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¡1 Υπαινιγμοί, κόντρες, πλέγματα και χιλιάδ ες μαγικά καθρεφτάκια να περνάνε φευγαλέα από το βήμα

Η εκτόνωση των καταπιεσμένων συντρόφων
Του ΓΙΑΝΝΗ 
ΤΡΙΑΝΤΗ

Α Ν Υ Π Η Ρ Χ Ε  η στοιχειώ - 
6ης αυτογνωσία ck μ έ
ρους της πλοοψηφίας 

τω ν συνέδρω ν ή ο  απαραίτη
τος -«κφρασπκά- κυνισμός ck 
μέρους της ηγεσίας, tôtc τα 
πράγματα θα ήταν πιο απλά 
στο  Ολυμπιακό στάδιο. Ο ι πε
ρ ισσότεροι θα  συμφω νούσαν 
δημοσίω ς ότι το 2 ο  Συνέδριο 
του Π Α Σ Ο Κ  6ivci κατά κύριο 
λόγο μια θαυμάσια cuxaipia 
» τ ό ν ω σ η ς  στα ηγετικά στε- 
λέχη του -διαδικασία τόσο α 
παραίτητη στην αγχώδη en ο- 
χή μας.

Σχεδόν το είπε ανοιχτά ο Α. Πα
πανδρέου - ότι «έχουν όλοι την ευ
καιρία να πουν τον πόνο τους». Το 
σιγοψιθυρίζουν αρκετοί σύνεδροι 
παρακολουθώντας σκηνές απείρου 
κάλλους στην αίθουσα του Ολυμ
πιακού σταδίου. Τουτέσπν: Να ξε
διπλώνεται σε όλο του το μεγαλείο 
το προσωπικά δράμα, το πρόβλη
μα, η εκδικητική μανία, τα πλέγμα
τα κΑα, κΛα του ενός «συντρό-

φου» για τον άλλο, των αφανών ε
ναντίον των επωνύμων, των πρώην 
εναντίον των νυν και πάει λέγον
τας.. Υπαινιγυοί, κομψές ή άγαρμ
πες αναφορές για πρόσωπα και 
συμβάντα, απολογίες, καταγγελπκδ 
ύψος, εισαγγελική διάθεση και κα
θρεφτάκια. χιλιάδες μαγικά καθρε
φτάκια να περνάνε φευγαλέα από 
το βήμα, καθώς δεν είχαν παρά 
τρία με πέντε λεπτά στη διάθεσή 
τους για να αποκαλύψουν ότι ο κά
τοχός τους έβλεπε όλους τους άλ
λους μέσα υπεύθυνους για μύρια 
όσα, εκτός από τον εαυτό του.

Ηταν εκπληκτικό να βλέπεις συ
νεταιριστή - κορυφαίο υποτίθεται 
στέλεχος σε νευραλγικό τομέα, 
στέλεχος ενός κόμματος που είχε 
την τύχη της χώρας για οκτώ χρό
νια στα χέρια του - να αναφέρεται 
στην καρδάρα με το γάλα που χύ
θηκε στον τότε συνεταιρισμό Φαρ
σάλων (φανταστικό το παράδειγμα 
της καρδάρας, αλλά πόσο απείχε 
της ουσίας του παραδείγματος η ο
μιλία π.χ. του μέλους της Κ.Ε. κ. 
ΓαΤτανίδη;

Καθένας με τον πόνο του μ' άλ
λα λόγια, και με το πρόβλημά του, 
να συνεισφέρει -υποτίθεται - στην 
κορυφαία διαδικασία του κόμματος 
άφθονο ψυχόδραμα, μπαγιάτικα ε
δέσματα, κακοποιημένα ελληνικά 
και πολλά «ντεσιμπέλ» (στρίγγλιζαν

οι περισσότεροι όταν επιχειρούσαν 
να πείσουν η να συναρπάσουν).

Αυγερινός 
και Σημίτης

Αυτή την_ ειδυλλιακή εικόνα ήρ
θαν να χαλάσουν ορισμένες παρεμ
βάσεις κορυφαίων στελεχών, αλλά 
και η ομιλία του Α. Παπανδρέου 
(σπάνιο κείμενο το οποίο είχε την 
τύχη που του_ αρμόζει: αγνοήθηκε 
από την πλειοψηφία των συνέδρων 
- και πάντως δεν προσέχτηκε αρκε
τά)- Εκεί λοιπόν, που ακουγόταν_. 
σθεναρή, καθάρια και τσιριχτή η 
«φωνή της βάσης», π.χ. από κάποια 
κύρια η οποία αυτοπροσδιορίστη- 
κε μαζόχα, ήρθε η συγκλονιστική 
ομιλία του Παρασκευά Αυγερινού, 
η εντυπωσιακή εμφάνιση του Κ. 
Σημίτη, η σύντομη -αλλά εξαιρετι
κή- παρέμβαση του Δ. Ρέττπα 
(καθώς και άλλων τινών) για να επι
βεβαιώσει την άποψη περί- αβύσ
σου, σχετικά με την ψυχή αυτού 
του κόμματος. Μ ' άλλα λόγια, έβλε
πες ανθρώπους οι οποίοι θα μπο
ρούσαν να καταταγούν στους λεγά
μενους «λαϊκιστές» να χειροκρο
τούν με θέρμη τον κ. Σημίτη και τον 
κ. Αυγερινό ή να μπερδεύονται γλυ
κά με άλλες τάσεις, ομάδες και 
προτάσεις (μιλάμε για απλούς σύ

νεδρους κι όχι για ταγούς και επί
δοξους Τσε Γκεβάρα, όπως ο Σω
τήρης Κωστόπουλος, ο οποίος 
φαίνεται να νομίζει ότι η θητεία του 
στο ΠΑΣΟΚ άρχισε όταν απομα
κρύνθηκε από κυβερνητικές θέ
σεις...). Εκεί που όλοι πίστευαν - για 
να συνεχίσουμε την αναφορά στα 
«παράδοξα» - ότι ενδεχομένως κα
ταψηφιστεί ο απολογισμός της 
Κεντρικής Επιτροπής, η ψηφοφο
ρία επανέφερε στην τάξη αρκε
τούς, αλλά ταυτόχρονα κατέδειξε 
και δύο πράγματα: Πρώτον, ότι η 
ισχύς βρίσκεται εν τη ενώσει. Ετσι, 
τα μέλη του Εκτελεστικού Γρα
φείου, μπροστά στον κίνδυνο κατα
ψήφισης του απολογισμού - πήραν 
το λόγο, την Παρασκευή το μεση
μέρι, και, πέτυχαν απόφαση υπερ
ψήφισης, αλλάζοντας δραστικά το 
κλίμα μέσα σε 15 ώρες..

Ανδρέας και 
Εκτελεστικό

Δεύτερον, κατεδείχθη αφενός η 
αδυναμία (στιγμιαία, ίσως, αλλά ο
φθαλμοφανής στην περίπτωση του 
Μιχάλη Χαραλαμπίδη) και αφετέ
ρου η τρομακτική ένδεια επιχειρη

μάτων εκ μέρους ορισμένων στε
λεχών που έχουν αρχίσει την_ ομι
λία τους, εδώ και κάμποσους μήνες 
(Σ. Κωστόπουλος)...

Πάντως από τα μέλη του Ε.Γ. δεν 
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευχα
ριστημένοι για τις επιδόσεις τους 
οι κ. Γεννηματάς, Τσοχατζόπου- 
λος, Λαλιώτης, Πάγκαλος και 
Τζουμάκας. Λες και γρατζούναγαν 
ξεκούρδιστες κιθάρες ακουγόταν ο 
λόγος τους. Ισως να ήταν η κούρα
ση από την προσυνεδριακή διαδι
κασία... Αεικίνητοι, όμως, αποδεί
χτηκαν τινές εξ αυτών στην κινητο
ποίηση «οπαδών» και φίλων. Οι ψί
θυροι έδιναν και έπαιρναν στους 
διαδρόμους του σταδίου, δένοντας 
αρμονικά με το βουητό που είχαν 
στ’ αυτιά τους μήνες τώρα, οι πε
ρισσότεροι των συνέδρων, σχετικά 
με το ποιον θα ακολουθήσουν 
(ποια ομάδα, απλοελληνιστί). Πάν
τως, οι «αθάνατοι του Ε.Γ. εμφανί
στηκαν ενωμένοι, βάλλοντας ευ
θέως εναντίον του Γ. Αρσένη, ο ο
ποίος - κατά τους επικριτές ή αντα
γωνιστές του - συγκεντρώνει την 
προτίμηση των «αυριανιστών»..

Και ο Α. Παπανδρέου; Ακουγε ή 
μάθαινε τα καθέκαστατα με στωι- 
κότητα γνωρίζοντας ότι «πίσω έχει 
η αχλάδα την ουρά». Τι δηλαδή κι

αν ο κ. Σημίτης τα 'βάζε με τους λα
θρεπιβάτες, τους εφησυχασμένους 
και τους εισπράκτορες του τρένου 
της αλλαγής (τι λέξη κι αυτή: ούτε 
μια φορά δεν ακούστηκε αυτές τις 
μέρες στο στάδιο). Τι κι αν ο κ. Γεν
νηματάς προσπαθούσε να πείσει 
ότι επέδειξε σωφροσύνη εις κρίσι
μους στιγμάς (διαφωνών είχε σιω
πήσει χάριν της ενότητος) ή αν ο 
κ. Λαλιώτης παράτησε τον Αλβιν 
Τόφλερ για να καταπιαστεί με τον 
Καμί και το «Σίσσυφό» του (θαυμά
σια προσέγγιση, αλλά χρειάζεται 
και κάποιος επικοινωνιακός κώδι
κας, αλλιώς..). Λίγο πολύ τα γνώριζε 
όλα τούτα ο κ. Παπανδρέου. Οπως 
γνώριζε για την πρωτοβουλία της 
συζύγου του, για την ανάγκη εκτό
νωσης των καταπιεσμένων συντρό
φων κ,ά. Οπως γνωρίζει, επίσης, την 
τύχη που του επιφυλάσσει το δεύ
τερο συνέδριο του κόμματος του: 
την άνετη επανεκλογή του, δηλα
δή. στο αξίωμα του προέδρου.. Ε
κείνα που ίσως δεν ήξερε μέχρι 
προχθές, είναι αν θα περάσει η 
πρόταση για τη θέση του γραμμα
τέα στο ΠΑΣΟΚ και - κυρίως - αν 
πρέπει να προτείνει ο ίδιος λίστα 
με ονόματα υποψηφίων για τη νέα 
Κ.Ε. Πάντως ό,τι και να συμβεί, το 
2ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα μπο
ρούσε να χαρακτηρισθεί (το πολύ- 
πολύ) ως ένα βήμα στο πλάι.

μεταξύ  γενειοφόρων. Ο  Κοσμ άς  
στο Γιώργο Γεννηματύ.

Εμπ ιστευτικές κουβέντες

Των
ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 
ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΗ

Η Α Ν Τ Ε Π ΙΘ Ε Σ Η  του  Γ. 
Α ρ σ ένη ,  κυρίω ς €- 
ναντίον  του  Κ. Σημ ί- 

•τη , η €υθ€ία  προσω π ική  Ε 
π ίθ εσ η  του  Π. Ο ικονόμου  
κατά του  Α. Π α πανδρέου  
και ορ ισ μ ένε ς  ενδ ια φ έρ ο υ 
σ ες  ομ ιλ ίες  (Βενιζέλος, 
Τζουμάκας, Μ πρ ιλλάΑης 
κ,ά.) ήταν η ορατή  πλευρά 
τω ν δ ιαδ ικασ ιώ ν της  χ θ ε 
σ ινής  μ έρας σ το  σ υνέδρ ιο  
του  Π Α Σ Ο Κ .

Στην αόρατη πλευρά κυ
ριάρχησαν οι ομαδοποιήσεις, 
το κυνήγι ψήφων και οι φήμες 
για λίστες, ενόψει της σημερι
νής εκλογής της νέας Κεντρι
κής Επιτροπής. Ομως κυρίαρ
χο στοιχείο αυτής της αόρατης 
πλευράς ήταν ο έντονος προ
βληματισμός του προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το αν 
θα προτείνει ο ίδιος λίστα με 
πρόσωπα για τη νέα Κ.Ε Τελευ
ταίες πληροφορίες ανέφεραν 
ότι ο κ. Παπανδρέου κατέληξε 
στην απόφαση να προτείνει λί
στα με 200 πρόσωπα (Η Κ.Ε. α- 
ποτελείται από 140 μέλη).

Χθε οι σύνεδροι με μεγάλη 
πλειοψηφία ενέκριναν την προ
χθεσινή πρόταση του απερχό
μενου Ε.Γ, να πάνε τα κείμενα

για τη νέα διακήρυξη και τις 
πολιτικές θέσεις, μαζί με την ο
μιλία του Α  Παπανδρέου, με 
ευθύνη της νέας Κ.Ε., σε διάλο
γο στις οργανώσεις και να απο
κρυσταλλωθούν σε οριστικά τε
λικά κείμενα, που θα ψηφι- 
σθούν από ειδικές συνδιασκέ
ψεις τον Ιούνιο του 1991.

Το θέμα περί τον Γ. Αρσένη 
δημιουργήθηκε, ως γνωστόν, 
προχθές με τις αιχμηρές ανα
φορές του κ. Σημίτη και ανάλο
γες υπαιναιτικές άλλων μελών 
του Ε.Γ., που έκαναν λόγο, για 
«λαθρεπιβάτες», «εισπράκτο- 
ρες», «εφησυχασμένους» κΛπ. 
και έδωσαν την αίσθηση δη
μιουργίας σαφούς μετώπου κα
τά του Γ. Αρσένη, χωρίς να τον 
κατονομάσουν.

Η  αντεπίθεση
•  Μιλώντας χθες το πρωί ο κ. 
Αρσένης εξαπέλυσε δριμύτατη 
επίθεση φωτογραφίζοντας κα
θαρά το στόχο του, που δεν ή
ταν άλλος από τον κ. Σημίτη. Ει
δικότερα μίλησε για «χαμαι
λέοντες που αλλάζουν τον πο
λιτικό λόγο ανάλογα με τον πο- 
λπικδ χώρο, έντονα λαΐκίστικα, 
σοσιαλιστικά χρώματα μπρο
στά στις γαλαρίες, ωχρά 
χρώματα σε ημιφωτισμένα δω
μάτια και σαλόνια της κεντρο
δεξιάς». Συνεχίζοντας τον φι
λιππικό του ο κ. Αρσένης κατα
φέρθηκε εναντίον εκείνων που 
αρνούνται την «εθνική στρατη-

Σφυρ/ου κάτι σιγοψ ιθυρίζει

ΚΑΙ ΒΟΛΕΣ 
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΚΑΤΑ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

γική», ενώ ταυτόχρονα κάλεσε 
το σώμα και το ΠΑΣΟΚ να υιο
θετήσουν σκληρή αντιπολιτευ
τική γραμμή («έντονη αντιπολί
τευση σήμερα, για κυβέρνηση 
αύριο») και να δεσμευτούν ότι 
θα υπάρξει σαφής εναντίωση 
στα κεντροδεξιά σενάρια Ανα- 
φερόμενος στην πολιτική συμ- 
μαχιών του ΠΑΣΟΚ ο κ. Αρσέ- 
νηο αντιδιέστειλε τη θέση του 
απο την πλειοψηφία των μελών 
του Ε.Γ., λέγοντας: «Ας έρθουν 
μαζί μας αν θέλουν» (για το Συ
νασπισμό ο λόγος). Ταυτόχρο
να υπεραμύνθηκε της αυτονο
μίας του ΠΑΣΟΚ μιλώντας για 
«αυτόνομο πλειοψηφικό ρεύ
μα».

Από την τοποθέτηση του Γ. 
Αρσένη σε αντιπαράθεση κυ
ρίως με όσα είχε υποστηρίξει 
ο Κ. Σημίτης, καταφάνηκε ότι οι 
δύο άνδρες εκπροσωπούν 
πλέον δύο ισχυρές κεντρικής 
διαφοράς απόψεις στο χώρο 
του ΠΑΣΟΚ.

Στις δικές τους ομιλίες αρ
γότερα, τα μέλη του απερχόμε
νου Ε.Γ. Κ. Λαλιώτης, Κ. Σκαν- 
δαλίδης, I. Νικολάου και Σ. 
Τζουμάκας ανταπάντησαν έμ
μεσα επιμένοντας σε επιχειρή
ματα κόντρα σε αυτά του κ. Αρ-

Αντεπίθεση Αρσένη κατά Σημίτη
ξιοπιστίας του δημόσιου το
μέα». Τέλος, σημείωσε ότι «το 
συνέδριο θα δικαιωθεί μόνο 
εάν μπορέσει να επικοινωνήσει 
με την κοινωνία».

Σοκ από τον 
Π . Οικονόμου

•  Νωρίς το πρωί έκανε αίσθη
ση στην αίθουσα η ομιλία του 
Παντελή Οικονόμου και η ευ
θεία βολή κατά του Α  Παπαν
δρέου.

«Με οργίζουν τα λάθη του 
προέδρου», είπε ο Παντελής 
Οικονόμου, μέλος της Κεντρι
κής Επιτροπής και τέως του 
Εκτελεστικού Γραφείου, αφή
νοντας άναυδους τους 4.114 
συνέδρους, πολλοί από τους ο
ποίους, επί τρεις ημέρες, κατέ- 
πνιγαν παρόμοιες κριτικές κα
τά του προέδρου, είτε από α- 
τολμία είτε προς χάριν κά
ποιων σκοπιμοτήτων.

Ο  Π. Οικονόμου, μάλιστα, 
συνέχισε υπαινικτικά αυτή τη 
φορά την επίθεση:

«Το συνέδριό μας - τόνισε - 
είναι συνέδριο προσώπων και 
συσχετισμών, παρά θέσεων και 
ιδεών. Αυτό δεν είναι κακό, αρ
κεί να μην ξεσπάμε σε άλλους, 
επειδή δεν μπορούμε να τα 
βάλουμε με τον πρόεδρο».

Κατά διαβολική σύμπτωση, 
πέντε λεπτά αργότερα, γύρω 
στις 11, έμπαινε στην αίθουσα 
ο Ανδρέας Παπανδρέου, συνο- 
δευόμενος από τη σύζυγό του 
και σύνεδρο Δήμητρα Λιάνη - 
Παπανδρέου, έχοντας προ
φανώς ακούσει στο ραδιόφωνο 
του αυτοκινήτου του τα όσα εξ 
αμάξης του είχε σύρει ο τολμη
ρός τέως συνεργάτης του.

•  Ο  Γ. Παπανδρέου σε κείμε
νο που μοίρασε αναφέρ/ει μετα-^ 
ξύ άλλων, ότι οι προσυνεδρια-' 
κές διαδικασίες ήταν σχεδόν α
νύπαρκτες, ενώ τόνισε ότι «μό
νο όταν διορθώσουμε τα λάθη 
μας και διαμορφώσουμε ένα 
νέο κοινωνικό συμβόλαιο με 
τον λαό μπορούμε να φανούμε 
σοβαροί και πειστικοί, να ανα
κτήσουμε την αξιοπιστία μας 
ως αντιπολίτευση, να ανακτή
σουμε την πολιτική μας συνοχή 
και ενότητα, να είμαστε μια 
πρόταση εξουσίας.
•  Ο Στέφανος Τζουμάκας κα
ταφέρθηκε κατά της λογικής 
της «ρεβάνς» και της στείρας 
αντιδεξιάς ρητορείας, ενώ υπε

ραμύνθηκε της συνεργασίας με 
την αριστερά, καθώς και της α
νάγκης να κατατεθεί από το 
ΠΑΣΟΚ νομοσχέδιο σύντομα, 
για την καθιέρωση της απλής 
αναλογικής.
•  Πρόταση νόμου για την απο
κατάσταση απολυθέντων εργα
τοϋπαλλήλων κατέθεσε στο συ
νέδριο ο Ευάγγελος Γιαννό- 
πουλος ζητώντας να την υιοθε

τήσει το ΠΑΣΟΚ και να την 
προωθήσει στη Βουλή.

Στην πρόταση ο πρώην υ
πουργός τονίζει:

1. Αποκαθίστανται οι απολυ- 
θέντες από την 3η Ιουλίου του 
1989 έως σήμερα επανερχόμε
νοι στις θέσεις που κατείχαν.

2. Οι εργαζόμενοι αποκτούν 
όλα τους τα δικαιώματα, ει
σπράττουν τους μισθούς του

χρόνου που είχαν απολυθεί, ο 
χρόνος αυτός λογίζεται ως 
συντάξιμος.

3. Οποιος υποστήριζε ή α
ποφάσισε της απολύσεις υπο- 
χρεούται να καταβάλει στο δη
μόσιο την δαπάνη που προέκ- 
υψε από την αποκατάσταση 
των απολυθέντων.
•  Χαιρετισμό στο συνέδριο 
του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο υποψή-

Ç, ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ
Α.Γ. ΠΕΤ2ΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 

ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε..ανακοινώνει 
προς τους κατόχους ομολογιών της έκδοσης του Ομολογιακού 
Δανείου της 15 Ιουνίου 1990, ότι, λόγω της αύξησης του Μετοχι
κού της Κεφαλαίου που πραγματοποιείται ύστερα από την απόφα
ση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 
23/8/90 και σύμφωνα με τους όρους έκδοσης του παραπάνω δανεί

ου (παράγραφος 4.3 των ειδικών όρων που αναγράφονται στην πί

σω όψη κάθε ομολογίας)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
η τιμή μετατροπής ανά προνομιούχο μετοχή από 2.500 δρχ. σε 

2.272,73 δρχ. και συνεπώς η κάθε ομολογία, μετά 2 χρόνια από 
την έκδοση του δανείου μπορεί να μετατραπεί σε 11 προνομιού
χες χωρίς ψήφο μετοχές αντί για 10 προνομιούχες χωρίς ψήφο 

που αναλογούσαν πριν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ολοι οι υπόλοιποι όροι του δανείου παραμένουν αμετάβλητοι.

ΜΟΣΧΑΤΟ 19/9/1990 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/φντδΙσσε χθ ες  το π  ρω! 
το πρώην μέλος του Ε.Γ., 
Παντελής Οικονόμου, 
τολμώντας π ς
πρώτες προσωπικές α 
πευθείας βολές εναντίον 
του προέδρου του Π Α Σ Ο Κ

σένη, αλλά απέφυγαν να 
δώσουν συνέχεια στην αντιπα
ράθεση μαζί του.

Ο  Κ . Λαλιώτης
•  Ο  Κ. Λαλιώτης αφιέρωσε με
γάλο μέρος της ομιλίας του σε 
καθαρά φιλοσοφικού περιεχο

μένου προσεγγίσεις του θέμα
τος «πολιτική», καθώς και στο 
πρόσωπο που πρέπει να έχει 
ένας σύγχρονος πολιτικός φο
ρέας στη σημερινή συγκυρία 
Ανεβάζοντας τους τόνους προς 
το τέλος της ομιλίας του ο κ. 
Λαλιώτης καταφέρθηκε εναν
τίον των «κεντροδεξιών σενα
ρίων» - αλλά και της σχετικής 
φιλολογίας - λέγοντας ότι στο 
ΠΑΣΟΚ «δεν υπάρχουν εφιάλ
τες και προδότες». Και χαρα
κτήρισε τον Αντώνη Τρίτση «ε
παναστάτη χωρίς αιτία».
•  Ο Α. Μπριλλάκης αναφέρθη
κε στην ανάγκη σύμπηξης ευ- 
ρέος πολιτικού σχήματος, με 
κορμό το ΠΑΣΟΚ, «δηλαδή 
σχήμα ευρωαριστεράς», όπως 
είπε, «που θα διεκδικήσει την 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
σε νέες εκλογές». Μιλώντας για 
το Συνασπισμό ο κ. Μπριλλά- 
κης είπε ότι «όσες δυνάμεις 
του ΣΥΝ θα θελήσουν μπορούν 
να προσχωρήσουν αυτόνομα 
σε συμπόρευση».
•  Ο Β. Βενιζέλος τόνισε ότι 
«το γεγονός ότι κυριαρχεί ακό
μα η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
στο πεδίο των ιδεολογικών χει
ρισμών φαίνεται από τον τρόπο 
με τον οποίο χειρίζεται τα ζη
τήματα της δημόσιας εκπαί
δευσης, καθώς και από την έκ
πτωση, την κατεδάφιση της α-

ψιος δήμαρχος Πειραιάς, Στέ
λιος Λογοθέτης, τον οποίο 
στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ και ο Συ
νασπισμός. «Αυτή η συνεργα
σία, τονίζει στο μήνυμά του, 
δεν είναι ένα συγκυριακό ά
θροισμα δυνάμεων. Καθημερι
νά διαπιστώνεται ότι επιδρά 
πολλαπλασιαστικά και σηματο
δοτεί μεγάλες δυνατότητες 
που ανοίγονται μπροστά μας».

Χαμόγελα μεταξύ  των συνέδρων του Π Α Σ Ο Κ  (αρι
στερό) αλλά κα ι ξένων αντιπροσώπων (πάνω οι 
εκπρόσωποι της Σοσ ιαλ ιστικής Δ ιεθνούς κα ι της  
Ενω σης ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών κομμάτων).

LA B O R
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INTERMEDIO
MEDIO

SUPERI0RE

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Α.Ε.Ι. ΙΤΑΛΙΑΣ

Α Θ Η Ν Α  «ΠΑΤΗΣΙΩΝ 20& ΒΕΡΑΝΖΕΡ0Υ(ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓ0Σ),ΤΗΛ.: 36.01.716 
•Σ0ΛΩΝ0Σ116 & Λ0ΝΤ0Υ 8, ΤΗΛ.: 36.21.158 - 36.23.209 

ΙΊΕ ΙΡ Α ΙΑ Σ  «ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ13 (ΔΗΜ. ΘΕΑΤΡΟ),ΤΗΛ.41.70.969 
É. Π Ρ Ο Α Σ Τ Ε ΐΑ  «ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11 (ΜΑΡΟΥΣΙ),ΤΗΛ.80.65.386

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ
• ΔΟΥΝΑΒΗΣ; Α' ΛΟΥΞ HOTEL - ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 39,850!!!

• ΙΤ Α Λ ΙΑ -Α Υ Σ Τ Ρ ΙΑ -Μ Ο Ν Α Χ Ο  59.850!!!
• ΠΑΡΙΣΙ - MONTE ΚΑΡΛΟ ■ ΓΥΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 88.850!!!

• ΙΤΑΛΙΑ 3 ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΟΝΟΝ 55.850!!!
• ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΜΟΝΑΧΟ 77.850!!!
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΠΟΥΛΜΑΝ ■ ΥΠΕΡΟΧΑ HOTEL ΓΕΥΜΑΤΑ κ,ά

Τώρα στη

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
κάθε μέρα

0 ΓΙΩΡΓΗΣ 

ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ

Μαχητικά και υπεύθυνα

...Η  Ε Λ Λ Α Δ Α  Μ Ε ΠΛΗΓΩΝΕΙ

κάθε μεσημέρι

στη ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
Με σεβηαιιό <ττην ηνογ',(')στ'>)


