών της Ελληνιστικής Επο
χής, κάνεις ένα ταξίδι στο όνειρο της αθανασίας. 
Της διαχρονικής νεότητας. Η μάσκα όμως πρέπει 
να θυμίζει το πρόσωπο του νεκρού. Πρέπει να εί
ναι όσο πιο πιστή γίνεται σε αυτόν. Ετσι θα μπορέ
σει η ψυχή να τον αναγνωρίσει όταν με το καλό 
επιστρέψει πίσω και ξανά κατοικήσει το νεκρό σώ
μα.

Παραμένοντας νέος σημαίνει γίνομαι εγώ ο τε
χνίτης του δικού μου Φαγιούμ. Φτιάχνω τη μάσκα 
του προσώπου μου όσο πιο αληθινή, όσο πιο κο
ντά στην πραγματικότητά μου γίνεται. Δίχως φτια
σίδια, ψευτιές, και περιττά κοσμήματα. Και αυτή η 
διαταρακτική μελαγχολία στο Βλέμμα των Φαγιούμ, 
όχι, δεν σημαίνει παθητική αποδοχή του θανάτου, 
αλλά διαλογισμό μαζί του και άρα υπέρβασή του».

. > ν ,  ,Φ Ο ΤΕ ΙΝ Η  ΤΣ Α Λ ΙΚ Ο ΓΛ Ο Υ  - «Ν Ε Α »

Τ ίτλοι Χ θες
ΑΔΕΕΜΕΥΤΟΕ ΤΥΠΟΣ: Μαφία 
έφαγε τους ψαράδες. 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ετοιμο ΤΟ 
κείμενο παραίτησης του Ανδρέα. 
α υ ρ ι α ν ή : Απάτη σε βάρος του 
λαού και του Προέδρου.
ΕΘΝΟΣ: Η Δήμητρα μιλάει για 
όλα.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΑ: Πάει χωρίς 
να ξέρη... γιατί πάει. 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ: Το ’ριξαν στο 
πλιάτσικο.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Θα σας
κάψω αν με κάψετε.
ν ίκ η : «Παίζει» ο Πεπονής σε
περίπτωση μεταβατικού
πρωθυπουργού.
s t a r : «Παύει» 96 γιατρούς για
να καλύψει ρουσφέτια.
ΤΑ  ΝΕΑ: Ανδρέας: Εκλέξτε νέο 
πρωθυπουργό.
ΤΟ ΟΝΟΜΑ: Εκρηξη της Λιάνας 
Κανέλλη.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Βλέπουν 
παραίτηση πριν τις 20.

Ξ ένος Τ ύπος
ΙΝΤ. χ . τ ρ ι μ π ι ο υ ν : Οι Ρώσοι 
κάνουν πίσω στην αντιπαράθεση 
για τους ομήρους 
ΛΙΜΠΕΡΑΣΙΟΝ: Εξοπλισμοί: ο 
Ζιπέ σε ναρκοπέδιο. 
μ ο ν τ : Η Μόσχα επιλέγει την 
ισχύ κατά των Τσετσένων 
ανταρτών
ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑ: Στην 
Τσετσενία η τελική πρόκληση - 
Απεγνωσμένες 
διαπραγματεύσεις, οι Ρώσοι 
περικυκλώνουν τους αντάρτες

Π έρυσι
•  Συζήτηση και ψηφοφορία στη 
Βουλή, για αναστολή των διώξε
ων στις υποθέσεις υποκλοπών 
και ΑΓΕΤ. Σκεπτικισμός και ανα
στολές βουλευτών ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ. 
Τους φόβους για διαρροές εκατέ
ρωθεν περιορίζει το φόβητρο των 
εκλογών.

Π ριν 30 χρονιά
•Ζυμώσεις και ανακατατάξεις 
στους κόλπους της Δεξιάς (ΕΡΕ) 
και αποστατών της «Ε.Κ.» (ΦΔΚ) 
παράλληλα με διασπαστικές τά
σεις, εικάζεται ότι οδηγούν σε εκ
καθάριση της πολιτικής κατάστα
σης.
•  Αντιαμερικανικό μένος στην 
Αγκυρα και όξυνση στις διμερείς 
σχέσεις με αφορμή τη δημοσιο
ποίηση του μηνύματος του προέ
δρου των ΗΠΑ Τζόνσον προς την 
τουρκική κυβέρνηση για λύση του 
Κυπριακού.

Π ριν 60 χρονιά
•  Εντείνεται η προεκλογική εκ
στρατεία των κομμάτων. Οι Φιλε
λεύθεροι ανακοίνωσαν τους συν
δυασμούς τους. Στο υπουργικό 
συμβούλιο της κυβέρνησης Δε- 
μερτζή, οι εισηγήσεις των επιτρο
πών για επαναφορά των διωχθέ- 
ντων δημοκρατικών δημοσίων υ
παλλήλων, από τον Κονδύλη.
•  Κίνδυνος ανατροπής της γαλλι
κής κυβέρνησης ΛαΒάλ, αν και τα 
κόμματα της Αριστερός δεν επι
θυμούν ανάληψη της εξουσίας 
προ των εκλογών του Απριλίου.


