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Τους τύλιξε ο Ανδρέας Και ο Σημίτης 
στο νέο Ε.Γ. 

Αρνήθηκε 
ο Αλευράς

και
αι σε 6Αα

ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗ 
Ο ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 

ΜΟΛΙΣ, Ο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Στις 120

ΣΤΙΣ ΖΕΛΙΔΕΖ 12-13

Αγγίζουν το Χέρφιλντ 
οι νέες καταθέσεις 
για τον Κοσκωτά

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ, ΣΕΑ. 10-11

ΑΦΟΥ άσκησε σκλη
ρή κριτική στον Αν- 
δρεα Παπανδρέου 

για την ήττα και τις «πα
ρέες» του, τελικά η Κ.Ε. 
υπέκυψε και ψήφισε «ναι 
σε όλα» μετά από ελιγμό  
του προέδρου του ΠΑ- 
ΣΟΚ στη δευτερολογία  
του.

Η  Κ.Ε. του Π Α ΣΟ Κ  εξέλε
ξε νέο Ε.Γ. στις 2.30 το πρωί.

Στα νέα μέλη του είναι και ο 
Κ. Σημίτης, ενώ δεν εξελέγη- 
σαν οι Κ ακλαμάνης, Τσούρας 
και Σωτηρλής. Αρνήθηκε την 
υποψηφιότητά του ο Γιάν. Α 
λευράς.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΖΤ/Σ ΣΕΑ. 4-7
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ι /  «Φ τα ίε ι γ ια  

τη ν  ή ττα  μ α ς»
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ Ειόήοεις - Πολκική Ειόηοεις - Πολιτική 29η ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ

η ΐ ι

Μετά την κριτική, η υποταγή
e

Των
Γ. ΚΑΡΕΛΙΑ 
Κ. ΚΟΛΕΤΣΗ

ΠΑΡΑ την οξύτατη κριτική, 
που επικεντρώθηκε στο 
πρόσωπό του, ο Ανδρέας 
Παπανδρέου επιβλήθηκε 

τελικά και στην 29η Σύνοδο της 
Κεντρικής Επιτροπής ως ο μόνος 
και απόλυτος κυρίαρχος στο ΠΑ
ΣΟΚ, αν και αναγκάστηκε χθες να 
κάνει επουσιώδεις υποχωρήσεις.

Η Κεντρική Επιτροπή ψήφισε αργά 
γ Ιες το βράδυ, με μεγάλη πλειοψηφώ 
υπέρ ψήφισε και ο Σημίτης), το σχέδιο 

πολιτικής απόφασης, το οποίο κατά την 
επίσημη ανακοίνωση του Γ ραφείου Τύ
που του ΠΑΣΟΚ βασίστηκε: Στην ει
σήγηση και τη δευτερολογία του προέ
δρου και του ΕΓ, καθώς και στις τοπο
θετήσεις και τις συγκεκριμένες προτά
σεις των μελών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο 
ψήφισαν σχεδόν όλοι όσοι άσκησαν 
κριτική στο πρόσωπο του Ανδρέα Πα
πανδρέου και τον κατηγόρησαν ως κύ
ριο υπεύθυνο της εκλογικής ήττας.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου, εμφανέστα
τα ενοχλημένος από τις ευθύνες που 
του απέδωσαν πολλά μέλη της Κ.Ε. για 
την εκλογική ήττα, πήγε χθες στην Α- 
νάβυσσο με νέα πρόταση, διαφορετική 
από την εισήγηση που παρουσίασε και 
για την οποία τα περισσότερα στελέχη 
της Κ.Ε. δήλωσαν ότι θα την καταψηφί
σουν.

Διευκρίνισε, ότι στην εισήγησή του 
μίλησε για κατάργηση του Εκτελεστι
κού Γ ραφείου μετά την εκλογή εκτελε
στικής γραμματείας από την Κεντρική 
Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου το 
Σεπτέμβριο. Και ζήτησε να εκλεγεί νέο 
Εκτελεστικό Γ ραφείο σ' αυτή τη Σύνο
δο, κάτι που την προηγούμενη μέρα δεν 
θεωρούσε σκόπιμο.

Αντίδραση
Γεννήματα

Μάλιστα στις μεσημεριανές δηλώ
σεις του προκατέλαβε και την απόφαση 
αυτής της Κεντρικής Επιτροπής στο 
θέμα του Ε.Γ., γιατί μιλούσε κατηγορη
ματικά για νέο Ε.Γ., ενώ εκκρεμούσε α
πόφαση της Κ.Ε. αν δεχτεί ή όχι τις πα
ραιτήσεις των μελών του Εκτελεστικού, 
που τις είχαν θέσει στη διάθεσή της.

Στο σημείο αυτό αντέδρασε η ομάδα 
Γιώργου Γεννήματα, Κώστα Σκανοαλί- 
δη, Θανάση Τσούρα και, κατά ασφαλείς 
πληροφορίες, και ο Γιάννης Αλευράς, 
με το σκεπτικό ότι: «Δεν μπορούμε ε
μείς να φορτωθούμε με την παραίτησή 
μας όλες τις ευθύνες. Πρέπει η Κ.Ε. να 
κάνει ψηφοφορία και να αποφασίσει αν 
μας αποδίδει ευθύνες, άρα πρέπει να πα
ραιτηθούμε ή όχι.
Αλλιώς δεν θα θέσουμε υποψηφιότη
τα».

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα και μετά από

Εκλέχτηκε το νέο 
Εκτελεστικό Γραφείο. 
Ψηφίστηκε από την 
πλειοψηφία της Κ.Ε. 
«Διορθωτική» εισήγηση 
του Ανδρέα, χθες.
Νέο μέλος του Ε.Γ. 
ο Σημίτης, ενώ 
αρνήθηκε ο Αλευράς

Ο μάγειρας τού «ναι σε όλα» Κ. Λαλιώτης με τον ολιγομίλητρ /. Χαρα- 
λαμπόπουλο στην Κ. Επιτροπή, στην Ανάβυσσο

Ο Γιωργάκης με τον Κακλαμάνη, που καταψηφίστηκε από τα μέλη της 
Κεντρικής Επιτροπής

Καταψηφίστηκε ο Κακλαμάνης 
αποδοκιμάστηκε ο Γεννήματος

ΝΕΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ Γραφείο α
πέκτησε στις 2 .30  τα ξημερώματα 
το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο απουσιά
ζουν: Ο Γιάννης Αλευράς (6εν δέ
χτηκε να είναι υποψήφιος) και οι: Α
πόστολος Κακλαμάνης, Θανάσης 
Τσούρας και Δημήτρης Σωτηρλής, 
οι οποίοι δεν εξελέγησαν.

Το νέο μεγάλο όνομα στο Ε.Γ. ε ί
ναι ο Κώστας Σημίτης, ο οποίος την 
προηγούμενη της εκλογής του είχε 
ασκήσει δριμύτατη κριτική για την 
πολιτική του ΠΑΣΟΚ και προσωπι
κά του Ανδρέα Παπανδρέου.

Εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο μι
κρός αριθμός ψήφων που συγκέν
τρωσε ο Γιώργος Γεννηματάς.

Η νέα σύνθεση του Ε.Γ. είναι: 
Κώστας Λαλιώτης (92), Παρα- 
σκευάς Αυγερινός (89), Κώστας 
Σημίτης (79), Ακης Τσοχατζόπουλος 
(70), Παντελής Οικονόμου (84),

Θόδωρος Πάγκαλος (60), Γιώργος 
Γεννηματάς (59), Γιάννης Σουλαδά- 
κης (59), Γιάννης Νικολάου (50), 
Κώστας Σκανδαλίδης (48).

Τα αναπληρωματικά μέλη είναι: 
Μελίνα Μερκούρη (73), Βαγγέλης 
Μαλέσιος (50), Φώτης Χατζημιχά- 
λης (45).

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι που δεν 
εξελέγησαν πήραν τους εξής ψή
φους:

Τακτικοί: Στέφανος Τζουμάκας 
(43), Ανδρέας Φούρας (39), Μανώ
λης Δασκαλάκης (38), Θανάσης 
Τσούρας (35), Γιώργος Κυριόπου- 
λος (32), Απόστολος Κακλαμάνης 
(31), Δημήτρης Σωτηρλής (23).

Αναπληρωματικοί: Θανάσης Πα- 
παγεωργίου (35), Μανόλης Τρικού- 
κης (29), Μανόλης Χατζηνάκης 
(24), Δημήτρης Μαυράκης (20).

Ψήφισαν 113 μέλη σε σύνολο 
140. Ακυρα 6.

μιας ώρας συζήτηση, πείστηκαν να δε
χτούν εκλογή νέου Εκτελεστικού Γ ρα
φείου, χωρίς άλλη προηγούμενη ψηφο
φορία στην ΚΕ. Ομως ο Γιώργος Γεν
νηματάς, Θανάσης Τσούρας και Γιάν
νης Αλευράς δήλωσαν ότι αρνούνται 
να βάλουν υποψηφιότητα εκ νέου.

Παρενέβη ο Κώστας Λαλιώτης και 
πρότεινε επίμονα την υποψηφιότητα 
των Γεννηματά - Τσούρα, πράγμα που 
απεδέχθη η ΚΕ. Ενώ ο Γιάννης Αλευ
ράς είναι ο μόνος από τα μέλη του Εκ
τελεστικού Γραφείου που δεν έθεσε υ
ποψηφιότητα. Η ψηφοφορία για την εκ

λογή του νέου ΕΓ άρχισε μετά τα μεσά
νυχτα.

Οι νέοι υποψήφιοι ήταν 11, οι: 
Κώστας Σημίτης, Στέφανος Τζουμά
κας, Γιάννης Ποττάκης, Ανδρέας Φού
ρας, Γιάννης Νικολάου, Μανώλης Δα
σκαλάκης, Γ. Κυριύπουλος. Τα παλαιά 
μέλη είναι: Κώστας Λαλιώτης, Γιώργος 
Γεννηματάς, Ακης Τσοχατζύκουλάς, 
Απόστολος Κακλαμάνης, Κώστας 
Σκανδαλίδης, Θανάσης Τσούρας, Γ. 
Σουλαδάκης, Χρηστός Σωτηρλής, Πα- 
ρασκευάς Αυγερινός, αναπληρωματικά 
μέλη: Θόδωρος Πάγκαλος, Μελίνα

Μερκούρη και Παντελής Οικονόμου.
Νέοι υποψήφιοι για αναπληρωματικά 
μέλη είναι: Μανώλης Χατζηνάκης, 
Βαγγέλης Μαλόσιος, Φώτης Χατζημι- 
χάλης και Θανάσης Παπαγεωργίου.

Σημειώνεται ότι από την αρχή της 
Συνόδου, οι Κώστας Λαλιώτης, Παντε
λής Οικονόμου και Παρασκευάς Αυγε
ρινός δήλωσαν ότι παραιτούνται έτσι ή 
αλλιώς και πρέπει να εκλεγεί νέο ΕΓ.

Χθες πολλά μέλη της ΚΕ στις ομι
λίες τους μίλησαν για: «Εισήγηση - α
ναπαλαίωση» (Χρήστος Μαρκόπου- 
λος). «Είχαμε απλές παρέες, εναλλασ-

ΜΗ Ν Υ Μ Α  που δ€ν πε
ριέχει κανένα νέο  
στοιχείο εξέδωσε η 

Κεντρική Επιτροπή του ΠΑ
ΣΟΚ.

Μ ε αυτό:
#  Προαναγγέλλεται «ένας νέος 
επιθετικός, αλλά και ουσιαστι
κός εκλογικός αγώνας».
•  Τίθεται ως πρόταση «να 
Φράξουμε το δρόμο στην παλι
νόρθωση της Δεξιάς» και 
•  Απευθύνεται έκκληση στην 
Αριστερά να αντιληφθεί ότι η 
σημερινή τακτική της «δεν 
συμβιβάζεται με τη θέληση και 
τις αρχές των δυνάμεων που 
τη στηρίζουν.

Το μήνυμα αναφέρει:
«Τα αδιέξοδα, που έχουν 

δημιουργηθεί στην πολιτική 
ζωή του τόπου, θα ξεπερα- 
στούν με τον αγώνα των

λαϊκών δυνάμεων. Ο συνδυα
σμός αυτού του αγώνα με τη 
συντεταγμένη και οργανωμένη 
πορεία του Κινήματός μας θα 
φέρει τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Σ' 
αυτή την πορεία καθοριστικό 
ρόλο θα παίξουν η πολιτική πα
ρουσία και οι πρωτοβουλίες 
του προέδρου του Κινήματος, 
Ανδρέα Παπανδρέου.

Χάσαμε πράγματι μια μεγά
λη μάχη στις εκλογές, δεν χά
σαμε όμως τον πόλεμο για την 
αλλαγή και το δημοκρατικό εκ
συγχρονισμό. Δεν πετύχαμε 
τον εκλογικό μας στόχο. Το 
40% του ελληνικού λαού όμως 
είναι μια αφετηρία για μια νέα 
δυναμική και νικηφόρα πορεία.

Η σκληρή αλλά γόνιμη αυ
τοκριτική και κριτική που πρα
γματοποιήθηκε κατά το διήμε
ρο της Συνόδου, επιβεβαίωσαν 
τη ζωντάνια και την εσωτερική

δημοκρατία του Κινήματος 
μας. Ενδυνάμωσαν ταυτόχρο
να την ενότητα του Κινήματος 
και δίνουν τη δυνατότητα να 
ξεκινήσει η αντεπίθεση του 
ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, στους θ ε 
σμούς, στο μαζικό κίνημα και 
στην κοινωνία, με ιδεολογι
κούς, πολιτικούς και κοινωνι
κούς όρους.

Η αντεπίθεση στηρίζεται 
και ενισχύεται από την πορεία 
αναγέννησης του ΠΑΣΟΚ. Η α
ναγέννηση προϋποθέτει δύο 
βασικούς πολιτικούς όρους:

Πρώτο: Αντληση της νέας 
ορμής από τις λαϊκές δυνάμεις, 
που είναι το μοναδικό μας στή
ριγμα. Με στήριξη και συναίνε
ση, αλλά και με τη συμμετοχή 
του μέσα στο ίδιο το κόμμα, 
ώστε αυτό ν' αποκτήσει και 
πάλι λειτουργία Κινήματος 
Λαού.

δεύτερο: Συντεταγμένη πο
ρεία της οργάνωσης με διπλό 
στόχο: Ενα νέο, επιθετικό αλ
λά και ουσιαστικό εκλογικό α
γώνα, αλλά κι ένα ανοιχτό, δη
μοκρατικό, καταστατικό Συνέ
δριο. Ενα Συνέδριο που θ ' α
νοίξει νέους ορίζοντες, θα εκ
συγχρονίσει τον πολιτικό μας 
λόγο, θ' αναπροσαρμόσει κα
θοριστικά την πολιτική μας 
στρατηγική και θα σφραγίσει 
την πορεία για τη ριζική ανα
νέωση.

Μ ' αυτό τον τρόπο θα φρά
ξουμε το δρόμο στην παλινόρ
θωση της Δεξιάς, που θα σή- 
μαινε οπισθοδρόμηση, αυταρ- 
χισμό, αναίρεση των λαϊκών 
καταχτήσεων και επιστροφή 
της χώρας στο άρμα της εξάρ
τησης.

Ασκήσαμε και ασκούμε 
σκληρή κριτική στις επιλογές

της ηγεσίας του Συνασπισμού, 
γιατί αυτές οδήγησαν στην πα
ραχάραξη της λαϊκής ετυμηγο
ρίας και στη χωρίς αρχές συγ
κυβέρνηση.

Η δημοκρατική και προ
οδευτική όμως προοπτική για 
τη χώρα μας αποτελεί τη μονα
δική ελπίδα του λαού.

Οι πολιτικοί φορείς που συ
ναπαρτίζουν το Συνασπισμό, 
πιστεύουμε ότι εγκαίρως θα 
αντιληφθούν ότι η σημερινή 
τακτική της ηγεσίας τους δεν 
συμβιβάζεται με τη θέληση, τις 
αρχές και τα οράματα των κοι
νωνικών δυνάμεων που τους 
στηρίζουν.

Εμείς πάντως τώρα ξεκινάμε 
το νέο αγώνα και απευθύνου
με ένα νέο πατριωτικό δημο
κρατικό προσκλητήριο σε κάθε 
δημοκράτη, πατριώτη, πολίτη 
αυτής της χώρας.

σόμενες ισορροπίες συσχετισμών, συν
δικαλισμό στο κόμμα και προεδρικό 
πατερναλισμό» (Σπύρος Καλούδης). 
«Η εισήγηση του προέδρου δεν αποτε
λεί τίποτα άλλο παρά μόνο ένα κείμενο 
των «επίσημων κοινοτοπιών». Η ευθύ
νη του προέδρου για το πρόσφατο εκ
λογικό αποτέλεσμα είναι καθοριστική» 
(Στέφανος Μάνικάς).

Ηδη από προχθές το βράδυ μέλη της 
ΚΕ διατύπωναν την άποψη ότι «τελικά 
ο Ανδρέας Παπανδρέου θα κάνει διορ
θωτικές παρεμβάσεις και θα περάσει 
ό,τι θέλει», πράγμα που έγινε. Από το

Μήνυμα αναγέννησης μ€ έκκληση στην Αριστερά
Καλούμε τις οργανώσεις 

μας, τους φίλους και τους οπα
δούς μας να πρωταγωνιστή
σουν στη νέα αγωνιστική και 
δημιουργική πορεία.

Καλούμε επίσης όλες τις ορ
γανωμένες πολιτικές δυνάμεις 
και πρόσωπα που συγκλίνουν 
σ' αυτή την πορεία, να δια
μορφώσουμε από κοινού, με 
ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο, 
θέσεις που θα εμπλουτίσουν 
την πολιτική στρατηγική των 
δυνάμεων της ανανέωσης, της 
δημιουργίας, της δημοκρατίας 
και του σοσιαλισμού. Αυτή η 
στρατηγική θα οδηγήσει σε νι
κηφόρο αγώνα τόσο στις εκλο
γές που έρχονται όσο και για 
την ολοκλήρωση της πορείας 
για την εθνική ανεξαρτησία, τη 
δημοκρατία και το σοσιαλι
σμό».

Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, παρά τις θαρραλέες αντίθετες απόψεις προς την εισήγηση του Ανδρέα και του Εκτελεστικού, την ψήφι
σαν στην πλειοψηφία τους

πρωί χθες ο Κώστας Λαλιώτης πρότει- 
νε να δημιουργηθεί επιτροπή (Σημίτης, 
Σκανδαλίδης, Καστανίδης, Γεννημα
τάς, Τσούρας, Νικολάου κ.ά.) για να 
διαμορφώσει σχέδιο πολιτικής απόφα
σης, βασισμένο στις απόψεις που ακού
στηκαν στη Σύνοδο και να τεθεί σε ψη
φοφορία.

Η σύνταξη του κειμένου αυτού προ- 
κάλεσε πολλές συγκρούσεις και παρα
σκήνιο, αλλά τελικά στις 9 το βράδυ ο
λοκληρώθηκε και τέθηκε σε ψηφοφορία.
Πριν όμως γίνει αυτό, ψηφίστηκε ένα 
σύντομο μήνυμα, όπως το απεκάλεσαν, 
το οποίο κάνει μια γενικόλογη αναφορά

στην αναγέννηση και το μέλλον του 
ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως επιβεβαιώνει 
την απόλυτη κυριαρχία του Ανδρέα 
Παπανδρέου. (μόνο δυο δεν το ψήφισαν 
σε σύνολο 140).

Στη συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία 
το οργανωτικό μέρος του σχεδίου της

πολιτικής απόφασης και ψηφίστηκε 
(δυο κατά Σφάγγος, Καλούδης, τρεις α
ποχές Ναός, Βουνατσος, Κηπουρός, 
Χαραλαμπίδης). Και τέλος ψηφίστηκε 
το πολιτικό μέρος (1 ψήφο κατά, Ξαρ- 
λής, 4 λευκά και 1 αποχή).

Το σχέδιο της πολιτικής απόφασης

ψηφίστηκε είναι διαφοροποιημένο
εξής <

που
στα εξής σημεία από εκείνα της εισήγη 
σης του Ανδρέα Παπανδρέου:

Το σχέδιο 
της απόφασης
— Τα μέλη της εκτελεστικής γραμμα
τείας της ΚΟΕΣ θα είναι 23 (13 τα μέλη 
του ΕΓ) από 40.
— Ο αριθμός των προσωπικοτήτων και 
γενικά των διορισμένων θα είναι 60 από 
150.
— Και άλλαξε, όπως μας πληροφόρη
σαν μέλη της ΚΕ, «επί το αυστηρότε
ρο» το θέμα των ευθυνών του Ανδρέα 
Παπανδρέου για το εκλογικό αποτέλε
σμα.

Το Γ ραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ σχο
λιάζοντας τη Σύνοδο αναφέρει:

«Οι σημερινές αποφάσεις της Κ.Ε. α- 
ποδεικνύουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα 
ελεύθερο, ζωντανό, δημοκρατικό κίνη
μα που μπορεί να διαλέγεται και να α
ποφασίζει πάντα στην κατεύθυνση της 
σύνθεσης όλων των απόψεων που δια
τυπώνονται στις εσωκομματικές του 
διαδικασίες.

Οι αποφάσεις της Κ.Ε. είναι ένα μή
νυμα ενότητας, σιγουριάς και προοπτι
κής».

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου 
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα 
Παπανδρέου, Τηλέμαχος Χυτήρης, ό
ταν ρωτήθηκε αν ο πρόεδρος είδε 
σχέδιο της πολιτικής απόφασης πριν 
θεί σε ψηφοφορία είπε: Το είδε και 
ενέκρινε.

Λίγο αργότερα, ο Κώστας Λαλιώτης, 
απαντώντας στην ίδια ερώτηση, είπε:

«Οχι. Γιατί, εμείς τι είμαστε;».

το
τε-
το

PAAIOÁOH98AI

ΣΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ £ (
Ραδιομαγνητόφωνο αυτοκινήτου SANYO από JLUrUTδρχ. μετρ— 25.758
Ηχεία ΤΑΜΟΝ HiFi STEREO το ζεύγος από30τ3ΤΟΓδρχ. μετρ---------15.155
Μικροσυσκευές Δ. Γερμανίας BRUNE και SHG έκπτωση μετρ—  ___ 50%
Μαγειρικά σκεύη BEST έκπτωση μετρ___________________________ 35%
Cooler CELCIUS από57^51ί δρχ_________________________‘____29.000
Ραδιόφωνο FM-AM με φακό - προβολέα Makcoson 8338
και σειρήνα από 445ίΓδρχ___________________________________ 2.670
Τ. Walkman Makcoson 3238 από&566δρχ_______________
Φουρνάκι επιτραπέζιο με 2 εστίες και γκριλ Εισαγωγής 
από 25Μ &  δρχ. _____________________________________

3.900

Τηλεόραση ασπρόμαυρη 12" μπαταρίας αυτοκινήτου και 
ρεύματος από 2Τ060δρχ_____________________________

21.000

21.000
Ραδιομαγνητόφωνο stereo FM-AM Audio Sonic 2780 
από 16,600 δρχ_______________________________
Air Condition split 9 000 BTU από 150:000 δρχ__________

και εκατοντάδες άλλες ευκαιρίες με δοσοεκπτώσεις.

_ 13.500 
.125.000

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 
Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ  Μ Α Σ !

Τ

Ρ Α Α Ιθ Α « Η 8 Α Ι
Π Ρ Ω Τ Ο  Η Τ Α Ν  Π Ρ Ω Τ Ο  Ε Ι Ν Α Ι
ΜΜΜΜΜΜ ΚΑΙ Σ ΤΙΣ  Ε Κ Π ΤΩ Σ Ε ΙΣ !

6 καταστήματα:
• ΣΤΑΔΙΟΥ - ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ·  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ ·  ΠΑΤΗΣΙ0Ν - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ « ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ & ΚΗΦΙΣΟΥ 

(ΑΙΓΑΛΕΩ) ·  ΛΕΟΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 250-254 ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΡΟ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ) ·  23ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ.

ί
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ΚαΑπί
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Ποιος ψταϋα;
β ^Γ Υ Ρ ΙΕ  Πρόεδρε της 

Κυβερνήσεως, από την 
*  ®  παρούσα στήλη και 

στις 19-4-Β9 έγραψα στον 
προκάτοχό σας, για το χρέος 
των εννιακοσίων χιλιάδων 
(900.000) δραχμών που κάθε 
Ελληνας, βρέφος, ενήλικας, 
ετοιμοθάνατος, χρωστάει για 
τα ελλείμματα σε δραχμές και 
δολάρια.
Εκεί έθεσα το ερώτημα, τι 
είναι δυνατόν να γίνει για να 
ευαισθητοποιηθεί και ο 
τελευταίος των αδιάφορων. 
Επειδή το θέμα είναι επείγον, 
επειδή η διόγκωση του εν 
λόγω χρέους μάς μαραζώνει, 
και περιορίζει τις επιλογές μας 
σαν ανεξάρτητη χώρα, 
επανέρχομαι και γράφω σε 
σας κάποιες σκέψεις μου, με 
στόχο πάντα την ενημέρωση 
των συμπατριωτών μας, που 
θεωρούν δεδομένο να 
καταναλώνουν μουστάρδα 
Πυρηναίων, φιστίκια Αγγλίας, 
ουίσκι Σκωτίας κ.λπ. και 
απαιτούν φθηνές 
ΜΕϋΟΕόΕΣ, όταν η εργασία 
τους αντιστοιχεί σε λούπινα.

Μ  Λ  ΕΣΑ από την 
Μέμ/  τηλεοπτική σειρά 
Ε  “  Μ «ΓΚΑΝΤΙ» κάτι 

μάθαμε για τις Ινδίες, μέσα 
από τους «Βόρειους και 
Νότιους» κάτι μάθαμε για τον 
εμφύλιο της Αμερικής, μέσα 
από τους «Αθλιους» κάτι 
μάθαμε για τη Γαλλική 
Επανάσταση.
Μέσα από κάτι ανάλογης 
έκτασης και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
κάτι θα μπορούσαμε να 
μάθουμε για την πτώχευση επί 
Τρικούπη.
Πώς φθάσαμε στην πτώχευση; 
Τι απαιτούσαν οι δανειστές 
μας; (ποιο κομμάτι της 
Ελλάδας ήθελαν να 
κατάσχουν για την 
εξασφάλισή τους);
Γιατί τα «πυρεία και 
παιγνιόχαρτα» του ελληνικού 
μονοπωλίου έγραφαν Δ.Ο.Ε.; 
Μήπως αυτή η πτώχευση 
επηρέαζε τη δανειοληπτική 
ικανότητα της Ελλάδας μέχρι 
και την δεκαετία του ’50;
Πόσο αυτή η περιορισμένη 
δανειοληπτική ικανότητα μας 
άφησε πίσω σε σχέση με την 
υπόλοιπη Ευρώπη; Πόσο 
κοντά σε μια ανάλογη 
πτώχευση είμαστε σήμερα; Τι 
είναι δυνατόν να γίνει για να 
αποφευχθεί κάτι τέτοιο;

/ ΣΩΣ, κύριε Πρόεδρε, μια 
ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ 
ομάδα από δυνατά μυαλά, 

θα μπορούσε να δουλέψει, πάνω 
στο θέμα, και ίσως η περίοδος 
της πρωθυπουργίας σας να είναι 
η καταλληλότερη, ίσως το 
προνόμιο αυτό να σας ανήκει. 
Απαντήσεις σε όλα αυτά τα 
ερωτηματικά μπορούν να 
δώσουν άνθρωποι σοφοί. Εγώ 
μόνο ερωτηματικά βάζω, γιατί 
είμαι χύμα λαός.
Ολα αυτά εφόσον απαντηθούν 
σωστά, ίσως μας έχουν 
προετοιμάσει και δεν μπορέσει ο 
επόμενος δημοκόπος να μας 
ξεγελάσει, να μας χαϊδέψει τ ’ 
αυτιά για να κάτσει στο σβέρκο 
μας, να μας κολακεύσει για να 
μπορέσει να μας ρεζιλέψει 
διεθνώς, να μας μιλάει για 
ειρήνη και να κάνει 
λαθρεμπόριο όπλων, και ίσως 
αποφύγουμε κάποια μέρα στην 
Ελλάδα να πετάξει ο γάιδαρος 
ΚΑΙ με νόμο της Βουλής.

«Χύμα Λαός» 
ΣΩΤ. ΠΙΤΣΙΛΙΖΑΓΚΑΣ 

Λογοθέτη 14 
Κερατσίνι - Πειραιάς

29η ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ

ΕιΙιιβεις-Πολιηκη
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Υπερασπίστηκε
ίο Ααϊκιομό! Ανδρέας: Δεν ήρθαμε

πρώτοι, αλλά ήρθαμε δεύ
τεροι

Παραπονέθηκε, ότι 
η κριτική από τα 
στελέχη χαλάει την 
καλή εικόνα του 
ΠΑΣΟΚ προς τα έξω

Αλευράς με Παπαϊωάννου. Ο πρώτος έμεινε σιωπηλός, σε αντίθεση 
με την κριτική που άσκησε ο δεύτερος

ΕΝΟΧΛΗΘΗΚΕ ο Ανδρέας 
Παπανδρέου από τη σκληρή 
κριτική μελών της Κεντρικής 

Επιτροπής και το έδειξε στη χθε
σινή δευτερολογία του, με την ο
ποία διατύπωσε «νέα πρόταση», 
με στόχο να απαλύνει τις εντυπώ
σεις και να αποφύγει την πιθανό
τατη καταψήφιση της εισήγησής 
του. Ο κ. Παπανδρέου:
Φ Αφησε να εννοηθεί ότι η κριτική και 
αυτοκριτική που ασκήθηκε, ήταν υπερ
βολική και ότι το μήνυμα που πρέπει 
να περάσει προς τα έξω, είναι ενότητα 
και αγωνιστικότητα. Είπε:

«Κοιτάξτε απλώς τους τίτλους των 
εφημερίδων. Και αν αυτό βοηθάει το με
γάλο κίνημα του ΠΑΣΟΚ ή αν βοηθάει 
τους αντιπάλους μας. Κρίνετέ το οι ί
διοι. Ασφαλώς είναι απαραίτητη η αυ
τοκριτική. Και η κριτική. Και πιστεύω 
ότι, χθες, ίσως δεν ήμουν τόσο σκληρός 
όσο ορισμένοι περίμεναν, αλλά, πράγμα
τι, υιοθέτησα τις σκληρότερες παραγρά
φους του κειμένου που ετοιμάστηκε για 
την Κ.Ε. και πιστεύω, ότι μ ’ αυτόν τον 
τρόπο ταυτίζομαι με μια κριτική που α
σκήθηκε από την Επιτροπή αυτή και 
που, αναμφισβήτητα, εκφράστηκε επί
σης και από τις τοποθετήσεις που έγιναν 
εδώ.

Σύμφωνοι. Κριτική και αυτοκριτική. 
Καταλογισμός ευθυνών και λαθών. 
Σύμφωνοι. Ποιο είναι όμως το μήνυμα 
που πρέπει να περάσει προς -α έξω; 
Πρώτα απ’ όλα είναι η ενότητα, είναι 
η αγωνιστικότητα και είναι αυτό που ο
νομάζουμε αναγέννηση, η νέα πορεία».

Λαϊκισμός 
και Κίνημα
•  Είπε ότι, «όλοι είμαστε ενάντια στο 
λαϊκισμό», αλλά, εμμέσως, πρόσθεσε 
ότι αυτή η κριτική για το λαϊκισμό 
μπορεί να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ μα
κριά από το λαϊκό κίνημα.

«Εντάξει, είμαστε όλοι ενάντια στο 
λαϊκισμό, δεν είμαστε περονίστες, αλλά 
είμαστε λαϊκό κίνημα ή όχι;

Είμαστε κίνημα κάποιας ελίτ ή του 
απλού Ελληνα πολίτη; Τι είμαστε; Σε 
ποιον απευθυνόμαστε, από ποιον αν
τλούμε τις δυνάμεις μας, ποιον υπηρε
τούμε;

Αυτή η κριτική για το λαϊκισμό είχε 
φτάσει στο σημείο να μας οδηγήσει να 
αισθανόμαστε ότι είμαστε κάτι το ιδιαί
τερο και το εκλεκτό, ως ηγεσία αυτού 
του λαϊκού κινήματος και ότι μπορούμε 
εμείς να χαράζουμε την πορεία μας ανε
ξάρτητα και άσχετα από τη θέληση, τις 
προσδοκίες και τις ελπίδες του λαού.

Αν ξεκοπούμε από το λαό, αυτό ση
μαίνει θάνατος για το κίνημα».
Φ Επέπληξε με πλάγιο τρόπο τα μέλη 
που έκαναν κριτική λέγοντας:

«Και αυτό το μήνυμα θέλω και ελπί
ζω να δοθεί σήμερα. Υπήρξε κατά τη

γνώμη μου μια περίεργη αναντιστοιχία 
ανάμεσα στην εισήγηση προέδρου και 
Ε.Γ. και των τοποθετήσεων. Οπως ή
ταν οι τοποθετήσεις μοιάζουν σα να 
λένε μερικές τα ίδια πράγματα που λέει 
η εισήγηση. Οχι όλες ασφαλώς. Και 
αυτό είναι ένα ερώτημα για μένα, δεν 
το πολυκαταλαβαίνω, εκτός αν οι ειση
γήσεις - τοποθετήσεις ήταν άσχετες εν
τελώς με το κείμενο της εισήγησης.

Αλλά αυτό δεν είναι διάλογος, αυτό 
είναι μονόλογος. Μονόλογοι που δεν 
συντείνουν σε μια επίλυση των θεμά
των που μας απασχολούν, για μια δη
μιουργική πρόταση, για την πορεία 
μας».

ΔιπΑό γλώσσα 
γιο Αριστερά
•  Κατήγγειλε και την Αριστερά για τη 
συνεργασία της με τη Ν.Δ., χρησιμο
ποιώντας και πάλι διπλή γλώσσα:

«Οπως εκείνοι μιλούν για συνεργα
σία με μας, καταγγέλλοντας την ηγεσία 
μας, έτσι και μεις ζητάμε τη συνεργα
σία μ’ αυτούς, καταγγέλλοντας την η
γεσία τους, η οποία δεν έκανε «ιστορι
κό συμβιβασμό», αλλά εξαπάτησε βα
σικά τον ψηφοφόρο, ο οποίος ψήφιζε 
για Φλωράκη και βρέθηκε να ψηφίζει 
για Μητσοτάκη.

Ας πούμε τα πράγματα με τ’ όνομά 
τους.

Σε ό,τι αφορά την εισήγηση και τη 
δική μου θέση, υπάρχει μια διαχωρι- 
στική γραμμή, που τουλάχιστον εγώ 
δεν πρόκειται να ξεπεράσω. Είναι η 
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Δε
ξιά και το Κίνημά μας».

Λίγο αργότερα, όμως, πρόσθεσε:

«Δεν μπορεί να εξαντλούμεθα σε 
κριτική του Συνασπισμού. Είναι λάθος 
να παραμένει αυτό καθημερινά το 
πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα είναι η πα
λινόρθωση του κράτους της Δεξιάς».

•  Επιχείρησε να τονώσει το ηθικό του 
κόμματος, ενόψει της νέας εκλογικής 
αναμέτρησης.

«Δεν πάει κανείς σ' έναν αγώνα για 
να τον χάσει. Ας εξηγηθούμε. Πάει για 
να τον κερδίσει και όταν δεν είναι δυ
νατόν να τον κερδίσει, τουλάχιστον να 
κάνει το μέγιστο δυνατόν. Αυτό είναι 
το χρέος μας. Δεν πρόκειται να πάμε 
με ηττοπάθεια στην αναμέτρηση».

Οικονομικές
δυσκολίες...
•  Μίλησε για οικονομικές δυσκολίες 
που έχει το ΠΑΣΟΚ ενόψει των εκ
λογών και κάλεσε τα οργανωμένα μέλη 
να αντιμετωπίσουν το θέμα «με φαντα
σία και θυσίες».

Απαντώντας σε ερώτηση μέλους της 
Κ.Ε., για το αν η αποδοχή της παραί
τησης του Ε.Γ. σημαίνει ότι καταλογί
ζονται στα μέλη του οι ευθύνες για τις 
εκλογές, ο κ. Παπανδρέου απάντησε

αρνητικά και πρόσθεσε:
«Και επειδή υπάρχουν πολλές τοπο

θετήσεις που έθεσαν θέμα, δεν έχετε, α
γαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, 
παρά να επανεκλέξετε το ίδιο Ε.Γ., με 
τον περιορισμό, βεβαίως, του αριθμού 
των υποψηφίων βουλευτών, ο οποίος 
όμως είναι απαραίτητος, διότι αλλιώς 
θα πρέπει να ξέρουμε, δεν θα υπάρχει 
Ε.Γ. την ώρα της μάχης».

Η πρόταση που είχε κάνει νωρίτερα 
ο κ. Παπανδρέου ήταν:

«Να εκλεγεί νέο Ε.Γ., εφόσον το πα
ρόν έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή 
του από χθες στην Κ.Ε. Το Ε.Γ. αυτό 
θα συμμετάσχει ολόκληρο και με τους 
αναπληρωματικούς στη Γραμματεία 
της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτρο
πής Συνεδρίου, η οποία θα είναι βε
βαίως δύο με τρεις φορές το μέγεθος 
του Ε.Γ. Υπάρχει, όμως, ένας βασικός 
περιορισμός: ότι το πολύ πέντε, βία 
έξι, στο Ε.Γ. μπορεί να είναι υποψήφιοι 
βουλευτές στις εκλογές που έρχονται».

Το 41% του 
Καραμανλή

Οταν του ζητήθηκε να σχολιάσει 
όσα είπε ο κ. Σημίτης και συγκεκριμέ
να ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δι
καιολογεί τις δύο ήττες που υπέστη 
τον τελευταίο καιρό με τη θεωρία της 
προδοσίας της Αριστεράς, ο κ. Παπαν
δρέου είπε:

«Εγώ δεν σχολιάζω τοποθετήσεις 
συγκεκριμένων μελών της Κ.Ε. 
Μπορώ να απαντώ σε γενικότερα ερω
τήματα και μπορώ να πω το εξής. Οτι 
πιστεύω και διατηρώ αυτή την πίστη, 
ότι ναι μεν το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε 
πρώτο κόμμα, ήρθε δεύτερο κόμμα.

Αλλά κάτω από τις αντίξοες συνθή
κες τις οποίες γνωρίζετε, με τη μεγάλη 
μερίδα του Τύπου κτυπώντας αλύπητα 
για μήνες με τη σκανδαλολογία, με 
όλες τις όψεις αυτής της περιόδου που 
τη γνωρίζουμε άριστα και εσείς και 
εγώ, το 40% του ελληνικού λαού εψή- 
φισε ΠΑΣΟΚ.

Και να μην ξεχνάμε ότι ο κ. Καρα
μανλής έχει κυβερνήσει με 41% περί
που αυτή τη χώρα. Δεν μπορώ, επομέ
νως, εγώ να πω ότι αυτό είναι απλώς 
ήττα. Είναι ήττα επειδή δεν είμεθα το 
πρώτο κόμμα ή αυτοδύναμοι. Δεν είναι 
ήττα διότι αυτό είναι το ελάχιστο πο
σοστό και αποτελεί αφετηρία για μια α
νοδική πορεία».

Η  «Ιντιπ έντεντ» για Α ν  δ  ρ έα  

κα ι σκάνδαλο Κοσκωτά
ΛΟΝΔΙΝΟ.

Ο ΠΡΟΗΝ πρωθυπουργός, Αν
δρέας Παπανδρέου, παρά την εκλο
γική ήττα και την ασθένεια του, 
φαίνεται αποφασισμένος να εξακο
λουθήσει να ελέγχει με «σιδηρά 
πυγμή» τους αποθαρρημένους σο
σιαλιστές (του ΠΑΣΟΚ) και να τους 
οδηγήσει σε νέες εκλογές, μολονό
τι, είναι πολύ πιθανό, ώς τα τέλη Ο
κτωβρίου, οπότε αναμένεται ότι θα 
γίνει η νέα εκλογική αναμέτρηση, 
να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγο
ρίες ενώπιον ειδικού δικαστηρίου.

Αυτό έγραψε η «Ιντιπέντεντ» 
στο χθεσινό φύλλο της, σχετικά με 
τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτρο

πής του ΠΑΣΟΚ.
Σχετικό με τα σκάνδαλα και τις 

συζητήσεις που γίνονται στη Βου
λή, η «Ιντιπέντεντ», μεταξύ άλλων, 
σε ανταπόκριση από την Αθήνα, 
σημειώνει ότι η υπόθεση που προ- 
καλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, 
είναι ο ρόλος που φημολογείται ότι 
έχει διαδραματίσει ο κ. Παπαν
δρέου στο σκάνδαλο της Τράπεζας 
Κρήτης.

Τέλος, η ανταπόκριση αναφέρει 
ότι αυτή τη εβδομάδα θα συνέλθει 
και η τρίτη ανακριτική επιτροπή της 
Βουλής, για να αρχίσει να ερευνά 
το όργιο των παράνομων τηλεφω
νικών παρακολουθήσεων, επί των 
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.


