
ΧΤΥΠΗΣΑΝ» την κυβέρνηση οι πρώην 
υπουργοί κ. Σημίτης και Τρίτσης αλλά 
χτύπησαν τον κ. Τρίτση και δημοσιογρά
φους «αυτόκλητοι υπερασπιστές» του

ΠΑΣΟΚ.
Αυτά έγιναν χτες στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑ-

συμφωνούν και πάρα πολλές φο
ρές στις λεπτομέρειες.

»Δεν νοείται Ε.Γ. το οποίο είναι 
αντίθετο ή αντιπαρατίθεται με την 
κυβέρνηση, όπως δεν νοείται και 
κυβέρνηση η οποία αντιπαρατίθε- 
ται με το Ε.Γ.

»Οι χειρισμοί της κυβέρνησης 
τον τελευταίο καιρό και για αρκε
τούς μήνες δεν με βρίσκουν σύμ
φωνο σε πολλά σημεία. Δεν με βρί
σκει σύμφωνο, μεταξύ άλλων, το 
ύφος της εξουσίας. Αν συμμετείχα 
στο Ε.Γ. θα είχα συνεχείς διαφω
νίες, θα βρισκόμουν αντιμέτωπος, 
ίσως, με άλλα μέλη, ίσως με μέλη 
της κυβέρνησης. Και γι' αυτό θεώ
ρησα έντιμο απέναντι στον Πρόε
δρο, απέναντι στην Κ.Ε., απέναντι 
στον εαυτό μου να μη συμμετάσχω.

»Είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσω 
να εργάζομαι σαν μέλος της Κ.Ε., 
σαν βουλευτής και σαν μέλος του 
Κινήματος».

«Στον τυφώνα»
Αλλά κι ο κ. Κουτσόγιωργας 

έκανε τη δήλωση:
«Μου προτάθηκε από τον Πρόε

δρο του Κινήματος και Πρωθυ
πουργό να συμμετάσχω στο Ε.Γ. 
Ρώτησα τον Πρόεδρο εάν θα γίνει 
συζήτηση στην Κ.Ε. Μου απάντη
σε ότι δεν θα γίνει σ' αυτήν τουλά
χιστον την Κ.Ε., συζήτηση. Κατό
πιν αυτού αρνήθηκα να συμμετά
σχω στο Ε.Γ. Διότι θέλω στη συζή
τηση που θα γίνει στην Κ.Ε., η 
οποία προσδιορίστηκε τώρα για 
τις 20-21 Δεκεμβρίου, να πάρω το 
λόγο, αφού άλλωστε και εγώ είμαι 
στον τυφώνα αυτού του διμήνου. 
Θα ενημερώσω την Κ.Ε. και στη 
συνέχεια θα ενημερώσω τον ελλη
νικό λαό.

»Εξάλλου, δεν έθεσα κανέναν 
όρο στον Πρωθυπουργό, αν δεν 
μπω εγώ στο Ε.Γ. δεν πρέπει να 
μπει οποιοσδήποτε άλλος από τα 
μέλης της Κ.Ε.».

Ο κ. Αλευράς
Τελικά ο Πρωθυπουργός επέμε

νε, να συμπεριληφθεί και στη νέα 
σύνθεση του Εκτελεστικού Γρα
φείου ο πρόεδρος της Βουλής κ. 
Γιάννης Αλευράς, παρ' όλο που 
εκείνος είχε αρνηθεί να μετάσχει 
στο νέο Εκτελεστικό Γραφείο.

Πάντως, φεύγοντας για την Πο
λωνία ο κ. Αλευράς δήλωσε ότι «αν 
επιμένει ο πρόεδρος θα μείνω στο 
Εκτελεστικό», έσπευσε όμως να 
εξηγήσει ότι «θα πηγαίνω στις συ
νεδριάσεις του μόνο όταν θα είναι 
παρών και ο πρόεδρος».

Χτες ο κ. Αλευράς δεν παραβρέ
θηκε στη σύνοδο της Κεντρικής 
Επιτροπής, γιατί κατά την επι
στροφή του από την Πολωνία πήγε 
στο Νταβός.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΤΣΗ
ΣΟΚ, μέσα κι έξω από τη συνεδρίαση, στο ξενοδοχείο 
«Αστήρ» που βρίσκεται στο Σύνταγμα. Έτσι, χτες δεν 
έγινε μόνο η εκλογή του νέου Εκτελεστικού Γραφείου, 
αλλά διαδραματίστηκαν και άλλα γεγονότα.

Με δήλωση που έκανε μέσα στη σύνοδο (ενώπιον 
130 στελεχών του ΠΑΣΟΚ) ο κ. Σημίτης διακήρυξε ότι 
διαφωνεί με το «ύφος εξουσίας» 
και με τους «χειρισμούς της κυβέρ
νησης» (σε πολλά σημεία) που έγι
ναν τους τελευταίους μήνες.

Αυτή τη δήλωση την έκανε για 
να εξηγήσει γιατί δεν αποδέχθηκε 
την πρόταση του κ. Α. Παπαν- 
δρέου να μετάσχει στη σύνθεση του 
νέου Εκτελεστικού Γραφείου, «θα 
είχα συνεχείς διαφωνίες, θα βρι
σκόμουν αντιμέτωπος ίσως με άλ
λα μέλη, ίσως με μέλη της κυβέρ
νησης», είπε.

Ξιφούλκησε
Αλλά και ο κ. Τρίτσης ξιφούλκη

σε χτες μέσα στη σύνοδο (επιχείρη
σε να διαβάσει την εισήγησή του 
και στους δημοσιογράφους, αλλά 
δέχθηκε επίθεση από οπαδούς του 
ΠΑΣΟΚ) όταν τόνισε ότι «δεν πρέ
πει να μιλάμε για ιστορικές ηγε
σίες, αλλά για ιστορικά εγκλήμα
τα» και έκανε αναφορά σε «αθέμι
τες διαδικασίες και σε σκάνδαλα».
Παραπέρα ανέφερε ότι «η βάση 
του Κινήματος εκφράζει την απο
στροφή της» προς τις επιλογές του 
Εκτελεστικού Γραφείου και πρό
βαλε την εκδοχή της αντιπαράθε
σης «των αγωνιστών του ΠΑΚ» 
και των «ανιδιοτελών αγωνιστών 
της βάσης» στη «σημερινή καθοδή
γηση» του ΠΑΣΟΚ.

Αλλά και ο κ. Πρωθυπουργός 
στην ομιλία του αναγνώρισε ότι 
υπάρχει κρίση που επικεντρώνεται 
στην υπόθεση Κοσκωτά, αλλ' ότι 
αυτή έχει πολιτικές προεκτάσεις.

«Εκτροχιασμοί»
Μέσα σε τέτοιο κλίμα έγινε η 

εκλογή του νέου Εκτελεστικού 
Γραφείου που κι αυτή είχε «εκτρο- 
χιασμούς».

Η σύνθεση του νέου Εκτελεστι
κού Γραφείου (μετά τη χτεσινή συ
μπληρωματική εκλογή) είναι:
Αλευράς, Αυγερινός, Γεννημα- 
τάς, Κακλαμάνης, Ααλιώτης,
Σκανδαλίδης, Σουλαδάκης, Σω- 
τηρλής, Τσοχατζόπουλος, Τσού- 
ρας. Αναπληρωματικά είναι: Με
λίνα Μερκούρη, Παντελής Οικο
νόμου και Θόδωρος Πάγκαλος.

Τα νέα μέλη είναι: Αυγερινός,
Γεννηματάς, Κακλαμάνης, Τσοχα
τζόπουλος, τακτικά και Μελίνα 
Μερκούρη, Πάγκαλος τ' αναπλη
ρωματικά.

Με 94 ψήφους
Γ ια την έκλογή των νέων μελών 

υπήρξε πρόταση του κ. Α. Παπαν- 
δρέου που επικυρώθηκε με 94 ψή
φους, όσους έλαβε ο κ. Αυγερινός 
(πρώτος στην ψηφοφορία).

Υπήρξε όμως και μια αυτοπρό
ταση του κ. Καρρά, που υποστηρί- 
χθηκε από 27 στελέχη (την ψή
φισαν).

Όμως υπήρξαν κι άλλες «απώ-

Οπαδοί του ΠΑΣΟΚ στην είσοδο του «Αστέρα» στο Σύνταγμα όπου συνήλθε η Κεντρική Επιτροπή

ΚΑΤΗΓΟΡΩ
ατιο Κ. Σημίτη και Αντ. Τρίτση
λείες». Βρέθηκαν 17 λευκά και 5 
άκυρα, ενώ δήλωσαν αποχή από 
την ψηφοφορία 10 στελέχη.

Σε μια λογική άρνησης στην πρό
ταση του κ. Α. Παπανδρέου θα 
μπορούσε να γίνει προσθήκη των 
αντίθετων ψήφων, που θα 'διναν 
μια άλλη εικόνα της ομοψυχίας μέ
σα στο ΠΑΣΟΚ.

Είναι προφανές ότι τα λευκά, τ' 
άκυρα, οι αποχές και οι ψήφοι του 
κ. Καρρά δίνουν την εικόνα της 
αποδοκιμασίας της πρότασης - ει
σήγησης για την εκλογή των νέων 
μελών του Εκτελεστικού Γρα
φείου.

Πάντως, το Εκτελεστικό Γρα
φείο θα συνέλθει για να εκλέξει τη 
νέα 5μελή αυτή τη φορά κι όχι 
3μελή Γραμματεία του.

Με την εκλογή αυτή είναι σαφές 
ότι αίρεται το ασυμβίβαστο της 
ιδιότητας του μέλους της κυβέρνη
σης και του μέλους του Εκτελεστι
κού Γραφείου.

«Κρίση θεσμών»
Στην ομιλία του ο κ. Α. Παπαν

δρέου:

□ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ότι υπάρχει
κρίση και τη χαρακτήρισε: 

Κρίση θεσμών, πολύπτυχη, πολυ
σχιδή, βαθιά κρίση, κρίση σε βά
θος. Είπε ακόμη ότι περνάμε μια 
ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Τόνισε 
ότι η κρίση επικεντρώνεται στην 
υπόθεση Κοσκωτά, αλλά αυτή έχει 
προεκτάσεις στην πολιτική ζωή».

□ ΠΑΡΑΔΕΧΘΗΚΕ ότι έγιναν 
λάθη στην οικονομία, αλλά 

εξήγησε ότι θα υπάρξουν διορθω
τικές κινήσεις.

Β ΑΝΕΦΕΡΕ ότι υπάρχει σχέ
διο για αποσταθεροποίηση με

παράλληλο στόχο την πτώση της 
κυβέρνησης και τόνισε ότι «έχει 
πληροφορίες και αδιάσειστα στοι
χεία» που το αποδεικνύουν αυτό, 
αλλά εξήγησε ότι δεν μπορεί αυτά 
να τα παρουσιάσει σε μια,ανοιχτή 
συνεδρίαση.

I ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ότι «έχουμε 
| κατορθώσει αυτή την περίοδο 

να φτιάξουμε πρότυπα τίμιων και

Μέλη της Κ.Ε. καλωσορίζουν τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου

□!

μη τίμιων, ευπρεπών και μη ευπρε
πών» στελεχών του ΠΑΣΟΚ και 
ευρύτερα του πολιτικού κόσμου, 
ανέφερε δε ότι αυτά τα πρότυπα τα 
είχε διαμορφώσει η Δεξιά, αλλά κι 
ότι τείνει να τα καθιερώσει -  «μ' 
ένα αίσθημα ενοχής» -  και το 
ΠΑΣΟΚ.

0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕ ότι για το θέμα 
της κάθαρσης «ό,τι μπορούσε 
να γίνει, γίνεται» και πρόσθεσε ότι 

μέσα στα κυβερνητικά μέτρα είναι 
και «η άρση του τραπεζικού 
απορρήτου».

ΙΕΙΠΕ ότι έχει καταπέσει ο μύ
θος ότι «ο Κοσκωτάς φυγα- 
δεύθηκε από μας», αναγνώρισε ότι 

«έγιναν πολλά λάθη» και υποστή
ριξε ότι «ο Κοσκωτάς συνελήφθη 
με πρωτοβουλία και πράξη της ελ
ληνικής κυβέρνησης». Πάντως, 
τόνισε ότι μια κυβέρνηση κι ένα

Κίνημα δεν μπορούν ν' ασχολού
νται «μόνο μ' αυτό το θέμα» -  για 
την υπόθεση Κοσκωτά.

ΒΠΡΟΚΑΛΕΣΕ την αντιπολί
τευση («την αξιωματική και

την άλλη», όπως είπε) να υποβάλει 
ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, για 
να προσθέσει ότι η μια πλευρά λέει 
να φύγουμε, η άλλη προβάλλει το 
σύστημα της απλής αναλογικής και 
ύστερα να φύγουμε».

| ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ότι μετά τιςΟ

□  ι
(

___| γιορτές θ' αρχίσει ο διάλογος
με τα κόμματα («και με το ΚΚΕ 
και με την άλλη Αριστερά») για το 
εκλογικό σύστημα.

I ΚΑΛΥΨΕ τα πρόσωπα για τα
οποία είχε διατυπώσει υπαι

νιγμούς για αποστασία, δηλώνο
ντας: «Δεν πρόκειται να φύγουμε.

<

Αυτό θ’ απαιτούσε αποστασία τύ
που '65. Δεν υπάρχουν σήμερα 
εκείνοι που διαφωνούν όσο κι αν 
διαφωνούν -  βουλευτές μας -  με 
ορισμένα πράγματα και όσο κι αν 
εκφράζονται, δεν υπάρχουν εκεί
νοι που μπορούν να ρίξουν την κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ για να έλθει 
η Δεξιά. Δεν υπάρχουν αυτοί σή
μερα».
Μ * ·  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕ ότι «έχουμε 
■ υ  συλλογική θέση και συλλο

γική ευθύνη» στην κυβέρνηση, για 
να παρατηρήσει «ότι όσοι δεν μπο
ρούν να προσαρμοστούν σ’ αυτό, 
δεν μπορεί να 'ναι μέλη του 
Υπουργικού Συμβουλίου».
Ρ Ρ ·  ΕΞΗΓΗΣΕ ότι το θέμα των 
I I I  βάσεων έχει «πολιτικές 
όψεις» κι ότι δεν αποκλείει, οι σχε
τικές διαπραγματεύσεις να διακο
πούν κάποια περίοδο και να επα- 
ναληφθούν.

Ο κ. Σημίτης
Η δήλωση που έκανε (διάβασε) 

στη συνεδρίαση ο κ. Σημίτης, 
είναι:

«Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε σε μέ
να και θέλω να υπενθυμίσω ότι 
είπε ότι μου προτάθηκε να συμμε
τάσχω στο Ε.Γ. και δεν δέχθηκα. 
Ήθελα πολύ σύντομα να εξηγήσω 
γιατί.

»Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ καθο
ρίζεται τόσο από το Ε.Γ. όσο και 
από την κυβέρνηση. Και η κυβέρ
νηση και το Ε.Γ. πρέπει να κινού
νται στο ίδιο γενικό πλαίσιο, να 
έχουν τις ίδιες γενικές κατευθύν
σεις, τους ίδιους στόχους και να
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αδιά σειστά στοιχεία»
Έδερναν
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Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν η 
ακόλουθη:

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά η κυβέρνηση και το ΠΑ- 
ΣΟΚ θα μπορούσαν να διεκδικήσουν εύσημα για την 
άψογη στάση τους απέναντι στους δημοσιογράφους, οι 
οποίοι όχι μόνο δεν εμποδίζονται στην εκπλήρωση των 
επαγγελματικών τους καθηκόντων, αλλά απεναντίας διευ
κολύνονται και γίνονται σεβαστοί όσο ποτέ άλλοτε στο 
παρελθόν. Αυτή είναι η κατηγορηματική θέση μας και η 
πραγματικότητα, όπως επιβεβαιώνεται από την καθημε
ρινή πρακτική.

Κανένα περιστατικό, που ενδεχομένως είναι δυσάρε
στο, δεν δεχόμαστε ότι μπορεί να χρεώνεται στην τακτική 

■ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ και λυπούμαστε αν 
πράγματι κάτι συνέβη.

Παράλληλα και το ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε στο θέμα 
αποδοκιμάζοντας τα επεισόδια, περιορίζοντας την έκτα
σή τους και υπεραμυνόμενο της συμβολής του στη διευκό
λυνση του έργου των δημοσιογράφων.

Κατά το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ που κλήθηκε -  
όπως ανακοίνωσε -  από δημοσιογράφου; να σχολιάσει 
«ορισμένα επεισόδια» ■ όπως αναφέρει η σχετική ανακοί
νωση - πρόκειται σαφώς για μεμονωμένα περιστατικά 
που είναι καταδικαστέα.

Τέτοιες πράξεις δεν έχουν καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ 
γι' αυτό το κίνημά μας όχι μόνο δεν τις καλύπτει, αλλά τις 
στηλιτεύει και τις αποδοκιμάζει με τον πιο κατηγορημα
τικό τρόπο.

Κατά συνέπεια, θα είναι παράδοξη και απαράδεκτη 
οποιαδήποτε σύνδεση αυτών των περιστατικών με το 
ΠΑΣΟΚ, του οποίου άλλωστε είναι γνωστή η συμβολή 
του τόσο στην κατοχύρωση της ελευθεροτυπίας όσο και 
στη διευκόλυνση του έργου των δημοσιογράφων.

• Αργά το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανήλθε 
στο θέμα των επεισοδίων με μία νέα εκδοχή που εξυπηρε
τεί κατά την εκτίμησή του τη «δικαιολόγησή» τους.

Η Ν.Δ.
Αφορμή του έδωσε ανακοίνωση της Ν.Δ. με την οποία 

η αξιωματική αντιπολίτευση καταγγέλλει σαν οργανωμέ
να τα επεισόδια «από εγκαθέτους του Α. Παπανδρέου» 
και υποστηρίξει άτι αυτά αποτελούν ένδειξη ότι στο ΠΑ
ΣΟΚ υπάρχουν τάσεις και προθέσεις επικίνδυνες για τη 
δημοκρατική ομαλότητα του τόπου.

Ειδικότερα η Ν.Δ. υπογραμμίζει:
Η σημερινή βάναυση επίθεση εναντίον δημοσιογρά

φων από οργανωμένη ομάδα εγκαθέτων του κ. Ανδρέα 
Παπανδρέου επιβεβαιώνει την υπόνοια που επανειλημμέ
να έχει διατυπωθεί, ότι στην ηγεσία του αντιδημοκρατι- 
κού «κινήματος» κυοφορούνται τάσεις και προθέσεις επι
κίνδυνες για τη δημοκρατική ομαλότητα και για την 
ησυχία του τόπου.

Ειδικό για τον Τύπο και του; δημοσιογράφους, τόσο ο 
κ. Ανδρέας Παπανδρέου, ότο και το στενό περιβάλλον 
του, έχουν επαρκώ; εκδηλώσει την εχθρότητά τους με 
λόγια και με πράξεις. Η σημερινή επίθεση ήταν απλώς η 
συνέχεια.

Καλούμε τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου και του; θερμοκέ
φαλους «υπαρχηγούς» του να συνέλθουν όσο είναι και
ρός. Ο κατήφορος στον οποίο γλιστρούν είναι εξαιρετικά 
επικίνδυνος.

Απαντώντας στη Ν.Δ. ο κ. Κωστόπουλος ανακαλύπτει 
τώρα «προκλήσεις» που πυροδότησαν το «πράγματι θλι
βερό συμβάν», αποφεύγοντας όμως να προσδιορίσει το 
ποιος έκανε τις προκλήσεις.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο:
«Η κυβέρνηση έχει εκφράσει ήδη τη λύπη της για το 

μεμονωμένο πράγματι θλιβερό συμβάν, ανεξάρτητα από 
τις προκλήσεις που το πυροδότησαν.

Στην υποκριτική ψευδοσυνηγορία τη; Ν.Δ., όμως, που 
δήθεν κόπτεται σήμερα υπέρ των δημοσιογράφων, δεν 
χρειάζεται να απαντήσουμε εμείς. Απαντά το γνωστότατο 
στους πάντες καταδιωκτικό παρελθόν της έναντι του Τύ
που και των δημοκρατικών ελευθεριών. Τίποτε άλλο».

Χαρακτηριστικό του όλου κλίματος ήταν το εξής περι
στατικό: δημοσιογράφος μετά τα επεισόδια τηλεφωνούσε 
στην εφημερίδα του -  από περίπτερο της οδού Πανεπιστη
μίου -  και ενημέρωνε για τα συμβάντα. «Αυτόματα» βρέ
θηκε περικυκλωμένος από οπαδού; οι οποίοι τον απειλού
σαν, τον έβριζαν και διατύπωναν με τουλάχιστον αγενή 
και προκλητικά τρόπο τις αντιρρήσεις του; για το περιε
χόμενο της ανταπόκρισης με αποτέλεσμα ο δημοσιογρά
φος, απειλούμενος ουσιαστικά με ξυλοδαρμό, να αντιμε
τωπίζει σοβαρά προβλήματα για την επιτέλεση της απο
στολή; του.

+

ΔΕΝ περιορίστηκε ο κ. Α . Παπανδρέου να παρουσιάσει στη σύνοδο 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για την 
εκλογή του νέου Εκτελεστικού Γραφείου. Βρήκε την ευκαιρία να 
κάνει μια αναφορά στη σημερινή πολιτική κατάσταση και στα συνο- 
δευόμενα μ' αυτή θέματα. Και να μιλήσει για κρίση, που τη χαρακτήρισε 

βαθιά, πολυσχιδή, πολύπτυχη που επικεντρώνεται στην υπόθεση Κοσκωτό, 
αλλά ότι αυτή έχει πολιτικές προεκτάσεις.

Ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας του κ. Πρωθυπουργού στα 130 παρόντα 
μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής:

«ΘΑ ΗΘΕΛΑ να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τη συμπαράστασή σας στη 
μακρά προσωπική μου μάχη, στις δύσκολες εκείνες ώρες. Και πάλι θερμές ευχαρι
στίες».
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Χρόνια σας πολλά, Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μετεγχειρητική περίοδος βαίνει προς το τέρμα 
της, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε γρήγορα στην άμεση επαφή με τον ελληνικό 
λαό, από τον οποίο εμπνεόμαστε και τον οποίο υπηρετούμε.
Θ.ΤΣΟΧΡΑΣ: Ξεκινάμε με την εκλογή προεδρείου. Από μέρους του Εκτελεστικού Γραφείου 
προτείνεται ο ομιλών και προχωράμε στις προτάσεις και αυτοπροτάσεις για τα άλλα δύο μέλη 
που θα συγκροτήσουν το προεδρείο της 26ης Συνόδου.

Προτείνονται και εκλέγονται οι Χαραλάμπους και Κυριόπουλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συναντιόμαστε σε μια περίοδο, που η χώρα μας περνάει μια βαθιά κρίση. Η 
κρίση είναι πολύπτυχη, πολυσχιδής. Και είναι κρίση που με την πάροδο του χρόνου παίρνει 
τη μορφή κρίσης θεσμών.

Είναι ίσως περίεργο, ότι αυτή η κρίση φαίνεται να επικεντρώνεται κυρίως γύρω από το 
περιβόητο θέμα της Τράπεζας Κρήτης και όλα τα συνδεόμενα με αυτήν, αλλά αναμφισβήτητα 
έχει προεκτάσεις στην πολιτική ζωή της χώρας και ίσως οι ερμηνείες της πρέπει να αναζητη
θούν πολύ βαθύτερα στην κοινωνικοοικονομική δομή 
αυτής της χώρας, στα προβλήματα που αναπτύσσο
νται παράλληλα με μια γρήγορη οικονομική ανάπτυξη 
την οποία έχουμε -  φαινόμενα που δεν περιορίζονται 
στον ελληνικό χώρο, αλλά που προσλαμβάνουν ίσως 
ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, σε μια χώρα σαν τη 
δίκιά μας, που έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν από 
περιπέτειες τις οποίες με κάθε τρόπο πρέπει να απο
τρέψουμε.

Αναγνωρίζουμε λοιπόν κατ' αρχήν, ότι πρέπει να 
κατανοήσουμε την κρίση σε βάθος, πρέπει να τη διαπι
στώσουμε και πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας σαν 
Κίνημα λαϊκό για την αντιμετώπισή της.

Ο  κ. Α. Παπανδρέου ενώ προσέρχεται στη σύνοδο της Κ.Ε. Ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου ανάμεσα στους κ. Κ. Λαλιώτη και Θ . Τσοόρα

ΘίΤ
ν

Α έρθω στο θέμα της κάθαρσης, διότι δεν 
Ιαναφέρομαι τώρα μονάχα σ' αυτό. Αναφέ- 
'ρομαι στους θεσμούς όπως αυτοί διαμορφώ
νονται και πλάθονται σε μια περίοδο σαν και 

τη δική μας, που είναι περίοδος μιας σχετικά γρήγορης 
για τη χώρα μας οικονομικής ανάπτυξης, με προοπτι
κές την ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Εί
ναι θέματα που αξίζουν μελέτη ιδιαίτερα για ένα 
Κίνημα σοσιαλιστικό, το οποίο ζει τις συνέπειες ενός 
άκρατου καπιταλισμού. Γιατί είναι αλήθεια ότι το 
Κίνημά μας είναι σοσιαλιστικό, όπως όμως είναι αλή
θεια ότι η χώρα μας δεν είναι σοσιαλιστική, ότι το 
έργο της Αλλαγής είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω 
μας, σε ό,τι αφορά τις βασικές κοινωνικοοικονομικές 
δομές. Ό χι ότι δεν έχουμε φέρει αλλαγή σ' αυτόν τον 
τόπο.

Η Ελλάδα μέσα στα χρόνια που κυβέρνησε το ΠΑ
ΣΟΚ, έχει αλλάξει πάρα πολύ σημαντικά. Να αναφερ
θώ στο διεθνή της ρόλο, στην εθνική της ανεξαρτησία 
που βήμα - βήμα κερδίζεται, να αναφερθώ στις μεγά
λες ελευθερίες που πράγματι δικαιωματικά απολαμ
βάνει ο λαός. Ελευθερίες, των οποίων γίνεται και 
χρήση και κατάχρηση .Αρκεί να αναφερθώ στην πολυ
φωνία των ραδιοφωνικών εκπομπών, στην απόλυτη 
και αδέσμευτη ελευθερία του Τύπου. Δεν γνωρίζω αν 
υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία να είναι 
τόσα τα δικαιώματα του Τύπου και της Ραδιοφωνίας, 
όσο στη χώρα μας.

Ο Έλληνας 
αισθάνεται 
σήμερα 
ελεύθερος

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ότι ο 'Ελληνας πολί
της που κάποτε είναι και θέματα μνήμης -  φοβόταν το 
χωροφύλακα, σήμερα τον βλέπει υπηρέτη του Δημο
σίου. Είναι άλλο το κλίμα. Ο 'Ελληνας αισθάνεται 
ελεύθερος. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και σε ό,τι αφορά 
το ρόλο της χώρας μας στη διεθνή σκακιέρα, περή
φανος.

Στον οικονομικό τομέα επίσης τα επιτεύγματα είναι 
σημαντικότατα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται 
αγώνας για να συντηρήσουμε και να επεκτείνουμε τις 
κατακτήσεις μας. Υπάρχουν τομείς όμως στους οποί

ους δεν έφθασε ουσιαστικά η Αλλαγή. Μέσα σ' αυτά 
είναι, ασφαλώς, το μεγάλο θέμα της Διοίκησης της 
χώρας μας, του δημόσιου τομέα γενικότερα, που για 
ένα Κίνημα σαν το δικό μας έχει πρωταρχική σημασία. 
Δεν έχουμε ακόμη προωθήσει επαρκώς, με τη σκέψη 
μας και την πράξη μας, το ρόλο των εργαζομένων στην 
παραγωγική διαδικασία. Υπάρχουν πολλά που ακόμη 
αναμένονται από ένα Κίνημα Αλλαγής. Γι’ αυτό μας 
εμπιστεύθηκε ο λαός. Και πιστεύω πως πασχίσαμε και 
πασχίζουμε να ανταποκριθούμε. Όχι πάντα αποτελε
σματικά, συχνά με λάθη. Αλλά έχω πει και το επανα
λαμβάνω, είναι προτιμότερο να προσπαθείς, να προω
θείς την Αλλαγή, έστω και αν ορισμένες αποφάσεις 
τελικά βγουν λαθεμένες και απαιτήσουν διορθωτικές 
κινήσεις. Πιστεύω, πράγματι, ότι σε ορισμένους το
μείς που κάναμε μεγάλη πρόοδο, έχουν γίνει και λάθη 
και θα πρέπει να υπάρξουν και διορθωτικές κινήσεις. Α
X :

;

’ ΩΡΙΣ να προσπαθήσω να αναλύσω βαθύτε
ρα σήμερα -  αυτό θα είναι έργο του Εκτελε
στικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτρο- 

ι πής σύντομα -  δεν θέλω να εμβαθύνω αυτή τη 
στιγμή στη γενικότερη κρίση, αλλά θα ήθελα κάτι να 
επισημάνω -  και δεν το κάνω αυτό δημαγωγικά, πιστέ- 
ψτε με, είναι ελικρινές. Εγώ δεν γνωρίζω πότε και πώς 
ξεκίνησε η υπόθεση Κοσκωτά και Τράπεζας Κρήτης, 
αλλά γνωρίζω ένα πράγμα, ότι από ένα σημείο και 
ύστερα -  δεν το έχω προσδιορίσει -  χρησιμοποιείται 
αυτή η υπόθεση οπωσδήποτε, για την αποσταθερο
ποίηση, την πολιτική αποσταθεροποίηση της χώρας.

Ο πρώτος στόχος είναι βέβαια η πτώση της κυβέρνη
σης. Ο δεύτερος στόχος είναι η σπίλωση του πολιτικού 
κόσμου γενικότερα, άσχετα από κομματική τοποθέτη
ση. Και εκεί θλίβομαι, όταν η μία παράταξη προσπα
θεί να επιρρίψει στην άλλη την ενοχή, χωρίς να εννοεί 
ότι όσο πετυχαίνει στο έργο της, τόσο κόβει το κλαδί 
πάνω στο οποίο κάιη ίδια στέκεται. Αυτό δεν σημαίνει 
κατ' αυτούς ότι δεν πρέπει να λεχθούν οι αλήθειες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει κάθαρ
ση, αλλά πρέπει, λένε, να υπάρξει συνειδητοποίηση 
από τον πολιτικό κόσμο ότι για κάποιους λόγους, η 
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η Κυβέρνηση της Αλλαγής, 
πρέπει να φύγει.

Δεν είναι ούτε η ώρα ούτε η στιγμή -  αυτό θα είναι 
έργο του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής 
Επιτροπής να το τεκμηριώσουν -  αλλά μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω υπεύθυνα και έντιμα, ότι δεν είναι απλές 
υποθέσεις αυτά που σας λέω. Στηρίζονται σε πληρο
φορίες και στοιχεία αδιάσειστα, τα οποία δεν θέλω να 
παρουσιάσω, τουλάχιστον σε ανοικτή συνεδρίαση.

ΥΤΟ πρέπει να μας στείλει πολλά μηνύματα. 
'Εχουμε κατορθώσει αυτή την περίοδο να 
φτιάξουμε πρότυπα: τίμιων και μη τίμιων, 

I ευπρεπών και μη ευπρεπών μελών του ευρύ
τερου Κινήματος μας ή και γενικότερα του πολιτικού 
κόσμου. Και εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι τα πρότυπα 
αυτά τα έχει διαμορφώσει λίγο - πολύ η Δεξιά. Αλλά 
με ένα περίεργο και ανεξήγητο -  θα έλεγα -  αίσθημα 
ενοχής, τείνουμε και εμείς να καθιερώσουμε τα πρότυ
πά μας.

Γι' αυτό, αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ κρίσιμη 
για το ΠΑΣΟΚ και για τον τόπο. Γιατί το μέλλον του 
ΠΑΣΟΚ και το μέλλον του τόπου έχουν πολύ στενούς 
δεσμούς. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω το απώτερο 
παρελθόν και τι γιγάντιο έργο χρειάστηκε για να είναι 
η Ελλάδα σήμερα, αυτή που είναι για τον πολίτη μας.

Δεν είναι η ώρα, δεν είναι η στιγμή για αναζήτηση 
του «νιρβάνα» από τον καθένα μας. λεν είναι η ώρα 
φυγής και αυτονόμησης, γιατί αυτό, ποιον εξυπηρετεί; 
Κάθε πολιτική πράξη πρέπει να κρίνεται όχι μόνο από 
τις προθέσεις της, αλλά και από τα αποτελέσματά της. 
Είναι κοινές οι ευθύνες μας απέναντι στο λαό και 
έχουμε χρέος να ανταποκριθούμε.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της κάθαρσης, πιστεύω ειλι- 
κρινά, ό,τι μπορούσε να γίνει, γίνεται. Έχουμε την 
Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή στο Κοινοβού

λιο. Λειτουργεί ήδη. Η τακτική Δικαιοσύνη έχει επι- 
ληφθεί. Επιμένουμε ότι πρέπει να συνεχίσει το έργο 
του ο προσωρινός Επίτροπος στην Τράπεζα Κρήτης, 
έως ότου τελειώσει το έργο του πλήρως. Και η άρση 
του απορρήτου φυσικά.

Ο μύθος ότι ο Κοσκωτάς φυγαδεύτηκε από μας, 
δηλαδή από την κυβέρνηση, έχει καταπέσει από το 
γεγονός ότι -  ίσως δεν παρουσιάστηκε τόσο σπουδαία 
από την τηλεόραση, γίνονται πολλά λάθη -  ο Κοσκω
τάς συνελήφθη με πρωτοβουλία και πράξη της ελληνι
κής κυβέρνησης.

Κάνουμε κάθε προσπάθεια και με διαβήματα, να 
επισπευσθεί η έκδοση του Γ. Κοσκωτά στις ελληνικές 
αρχές. Ά ρα, ό,τι είναι δυνατόν να γίνει, γίνεται. Και 
αν υπάρχει κάτι που δεν κάνουμε και το ξέρει κάποιος, 
δεν έχει παρά να σηκώσει το τηλέφωνο και να μου το 
υπενθυμίσει και τον διαβεβαιώνω ότι θα γίνει αμέσως, 
εάν πράγματι υπάρχει παράλειψη.

Αλλά πρέπει να πω το εξής: Μία κυβέρνηση και ένα 
κίνημα, δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με αυτό το 
θέμα. Είμαστε κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν 
προβλήματα μπροστά μας τα οποία απαιτούν λύση 
εδώ και τώρα. Μέσα στους έξι μήνες που μένουν μέχρι 
τον Ιούνη, στους οποίους μήνες που μένουν μέχρι τον 
Ιούνη, υπάρχουν σημαντικότατες δυνατότητες σε πολ
λούς τομείς. Και θα αναφέρω στο φίλο τον Κεδίκο- 
γλου, τη δυνατότητα ακόμη και πράσινου στην Αθήνα. 
Το λέω για παράδειγμα.

Υ ΠΑΡΧΟΥΝ πολλά πράγματα που πρέπει και 
μπορούν να γίνουν. Είναι βαρύ το έργο, αλλά 
ας το αναφέρω. Πάνω απ’ όλα, όμως, δεν 
έχουμε πολιτική εξαμήνου, ούτε είναι στις 
προθέσεις μας να κερδίσουμε τις εκλογές με ειδικές 

παροχές. Το έχουμε αυτό δηλώσει σε ολόκληρο τον 
ελληνικό λαό. Τις εκλογές θα τις κερδίσουμε με βάση 
το πρόγραμμα τετραετίας που μας οδηγεί στο '92. 
Πρόγραμμα, η εφαρμογή και η υλοποίηση του οποίου 
πρέπει να αρχίσει σήμερα. Και πρέπει να γνωρίζουμε,

Ράλλης: Τελείωσαν οι διαπρα ; γματεύσεις

ο Κ. Γ. Ράλλης

ΤΗΝ δική του εκδοχή έδωσε ο πρώην πρωθυ
πουργός κ. Ράλλης για το θέμα των βάσεων.

Η εκδοχή αυτή βρίσκεται σε χτυπητή αντί
θεση προς όσα είπε ο κ. Παπανδρέου χθες 
στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για το 
θέμα, αναφέροντας ότι υπάρχουν ακόμη δυ
σκολίες και προβλήματα κατά τις σχετικές 
διαπραγματεύσεις, όπως δημοσιεύουμε πιο 
αναλυτικά σε άλλη θέση.

Ο κ. Ράλλης υποστήριξε σε συνέντευξή  
του στον ραδιοσταθμό του Δήμου Αθη
ναίων, ότι οι διαπραγματεύσεις για τις βά
σεις έχουν ολοκληρωθεί. Και το μόνο που 
απομένει είναι η απόφαση της κυβέρνησης

να δώσει μια καταφατική ή αρνητική απάντη
ση και αυτό δεν θα γίνει πριν από τις 
εκλογές.

Ο κ. Ράλλης σχολίασε την κυβερνητική 
ανακοίνωση για τη σύνδεση της διακοπής 
των διαπραγματεύσεων με την έκδοση του 
Κοσκωτά και πρόσθεσε ότι και εάν αυτό συ- 
νέβαινε, η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπο
ρεί να επέμβει στην αμερικανική δικαιοσύ
νη, που ακόμη και για προέδρους των Ηνω
μένων Πολιτειών, όπως αποδείχθηκε για την  
περίπτωση του Νίξον, είναι ανεξάρτητη και 
δεν δέχεται κυβερνητικές παρεμβάσεις.

ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη, το μόνο πολιτικό 
κόμμα που διαθέτει συγκεκριμένο προγραμματισμό 
για το '92, που ξέρει τι θέλει και πώς αυτό θα πραγμα
τοποιηθεί. Βεβαίως δεν αρκεί να το λέω εγώ, πρέπει 
αυτά όλα να βγουν σε φυλλάδια, πρέπει να φθάσουν σε 
κάθε γωνιά της ελληνικής γης! Υπάρχει μπροστά μας 
ένα τεράστιο έργο πληροφόρησης, όχι μόνο του τι 
κάναμε, αλλά και τι προτιθέμεθα να κάνουμε στα 
χρόνια που έρχονται. Πρόγραμμα τετραετίας. Και 
προκαλούμε την αντιπολίτευση και την αξιωματική 
και την άλλη αντιπολίτευση, να μας υποβάλει ένα 
πρόγραμμα.

Το μόνο που ακούγεται, από μεν τη μία πλευρά είναι 
ότι πρέπει να φύγουμε, από δε την άλλη πλευρά είναι 
κυρίως το σύστημα της απλής αναλογικής και ύστερα 
να φύγουμε. Αλλά πρώτα η αναλογική.

θέλω να καθησυχάσω και τις δύο πλευρές: Πρώτον, 
δεν πρόκειται να φύγουμε. Αυτό θα απαιτούσε απο
στασία τύπου 1965. Δεν υπάρχουν σήμερα εκείνοι οι 
οποίοι όσο και αν διαφωνούν -  βουλευτές μας -  με 
ορισμένα πράγματα και όσο και αν εκφράζονται, δεν 
υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα ρίξουν την κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ για να έρθει η Δεξιά. Δεν υπάρχουν 
αυτοί σήμερα. Και γί’ αυτό, τα σχέδια αποσταθερο
ποίησης είναι καταδικασμένα.

Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, έχω τονίσει ότι όλοι 
μπορεί να έχουμε τις απόψεις μας, αλλά εφόσον είμα
στε μέλη της κυβέρνησης, έχουμε συλλογική θέση και 
συλλογική ευθύνη. Και έχω τονίσει και στο παρελθόν, 
ότι όταν μέλη κυβέρνησης δεν μπορούν να προσαρμο
στούν σ' αυτή την ιστορική αναγκαιότητα, κατ' ανά
γκην δεν μπορεί να είναι μέλη του Υπουργικού Συμ
βουλίου. Αυτό δεν έχει προσωπικές αιχμές. Είναι ένας 
κανόνας λειτουργίας, χωρίς τον οποίο θα υπήρχε διά
λυση και δίκαια ο ελληνικός λαός θα έλεγε ότι πράγμα
τι δεν υπάρχει κυβέρνηση. Έχουμε χρέος και να υπάρ
ξει και να δράσει. Δεν είναι λοιπόν προσωπικές αιχ
μές, είναι κανόνες με τους οποίους ζούμε και τους 
οποίους εφαρμόζουμε.

Ορθώς λέγεται ότι ο βουλευτής σαν εκλεγμένος από 
τον λαό -  μέλος του κόμματος φυσικά, αλλά εκλεγμέ
νος από τον λαό -  έχει δικαιώματα έκφρασης και 
στάσης. Αλλά και εκεί υπάρχουν τα όρια τα οποία τα 
συνδέω με εκείνο που είπα νωρίτερα για πράξεις που 
σαν αποτέλεσμα έχουν την ενίσχυση των δυνάμεων της 
συντήρησης και της αντίδρασης, σε βάρος του κινήμα
τος μας. Αυτές βεβαίως οι πράξεις, δεν υποβοηθούν, 
αλλά βλάπτουν το έργο μας και την πορεία μας.

Σ ΥΓΚΑΛΕΣΑ αυτή την 26η Σύνοδο, για την 
εκλογή του Εκτελεστικού Γραφείου, το οποίο 
θα λειτουργήσει, ελπίζω, διαφορετικά απ' 
ό,τι όλα τα άλλα Εκτελεστικά Γραφεία που 
είχαμε μέχρι τώρα. Και γι’ αυτό αισθάνθηκα την ανα

γκαιότητα να αρχίσω απ' αυτό. Το έχουμε ζήσει το 
Εκτελεστικό Γραφείο, άλλοι πολύ, άλλοι λίγο, πολλά 
μέλη της Κ.Ε. ήταν κάποτε και μέλη του Εκτελεστικού 
Γραφείου.

Το Εκτελεστικό Γραφείο ασχολήθηκε πάρα πολύ με 
την Οργάνωση και την ανάπτυξή της, τα προβλήματά 
της. Αλλά είναι αλήθεια, ότι στα μεγάλα θέματα δεν 
έδωσε την προσοχή, ή δεν συνηθίσαμε να δίνουμε στο

μ  ■ η

Εκτελεστικό Γ ραφείο θέματα πρώτης κατηγορίας, που 
έπρεπε να το απασχολούν. Υπήρχε μία τάση να λύνου
με προβλήματα της Οργάνωσης στο Ε.Γ., παρά να 
χαράσσουμε στρατηγική και τακτική για το κίνημά 
μας.

Είναι πεποίθησή μου, πως ξεχωριστά από το κυβερ
νητικό έργο που είναι μία καθημερινότητα υπάρχουν 
οι μεγάλες στρατηγικές αποφάσεις. Ποιές είναι; Για 
παράδειγμα, το εκλογικό σύστημα. Εδώ να κάνω και 
μία παρένθεση -  δεν απάντησα στους άλλους: θα 
υπάρξει ευκαιρία να συζητήσουμε με τα κόμματα και 
με το ΚΚΕ και με την άλλη Αριστερά, το εκλογικό 
σύστημα.

Και όταν προτείνουμε εκλογικό σύστημα στη Βου
λή, τουλάχιστον να έχουμε πλήρη γνώση των θέσεων, 
των απόψεων, των προτιμήσεων των άλλων κομμά
των. Αυτό το έχουμε υποσχεθεί. Έχω αρκετές φορές 
αναφερθεί σ' αυτό και δεν υπάρχει λόγος να επιμένουν 
εδώ και τώρα - γιορτές έρχονται. Μετά τις γιορτές θα 
αρχίσουμε το διάλογο. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να 
τον αποφύγουμε. Και αν πεισθούμε για ό,τι πεισθού- 
με, θα το συμπεριλάβουμε στο εκλογικό μας νομο
σχέδιο.

Υ ΠΑΡΧΕΙ το θέμα των βάσεων. Είναι ένα με
γάλο θέμα με πολλές προεκτάσεις, για το 
οποίο δεν έχω σήμερα να πω πολλά. Μπορώ 
να πω, ότι παρ' όλο ότι οι συναντήσεις στους 
διάφορους γύρους γίνονται με επαγγελματικά πραγ

ματικά κριτήρια και είναι σοβαρές και σε βάθος, 
υπάρχουν πολιτικές όψεις οι οποίες δεν έχουν ξεπερα- 
στεί. Η μία αφορά την αμετάκλητη απόφαση του κλει
σίματος της βάσης του Ελληνικού -  που είναι επιχειρη
σιακή βάση -  και της μη μεταφοράς της σε κάποιο άλλο 
σημείο. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα πάρα πολύ 
σοβαρά, ίσως και σοβαρότερα από το θέμα του Ελλη
νικού, στα οποία δεν προδιαγράφεται εύκολη λύση 
και απάντηση. Οι γύροι προχωρούν. Δεν βλάπτει το 
κλίμα να συντηρείται, να είναι ήπιο. Παραπάνω δεν 
μπορώ να πω και όπως είπαμε, δεν μπορώ και να 
αποκλείσω και κάποια περίοδο διακοπής προς επανά
ληψη. Προς το παρόν οι γύροι προχωρούν. Αλλά το 
θέμα των βάσεων είναι τεράστιο θέμα, πολύ δύσκολο 
θέμα και να ένα θέμα που είναι υποχρεωμένο το Εκτε
λεστικό Γραφείο, στο μέτρο που παίρνει τη μορφή 
Πολιτικού Γραφείου, να συζητήσει. Ανέφερα δύο. 
Δεν είναι τα μόνα, υπάρχουν πολλά. Αλλά είναι θέμα
τα στα οποία η άποψη του κινήματος, του Εκτελεστι
κού Γραφείου είναι απαραίτητη.

Το Εκτελεστικό Γραφείο, πρέπει να ετοιμάσει τις 
εκλογές. Δεν αρκεί ο υπουργός Εσωτερικών. Αυτή η 
μάχη, η στρατηγική των εκλογών, η όλη δουλειά που 
χρειάζεται και είναι τεράστια δουλειά γι' αυτή την 
αναμέτρηση, όλα αυτά τα θέματα, είναι θέματα που 
απαιτούν χρόνο, διάλογο, δουλειά.

Στο νέο Εκτελεστικό Γραφείο, πιστεύω ότι η Γραμ
ματεία θα πρέπει να είναι πενταμελής. Δεν λέω ότι 
πρέπει να ξεχαστεί το κίνημα. Και ευτυχώς, με τη 
συμμετοχή των αναπληρωματικών μελών, οι λειτουρ
γίες που είναι συνήθεις του Ε.Γ., οι δυνατότητες για 
παρακολούθηση και προώθηση της Οργάνωσης και 
της λειτουργίας της, μπορούν να συμβαδίζουν με τη 
μελέτη και τη διαμόρφωση θέσεων πάνω στα μεγάλα 
θέματα.

Συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην κυβέρνηση και το 
Ε.Γ. παραμένει ο πρόεδρος του κινήματος. Αυτό όμως 
δεν αποκλείει σε ορισμένα πάρα πολύ δύσκολα, πολύ
πλοκα και λεπτά θέματα, να υπάρξουν και μερικές 
άτυπες συναντήσεις μεικτές. Αλλά αυτό θα το δούμε 
στην πορεία και στις ανάγκες του κινήματος.

ΤΣ1 λοιπόν βλέπω το Εκτελεστικό Γραφείο 
και το ρόλο του και πιστεύω ότι είναι ένα νέο 
ξεκίνημα. Μπαίνει ένα θέμα: Σήμερα εκλέ
γουμε μόνο Εκτελεστικό Γραφείο. Γιατί πέ

ραν αυτού, δεν ανοίγουμε τη συζήτηση σ’ όλο το 
φάσμα των προβλημάτων; Η απάντησή μου είναι ότι 
πρέπει να επιφορτίσουμε το Εκτελεστικό Γ ραφείο μέ
σα στις γιορτές -  νωρίτερα δεν νομίζω να γίνεται, 
έχουμε προϋπολογισμό -  να συγκαλέσει την Κεντρική 
Επιτροπή, να φέρει εισήγηση πάνω στο όλο φάσμα των 
προβλημάτων και να υπάρξει στην Κεντρική Επιτρο
πή ελεύθερη έκφραση όλων των μελών της. Γ ιατί πράγ
ματι, περνάμε μία ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο. Λέω 
μέσα στις γιορτές, γιατί πιστεύω ότι για να γίνει καλά 
αυτή η δουλειά, για να διαμορφωθεί δηλαδή η εισήγη
ση ικανοποιητικά, θα είναι χρήσιμο και αναγκαίο, το 
Ε.Γ. να έχει επαφές με τα μέλη της Κ.Ε. -  κατά ποιον 
τρόπο δεν γνωρίζω, μπορεί να είναι κατά άτομα ή 
κατά ομάδες -  έτσι ώστε όταν έρθει η εισήγηση στην 
Κ.Ε., να έχουν, κατά κάποιο τρόπο συμβάλει και τα
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑ

Το ΠΑΣΟΚ
κινείται

δυναμικά
«ΤΟ ΠΑΣΟΚ κινείται και κινείται δυναμι
κά» είναι η διαπίστωση του Πρωθυπουρ
γού Α. Παπανδρέου μετά τις εκλογικές 
διαδικασίες και (τις όποιες) τοποθετήσεις 
μελών της Κ.Ε.

Η πλήρης δήλωση του κ. Παπανδρέου, 
φεύγοντας απ' τον «Αστέρα» είναι η εξής: 

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής. Είχα την ευ
καιρία να μιλήσω. Πρέπει να ομολογήσω 
ότι η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ θετική. 
Ήταν ένα νέο ξεκίνημα, πολύ δυναμικό 
και τονίζω ότι θα έχει εντυπωσιακά αποτε
λέσματα σε βραχύτατο χρόνο. Το ΠΑΣΟΚ, 
κατέληξε, κινείται και κινείται δυναμικά».

μέλη της Κ.Ε., πράγμα που θα τη διευκολύνει σημαντι
κότατα και στο διάλογο αλλά και στη λήψη αποφά
σεων. Αυτές είναι οι σκέψεις μου.

Τώρα, προχωρώ στο επόμενο θέμα για την πρότασή 
μου για Ε. Γ. Θα ήθελα να τονίσω το εξής: Αυτή είναι η 
πρότασή μου. Ασφαλώς μπορούν να προταθούν ή να 
αυτοπροταθούν μέλη της Κ.Ε. και αυτή τη φορά δεν 
υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των σταυ
ρών. Υπάρχει δηλαδή πλήρης ελευθερία εκλογής. Με 
τέτοιο δημοκρατικό τρόπο μπορούμε να διαμορφώ
σουμε ένα Ε.Γ. που θα ανταποκριθεί στο σημαντικό
τατο ρόλο που προσμένουμε απ' αυτό.

Η πρότασή μου είναι για την εκλογή τεσσάρων με
λών του Ε.Γ. Είναι συμπλήρωση. Παραμένουν και δεν 
προτείνονται -  δεν τα αναφέρω με αλφαβητική σειρά 
εδώ -  Αλευράς, Λαλιώτης, Τσούρας, Σκανδαλίδης, 
Σουλαδάκης, Σωτηρλής.

Προτείνω νέα μέλη που θα αντικαταστήσουν σήμε
ρα άλλα μέλη στο Ε.Γ., τα οποία και αυτά έχουν 
προσφέρει σημαντικά και τα οποία θα αξιοποιηθούν 
από το Ε.Γ., ελπίζω αποτελεσματικά. Δεν πρόκειται 
για καμία αιχμή εναντίον κανενός, αλλά πρόκειται για 
μία επιλογή την οποία εβασάνισα πάρα πολύ. Και πριν 
προχωρήσω στο να σας αναγνώσω τα ονόματα, θα 
ήθελα να πω τα εξής: Ήταν πρόθεσή μου να προτείνω 
τον Κώστα Σημίτη, ο οποίος είχε αποδεχθεί μέχρι χθες 
να είναι μέλος του Ε.Γ. Χθες με ειδοποίησε ότι δεν θα 
μπορέσει να είναι μέλος του Ε.Γ. και επομένως σ’αυτή 
τη φάση δεν είμαι σε θέση να τον προτείνω.

Σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Αλευρά, ο Αλευράς είναι 
στο Ε.Γ., δεν εκλέγεται. Είναι μέλος του Ε.Γ.

Υπάρχουν δύο υπουργοί οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες 
εποπτικές και συντονιστικές εθύνες. Είναι ο Αγαμέ
μνων Κουτσόγιωργας και Γιάννης Χαραλαμπόπου- 
λος, για τους οποίους νομίζω θα ήταν πρόσθετο και 
δύσκολο βάρος να μετέχουν και στο Ε.Γ.

Κατά συνέπεια και καταργώντας μία παλιότερη 
απόφαση ότι δεν μπορεί να είναι υπουργός κανείς και 
μέλος του Ε.Γ., προτείνω τον Παρασκευά Αυγερινό, 
τον Γιώργο Γεννήματα, τον Άκη Τσοχατξόπουλο και 
τον Απόστολο Κακλαμάνη.

Α ΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ μέλη: Προτείνω να 
παραμείνει ο Παντελής Οικονόμου ως έχει. 
Και προτείνω δύο νέα μέλη: τον Θόδωρο 
Πάγκαλο και τη Μελίνα Μερκούρη. Λάβετε 
υπόψη σας, ότι τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν 

ουσιαστικά σε όλες τις εργασίες του Ε.Γ. Αυτή είναι η 
πρότασή μου και παρακαλώ τον Θανάση Τσούρα να 
συνεχίσει τη διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά τη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας, προτίθεμαι να συγκαλέσω την Κ.Ο. περίπου 
μία εβδομάδα ύστερα από την Κεντρική Επιτροπή, η 
οποία επίσης θα έχει την ευκαιρία μιας πλήρους έκ
φρασης θέσεων και απόψεων, αφού θα έχουμε ήδη τα 
συμπεράσματα της Κεντρικής Επιτροπής, τα οποία 
ενδεχομένως να υποβοηθήσουν το έργο της.
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«ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ»
-  από την αποχή, τα λευ
κά και την όχι στο σύνο
λό της αποδεκτή -  πρό

ταση του Πρωθυπουργού κ. Αν- 
δρέα Παπανδρέου για τη συμπλή
ρωση του Εκτελεστικού Γραφείου 
καθώς και η εμφάνιση -  σε διάφο
ρες φάσεις -  «μετώπων», είναι τα 
κύρια χαρακτηριστικά της χθεσι
νής εκλογικής διαδικασίας στην 
Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.

Βέβαια, η πρόταση του Πρωθυ
πουργού πέρασε, παρά τις αποχές, 
τα λευκά και τη «διαρροή» αρκε
τών ψήφων προς υποψήφιο (κ. Α. 
Καρρά) που είχε αυτοπροταθεί. 
Υπήρξαν δηλαδή 54 μέλη του ανώ
τατου καθοδηγητικού οργάνου 
(από τα 131 παρόντα) που με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο αμφισβήτη
σαν την πρόταση του Πρωθυ
πουργού.

Η πρόταση
Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουρ

γός στο τέλος της εισήγησής του ο 
πρότεινετουςκ.κ. Π. Αυγερινό, Γ. 
Γεννηματά, Α. Τσοχατζόπουλο 
και Απ. Κακλαμάνη, για τακτικά 
μέλη στη θέση των κ.κ. Στ. Τζου- 
μάκα, θ . Κατσανέβα, Αλ. Ρόσιου 
και της κ. Ειρήνης Λαμπράκη. Για 
αναπληρωματικά μέλη πρότεινε 
την κ. Μελίνα Μερκούρη και τον κ. 
θ . Πάγκαλο (στη θέση των κ.κ. Μ. 
Χατζηνάκη και Β. Παπαγιάννη. 
Οι υπόλοιποι παρέμεναν και δεν 
χρειάζονταν ψήφιση: Γ. Αλευράς, 
Κ. Ααλιώτης, θ . Τσούρας, Κ. 
Σκανδαλίδης, Δ. Σωτηρλής και Γ. 
Σουλαδάκης (τακτικά) και Π. Οι
κονόμου (αναπληρωματικό).

Υπήρξε αυτοπρόταση του κ. Α. 
Καρρά (είχε προτείνει και άλλους, 
που όμως δεν αποδέχτηκαν) και 
αφού διατυπώθηκαν άλλες διαδι
καστικές προτάσεις (αναβολή, 
κοινή σύγκληση κοινοβουλευτικής 
ομάδας και Κ.Ε.,κ.λπ.), τις οποίες 
αντέκρουσε από πλευράς Ε.Γ. ο κ. 
Κ. Ααλιώτης, έγινε η ψηφοφορία. 
Έλαβαν:
Π. Αυγερινός 94 ψήφους.
Α. Τσοχατζόπουλος 81 ψήφους.
Γ. Γεννηματάς 76 ψήφους.
Α'. Κακλαμάνης 52 ψήφους.
Α. Καρράς 27 ψήφους.

Εκλέχθηκαν οι 4 πρώτοι. Επίσης 
εκλέχθηκαν και οι δύο προταθέ- 
ντες αναπληρωματικοί: η κ. Μελί
να Μερκούρη με 86 ψήφους και ο 
θ . Πάγκαλος με 85.

Από τα 131 παρόντα μέλη 121 
πήραν μέρος στην ψηφοφορία, το

Μ . Μερκούρη: 86

αποτέλεσμα της οποίας ήταν 99 
έγκυρα, 5 άκυρα και 17 λευκά.

Οι 10 που απείχαν ήταν οι κ.κ. 
Δ. Βουνάτσος, Κ. Ασλάνης, Χρ. 
Κηπουρός, Στ. Μάνικάς, Γ. Νάος, 
Μ. Νεονάκης, Γ. Νικολάου, Γ. 
Σαρλής, Μ. Χαραλαμπίδης και Α. 
Τρίτσης.

Απούσιαζαν από τη σύνοδο και 
είχαν ενημερώσει γι' αυτό οι κ.κ. 
Γ. Αλευράς, θ . Γεωργιάδης, Στ. 
Γιώτας, Κ. Παπούλιας, Τ. Ριζό- 
πουλος, Κ. Σιάκαρης, Κ. Σφάγγος 
και θ . Χαλάτσης και από την ψη
φοφορία οι κ.κ. Φλ. Κωνσταντί
νου και Βαγγ. Σκολάς.

Η αποχή
Εδώ αξίζει να επισημανθεί ότι 

για πρώτη φορά παρουσιάζεται 
τόσο υψηλό ποσοστό λευκών και 
άκυρων ψηφοδελτίων καθώς και 
«οργανωμένη» -  κατά κάποιο τρό
πο -  αποχή.

Άλλωστε, και ο σχετικά με άλ
λες φορές μεγάλος αριθμός των 
ψήφων που συγκέντρωσε υποψή
φιος εκτός της κεντρικής πρότα
σης, είναι άξιον καταγραφής. Επί
σης, το γεγονός ότι από την προη
γούμενη φορά ο α’ επιτυχών έχει 
μια θετική απόκλιση 9 ψήφων (τό
τε είχαν εκλεγεί οι κ.κ. θ . Τσούρας 
και Α. Τσοχατζόπουλος με 108 ψή
φους, ενώ τώρα ο κ. Π. Αυγερινός, 
που πρώτευσε, πήρε 99 ψήφους).

Θ . Πάγκαλος: 85

Χωρίς να είναι αποδεδειγμένα 
αρνητικές στην πρόταση Παπαν
δρέου, μπορούν να θεωρηθούν ως 
τέτοιες το σύνολο των 10 αποχών 
(έστω και με διαφορετικά σκεπτι
κά), οι 17 λευκές ψήφοι και οι 27 
«σταυροί» που δεν δόθηκαν, «πει
θαρχώντας» στην πρόταση Πα
πανδρέου, στους κ.κ. Αυγερινό, 
Γεννηματά, Τσοχατζόπουλο και 
Κακλαμάνη. «Προεκτείνοντας» 
αυτή τη σκέψη -  αναφέρουν πολι
τικοί παρατηρητές -  αρνητικές 
μπορεί να θεωρηθούν (στην κατεύ
θυνση αυτή) και τα 5 άκυρα ψηφο
δέλτια, αναβάζοντας τον αριθμό 
των «αμφισβητήσεων» στις 59.

Επίσης, παρά την επίσημη ανα
κοίνωση περί κωλύματος όλων 
όσοι απούσιασαν, οι ίδιοι παρατη
ρητές εκτιμούσαν ότι σε ορισμένες 
-  ελάχιστες -  απ’ αυτές, ίσως να 
υποκρύπτεται άλλη αιτία.

Διαδικασίες
Τρεις διαδικασίες θα ακολουθή

σουν στο άμεσο μέλλον, μετά τις 
αποφάσεις που πάρθηκαν χθες:

Ό πω ς, αποφασίστηκε, μετά 
από εισήγηση του απερχόμε

νου Ε.Γ. στις 20-21 Δεκεμβρίου 
και αφού το νέο Ε.Γ. ετοιμάσει τις 
σχετικές εισηγήσεις, θα συνεδριά
σει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή 
με τη συμμετοχή και του προεδρεί
ου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
(και με δικαίωμα λόγου) με θέμα

' ι  .................................................................................................................................

ΜΕΤΑ τη χθεσινή διαδικασία η πλήρης σύνθεση του 
Ε.Γ. της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ έχει (κατ' αλφαβητική 
σειρά) ως εξής: Γιάννης Αλευράς, Παρ. Αυγερινός, 
Γ ιώργος Γ εννηματάς, Απ, Κακλαμάνης, Κώστας Λα- 
λιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης, Γιάννης Σουλαδά- 
κης, Δημ. Σωτηρλής, Άκης Τσοχατζόπουλος, Θ. 
Τσούρας.

Αναπληρωματικά μέλη: Μελίνα Μερκούρη, Παντ. 
Οικονόμου, Θόδ. Πάγκαλος.
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ανάλυση της πολιτικής συγκυρίας 
και προτάσεις για τις πολιτικές 
εξελίξεις.

Στις αρχές Ιανουάριου, εξάλ
λου, θα πραγματοποιηθεί 

στην Αθήνα Σύσκεψη των γραμμα
τειών των ΟΕΣ όλης της χώρας με 
το Ε.Γ.

Π Μετά τις γιορτές θα συγκλη
θεί η Κοινοβουλευτική Ομά

δα (υπήρξε πρόταση που περιεχό- 
ταν στην ομιλία του Πρωθυ
πουργού).

Οι απουσίες
Από το γραφείο Δημοσίων Σχέ

σεων της Βουλής ανακοινώθηκαν 
τα εξής, για το λόγο της απουσίας 
του προέδρου της Βουλής, κ. Γ. 
Αλευρά:

«Με τον κατηγορηματικότερο 
τρόπο διαψεύδεται η πληροφορία 
που δημοσιεύουν σήμερα οι εφημε
ρίδες ότι ο πρόεδρος της Βουλής κ. 
Γιάννης Αλευράς μετέβη στην Ελ
βετία για ιατρικό τσεκάπ. Σε τηλε
φωνική επικοινωνία μαζί του ο κ. 
Αλευράς παρατήρησε ότι η πληρο
φορία ανήκει στο χώρο της φαντα
σίας.

Χθες τελείωσε η επίσκεψη του 
προέδρου της ελληνικής Βουλής 
στη Βαρσοβία, όπου πήρε ενεργό 
μέρος στη διάσκεψη των προέδρων 
των Κοινοβουλίων Ανατολικής 
και Δυτικής Ευρώπης, με συγκε
κριμένες προτάσεις, να γίνει η επό
μενη διάσκεψη στην Αθήνα ή 
στους Δελφούς το 1990, να ιδρυθεί 
μόνιμη γραμματεία για την οργά
νωση και πάγια λειτουργία των 
διασκέψεων τούτων, κ.λπ. Στη 
Βαρσοβία είχε δύο ιδιαίτερες συ
ναντήσεις με τον αρχηγό του πολω
νικού κράτους, στρατηγό Γιαρου- 
ζέλσκι, όπως επίσης ιδιαίτερες συ
ναντήσεις είχε με τον ηγέτη της Αλ
ληλεγγύης Λεχ Βαλέσα και τους 
συνεργάτες του, καθώς και με πολ
λούς προέδρους κοινοβουλίων.

’Ηδη μετέβη για διήμερη ανά
παυση στο Νταβάς, όπου πριν 
τριάντα πέντε χρόνια, είχε διαμεί- 
νει επί τριετία. Εκεί ούτε καν φιλι
κή ή άλλη κοινωνική συνάντηση 
δεν πρόκειται να έχει με πρόσωπο 
που να έχει ιατρική ιδιότητα. Θα 
φιλοξενηθεί από παλαιό φίλο του, 
που διαμένει μονίμως στο 
Νταβάς».

Επίσης από το περιβάλλον του 
κ. Στ. Γιώτα έγινε γνωστό ότι ο αν. 
υπουργός αρρώστησε ξαφνικά και 
δεν κατέστη δυνατόν να παρα- 
στεί... Η απουσία του προκάλεσε 
το πρωί χθες σχόλια, διότι την 
προηγουμένη είχε ανακοινώσει 
στους δημοσιογράφους (ακυρώνο
ντας συνάντηση μαζί τους) ακρι
βώς λόγω τηςΚ.Ε. Αργά χθες διευ
κρινίστηκε ότι πράγματι ο κ. Στ. 
Γιώτας αρρώστησε (υπήρξε και 
γνωστοποίηση του γεγονότος από 
το Γραφείο Τύπου του), το πρωί 
δεν πήγε στο υπουργείο, ενώ το 
απόγευμα επισκέφθηκε γιατρό.
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Με «πολιτικό 
χαρακτήρα» 

οι παρεμβάσεις
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ αλλά με καθαρά πολιτικές «πλατφόρμες» 

ήταν οι κυριότερες από τις παρεμβάσεις στελεχών που 
έγιναν στην 26η Σύνοδο της Κ.Ε. ή κατατέθηκαν ανα
πτυγμένες οτο προεδρείο. Αίτημα που μπήκε από αρκε
τούς ήταν η σύγκληση έκτακτου συνεδρίου, το οποίο αντέκρουσε 

το Ε.Γ. λέγοντας άτι ήδη έχει ορισθεί το (τακτικό) 2ο συνέδριο.
Μετά από αυτή την τοποθέτηση παραμένει ανοιχτό το θέμα του 

συνεδρίου, ενώ το αίτημα για άμεση σύγκληση της Κ.Ε. φαίνεται 
ότι ικανοποιείται από την τελική απόφαση για σύνοδο στις 20 - 21 
Δεκεμβρίου.

Η ομάδα των «7»
Αναλυτικά οι παρεμβάσεις:
Η πρώτη παρέμβαση ήταν από ομάδα 7 στελεχών -  νέων στην 

ηλικία -  που θεωρούνται ότι ανήκουν στην αριστερή πτέρυγα του 
Κινήματος: είναι οι Μ. Τρικούκης, Μ. Σταυρακάκης, Δ. Ρέπας, Στ. 
Μάνικάς, X. Καστανίδης, Α. Φούρας και Γ. Νικολάου. Την εισήγησή 
τους την είχαν καταθέσει από την προηγούμενη και περιελάμθανε 
μεταξύ άλλων την πρόταση για από κοινού σύγκληση της Κεντρι
κής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με θέμα πρωτο
βουλίες για εξυγίανση του δημόσιου βίου και προτάσεις για την 
υπέρβαση της πολιτικής κρίσης. Και αφού αναφέρουν ότι οι στιγ
μές επιβάλλουν τη λήψη πρωτοβουλιών για να δημιουργούν την 
αίσθηση οτι στη δημοκρατία μας μπορεί εν τέλει να πρυτανεύοει η 
ηθική, η ευπρέπεια και η δικαιοσύνη, τονίζουν ότι διατηρούν το 
δικαίωμα να επιδιώξουν την άμεση σύγκληση της Κ.Ε. τονίζουν 
ακόμη ότι αισθάνονται αλληλέγγυοι «με όσους δεν εφησυχάζουν 
για την πορεία των πραγμάτων ούτε μεταβάλλονται σε άκριτους 
τιμητές διακηρυγμένων αρχών και λειτουργιών του Κινήματός 
μας».

□ ΣΤΗΝ τοποθέτησή του ο κ. Μ. Χαραλαμπίδης (τον οποίο 
θεωρείται ότι ακολουθούν και άλλα 5-6 μέλη της Κ.Ε.) τόνισε 

άτι η διαφωνία του για την εκλογή νέου Ε.Γ. είναι ουσίας διότι οι 
επανασυνθέσεις άου έχουν γίνει μέχρι τώρα απέτυχαν και αφού 
έκανε τη διαπίστωση ότι υπάρχει ένα νέο ρεύμα ιδεών και άτι η 
μόνη διέξοδος είαι αυτή ενός κόμματος ρευμάτων και την καθιέ
ρωση της απλής αναλογικής πρότεινε να ανοίξει η διαδικασία 
συνεδρίων και αφού παραιτηθεί το Ε.Γ. και η Κ.Ε. να εκλεγεί 
Πολιτική Επιτροπή Συνεδρίου και Επιτροπή Δημοκρατικού Ελέγ
χου του Συνεδρίου, που μπορεί να συνέλθει στο τέλος Φεβρουά
ριου ’89.

□ Ο κ. Μ. ΔΩΡΗΣ χαρακτήρισε το «φαινόμενο Κοσκωτά» παρά- 
γωγο της πολύμορφης κοινωνικής κρίσης (άσχετα αν είναι, 

όπως τονίζει, μια οργανωμένη προβοκάτσια από ξένα κέντρα). 
Έθεσε ακόμη την Κ.Ε. προ των ευθυνών της και ζήτησε την άμεση 
σύγκληση της Κ.Ε. με θέματα το «τι να κάνουμε» μπροστά στην 
κοινωνική κρίση και την κρίση ηθικών αξιών, τη θέση του ΠΑΣΟΚ 
σε σχέση μ’ αυτά και τη λειτουργία της Κ.Ε. Χαρακτήρισε το Ε.Γ. 
(παλιό) σκιώδες και τη λειτουργία του τυπική.

□ Ο κ. ΣΠ. ΚΑΛΟΥΔΗΣ τόνισε ότι θα υποβαθμιστεί η Κ.Ε. με τη 
δημιουργία Πολιτικού Γ ραφείου και εξέφρασε τη διαφωνία 

του σε μια τέτοια προοπτική.
Ο κ. Α. Καρράς ζήτησε να συγκληθεί ξανά η Κ.Ε. στις 11 Δεκεμ

βρίου με τη συμμετοχή και άλλων 15 βουλευτών.

□ Η κ. Σ. ΑΚΡΙΤΑ χαρακτήρισε τη σύνοδο «ακρωτηριασμένη» 
και εξέφρασε το ερώτημα πώς τα μέλη του νέου Ε.Γ. θα 

ανταποκριθούν στο φόρτο που θα έχει.

□ Ο κ. Κ. ΑΣΛΑΝΗΣ αρνήθηκε ψήφο λέγοντας ότι δεν 
μπορεί να γίνει εκλογή νέου Εκτελεστικού Γραφείου 

χωρίς απολογισμό του προηγουμένου.
Και ο κ. Βονάτσος αρνήθηκε ψήφο όπως τελικά και άλλα 10 

μέλη της Κ.Ε.
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ΑΝ δεν ήταν τα περίπου 500 άτομα 
έξω από τον «Αστέρα» της πλα
τείας Συντάγματος, οι δεκάδες 
αστυνομικοί, τα εμφανή μέτρα 

I ασφαλείας, ουδείς θα αντιλαμβα
νόταν ότι εκεί γινόταν η Κεντρική 
Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Η σύνθε- 

ι ση του «πλήθους» έδινε την εντύ- 
| πωση ότι τα γνωστά «πηγαδάκια» 

της πλατείας Ομονοίας είχαν μετα
φερθεί από το φυσικό τους χώρο, 
καθώς οι συζητήσεις και οι ποικι- 
λότροπες απόψεις, προσαρμοσμέ
νες στην κοσμοθεωρία «κάνε με 
εμένα πρωθυπουργό για 24 ώρες, 
και θα δεις», έδιναν και έπαιρναν, 
από τις 10 πρωί...

□ ΠΑΡΑ τους φόβους ορι
σμένων, αποδοκιμασίες 

δεν υπήρξαν, παρά το κλίμα της 
έντασης που ήταν διάχυτο εντός 
και εκτός ξενοδοχείου. Υπήρξαν 
όμως «παρεμβάσεις» με νόημα, 
«όπου δει».

Έτσι, πολλοί από τους λεγάμε
νους «προεστούς» του ΠΑΣΟΚ 
έγιναν δεκτοί με τα συνθήματα 
«Εδώ και τώρα κάθαρση», και 
«Ενότητα και κάθαρση για την 
Αλλαγή». Ο Γιώργος Παπαν- 
δρέου, για παράδειγμα, που 
έφθασε 7 λεπτά μετά την προκα
θορισμένη ώρα έναρξης, έγινε 
δεκτός με το σύνθημα «Εδώ και 
τώρα κάθαρση», και μετά από 
στιγμιαία αμηχανία, γύρισε προς 
τον κόσμο, κι... ύψωσε με σφιγ
μένη γροθιά το χέρι!

■ Η ΜΕΛΙΝΑ Μερκούρη που 
καταχειροκροτήθηκε, έστελ

νε φιλιά, ο Γιώργος Γεννηματάς, 
που επίσης χειροκροτήθηκε περιο- 
ρίσθηκε απλώς να χαιρετήσει τον 
κόσμο, ενώ το ίδιο έκανε και ο 
Μένιος, τον οποίο οι μισοί χειρο
κροτούσαν και οι υπόλοιποι φώ
ναζαν το σύνθημα περί «κά
θαρσης».

Απαρατήρητη πέρασε η άφιξη 
του Κώστα Λαλιώτη, ενώ αντίθετα 
χειροκροτήθηκαν θερμά ο Χαρα- 
λαμπόπουλος, ο Κατσιφάρας (!), ο 
Αυγερινός, ο Σημίτης και ο Τρί- 
τσης (ο οποίος μετά το τέλος της 
συνόδου... αποδοκιμάστηκε 
άγρια).

□ ΔΙΠΛΗΣ κατεύθυνσης ήταν 
οι «προτροπές» που απευ- 

θύνηκαν από ορισμένους συγκε
ντρωμένους προς τον πρώην 
υφυπουργό Χάρη Καστανίδη:
—  Η πρώτη: «Μην κάνεις πίσω». 
—  Η δεύτερη: «Όχι τέτοιες 
ενέργειες και δηλώσεις».

■ ΑΛΛΕΣ προσελεύσεις:
— Αθόρυβος ο Κ. Τσίμας, 

διοικητής της ΕΥΠ. (Ό ταν μάλι
στα ρωτήθηκε αν είχε κάποια συ
νάντηση με τον Πρωθυπουργό είπε 
πως ως αρχηγός της ΕΥΠ δεν κάνει 
δηλώσεις ιδιαίτερα για τις επαφές 
του. Πάντως, όταν ρωτήθηκε αν θα 
είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν 
απάντησε).
— Συνοδευόμενος από τον αττι- 
κάρχη κ. Μ. Λαμπρόπουλο, έφθα- 

> σε ο υφυπουργός κ. Σήφης Βαλυ- 
ράκης.

□ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ ο πρώην δή
μαρχος Αθηναίων κ. Δ. 

Μπέης. Έκατσε περίπου ένα τέ
ταρτο της ώρας και έφυγε πριν 
αρχίσει η σύνοδος της Κ.Ε.

■ ΣΤΙΣ 11.20 έφθασε στον 
«Αστέρα» ο Πρωθυπουργός 

κ. Ανδρέας Παπανδρέου και κυ
ριολεκτικά αποθεώθηκε από τους 
συγκεντρωμένους. Κυριαρχούσε 
το σύνθημα «Εδώ και τώρα για την 
αλλαγή» και τα «Χρόνια πολλά».

□ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κατευ- 
θύνθηκε στον 9ο όροφο και 

σε λίγο κάλεοε για να συζητή
σουν τους κ. Λαλιώτη, Α. Τσοχα- 
τζόπουλο και Γ. Γεννηματά. Η 
συνάντησή τους διήρκεσε είκοσι 
λεπτά.

■ «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, Ενότητα, 
Προοπτική»; αυτό ήταν το 

σύνθημα στη γιγαντοαφίσα της 
26ης Συνόδου, που δέσποζε πίσω 
από τις θέσεις του Εκτελεστικού 
Γραφείου, μέσα στην αίθουσα.

Έξω, δύο πανό της Τ.Ο. ΠΑ
ΣΟΚ Νέας Φιλαδέλφειας:

Ποιος δεν 
πήρε γλυκό.

Ο  κ. Α. Παπανδρέου δέχεται ευχές απ ' τον  
παλιό συνεργάτη του κ. Γ. Καράτση (αριστε
ρά). Δ εξιά , ο ένας δέχτηκε την υποψ ηφιότη
τά  του για το  Ε.Γ. και εκλέχτηκε, ο άλλος την  
αρνήθηκε. Είναι ο κ. Π. Αυγερινός (δεξιό) και 
ο κ. Κ. Σημίτης, που και το  πρωί χθες πιέστη

κε να μπει στο Ε.Γ.

Η κ. Μ αρία  Κυπριωτάκη και ο Μ . Κουτσόγιωργας μόλις έχουν φάει το  γλυκό τους. Ο ι κ. Κ. Γείτονας και Κ. Ασλάνης κάτι 
ψάχνουν... (αριστερά). Ο  κ. Νίκος Παπανδρέου στο λόμπι του ξενοδοχείου. Είχε συζήτηση, επίσης, με τον κ. Σταματόπου- 
λο (του γραφείου του αδελφού του) και την κ. Ντίνα Λάζαρη (του γραφείου του Πρωθυπουργού και πατέρα του) (δεξιά)

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι προσωπι
κή υπόθεση κανενός», έλεγε το 
ένα, «Απαιτούμε κάθαρση εδώ και 
τώρα, στην κυβέρνηση και το Κί
νημα», έγραφε το άλλο...

□ ΕΝΑΣ μονόλογος του Γ.
Γεννηματά μπροστά στο 

ασανσέρ όταν ερχόταν «πρόδω- 
σε» το ραντεβού που είχε λίγο 
αργότερα (μαζί με τον Κ. Λαλιώ
τη και τον Α. Τσοχατζόπουλο) με 
τον Πρωθυπουργό, στο δωμάτιο 
του 9ου ορόφου.

«Πού να πάω τώρα», αναρωτή
θηκε μπροστά στην ανοιχτή 
πόρτα.

Κι ένας από τους παρισταμέ- 
νους της περιφρούρησης:

«Μη μου πεις ότι δεν θυμάσαι. 
Πεντακόσιες φορές έχουμε συ
νεδριάσει εδώ!».

Ο Γεννηματάς κατέβηκε στο β' 
υπόγειο και, όταν ήρθε ο Πρωθυ
πουργός, ανέβηκε με τους άλ
λους δύο για να συζητήσουν.

■ ΟΙ Κ. Λαλιώτης, Γ. Γ εννημα
τάς και Α. Τσοχατζόπουλος, 

φαίνεται ότι θα είναι τα τρία πέ
μπτα της νέας γραμματείας...

□ ΤΟ θυμήθηκε ο Μανώλης 
Χατζηνάκης, όταν σε πηγα

δάκι έλεγε πριν αρχίσει η Κ.Ε. άτι 
χρειάζεται μια νέα σύνοδος σύν

■ Ρεπορτάζ:---------------------------------
Λ. ΔΗΜΑΚΑΣ-Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

τομα (κάτι που πρότεινε αργότε
ρα ο κ. Α. Παπανδρέου) με συ
γκεκριμένη π λατφ όρμα .

«Ήταν στη σύνοδο της Χαλκί
δας, όταν ένας σύντροφος από 
τον Έβρο κάθε λίγο και λιγάκι, 
χρησιμοποιούσε στην εισήγησή 
του τη λέξη «πλατφόρμα»: 
χρειάζεται μια πλατφόρμα στο 
Λ.Κ., να διαμορφώσουμε μια 
πλατφόρμα για το συνδικαλισμό 
κ.λπ.

Οπότε κάποιος τον παρατή
ρησε:
— Ξέχασες μια πλατφόρμα για τα 
κοκκινογούλια».

■ ΕΝΩ αυτά τα... ανούσια γί
νονταν έξω ή στο ισόγειο του 

«Αστέρα», στο β’ υπόγειο όπου θα 
συνεδρίαζε η Κ.Ε. τα πράγματα 
ήταν -  κυριολεκτικά -  πιο γλυκά.

Ο Μάκης Παπασταύρου -  χρό
νια προσωπικός φίλος του Ανδρέα 
Παπανδρέου -  πρόσφερε γλυκά 
στα μέλη της Κ.Ε. και τους δημο
σιογράφους, για την ονομαστική 
γιορτή του Πρωθυπουργού.

Να, ορισμένες αντιδράσεις:
•  Ο Μένιος Κουτσόγιωργας: «Για- 
τί θέλει να μας γλυκάνει ο Πρόε

δρος;». Και μετά: «Μας γλυκαίνει 
ο Πρόεδρος».
•  Η Μαρία Κυπριωτάκη: «Εγώ, 
Μάκη μου, δεν τρώω γλυκά. Αλλά 
τώρα θα το φάω με ευχαρίστηση».
•  Αυτό δεν το είδα αλλά μου το 
μετέφεραν: ο θ . Κατσανέβας έκα
νε πως δεν είδε το κουτί με τα 
γλυκά...

□ ΣΤΟ μεσοδιάστημα -  και 
ενώ τα γλυκά όλο και λιγό

στευαν -  είχαμε και άλλα:
Ο Ε. Γ ιαννό π ο υ λο ς για πα

ράδειγμα, φωνάζει τον Γ. Ραυ- 
τόπ υλο που έμπαινε εκείνη την 
ώρα και του λέει:

«Έλα να σε χαιρετήσω, να μας 
πάρουν και φωτογραφία!».

Προφανώς, ήθελε να τον 
ακούσει ο Σ τ. Τ ζο υ μ ά κ α ς .

■ ΚΑΙ μια χωροταξική κατα
νομή: οι Στ. Τζουμάκας και 

Γ. Ραυτόπουλος είχαν κάτσει στα 
πιο ακραία καθίσματα, σχετικά 
μπροστά: ο πρώην υπουργός ήταν 
στα αριστερά και ο πρόεδρος της 
ΓΣΕΕ στα δεξιά.

□ ΠΡΙΝ αρχίσει η σύνοδος, ο 
Τζουμάκας, διηγούταν αυ

τό που του είπε φίλος του, σχετι

κά με τις καταγγελίες, που έκανε 
για τη ΓΣΕΕ:

«Στέφανε, όταν έχουμε μια 
“πόρνη” στο σπίτι μας δεν το λέ
με στη “γειτονιά”, αλλά το λέμε 
πρώτα στην οικογένεια».
— Μα, η «οικογένεια», το ήξερε 
εδώ κι ενάμιση μήνα, απάντησε ο 
Τζουμάκας.

■ ΚΟΥΒΕΝΤΑ με δυο τρία μέ
λη της Κ.Ε. είχε ο Γ. Χαρα- 

λαμπόπουλος, μάλλον για την πο
λιτική κατάσταση και το ΠΑΣΟΚ: 

«Ψυχραιμία και ενότητα», ήταν 
μια φράση του που την επανέλαβε.

□ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ... δια 
ροπάλου ήταν το τσιγάρο 

στην αίθουσα, προ και κατά τη 
διάρκεια της συνόδου. Ένας 
που... τόλμησε, να ανάψει τσιγά
ρο, κι αυτός ήταν ο... Τσοβόλας, 
επιτιμήθηκε «αυστηρά», από τον 
Παγοράπουλο, ο οποίος του 
έφερε... ένα ποτήρι με νερό για 
να το σβήσει, επειδή τα τασάκια 
είχαν εξαφανισθεί!..

■ ΘΕΜΑ της ημέρας η θερμή 
χειραψία που αντάλλαξε ο 

Πρωθυπουργός με τον Τζουμάκα. 
— Στέφανε, λυπάμαι πολύ, αλλά... 
είπε ο Ανδρέας.
— Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, 
πρόεδρε, ήταν θέμα ουσίας, απά

ντησε εκείνος, και... γέλασαν πλα
τιά και οι δύο!

□ ΒΡΟΝΤΩΔΗΣ η Μαρία Κ υ-.
πριωτάκη, ακούστηκε σε 

όλη την αίθουσα φωνάζοντας: 
«Να ζήσετε, πρόεδρε. Χρόνια 

πολλά. Υγεία και ευτυχία».

■ «ΠΩΣ νιώθετε ως μέλος του 
Ε.Γ.». ρώτησε ένα συνάδελ

φο τον κ. Θ. Πάγκαλο την ώρα που 
έβγαινε από την αίθουσα και ενώ 
ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί η 
εκλογική διαδικασία.

«Είμαι ακόμα υποψήφιος», 
απάντησε ο αν. υπουργός.

«Μα, δεν έχετε αντίπαλο!», 
αντέτεινε ο συνάδελφος.

«Μπορεί να μην εκλεγώ!», απά
ντησε γελώντας ο Θ. Πάγκαλος 
που βέβαια και μόνο η ψήφος του 
έφτανε. Κι αυτή ήταν δεδομένη 
αφού ο ίδιος είχε αποδεχθεί την 
υποψηφιότητά του.

Οπότε ένα εκ των δύο συμβαίνει: 
Ή  ο Πάγκαλος είχε κέφια.
Ή  δεν είχε ψηφίσει ο ίδιος τον 

εαυτό του αν και είχε αποδεχθεί 
την πρόταση...

□ ΣΑΝ μαγνήτης τράβηξε 
τους δημοσιογράφους ο κ. 

Φ. Τόμπ ρας. Που κάποια στιγ
μή άρχισε να φωνάζει στον συνο
μιλητή του (στο μπαρ) ότι θα 
«τους ουντρίψουμε», ότι «δεν 
περνούν οι αποστάτες» και άλλα 
τέτοια.

Όταν έσπευσαν οι δημοσιο
γράφοι, σταμάτησε. Και απέτρε
ψε τους φωτογράφους να τον 
φωτογραφήσουν.

■ ΝΑ καταγράψουμε, για την 
ιστορία, το προεδρείο της 

χθεσινής συνόδου: θ . Τσούρας, Γ. 
Χαραλάμπους και Γ. Κύριό- 
πουλος.

Την εφορευτική επιτροπή απο
τελούσαν οι κ. Γ. Κατσιμπάρδης, 
Ηρ. Ματράγχας και Γ. Μωραΐτης.

□ ΔΗΛΩΣΕΙΣ έκανε κι ο Κα
τσανέβας βγαίνοντας από 

τη σύνοδο. «Τι έχετε να πείτε;», 
ρώτησαν οι δημοσιογράφοι.
— Δεν έχω να πω τίποτε, απάντη
σε εκείνος. Τα πράγματα μιλάνε 
μόνα τους. Θα μπορούσα να πω 
ότι λυπάμαι...
—  Για τι πράγμα, λυπάσθε;
—  Γι' αυτά που θα πρέπει να λυ
πάμαι...

Σιβυλλικός ο Θοδωρής...

■ ΑΛΛΟΣ ένας εορτάζων χθες 
στην Κ.Ε.: ο νέος γενικός 

γραμματέας του υπουργείου Προε
δρίας κ. Ανδρέας Φούρας.

□ ΝΑ τι δήλωσαν δύο νεοε- 
κλεγέντες:

«Ο κ. Παρ. Α υ γ ερ ιν ό ς  μετά 
τη σύνοδο της Κ.Ε. απαντώντας 
σε σχετική ερώτηση, είπε ότι η 
κάθαρση θα πρέπει να προχωρή
σει και ότι η άποψη του ίδιου δεν 
είναι άλλη από αυτή που εξέφρα- 
σε ο Πρωθυπουργός.

Ερωτηθείς τι έχει να πει για
την τοποθέτηση Σημίτη (περί
ήθους εξουσίας) και αν τον 
προσβάλλει ο χαρακτηρισμός εί
πε: Δεν νομίζω ότι ο Κώστας είχε 
πρόθεση να προσβάλει εμάς ού
τε κανέναν άλλο».
—  Ο κ. Απ. Κ ακλα μά νης τόνι
σε πως έχει πρόσθετη ευθύνη 
που θα προσπαθήσει να ανταπο- 
κριθεί και σε ερώτηση αν με τη 
νέα σύνθεση του Ε.Γ. θα προχω
ρήσει η κάθαρση, είπε:

«Α υ τό  ε ίν α ι δ εδ ο μ έ ν ο . Η 
κάθαρσ η θα προχω ρήσει 
προς πάσαν κ α τεύ θ υ ν σ η » .


