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Αριστερός, πολιτικός, με καθαρό παρελθόν
Ο κ. Γ. Παπανδρέον «φωτογραφίζει τον υποψήφιο Πρόεδρο που θα στήριζε το Π αΣοΚΤο Π α Σο Κ  δεν έχει καμία ανάρρηση ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας να προελθεί από την Αριστερά, Σεκαθάρισε ο πρόεδρος του Π α Σ ο Κ  κ. Γ. Πα- 

πανδρέου, σε «κλειστή σύσκεψη» στενών συνεργατών του, αλλά και επικοινωνιολόγων, με τους οποίους συ
νεργάζεται η Χαρ. Τρικούπη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην οικία του στο Καστρί, την παραμονή της αναχώρησής του για το Κάιρο. Ηταν μια σύσκεψη στην οποία τέθηκαν όλα τα ζητήματα εν όψει εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Η  πιθανή εκλογική

αναμέτρηση την προσεχή άνοιξη, η διεξαγωγή του Συνεδρίου, η ανηπολιτευτική στρατηγική, αλλά και η ανάλυση των δημοσκοπήσεων, μετά τη διαπίστωση ότι ναι μεν η κυβέρνηση υφίσταται φθορά, πλην όμως το Π α Σ ο Κ  δεν έχει καρπωθεί αυτή τη φθορά.
Π ΡΩΤΟ ζήτημα που έπεσε στο τραπέζι ήταν, όπως ήταν αναμενόμενο, η επερχόμενη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου ο κ. Πα- πανδρέου αιφνιδίασε με δύο τρόπους. Κατ’ αρχάς κατέστησε σαφές ότι δεν έχει καμία αντίρρηση να υπάρξει Π ρόεδρος προερχόμενος από , την Αριστερά, φθά- έ νει, όπως είπε,
«να μην έχει 
φορτισμένο ή 
ενοχοποιημένο 
παρελθόν», απο- φεύγοντας να ει- σέλθει σε ονοματολογία.Και αυτό, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι εκ των συμμεχεχόντων στη σύσκεψη επεσήμα- ναν ότι «υπάρχουν στε
λέχη από την Αριστερά (Ν. Κωνσταντόπουλος) 
που εμφανίζονται από 
πολλούε ως υποψήφιοι 
Πρόεδροι της Δημοκρα- 
τίαε, οι οποίοι είχαν στή
σει την πολιτική τουε κα- 
ριέρα εΕυβρίζονταε το 
ΠαΣοΚ».Ο κ. Παπανδρέου περιορίστηκε απλώς να πει ότι έχει ήδη «φωτογρα
φίσει» τον υποψήφιο Πρόεδρο, για τον οποίο το ΠαΣοΚ δεν θα έλεγε «όχι» αν πάρει τη σχετική πρωτοβουλία η κυβέρνηση, επαναλαμβάνοντας τι κυρίως αυτό που ενδιαφέρει είναι πως πρέπει να είναι πολιτικός και να μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα μας στο εξωτερικό.
Οχ εκλογέςΤο δεύτερο ζήτημα που έθιξε ήταν αυτό των πιθανών εκλογών την άνοιξη, δηλώνοντας «έτοιμοε και 
γι’ αυτό το ενδεχόμενο».Ειδικά για την ετοιμότητα, την οποία συνεχώς επικαλείται το τελευταίο διάστημα όταν τίθεται θέμα πρόωρων εκλογών, οι συνεργάτες του εξηγούσαν ότι μπορεί για ευνόητους λόγους να μην κινητοποίησε ακόμη τον κομματικό εκλογικό μηχανισμό, πλην όμως αυτή τη φορά, αν προκηρυχθούν εκλογές, «γνωρίζω τι θα 
πράΕω, έχω ήδη εκλογι
κή πείρα».Σημείωσε παράλληλα ότι, αν τελικά η χώρα οδηγηθεί με ευθύνη της κυβέρνησης σε εκλογές, τότε θα ισχύσει η λίστα, που διευκολύνει χρονικά την όλη κατάσταση.Αλλωστε, όπως επιση- μάνθηκε, το ΠαΣοΚ εν σχέσει προς τις εκλογές του Μαρτίου διαθέτει πλήρες οργανωτικό ιστό σε όλη την Ελλάδα.Οι δημοσκοπήσεις, αν και ως τώρα το ΠαΣοΚ

απέφευγε να τις σχολιάσει, απετέλεσαν αντικείμενο προβληματισμού, με τη συνδρομή και των επι- κοινωνιολόγων. Ειπώθηκε ότι είναι φυσιολογικό, με νωπή ακόμη τη λαϊκή εντολή, να μην αξιοποιεί
Η  παρέμβαση 

Σημίτη
Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη στη Βουλή αποτέλεσε θέμα σχολιασμού στην προχθεσινή σύσκεψη.Από την αρχή ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως βρίσκεται σε επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ οι συνεργάτες του σημείωναν ότι η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού στη Βουλή για να υπερασπισθεί το έργο του σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, την οποία από κοινού χάραξαν με τον κ. Παπανδρέου, 
«απελευθερώνει» τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ από το παρελθόν και τον παρακινεί να ομιλεί για το μέλλον, που είναι και ο πρωταρχικός στόχος του, ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.Ειπώθηκε μάλιστα ότι η παρέμβαση του κ. Σημίτη ήταν «ισχυρή, πλή- 
ρωε δομημένη και έδινε 
πολλέε απαντήσειε στα 
λάθη και στιε παραλεί- 
ψειε τηε κυβέρνησηε», και στήριξε τις δηλώσεις του κ. Παπανδρέου για τις ευθύνες της κυβέρνησης στο άίτημα της πΓΔΜ.Επιπλέον σημείωναν όη την ίδια ημέρα, που ο κ. Σημίτης μίλησε για τα εθνικά θέματα, ο κ. Παπανδρέου έκανε λόγο για το μέλλον της Παιδείας, που είναι επίσης εθνικό θέμα και προϋποθέτει συναίνεση, εμφανιζόμενος ανοικτός σε διάλογο.

το ΠαΣοΚ τη φθορά της κυβέρνησης και ίσως αυτό να εξακολουθήσει να συμβαίνει για αρκετούς ακόμη μήνες.Ο κ. Παπανδρέου εξέ- φρασε την πεποίθησή του ότι δεν πρόκειται να υπάρξει και δεύτερη τετραετία για τη ΝΔ. Κατά τους συνεργάτες του κ. Παπανδρέου, περίπου σ’ έναν χρόνο από σήμερα αναμένεται να αυξηθούν στις δημοσκοπήσεις οι 
« α ν α π ο φ ά σ ι 
στοι». Εν συνεχεία το μεγαλύτερο μέρος της φθοράς της κυβέρνησης θα αρχίσει να την καρ- πούται το ΠαΣοΚ, αν βεβαίως είναι έτοιμο ως τότε να αποδείξει την αξιοπιστία του προς τους πολίτες. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ σημείωσε ότι στα διάφορα ερωτήματα του τύπου 

«ποιοε είναι ικανότεροε 
να λύσει τα προβλήματα 
των πολιτών;» υπήρξε μια ραγδαία πτώση της ΝΔ, περίπου 7% κατά μέσον όρο μέσα σ’ έναν μήνα.Το ζήτημα της συναίνεσης και τα όριά της ήταν ένα θέμα που απασχόλησε τον πρόεδρο του κόμματος και τους συνεργάτες του. Ξεκαθαρίστηκε ότι το ΠαΣοΚ θα στηρίζει την κυβέρνηση σε όλα τα λεγάμενα «πολιτειακά ζη
τήματα», όπως τα εθνικά θέματα, η Παιδεία, η Υγεία, μόνον υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις από κυβερνητικής πλευράς, ώστε να υπάρξει διάλογος για να αποφασισθεί μια κοινή στρατηγική.
Περί αντιπολίτευσηςΣτα λεγόμενο «πολιτικά 
ζητήματα», όπως είναι η οικονομία, η καθημερινότητα, η Δημόσια Διοίκηση, οι αγρότες κτλ., σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει συναίνεση και η κριτική του ΠαΣοΚ θα κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο.Ορισμένοι έθιξαν και το ζήτημα της «γκρίνιαε»  στελεχών για μη αποτελεσματική αντιπολίτευση, για μη συνεργασία των στελεχών με την ηγεσία του κόμματος, για αστάθεια στις πολιτικές θέσεις σε πολλά ζητήματα, για έλλειψη πολιτικής γραμμής, για ανυπαρξία κομματικών οργάνων κτλ. Ο κ. Παπανδρέου δεν έδειξε να ανησυχεί για όλα αυτά, λέγοντας ότι θα λυθούν τον Ιανουάριο στο Συνέδριο του κόμματος.

Ν. Χαςαποπουαος

Μύδροι Πάγκαλου κατά τη$ κυβέρνησης
ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ εκ φ ρ ά σ εις κα

τά του πρω θυπουργού κ.
Κ. Καραμανλή, του υπουργού Οικονομίας κ. Γ. Αλο- 
γοσκούφη και γενικότερα κατά της κυβέρνησης χρησιμοποίησε ο κ. Θ. Πάγκα
λος (φωτογραφία), σε ομιλία του χθες στους φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο πρώην υπουργός είπε ότι η εγκατάλειψη της Συμφωνίας του Ελσίνκι από την κυβέρνηση ισοδυναμεί με εθνική μειοδοσία, ενώ αναφερόμενος στην πολιτική που ακολουθεί στα εθνικά θέματα ο Πρωθυπουργός, σημείωσε ότι κάνει τον καλό στους Αμερικανούς, αλλά, όπως πρόσθε- σε, δεν καταλαβαίνει όταν τρώει σφαλιάρες. Ομίλησε περί «διπλωματίαε τηε καρ- 
παζιάε» που ακολουθεί η κυβέρνηση, για να τονίσει ότι αυτό που έκαναν στο ζήτημα της πΓΔΜ οι Αμερικανοί στην κυβέρνηση δεν θα το έκαναν στους κκ. Κ. Σημίτη και 
Γ. Παπανδρέου. «ΕΕ ουρανού σφαλιάρα» χαρακτήρισε αυτό που έπαθε η κυβέρνηση με την πΓΔΜ.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αφού σημείωσε ότι αυξήθηκε η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, ανέφερε ότι ο κ. Καραμανλής παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις από το Μέγαρο Μαξίμου, χωρίς να αντιδρά, και οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να τους πει «όχι» σε κανένα ζήτημα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κ. Κ. Μητσο- 
τάκη, λέγοντας ότι έχει «δί

καιο» σε αυτά που είπε, αφού είναι «η κο
λασμένη συνείδηση τηε ΝΔ, γιατί έχει 
απαλλαγεί από τιε υποχρεώσειε του».Αναφερόμενος στην επικείμενη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Πάγκαλος ζήτησε από την κυβέρνηση να μην αφήνει όμηρο το ΠαΣοΚ και να παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση, για να προσθέσει ότι ο κ. Καραμανλής δεν μπορεί να υποτιμά τον ελληνικό λαό στο ζήτημα αυτό, γιατί οι συσχετισμοί ως την εκλογή Προέδρου μπορεί να αλλάξουν. Οσο δεν ανακοινώνει την πρότασή της, τόσο πιο πολύ εξυπηρετεί τα μικροκομματικά συμφέροντα.
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ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΟΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

< S >

Τιμές Εισιτηρίων
Διακεκριμένη 100€ - Α* Ζώνη 75 €  

Β ’ Ζώνη 50€ - Τ ’ Ζώνη 30€  

Φοιτητικά 16 €

* ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 
ΤΟΥ »ΜΕΓΑΡΟΥ» ΑΠΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΟργδΥωοη χ8ί ΣυντδνΓδμδς Travel % Cosgress«* * Tsl. £18 25 02

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΖΥΡΙΧΗΣ

Heinrich Schiff
ΜΑΕΣΤΡΟΣ & ΣΟΛΙΣΤ

Έναρξη προγράμματος: 20,30
Λήξη προσέλευσης: 20.15

ΕΘ Ν ΙΚ Ο  Κ ΕΝ Τ ΡΟ  ΕΡΕΥΝΑΣ, 
Π ΡΟ ΛΗ Ψ Η Σ & Θ ΕΡΑΠ ΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ ΔΗ  ΔΙΑΒΗΤΗ 
Κ Λ ΙΤ Ω Ν  ΕΠ ΙΠ ΛΟ ΚΩ Ν  ΤΟ Υ 
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