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ΜΛΜΥΦ*ΡΟΤΥΠΙΑ

στον Στάθη Τσαγκαρουσιάνο για το χθες, το σήμερα και το ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ

Πώς φτάσαμε στην υπογραφή της «αυλαίας»
ιης ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ
S 5 ! ο ρεπορτάζ αυτό θα. μπορούσε να έχει τίτ■ λο «το χρονικό μιας προαναγγελβείσας

Β παραίτησης». Της ιστορικής παραίτησης
του Ανδρέα Παπανδρέου την οποία υπέγραψε
μέσα από την εντατική του «Ωνασείου» στις
7.45 το βράδυ της Δευτέρας. Ηταν η μεγάλη
στιγμή του Ανδρέα Παπανδρέου. Και είχε
προετοιμαστεί τις τελευταίες ημέρες τόσο με
θοδικά, που θα. ήταν αδύνατον να μην έχει «αί
σιον τέλος». Ενα αίσιον τέλος από το οποίο ό
λοι έμειναν ευχαριστημένοι:
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πήρξα ένας φυσιολογικός άνθρωπος που αντιδρούσε φυσιολογικά. Δεν ήμουν το θηλυκό που ή
θελε πάντα προστασία, αλλά θηλυκό που υπερά
σπιζε τον εαυτό του κα) ν τέρα και από δέκα άνδρες
μαζί.

•Δηλαδή, όταν διαβάζατε αντά τα
δημοσιεύματα, πώς αντιδροώοατε;
—Κοιτάξτε, στην αρχή ήταν επώδυνο πολύ. Στη συ
νέχεια επέδρασε πάρα πολύ ο Παπανδρέου πάνω
μου, που είναι πάρα πολύ σιω ικός σε όλα αυτά, με
μία σοφία υπεράνω. Δεν μπορώ να μην το πω, έχω
επηρεαστεί και διδαχτεί απ’ αυτόν.
Αλλωστε πιστεύω ότι όλα αυτά τα έχει ανατρέψε, πολλές φορές η νομοτέλεια της ζωής. Διότι και
το ’39, μετά από δίκες, από λάσπη, από φωτογρα
φίες, από τόνους συκοφαντιών, ήρθε η νίκη του
47% που ήταν και μία νίκη προσωπική, πέρα από
πολιτική. Αυτό ήταν μια δικαίωση. Και άνθρωποι
οι οποίοι τώρα βγάζουν το μένος τους για μένα, δεν
θα 'ναι πάντα έτσι. Αυτό είναι μια προσωρινή φά
ση. Ολη αυτή την επίθεση την είχα υπόψη μου ότι επρόκειτο να γίνει μήνες πριν.
•Κ α ι Sev πάναν* τίπ οτα via να την
αποτρέφετε;
—Ε, δεν μπορούσα να κάνω και πολλά πράγματα.
Τι θα μπορούσα να κάνω όταν εδώ έχουμε κέντρα
εξουσιών τα οποία διαθέτουν μηχανισμό και μέσα
στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό προερχόταν κυρίως από
ιο χώρο του Π Α Σ Ο Κ Η αποπομπή του Ανδρέα
Παπανδρέου. Λοιπόν αυτό είχε αρχίσει από παλιά,
ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου,
πολιτικού θανάτου εννοώ, πολύ πριν αρρωστήσει ο
πρόεδρος.
•Κ α ι σας, ποια νομίζετε ό τι θα ’ναι η
προσωπική σας δικαίωση, κ α τ’ αναλογίαν του
W;
—Αυτό δεν το ξέρω. Κατ’αρχήν πιστεύω - και μου
αρκεί αυτό - ότι ο Παπανδρέου θα βγει ζωντανός
από δω.
• Το πιστεύετε πραγματικά;
—Ναι. Με βαρθύ ένστικτο, χωρίς να είμαι μάγος
και χωρίς καμία ασιρολογική πρόβλεψη - γιατί το
θίγουν κι αυτό.
• Το θ ίγει όλη η Ελλάδα.
—Ακριβώς, λοιπόν, επειδή το θίγει και όλη η Ελλά
δα. Πιστεύω ότι έχει ανοιχτά γραμμάτια με τη ζωή,
έχει πράγματα να οώσει ο Παπανδρέου. Τον ξέρω
όπως δεν το ξέρ ει κανείς και ξέρω ότι δεν έχει τ ε 
λειώσει τις εκκρεμότητές του, τον κύκλο της ζωής
του. Εχει να διαδραματίσει ακόμη ρόλο, είτε είναι
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είτε είναι εκτός πολιτικής,
διότι υπάρχουν
ir«*oAi«rm»ovoi αλλά
δεν υπάρχουν ηγέτες. Είναι ο τελευταίος ηγέτης
του αιώνα μας.

★ Ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος
παρέμεινε «ο ηγέτης και ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ» πλήρης δόξης και χωρίς να έχει υ 
πογράψει κείμενο το οποίο ανέφερε τη λέξη
«παραίτηση» -αντίθετα τονιζόταν ότι «η δική
μου αδυναμία αυτής της περιόδου δεν πρέπει
να γίνει τροχοπέδη για τη χώρα, την κυβέρνη
ση και το ΠΑΣΟΚ» (πσυ σημαίνει, ότι «μπορεί
και να ξαναγυρίσω»).
★ Το ΠΑΣΟΚ, που βγήκε από τη δύσκολη θ έ 
ση να λύσει μόνο του το γόρδιο δεσμό και προ
χωρεί πλέον με τη συναίνεση και του π ροέ
δρου του στην εκλογή νέου Πρωθυπουργού.
★ Τα παιδιά του Πρωθυπουργού που εκπρο
σωπήθηκαν στην ιστορική συνάνηση ιη ς πα
ραίτησης από τον Γιώργο Παπανδρέου ο οποί
ος και επισήμως είχε αναλάβει την ευθύνη να
μιλήσει στον πατέρα του, αλλά και από τον
Αντρίκο που καμιά σχέση δεν έχει με την πο
λιτική «αλλά έπρεπε να είναι εκεί» για τις σχε
τικές εντυπώσεις.
★ Η σύζυγος του πρωθυπουργού, η οποία επί
σης δεν θα έπρεπε να είναι εκ εί αλλά ήταν υ 
ποδηλώνοντας τον καθοριστικό ρόλο που έ 
παιξε για να πειστεί ο Ανδρέας Παπανδρέου
να παραιτηθεί -γεγονός το οποίο «διαφήμισε»
και ο Τηλέμαχος Χυτήρης, στο χθεσινό μπρίφινγκ.

Η αντίστροφη páxpnon
Η υπογραφή μπήκε προχθές, αλλά η αντί
στροφη μέτρηση για την ιστορική παραίτηση
του Ανδρέα Παπανδρέου ουσιαστικά άρχισε
από την περασμένη Πέμπτη (11/1) όταν η Δή
μητρα Λιάνη, για πρώτη φορά από τη στιγμή
που άρχισε η περιπέτεια του «Ωνασείου», συναίνεσε να «πειστεί ο (τότε) πρωθυπουργός να
παραιτηθ ί», όπως αναφέρουν απολύτως έ 
γκυρες πληροφορίες μας. Τα στελέχη που γνώ
ριζαν πολύ καλά τον Ανδρέα Παπανδρέου ή
ταν βέβαια υτι «το μόνο πρόσωπο που θα μπο

ρούσε να του πει να παραιτηθεί χωρίς να τον
πληγώσει πολύ κα: να το ακούσει κιόλκζς ήταν
η Δήμητρα». Γ ι’ αυτό και προσπάθησαν να τη
μεταπείθουν.
Οι πιέσεις που δεχόταν η Δήμίμρα Λιάνη εντάθηκαν ιδιαίτερα μετά τη γνωστή συνέντευ
ξη του γραμματέα του Π ΑΣΟ Κ Κώστα Σκανδαλίόη (7/1) η οποίο έθετε χρονοδιάγραμμα ο
λοκλήρωσης των εξελίξεω ν. Τ α πρόσωπα με
τα οποία δεχόταν να συζητήσει τις εξελίξεις ή
ταν κυρίως οι Κώστας Λαλιώτης, Γιώργος
Λιάνης, Πέτρος Λάμπρου, Αντώνης Λιβάνης
και Χρήστος Παπουτσής (μια-δυο συζητήσεις
έκανε και με το γιο του πρωθυπουργού τον
Γιώργο Παπανδρέου αλλά οι σχέσεις τους εί
ναι τυπικές).
Ε κεί λοιπόν που η Δήμητρα Λιάνη ακόμη
και στις 10/1, δηλαδή, την προηγούμενη ημέρα
πριν κάνει τη στροφή των 180 μοιρών, διέψευδε τον προσωπικό γιατρό του συζύγου της Δημήτρη Κρεμαστινό λέγοντας, ότι «δεν μπορεί
ο πρόεδρος να κάνει πολιτικές συζητήσεις μέ
χρι το τέλος της εβδομάδας», είπε το μεγάλο
«ναι». Ενα «ναι» που το α π έδειξε με πράξεις;
11/ 1: η Δήμηιρα Λιάνη διοχετεύει a ta μέ
σα ενημέρωσης την πληροφορία ότι είπε στον
πρωθυπουργό «πρόεδρε ο Τ ύπ ος γράφει όιι
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ζητούν την παραίτησή σου».
13/ 1: το περιβάλλον της διοχετεύει στον Τύ
πο ότι έγινε πολιτική συζήτηση στην εντατική
(...κι οΐζ δεν «pjioQOvoE» νο, γίνει ττριν ο;τγ<5 ελάχιστες ημέρες). Σύμφωνα με αυτήν ο Αντώ
νης Λιβάνης λέει αρκετά πράγματα στον πρό
εδρο για την πολιτική κατάσταση, κροΰοντας
για πρώτη φορά το «καμπανάκι».
14/ 1: «βαθιά λυπημένος είναι ο Ανδρέας
Παπανδρέου», υποστηρίζουν άτομα του σ τε
νού περιβάλλοντος της συζύγου του. Η ίδια η
Δήμητρα Λιάνη φ έρεται να λέει στα στελέχη
και σε φίλους της ότι «τώρα αρχίζει ο Γολγο
θάς μου» υπονοώντας Οτι ;ιΛι jülUi-jCi Tj iúQO. ÍÍÜv

9 / 1/ 96 : διευκρινίζει σιο «Μέγκα» ότι η δή
λωση της περί «γραμματίων» που έκανε στην
«Ε» ήταν «βασικά ανθρώπινη και σύναιν« *5τ'
ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει δώόει μία μάχη
και την έχει κερδίσει γιατί έχει την αίσθηση
και την πίστη ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη».
10/ 1/ 96 : ενώ οι θεράποντες γιατροί του
Πρωθυπουργού με δηλώσεις τους στην «Ε» δί
νουν το πράσινο «φως» στα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ να αρχίσουν να επικοινωνούν με τον
Ανδρέα Παπανδρέου και να τον Γ-νηιιεοώνουν, η Δήμητρα Λιάνη δηλώνει σιο «Μέγκα»,
ότι «ο Πρωθυπουργός δεν θα είναι σε θέση α
πό άποψη κατάστασης της υγείας του να κάνει
π*.>Λΐακο^,
μέχρι το τέλος της εβδο
μάδας».
Την άλλη ημέρα αλλάζει στάση και αρχίζει
να βοηθάει και η ίδια στην προετοιμασία της
παραίτησης του Ανδρέα Παπανδρέου.
Γ ια τ ί s in e τ ο «ιν α ι»
Επειδή, λοιπόν, αυτή η αιφνίδια αλλαγή στη
στάση της αημηιρας Λιαν,η ¿,ροκαλεσε ερωτη|i€£Tl-*v,7 jvCXVCU-.C- ΟΤΤνΟΟτόΧ-, Τΐ) ΟΤΤΟΙΟ
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ξής:

να παραιτηθεί»...
Το ίδ!ο βράδυ άτομα του στενού περιβάλλο
ντος της λένε κι εκείνα στην «Ε» ότι «η παραί
τηση του Ανδρέα Παπανδρέου είναι θέμα ί
σως και ωρών, μια και το κλίμα που έχει δια
μορφωθεί στον έκτο όροφο του “Ω νασείου”
είναι σε πλήρη σύμπνοια με αυτό που υπάρχει
έξω ». Στο ερώτημά μας και «αν δεν παραιτη
θεί ο πρόεδρος;» απαντούν: «Αποκλείεται να
μη γίνει αυτό, διότι ο τρόπος που γίνεται η
προσέγγιση δεν του αφήνει περιθώρια να μην
παραιτηθεί».
19/ 1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραιτείται

Πρώτον, τις προηγούμενες ημέρες μιλώντας με
τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πσυ κατέ φθαναν στο
«Ωνάσειο» έλεγε ότι «ιο ΠΑΣΟΚ οφείλει να
δείξει σεβασμό στον ιδρυτή και πρόεδρό του»
και ότι «κανένας -ούτε η ίδια- δεν θα μπορού
σε να μπει μέσα στην εντατική και να του πει
να παραιτηθεί», « θ α ήταν πολύ σκληρό, δεν
θα το δεχτώ», φέρεται να είπε.
★ Ο Αντώνης Λιβάνης, ο Κώστας Λαλιώτης
και όλοι οι άλλοι με τους οποίους έκανε αυτές
τις συζητήσεις τη διαβεβαίωναν ότι «φυσικά
και σέβεται όλο το ΠΑΣΟΚ τον πρόεδρό του»
και θα ήταν «μεγάλο πλήγμα για όλους να προ
χωρήσουν χωρίς και τη σύμφωνη γνώμη του».
★ Οταν αρχίζει να κάμπτεται, με πρόταση του
Κώστα Λαλαότη όπως αναφέρουν οι πληρο
φορίες μας, αποφασίζεται να συνταχθεί ένα
κείμενο το οποίο θα υπέγραφε ο Ανδρέας Πα
πανδρέου και θα σήμαινε την παραίτησή του,
χωρίς όμως, αυτό να φαίνεται από το κεάιενο.
Επιπλέον το κείμενο «θα άφηνε ανοιχτό το πε
ριθώριο της επιστροφής του Ανδρέα Παπαν
δρέου», γεγονός που ευχαρίστησε ιδιαίτερα τη

Πιο ποΑΒά ήταν
τα Ηόχι» της
Και όμως, μέχρι πρότινος η στάση της Δ ή
μητρας Λιάνη ήταν άκαμπτη. Και αυτό το αποδεικνύουν οι δηλώσεις της τις οποίες έκανε
κατά καιοούς:
19/ 12/ 95 : στην « Ε » ; « θ α στηρίξω τον
Ανδρέα Παπανδρέου σε οποιαδήποτε απόφα
σή του», (ασχέτω ς αν βοήθησε στη συνέχεια
και εκείνη για να τον πείσει να παοαιτηθεί).
3 / 1/ 96 : στο περιοδικό «Colt»: « θ α είμαι ο
τελευταίος άνθρωπος που θα πάρει πρωτο
βουλία να πει οτιδήποτε στον Ανδρέα που θα
του κάνει κακό. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα έ 
γκλημα. Αρνούμαι να συμπράξω. Δεν ίο κάνω.
Ηθελα να ξέρω γιατί στο Χέρφιλντ που κάνα
με δυόμισι μήνες να γυρίσουμε, δεν συνεδρία
σαν τα όργανα και δεν πήραν αποφάσεις, Τ ώ 
ρα το κάνουν από την τρίτη μέρα».
7/ 1/ 96 : Η «Ε» δημοσιεύει ασφαλείς πληρο
φορίες που φέρουν τη Δήμητρα Λιάνη να έχει
εξοργιστεί με τη συνέντευξη του Κώστα Σκανδαλίδη. «Φέρνουν προ τετελεσμένου τον πρό
εδρο», φέρεται να είπε.
8/ 1/ 96 : δηλώνει στην «Ε»: «Ο Ανδρέας Πα
πανδρέου έχει ανοιχτά γραμμάτια σιη ζωή».

Η κρίσιμη ημερομηνία
που πείστηκε
η Δήμητρα να πει
το / «ναι»
ο Ανδρέας,
/
/
ενω αγνωστα μενουν
τα ανταλλήγυατα

Annryrrvr Α>ΠΥΤ).

Αφού σύμφωνηθηκε to γενικό περίγραμμα
της επιστολής - παραίτησης του Ανδρέα Πα
πανδρέου στον έκτο όροφο του «Ωνασείου»,
ανέλαβαν να το συντάξουν ο Τηλέμαχος Χυ
τήρης και ο Νίκος Αθανασάκης. Τήρησαν τα
ατύπως «συμφοτνηΟέντα» και την περασμένη
Κυριακή το διάβασαν και στη Δήμητρα Λιάνη
ιη οποία και το ενέκρινε.
Μετά και από αυτό «ήταν θέμα ωρών» η πα
ραίτηση του /τνορεα υο/ιανόρέου. Κι όταν ε
κείνος ζήτησε ένα κείμενο παραίτησης νατό υ
πογράψει (το πρωί της Δευτέρας) ήιαν ε'τοιμο
κιόλας.
Τι_μένει σαν μια τελευταία γεύση; Οτι ήξε
ραν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πως αν δεν έλεγε
εκείνη το μεγάλο «ναι», ο πρόεδρός τους ίσιος
να αρνιόταν να παραιτηθεί και θ’ αναγκάζο
νταν να προχωρήσουν χωρίς εκείνον, πράγμα
που αρκετοί δεν το ήθελαν. Ηξερε όμως και η
Δήμητρα Λιάνη ότι χωρίς τη δική της συναίνε
ση δεν θα είχε «αίσιον τέλος» η υπόθεση της
παραίτησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Κα; αυ 
τό το διαπραγματεύτηκε. Εστω και αν αυτά
που της έδωσαν ήταν μόνο η προσωπική δια
φήμισή της για το θετικό ρόλο που έπαιξε και
μια ελπίδα (χωρίς μέλλον) για το ενδεχόμενο
να ξαναεπιστρέψει, ο Ανδρέας 1Ιαπανδριίου
στην πρωθυπουργία.
, Και απ’ ό,τι φαίνεται -γιατί ποτέ δεν ξέραν«
με όλα όοίχ ;τ&ίζονΐαί <ττο
vWuv
μάλλον η πρώτη φορά που η Δήμητρα Λιάνη έ Η ε .ν / ν « '
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«ΜΕΓΑΛΗ
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥΑΝΑΡΕΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Η ϊίδηση της παραίτη
σης του Ανδρέα Παπσνδρέου μεταδόθηκε από
όλους, σχεδόν, τους κοινο
τικούς τηλεοπτικούς σταθ
μούς. Αμέσως μετά την
ανακοίνωσή της η είδηση
είχε εγγροφώ στα «τελετ & * ·- τα ϊΐίηοεογραφικά
κείμενα, που όίαυέτουν ΰ·
περισσότεροι ευρωπαϊκοί
τηλεοττπκοί σταθμοί. Η πα
ραίτηση, με αναφορά στην
ασθένεια του Ελληνα πρω
θυπουργού, περιλαμρυνότσν στο τηλκοππκά και ρα
διοφωνικά ειδησεογραφικό δελτία, nob μεταδόθη
καν μετά π ς 10 το βράδυ

ΚΥΠ ΡΟ Σ

«Τίποτε δεν αλλάζει»

«Τέλος μιας εποχής»

ΚΩ Ν ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠ ΟΛΗ
παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου
σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής,
γράφει στην «Γκάρντιαν» η Χ έλεν α Σμιθ.
Είναι, λέει, ο τελευταίος των χαρισματικών
ηγετών στη μεταπολεμική Ευρώπη. Λίγοι
πολιτικοί αγαπήθηκαν και μισήθηκαν τόσο
έντονα όσο ο κ. Παπανδρέου. Τ ο Π Α Σ Ο Κ
ήταν Κίνημα ενός ανθρώπου, χτισμένο γύρω
από τον αρχηγό του και απέπνεε το κλάμα
της προσωπολατρείας. Κανείς από τους
επιγόνους που δίνουν τώρα τη μάχη για τη
διαδοχή, γράφει η «Γκάρντιαν», δεν έχει
την προσωπικότητα και το ταλέντο αντσυ
του μαέστρου της πολιτικής τακτικής.
Η Κέριν Χ όσυπ στους «Φσϊνάναιαλ Τάιμς»
γρά φ ει ότι η αποχώρηση του κ. Παπανδρέου
θα σημάνει την αρχή κατακλυσμιαίων
αλλαγών στην ελληνική πολιτική ζωή.
Ο λες οι μεγάλες βρετανικές εφημερίδες
συμφωνούν ότι το προβάδισμα στη μάχη της
διαδοχής έχουν οι κ.κ. Σημίτης και Αρσένης.
Ο ι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» γράφουν ότι ο κ.

Η

Σημίτης είναι δημοφιλής μεταξύ των
βουλευτών του Π Α ΣΟ Κ , κα θώ ς δημοσίως
επιχείρησε να π ιέσ ει τον κ. Π απανδρέου να
παραιτηθεί, αλλά και υίόιΐ έχ ει όώ οει μάχη
για τον εκσυγχρονισμό του κόμματος. Ω ς
πρωθυπουργός, λ έει η εφημερίδα, ο κ.
Σημίτης 8α προσπαθήσει να φ έρ ει την
Ελλάδα πιο κοντά στους Ευρωπαίους
εταίρους της.
Οι «Τάιμς» γράφουν ότι ο κ. Αροένης
θεω ρείται από τους πιστούς στον κ.
Παπανδρέου και θα συνεχίσει κατά τον ίδιο
τρόπο, ενώ ο κ. Σημίτης έχει ζητήσει
ευρύτατες αλλαγές μέσα στο κόμμα πριν
-----ί ----Γ,Λ
ΐ υ ΐ ο ΙΙΛ, ζνΐίΐ[λδγο^ &ηΑΟ|>(^.

εν είχαν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους
οι τουρκικές εφημερίδες για εκτενείς
αναφορε'ς και σχόλια σχετικά με την παραί
τηση του Ανδρέα 1 Ιαπανόρέου, έτσι το θ έ 
μα καλύφθηκε με μερικά μονόστηλα σε με
ρικές εφημερίδες.
«Αποσύρθηκε ο I Ιαπανόρέου έπειτα από
τριακονταπενταετη πολιτική καρτέρα, κ ύ σ 
την οποία σχημάτισε κυβέρνηση τρεις φο
ρές», έγραφε χθες η «Σαμπάχ» σε ανταπό
κρισή της από την Αθήνα. Την είδηση τη ;
παραίτησης δημοσίευσαν επίσης η «Χ ουριέτ», η «Μ ιλιέτ» και η «Τζουμχουριέτ».
Χρόνο και διάθεση δεν ένει και η πολιτιΛΙ| ί|ΥίΛ»νΑΑ, /|Α>0 ί ^81
νΤ|£
ΐίλ.
μέρες το καυτό πρόβλημα του σχηματισμού
νέας κυβέρνησης. Από σήμερα ενδεχομέ
νως θα υπάρξουν αφιερώματα και εκτενή

Δ

Η «Νέέιλι Τ έλεγκραφ » σημειώ νει ότι τόσο ο
κ. Α ρσένης όσο και ο κ. Σημίτης θα ήθελαν
την ευλογία του κ. Π απανδρέου - αλλά για
να πιχροιιν ιην εύΛογία αυτή θα π ρ έπ ει ίσως,
ω ς αντάλλαγμα, να δώσουν την εγγύηση ότι
η κυρία Παπανδρέου θα π άρει βουλευτική
έδρα.
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ομολογουμένως είναι γνωστό όνομα αυτό
του 1Ιαπανόρέου. Χαρακτηρισμοί όπως

«Γενναία πράξη»

«εχθρός της Τουρκίας» και σχόλια του τύ
που «πάντα ο Παπανδρέου εκμεταλλεύεται
για εσωτερική κατανάλωση τη δήθεν απει
λή της Τουρκίας» είναι συνηθισμένο φαινό
μενο. Για τους υποψηφίους στη θέση του νέ
ου πρωθυπουργού μάλλον δεν υπάρχουν
στοιχεία. Τουλάχιστον μεταξύ των πολιτι
κών. Ο Κώστας Σημίτης πάντως, διατηρεί,
απ’ ό,τι γνωρίζουμε, φιλική σχέση με έναν
πολύ γνωστό και αξιόλογο ιστορικό της
Τουρκίας.
«Οιιοιος και να ’ναι πρωθυπουργός στην
Ελλάδα, δεν πρόκειται να υπά ρξει ουσιώ 
δης αλλαγή της πολιτικής της Αθήνας προς
την Τουρκία», δήλωσε Τούρκος αρμόδιος
στο πρακτορείο ΑΝΑΤΟΛΗ και πρόσθεσε
ότι «παρ’ όλο που οι Ελληνες συντηρητικοί σε σύγκριση με τους σοσιαλιστές - έχουν μια
πιο θερμή στάση προς την Τουρκία, δεν ση
μειώθηκε καμία αλλαγή, ούτε με τον Καρα
μανλή ούτε με τον Παπανδρέου ούτε και με
τον Μητσοτάκη».

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ενναία πράξη, αντάξια της Ιστορίας του, χαρακτήρισε η
κυπριακή κυβέρνηση διά του εκπροσώπου της
I ϊαννάκη Κασουλίδη την απόφαση του Ανδρέα
Παπανδρέου να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία και
ευχήθηκε η Κοινοβουλευτική Ομάδα, του Π ΑΣΟ Κ να
εκ λ έξει τον καλύτερο ως νέο πρωθυπουργό, με τον οποίο,
όπως είπε, ο πρόεδρος Κληρίδης θα έχει διαβουλεύοεις
στην Αθήνα για το Κυπριακό,
Σ ε ερώτηση για το πρόσωπο που θα επιθυμούσε να δει η
κυπριακή πλευρά στην πρωθυπουργία της Ελλάδας, ο κ.
’Κασσυλίδης απάντησε: «Εκείνον που θα εκ λέξει η
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ», ενώ σχολιάζοντας
άλλη ερώτηση κατά πόσο η α σθένεια του Α. Παπανδρέου
και η αποχώρησή του επηρέασαν ή θα επηρεάσουν π ς
εξελ ίξεις στο Κυπριακό, απάντησε αρνητικά, Π ρόσθεσε
όμως ότι η πείρα ταυ ήταν ιδιαίτερα χρήοαιη χαι εξέφχκϋτε
την ελπίδα έα ι θα συνεχίσει να προσφ έοει tic συμ.βσυλές
του.
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· . ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΙΑΗΖ
Της Τουρκίβζ
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στις χθεσινές εφημερίδες.
Χαρακτηριστική η δήλω
ση του προέδρου του Ευ
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Χλόους Χενς στην Ολομέ
λεια του Στρασβούργου,
που απηύθϋνε μήνυμα
αναγνώρισης και σεβοσμού σπ ς προσπάθειες
του Ελληνά πρωθυπουρ
γού γιο την ενίσχυση της
ευρωπαϊκής ιδέας.
Ο πρόεδρος του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου ανοφέρθηκε στη μεγάλη προ
σφορά του Ανδρέα Παπαν
δρέου στην ιστορία της
Ελλάδος και της Ενωμένης
Ευρώπης. «Στη διάρκεια
της σημαντικής αυτής πε
ριόδου της ελληνικής ιστο
ρίας, είπε, η Ελλάδα ολο
κλήρωσε με εππυχία τη με
τάβασή της από τη δικτα
τορία στη δημοκρατία και
πήρε τη θέση του πλήρους
μέλους στην Ενωμένη Ευ
ρώπη. Στη διάρκεια της
πρωθυπουργίας του Α. Ποπσνδρέου η Ελλάδα δια
δραμάτισε ένα ζωτικά ρόλο
απτήν Ευρώπη. Αλλά και η
Ευρώπη ευαισθητοποίησε
τις ευθύνες της απέναντι
σπς μεσογειακές χώρες».
Αναφέρθηκε, επίσης, σπς
δύο ελληνικές προεδρίες
στην Ενωμένη Ευρώπη,
του 1988 μμ 1994. «Σημεί
ωσαν, wi*£, μεγάλη πρόο
δο. Το 1988 η Ελλάδα πρω
τοστάτησε σπ ς οικονομι
κές δϊαβοαλεύσεις. Το
1994 η ελληνική προεδρία
είχε σνσλόβει τις διαπραγ
ματεύσεις που έφεραν
στην Ευρώπη με εππυχία
τη Σουηδία, τη Φινλανδία
κοι την Αυστρία». Ηταν ο Α.
Πσπσνδρέου, που διαμόρ
φωσε την ευρωπαϊκή πο
ρεία της Ελλάδας, τόνισε ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου. Ολος ο
βελγικός Τύπος ανσφέρεται στην αποχώρηση του
Ελληνα
πρωθυπουργού
οπό την ελληνική πολιτική
σκηνή. Περισσότερο εκτε
ταμένη αδησεσγρσφία δη
μοσιεύεται στη γαλλόφωνη
«Λε Σουβά» με τίτλο: «Ο
Παπσνδρβου εγκαταλείπει
τη θέοη του πρωθυπουρ
γού». Και υπότιτλους:
«Εξοδος από την πολιτική

Π. ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΗΠΑ: Αλλαγή σελίδας και μεταρρυθμίσεις στην οικονομία «βλέ πουν» πέραν ίου Ατλαντικού
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ελπίδα on τελκά θα
επελθουν οικονομικές
αλλαγές» στη ρφα,
tiraiyerra η έγκυρη,
συντηρητική πολτπκοοηνομκή εφημερίδα της
Νέας Υόρκης «Γουάλ Ιτρπ
Τζόρναλ».
«Ο πρωθυπουργός Α. Πα
πανδρέου, ο νονός της ελληνι
κής πολιτικής για περισσότερο
από μια δεκαετία, παραιτήθηκε
χθες, τερματίζοντας πιθανώς
μια περίοδο αβεβαιότητας, που
έχει αναστατώσει την ελληνική
οικονομί^», παρατηρεί η εφ η 
μερίδα που αντανακλά αιι-υψεις
αμερικανικών οικονομικών και
επιχειρηματικών κύκλων, οι
οποίοι θεωρούν και χαρακτηρί
ζουν την Ελλάδα οικονομικά
και πολιτικά «χαώδη και άχρη
στη
περίπτωση»
(«basket
case»). Εκτίμηση, που κατά κύ
ριο λόγο απέδιδαν στην «αντι
φατική» πολιτική κυρίιος της
πρώτης θητείας Παπανδρέου,
αλλά βεβαίως και στην «πραγ
ματικότητα που επικρατεί στην
Ελλάδα».
Ανεξάρτητα από τα όποια
κενά που υπάρχουν στην πα
ραίτηση Παπανδρέου και τις
ερμηνείες που δίνονται, ο αμε
ρικανικός Τύπος είδε στο σύνο
λό του πως με την παραίτηση
του πρωθυπουργού «μια εποχή
στην ελληνική πολιτική έφθασ ε σ το τέλος τη ς» , όπω ς γρά
φ ει χαρακτηριστικά η «Νιου
Γιορκ Τά ιμ ς».
Οι δύο έγκυρες αυτές εφ ημ ε
ρίδες σημειώνουν τη «μάχη δια
δοχής», που δίνεται αυτή την
εποχή στο κυβερνών κόμμα,
και τονίζεται πως «έχει τώρα
σ ιεν έψ ε; μεταξύ του πρώην
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υπουργού Βιομηχανίας Σημίτη
και του υπουργού Αμυνας
Αρσένη», όπως λέει η «Νιου
Γιορκ Τάιμς».
«Βραχυπρόθεσμα», παρατη
ρεί η «Τζόρναλ», «καθώς εντείνεται η μάχη διαδοχής., είναι πι
θανή η εσωκομματική διαμά
χη... αλλά υπάρχουν ελπίδες ότι
η νέα κυβέρνηση ίσως να επι
διώ ξει τις (απαιτούμενες) οικο
νομικές αλλαγές, μετά τη μάχη
της διαδοχής».
Η «Τζόρναλ», που δίνει ιδι
αίτερη βαρύτητα και προσοχή
στις θετικές οικονομικές προσ
δοκίες από την παραίτηση του
κ. Παπανδρέου, παρατηρεί ότι
«παρά το γεγονός πως οικονο
μικοί αναλυτές ελπίζουν σε
διόρθωση της οικσνρυίας. εκτι
μούν ότι καθένας από τους υπο
ψήφιους είναι πιθανόν να κάνει
δραστικές αλλαγές» και προ
σ θέτει ότι «η οικονομική πολιτι
κή της Ελλάδας υπαγορεύεται
κατά πολύ από τα κριτήρια της
Ευρωπαϊκής Ενω σης, που πρέ 
πει να πληρούνται από τα μέλη
της αν θέλουν να προσχωρή
σουν στη νομισματική ένωση
στο τέλος της δεκαετίας».
«Τώρα, με την αποχώρηση
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Π απανδρέου», π ροσθέτει η
«Γσυόλ Στριτ Τζόρναλ», «οι
αναλυτές ελπίζουν ότι το πρό
γραμμα ιδιωτικοποίησης της
Ελλάδας θα επανέλθει στο σ ω 
στό δρόμο», εν ώ ' παράλληλα
διαπιστώνει ότι «η κυβέρνηση
ίσως και να μην έχει άλλη εκλο
γή, γιατί με δεδομένο το τερ ά 
στιο χρέος του δημόσιου τομέα
να έχει περικοπεί μέ^ρι το κό
καλο, η Αθήνα έχει εξαντλήσει
όλες τις πηγές εσόδων της».
Οι εφημερίδες της Ν έας
Υ όρκης, όπως και ο λοιπός
αμερικανικός Τύπος, που ω στό
σ ο κάλυψε το γεγονός κυρίως
από τα τηλεγραφήματα των δ ιε
θνών ειδησεσγραφικών πρα
κτορείων, αναφέρονται εν συντομί(Χ ίτττ.ν κποιιίοα ΙΊαπανδρέαυ και στην επιρροή, που εί
χε στην ελληνική πολιτική σκη
νή, παρατηρώντας ότι κατά την
πρώτη θητεία του στην κυβέρ
νηση έπ αιξε το αντιαμερικανικό,
αντικοινστικό
και
αντιΝ ΑΤΟϊκό χαρτί, ενώ αντί
θετα, κατά τη δεύτερη θητεία
του, με την εξαφάνιση της Σ ο 
βιετικής Ενωσης, αδυνατώντας
να «παίξει τους Αμερικανούς
χαχά των Σοβιετικών» προοοιρ-
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Συγκεκριμένα, η πρώτη σ ε κυκλοφορία
εφημερίδα της Ιταλίας «Κοριέρε ντελα Σ έ
ρα» με τίτλο «Ο Παπανδρέου αναγκασμέ
νος να εγκαταλείψει» και υπότιτλο «Η Δή
μητρα εξαγριωμένη με τους σοσιαλιστές»,
γράφει Οτι η παραίτηση είναι θαρραλέα
πράξη. Η εφημερίδα, στην οποία πρόσφα
τα η κ. Λιάνη έδ ω σε συνέντευξη, σημειώνει
ακόμη: «Τι θα κάνει όμως η Δήμητρα Λιά-
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τη Γαλλία, τα ραδιοτηλεο
πτικά μέσα ενημέρωσης
αναφέρθηκαν στην παραίτηση
του πρωθυπουργού Ανδρέα
Παπανδρέου υπογραμμίζο
ντας την ισχυρή προσωπικότη
τά του στην ελληνική και διε
θνή πολιτική σκηνή και ότι
«μετά το θάνατο του Φρανσουά Μιτεράν και την αποχώ
ρηση από την ενεργό πολιτική
του Μάριο Σοάρες. είναι ο τε
λευταίος μεγάλος σοσιαλιστής
ηγέτης της Ευρώπης πσυ
απέρχεται από την πολιτική.
Την ιστορική του απόφαση
όλοι χαιρετίζουν με σεβασμό.
Πέντε είναι οι υποψήφιοι για
τη διαδοχή, αλλά η επιλογή θα
γίνει μεταξύ του Κώστα Σημί
τη τον πρώην υπουργό Οικο
νομικών που έχουν επωνομάσει “Ελληνα Ροκάρ” για το
πρόγραμμα λιτότητας και που
είναι ευνοούμενος των δημο
σκοπήσεων, και στον Γεράσι
μο Αρσένη, τον υπουργό Αμυ
νας, φαβορί του κόμματος με
τον Ακη Τσοχατζόπουλο».
Η εφημερίδα «Μοντ» αναφέρ»ται σε τρίστηλο άρθρο
της στην παραίτηση του Α.
Παπανδρέου και στις διεργα
σίες για την ανάδειξη πρωθυ
πουργού. «Πέντε υποψψριοι
διεκδικούν τη θέοη του πρω
θυπουργού», αναφέρει, «με
την πρωτοκαθεδρία τριών: ο
Τσοχατζόπουλος, άτομο του
μηχανισμού, ο Κώστας Σημί
της, επικεφαλής του εκσυγ
χρονιστικού ρεύματος, και ο
Γεράσιμος Αρσένης, ο οποίος
ιιττοοτί να υπολογίζει στην
υποστήριξη των λαϊκιστών. Οι
δυο άλλοι υποψήφιοι, οι Από
στολος Κακλαμάνης και Γιάν
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Ανδρεος Παπανδρέου μη ΜτπΑ Κλίντον στις Βρυξέλλες
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π οιες αλλαγές στην πρώτη θη
τεία του, και έτσι «η οικονομική
του πολιτική θεωρείται ευρέω*
m
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,,„
ιου ξαχολουθεί να παραλύει την ανά
πτυξη της Ελλάδας».

«Ερωτηματικό, η στάση της Δήμητρας»
κ ές εφημερίδες, με αποτέλεσμα να είναι
καθαρά ειδησεογραφικά δημοσιεύματα
και με ελάχιστες εκτιμήσεις.
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»

«0 τελευταίος μεγάλος
ευρωσοσιαλιστής αποχωρεί»
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ΡΩΜΗ. Η είδηση έφ θα σε αργά στις ιταλι
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μάστηκε ανάλτ ι α, παρατηρεί η
«Τάιμς». Η ίδι ι εφημερίδα πα
ρατηρεί και αυτή ότι δεν έλα 
βαν χώρα κατά τη διακυβέρνη
σή του οι προσδοκω μενες με
ταρρυθμίσεις, πέραν από κ ά 

νη, είναι το ερωτηματικό».
Η «Ρ επ ούμπλικα» με τίτλο «Ο Παπαν
δρέου παραιτείται, η Αθήνα χωρίς ηγέτη»
και υπότιτλο «αβέβαιη η διαδοχή, ανοιχτός
πόλεμος στο ΠΑΣΟΚ», σημειώνει ότι μέχρι
ίτην τελευταία στιγμή ήταν αμφίβολη η πα
ραίτησή του. Παρά τις προσπάθειες των πι
στών του συνεργατών και υπουργών να τον
κρατήσουν στην πρωθυπουργία, οι πιέσεις
για παραίτηση έγιναν ιδιαίτερα, έντονες,
όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από την
κοινή γνώμη.

I I «Ουνιτά» γράφει ότι η σύγκρουσ
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τη διαδοχή θα είναι μεταξύ Αρσένη και Ση
μίτη. Ποιος θα βγει νικητής; Ολα δείχνουν
ότι θα τα καταφ έρει ο δεύτερος, όμως αυ 
τές τις ώ ρες σ ’ ολόκληρο τον χώρο του κόμ
ματος γίνονται συναντήσεις και συνεδριά
σ εις, Ετσι, οεν αποκλείεται να ριχθουν ¿.αη
μάχη και ο Κακλαμάνης με τον Τοοχαχζό ·
πουλο.
...Ο γηραιός Π απανδρέου παραδόθηκε
βάζοντας σ ε μπελάδες την αγαπημένη του
Δήμητρα, η οποία, αν νικήσει ο Σημίτης, θα
β ρ εθεί πολιτικά μόνη της.
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νης Χαραλαμπόπουλος, προ
έρχονται από το χώρο του Κέ
ντρου». Η εφημερίδα «Λιμπερασιόν» σε άρθρο της με τον
τίτλο «Ο Α. Παπανδρέου
εγκαταλείπει την εξουσία»,
αναφέρεται στην παραίτησή
του χαρακτηρίζοντας τον ως
«κ» χαρισματικό ηγέτη της ελ
ληνικής Αριστερός».
Η εφημερίδα «Φτγκαρό»
δημοσιεύει πρακτορειακό τη
λεγράφημα με την είδηση της
παραίτησης του Πρωθυπουρ
γού και την αναμενόμενη συ
νεδρίαση διαδοχής. Ο εκπρόοοπος τον υπουςγτίυν Εξωτε
ρικών Ζαν Ρουμελάρ, απαντώ-

ντας σε ερώτηση της «Ε» για
την αντίδρασή του σχετικά με
την παραίτηση του Πρωθυ
πουργού, δήλωσε: «Δεν θα
ήθελα να κάνω σχόλιο για την
εσωτερική ελληνική πολιτική.
Αλλά με την ευκαιρία αυτή,
επιθυμώ να εκφράσω τις ευχές
όλων μας στη Γαλλία για την
πλήρη αποκατάσταση της
υγείας του κ. Παπανδρέου. Εί
μαστε πεπεισμένοι ότι οι σχέ
σεις φιλίας και συνεργασίας
που ανέπτυξε ο κ. Παπανδρέ
ου με πολλές γαλλικές κυβερ
ν ή σ ει θα βρουν εποικοδομη
τικές προεκτάσεις».

ΗΡΑ Φ ΕΛΟΥΚΑΤΖΗ

Γ Β Ρ Μ Α Ν ΙΑ

Θέλουν Σημίτη
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Η παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου από την πρωθυ....... απασχόλησι '· " · · ’
'
'
’ και τα
noupyía
γερμανικά ΜΜΕ. Οι £
περιορίστηκαν απλά στην
αναφορά, πάντως, γίνεται σ ιους δύο βασικούς υποψηφίους για την
πρωθυπουργία, τους Γ. Αροένη και Κ, Σημίτη. Η μεγάλη εφη
μερίδα του Βερολίνου « Τ α γ χ ε σ τ ν ΰ τ ο υ γ κ » έγραψ ε τη
ακομη γίνει γνωστή η υποβολή παραίτηση
Δευτέ^χχπ ριν ακόμη
παραίτησης του
Ανι
Παπανδρέου, ότι «τις
περισσότερες πιόανότητες να
ς περκχ
ι
εκλέγει πρωθυπουργός έχει■λο κ. Σ
Σημίτης]
κάθωο στην Αθήνα
πιστεύουν ότι είναι ο μόνος που μπορεί να τα βάλει <
σ ε επικειμενες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία
Το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό κανάλι Ν-ΤΛί. αφού μετέδω 
σε χθες την είδηση παραίτησης του Ανδρέα Παπανδρέου,
ανέω ερε και αυτό, ως πιθανότ '.ρους διαδοχουι
και Αοοένη. Πά
επιθυμητός διάδοχος ί
πολιτικούς όλων τω ν κομμάτων ο κ. Σημίτης. Αυτό όχι μόνο
για τί γνω ρίζει τη ί ερμανία, αλλά και για τί θεω ρείται γνώ οιης
της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, ένθερμος ευρωπαϊστής.

Π. ΒΛΛΛΣΟΠΟΥΛΟΖ

Σήμερα το μεσημέρι, άνοιξαν
στο Σκόπια και την Αθήνα τα
γραφεία σύνδεσης των δύο
χωρών, όπ ω ς προβλέπουν η
ενδιάμεση συμφωνία που
υπεγράφη τον περασμένο
Σ επτέμβριο στη Νέα ΥόμΚΓ| Κΰϊ
τα πρωτόκολλα συνεργοσίσς.
Το εγκαίνια του ελληνικού
νοοφείου στα Σκόπια
γιορτάστηκαν με μικρή τελετή.
Προηγήθηκε έπαρση της
γαλανόλευκης και ανάρτηση
του ελληνικού θυρεού στην
πρόσοψη του κτιρίου, όπου
στεγαζόταν το γενικό ελληνικό
προξενείο.
Μια άλλη εκκρεμότητα είναι ότι
δεν έχει οριστεί επικεφαλής
του γραφείου σύνδεσης των
Σκοπιών, θέση για την οποία
συνεχίζονται οι «κόντρες» στο
σκοπιανό υπουργείο
Εξωτερικών και η αποστολή θα
διευθύνεται προσωρινά από
τον πρώτο σύμβουλό της κ.
Σοκόφσκι, ο οποίος βρίσκεται
ήδη στην Αθήνα. Τα σκοπιανά
μέσα ενημέρω σης χ θ ες και
προχθές μετέδιδαν την είδηση
τη ς π σ ρ ο ίτη σ η ς του Ελληνα

πρωθυπουργού Ανδρέα
Παπανδρέου γτα την οποία
όμω ς δεν υπήρξε καμία
επίσημη ή ανεπίσημη
ον ι ιδροοη.

Αλλωστε το ενδιαφέρον στα
Σκόπια επικεντρώνεται στον
κυβερνητικό ανασχηματισμό
που αναμενόταν να
ανακοινωθεί μετά τη χθεσινή
συνεδρίαση του υπουργικού
συμβουλίου και, όπω ς
πιστεύεται, θα είναι μεγάλης
έκτασης, θα ξεκαθαρίσει π ς
σχ έσ εις των δύο μεγάλων
κομμάτων του κυβερνηπκού
συνασπισμού - των
Σοσιαλδημοκρατών και
Φιλελευθέρων. Χ θες
εκπρόσω πος της
Σοσιαλδημοκρατικής Ενωσης
δήλωσε όπ το κόμμα του θα
εξετάσει τη μέχρι τώρα πορεία
της κυβέρνησης και θα πάρει
σ χ επ κ ές αποφάσεις μέχρι το
τέλος του μήνα, ενώ το
Φιλελεύθερο Κόμμα, παρά π ς
ο ξείες επ ιθέσ εις στελεχών των
Σοσιαλδημοκρατών, ακόμα και
του πρωθυπουργού Μπρόνκο
ί ξ έ · « η η » την

υποστήριξη στο πρόσωπό του.
Τ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

«Μεγάλος φίλος
του Υρίτου Κόσμου»
^ η ν εκτίμηση ηγετών και κυβερνήσεων του Τρίτου
■ Κόσμου στην προσωπικότητα του Ανδρεά Παπανδρέου
επανεπιβεβαίωναν χ θ ες με δηλιόσεις τους στον
ανταποκριπί του Ιρανικού Π ρακτορείου Ειδήσεων
(ΙΚ Ν Α ) Ναβάμπ Χαν οι επικεφαλής των διπλωμιπικών
αντιπροσωπειών στην Αθήνα του Ιράν, της Παλαιστίνης,
του Πακιιπάν και της Ινδίας.
Ο πρέσβης του Ιράν, Κ άσεμ Μ οχέμπ Αλμ αναφέρθηκε
στην περσινή κλληνοϊρανική πρωτοβουλία για την
ειρήνευση στη Βοσνία και τόνισε: «Γνώ ρισατον Ανδρέα
Παπανδρέου μόλις το 1990, και τότε κατάλαβα ότι ήταν
ένας φίλος για το Ιράν», επισήμανε.
« θ εω ρ είτα ι ω ς ο ηγέτης που υποστήριξε περισσότερο στο
δυτικό κόσμο το παλαιστινιακά ζήτημα», είπε
χαρακτηριστικά ο πρέσβης της Παλαιστίνης Αμπντάλα
Αμπντάλα. (δ πρέσβης του Πακιστάν, Ρασίντ Αχμεντ,
δήλωσε: «Ο Α νδρέας Παπανδρέου ήταν ένας υπέρμαχος
των υποθέσεω ν του Τρίτου Κόσμου και η απουσία του θα
μας είναι αισθητή».
Ο επιτετραμμένος της π ρεσβ εία ς της Ινδίας Κ.Ν,
Βασουντέβα χαρακτήρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου
«μεγάλο φίλο της Ινδίας».

Γ ΙΟ Υ Γ Κ Ο Σ Λ Α Β ΙΑ

«Περίοδος αβεβαιότητας»
ε περίοδο γεμάτη αβεβαιότητα εισέρχεται η Ελλάδα,
εκτιμά οε σχόλιό του το ειδησεογραφικό πρακτορείο
«Τανγνουγκ». μετά την απόφοιτη του Ανδρέα Παπανδρέου
να αποχωρήσει από την πολιτική σκηνή.
Ο Ελληνας πρωθυπουργός, αναφέρει το «Τανγιοϋγκ»,
είναι ένας αγαπητός και χαρισματικός ηγέτης που πάντοτε
μετρούσε το σφυγμό ΧΟυ λαού, γνώριιζε τα προβλήματα
του, είχε κύρος και καθοδηγούσε με αποφασιστικότητα
ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα της Ελλάδας.
Τ ο «Τανγιούγκ» αναφέρει ακόμη ότι και μεταξύ των
στελεχών μνυ Π Α Σ Ο Κ εκςιράζονται φόβοι ότι η
μεταπαπανδρεϊκή εποχή θα μπορεί να είναι θυελλώδης
και ασταθής αν δεν γίνουν εγκαίρως οι απαραίτητες
ενεργειες.

Σ

Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ ΙΑ

«Πατέρας της δημοκρατίας»
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ρώτη είδηση ήταν χ θ ες σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της
Αυστραλίας η παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου.
Τύπος, τηλεόραση και ραδιάφκονο πιχοέβαλαν με
ξεχωριστή έμφαση την παραίτηση του Ελληνα
πρωθυπουργού, δίνοντας αρκετά στοιχεία γιο τη ζωή του
και την πολιτική του δράση. Ε κ μέρους της αυστραλ ιάνής
κυβέρνησης έκανε δηλώσεις ο ελληνικής καταγωγής
υπουργός Μ ετανάστευσης, γερουσιαστής Νίκος Μ ηόλκας,
ο οποίος κα λεσε το Λαο ττ;ς Αυστραλ,ίας να εκφράσει υιν
εκτίμησή του για τη μεγάλη προττωπικνίτητα της ελληνικής
/ιοκίιικής οκηνιις. Ο Α νδρεας ΙΙαπανδρεοτς τοντσε,
καταγραφεί ιττην Ιστορία τος ο πατέρας της δημοκρατίας
στη μεταπολεμική Ελλάδα».

Π

