
ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΖΑΝΙΚΟ

Εδειξαν την έξοδο 
στη Ζακαράφα
Δεν την καλούν στην Κ.Ε. επειδή διεκδίκησε με «αντάρτικο» ψηφοδέλτιο το Δήμο Αμαρουσίου

Ρεπορτάζ:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΟ Φ ΙΑ  Σ Α Κ Ο Ρ Α Φ Α , μ έ λ ο ;τ η ; 
Κεντρική5 Επιτροπή$ του Π Α Σ Ο Κ , 
θα ε ίν α ιτο  π ρ ώ το  εξιλα στήρ ιο  
θ ύ μ α , για το ά τυ χ ε ; αποτέλεσμα 
του κ υ Βε ρνώ ντο ; κόμματο5 σ τι; 
π ρόσφ α τε; εκλογέ;.

Σ ύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες, η ηγεσία 
τομ ΠΑΣΟΚ έχει απο

φασίσει την «καρατόμησή» 
της, γιατί δεν πειθάρχησε στην 
κομματική γραμμή και διεκ- 
δίκησε το Δήμο Αμαρουσίου 
με «αντάρτικο» ψηφοδέλτιο.

Οι ίδιες πληροφορίες ανα
φέρουν ότι η Σοφία Σακορά- 
φα δεν θα μετέχει, ως μέλος 
του οργάνου, στη συνεδρίαση 
της Κεντρικής Επιτροπής που 
έχει προγραμματιστεί για τις 
29 Νοεμβρίου, όπου και ανα
μένεται να συζητηθεί διεξοδι
κό το θέμα των «ανταρτών».

Ο πρωθυπουργός εμφανί
στηκε προχθές το βράδυ στη 
συνεδρίαση του Εκτελεστικού 
Γραφείου, ιδιαίτερα ενοχλη
μένος για τις «ανταρσίες», ενώ 
επέκρινε ακόμη και υπουργούς 
στους οποίους καταλόγισε

Σοφία Σακοράφα: θα είναι το πρώτο εξι
λαστήριο θύμα των κακών αποτελεσμάτων 
του Π ΑΣΟΚ στις δημοτικές.

/υθύνες. Η συνεδρίαση του/ 
/Εκτελεστικού Γραφείου δεν 
έγινε σε ευχάριστο κλίμα, καθώς 
Το θέμα της αποτίμησης του 
εκλογικού αποτελέσματος συν
δέθηκε και με τις μετέπειτα 
σπασμωδικές, όπω ς χαρα
κτηρίστηκαν, κινήσεις του 
ΠΑΣΟΚ και κυρίως με το «άνοιγ
μα» προς την Αριστερά.

Στο στόχαστρο για το θέμα

ΚώστοςΤίαλιώτΗςΤΒρέθπκε στο στόχαστρο 
των συντρόφων του για το άνοιγμα στην 
Αριστερό που χαρακτηρίστηκε «πρόω ρο».

αυτό βρέθηκε ο Κώσΐάς Λαλιώ- 
της, που επικρίθηκε για την | 
«πρόωρη» και «πρόχειρη», 
όπω ς αναφέρθηκε, πρώτο-/ 
βουλία τοϋ.

«Δεν είχαμε καλή εικόνα»/ 
είπε ο Απ. Κακλαμάνης ανα/ 
φερόμενος στο θέμα της Κεντρ 

, αριστερός, ενώ ο Μιχ. Νεονό/- 
\κης, μίλησε για «εικόνα απσ 

διοργάνωσης» και «πανσπερ-

ιχ. Νεονόκπς: Εκανε λόγο για «εικόνα 
αποδιοργάνωσης» και για πανσπερμία από
ψεων και αυτοσχεδιασμών.

μία απόψεων και αυτοσχεδια- 
σμών». Η Μιλένα Αποστολά- 
κη υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ 
εμφανίστηκε ως να μην έχει 
πρόταση για την Κεντροαρι
στερά και τέλος η Τόνια Αντω
νίου, τόνισε ότι αν δεν είχε 
κάνει λάθη η Ν.Δ. (Τζαννετά- 
κος) δεν θα είχε κερδίσει το 
ΠΑΣΟΚ ούτε τις εντυπώσεις 
στην υπερνομαρχία.

ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΑΙΓΙΝΑΣ

200 στελέχη Λένε «αντίο» στον Σημίτη
Απαιτούν να διαγράψει τους αντάρτες και κάνουν απίστευτες καταγγελίες

Ρεπορτάζ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ τους να αποχωρήσουν 
από το ΠΑΣΟΚ εκφράζουν περισσότερα 
από 200 μέλη του κυβερνώντος κόμμα
τος στην Αίγινα, τα οποία με επιστολή 
τους προς τον κ. Κώστα Σημίτη προβαί
νουν σε απίστευτες καταγγελίες εναντίον 
κομματικών και κρατικών αξιωματοΰ- 
χων και τους χρεώνουν την απώλεια του 
δήμου στις εκλογές της αυτοδιοίκησης.

Στην επιστολή-φωτιά, η οποία έχει 
συνταχθεί από το γραμματέα της Τ.Ο. Τ. 
Βάρτζελη και συνοδεύεται από τις υπο
γραφές εκατοντάδων μελών και ψηφο
φόρων, ζητείται η διαγραφή του υπο
ψήφιου του Κινήματος Σ. Καλαμάκη επει
δή δεν στήριξε στο δεύτερο γύρο τον κ.

Θ. Γαλάρη, κάτι που είχε αποτέλεσμα να 
αναδειχθεί νικητής ο υποψήφιος της Ν.Δ 
Δ. Μούρτζης.

Αυτό όμως που προκαλεί αίσθηση είναι 
ότι στην επιστολή διατυπώνονται βαρύ
τατες καταγγελίες εναντίον του περιφε
ρειάρχη Αττικής Μιχάλη Κυριακίδη, καθώς 
τα τοπικά στελέχη υποστηρίζουν ότι κρα
τικός αξιωματούχος διαπλέκεται με τον 
κ. Καλαμάκη.

Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Ο κ. Κυρια- 
κίδης φιλοξενείται συχνά στο ξενοδο
χείο του κ. Καλαμάκη στην Αγία Μαρίνα 
Αίγινας.

Στο πλαίσιο της άκρατης υποστήριξης 
του κ. Καλαμάκη αγνόησε τη θέση της 
Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αίγινας για τη στελέχωση 
της Λιμενικής Επιτροπής, διορίζοντας

τα μέλη της καθ’ υπόδειξη του Καλαμά
κη, (μέλη της Λιμενικής Επιτροπής: Η 
'σύζυγος του κ. Καλαμάκη και οι κομμα
τάρχες του), για να δημιουργηθεί η εντύ
πωση της κυριαρχίας του σε επίπεδο 
δημόσιας διοίκησης και βέβαια για να 
γλιτώσει κάποια εκατομμύρια που χρώ
σταγε στη Λιμενική Επιτροπή από λιμε
νικά τέλη για το σκάφος του ΕΛΒΙΡΑ».

Τα μέλη της Τοπική Οργάνωση καταγ
γέλλουν ακόμη: το γραμματέα της Ν.Ε. 
Α Πειραιά του ΠΑΣΟΚ Πιέρρο Σερεμέτη 
και το γραμματέα Οργανωτικού του κόμ
ματος Λ. Κατσικαρέλη και καταλήγουν: 
«Αν το θέμα δεν αντιμετωπισθεί άμεσα 
και θετικά, θεωρούμε τους εαυτούς μας 
άχρηστους για το κόμμα, οπότε αποχω
ρούμε και σας ευχόμαστε καλή τύχη».

Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σ τ α θ μ ό ; το  νέο 
Βιβλίο το υ  π ρ ώ η ν  
ε υ ρ ω β ο υ λ ε υ τή

ΣΤΑΘΜΟ στον προβληματισμό 
που αναπτύσσεται τα τελευταία 
χρόνια στην Ευρώπη για το ρόλο 
του Ευρωκοινοβουλίου στο συνο
λικό ευρωπαϊκό γίγνεσθαι χαρα
κτήρισαν χθες ομιλητές από όλες 
τις πτέρυγες της Βουλής το βιβλίο 
του Γ. Αναστασόπουλου «Η σύγκρου
ση για το σύστημα εκλογής των 
ευρωβουλευτών», συμφωνώντας 
πως το υπάρχον σύστημα εκλο
γής θα πρέπει να αλλάξει.

Στο πάνελ της παρουσίασης, την 
οποία διηύθυνε ο αρχισυντάκτης 
της «Α» Τίτος Αθανασιάδης, παρα
κάθισαν ο βουλευτής Επικράτει
ας της Ν. Δημοκρατίας Ιωάννης 
Βαρβιτσιώτης, ο γραμματέας της 
Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ. 
Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο πρώην 
ευρωβουλευτής του ΓΙ^ΣΟΚ Παρα- 
σκευάς Αυγερινός και ο ευρω
βουλευτής του Συνασπισμού Αλέ- 
κος Αλαβάνος. Δικαιότερο σύστη
μα εκλογής με αλλαγή του συστή
ματος ζήτησε ο I. Βαρβιτσιώτης, 
τονίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο που 
πρέπει να παίξει το Σώμα στη δια
δικασία της ευρωπαϊκής ολοκλή
ρωσης τα επόμενα χρόνια. «Ευχά
ριστο και χρήσιμο» χαρακτήρισε 
το βιβλίο ο Ευ. Μεϊμαράκης, ο 
οποίος τάχθηκε υπέρ της καθιέ
ρωσης του σταυρού προτίμησης 
και στις ευρωεκλογές. Ως βασικό 
επιχείρημα ο ομιλητής χρησιμο
ποίησε το γεγονός ότι οι ευρω
βουλευτές είναι ξεκομμένοι από 
το εκλογικό σώμα που τους ανα- 
δεικνύει, υπογραμμίζοντας πως 
και οι ευρωβουλευτές θα πρέπει 
να αποκτήσουν σχέση με τους 
Ευρωπαίους πολίτες.

«Η συζήτηση θα πρέπει να γίνει 
με άξονα τη διατήρηση της πεποί
θησης πως το Ευρωκοινοβούλιο 
πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει», 
πρόσθεσε ο Παρασκευάς Αυγερι
νός. Τέλος, ο Α. Αλαβάνος χαρα
κτήρισε το βιβλίο «εξαιρετικό».

0 Γ. Ανασιοσόπουλος κρατάει το βιβλίο του «Η  
σύγκρουση για το σύστημα εκλογής των ευρω
βουλευτών».


