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Ολιτική

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1996

ΠΩΣ και πότε ξέσπασαν οι σύνεδροι στη διάρκεια της ομιλίας

Οι ΟουΟκ, ία γιούχα
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΚΟΡΗ

πρωθυπουργός κατά
τη διάρκεια της
ομιλίας του στο 4ο
Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, η
οποία κράτησε μία ώρα και
10 λεπτά, χειροκροτήθηκε
52 φορές - όχι, τα... χλιαρά
χειροκροτήματα δεν τα
μετρήσαμε.

Χθες, στο Ολυμπιακό Στάδιο
της Καλογρέζας ήταν και η
κόρη του πρωθυπουργού,
Μαριλένα Σημίτη. Ηταν η
πρώτη φορά που πήγαινε
σε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ,
αλλά είχε το λόγο της. Ηρθε
για να ακούσει την ομιλία
του πατέρα της. Στεκόταν
σε μία άκρη, στη δεξιά
πλευρά της μεγάλης
αίθουσας όπου γινόταν το
συνέδριο και από το «βίντεο
γουόλ» -γιατί θέα δεν είχε
από εκεί στο βήμαπαρακολούθησε με
προσοχή όχι μόνο την
ομιλία του Κώστα Σημίτη,
αλλά και εκείνες του Κώστα
Λαλιώτη και του Κώστα
Σκανδαλίδη, που
προηγήθηκαν. Αν ένας από
τους συμβούλους του
πρωθυπουργού, ο κ. Νίκος
Θέμελης, δεν της
πρόσφερε νερό και δεν
τραβούσε έτσι την προσοχή
μας, δεν θα μαθαίναμε ότι
ήταν εκεί. Διακριτική ήταν η
παρουσία της.

Το 33ο χειροκρότημα -εντε
λώς, συμπτωματικά, βεβαίως«έπεσε» πάνω στην ανακοίνω
ση της υποψηφιότητάς του για
την εκλογή του νέου προέδρου
του κινήματος. Και επειδή το 33
θυμίζει και τα χρόνια του Χρι
στού -της σταύρωσης και της
ανάστασης -ο σημειολογικός
συνειρμός που ακολουθεί είναι
αν αυτό το δυνατό και παρατεταμένο 33ο χειροκρότημα που
εισέπραξε ο πρωθυπουργός θα
είναι το πρόκριμα της εκλογής
του (βλέπε «ανάσταση») ή της
ήττας του (βλέπε «σταύρωση»).
Γιατί εκτός από τα χειροκρο
τήματα, ο πρωθυπουργός άκουσε και «ουου», άκουσε και «αί
σχος, αίσχος», άκουσε και το
σύνθημα «Ανδρέα ζεις εσύ μας
οδηγείς».

Πρώτη βόμβα
Ας δούμε, όμως, πώς εξελί
χθηκαν τα πράγματα. Μετά το
25ο χειροκρότημα ο Κώστας
Σημίτης είπε στους συνέδρους
«σας ευχαριστώ για το χειρο
κρότημα, αλλά θα ήθελα να συνεχίσω τις σκε'ψεις μου χωρίς
αυτό, για να παρακολουθήσετε
το συλλογισμό μου». Σε λίγο,
όμως, πέταξε την πρώτη... βόμ
βα: «Η σημερινή όψιμη ανησυ
χία ορισμένων ότι μπορούν να
δημιουργηθούν νέες συγκε
ντρωτικές διαδικασίες είναι
χωρίς βάση», είπε. «Είναι ανη
συχίες για τις οποίες δεν αι
σθάνομαι κατανόηση όταν προέρχονται από μια πλευρά, της
οποίας η συμπεριφορά χαρα
κτηριζόταν από συγκεντρωτι
σμό, συστηματική γελοιοποίη
ση της συλλογικότητας και
αδιαφάνεια διαδικασιών».
«Ου, ου» άρχισε να φωνάζει
δυνατά ένα κομμάτι στελεχών
που κάθονταν στη δεξιά πτέρυ
γα της αίθουσας του Ολυμπια
κού Σταδίου όπου γίνεται το
συνέδριο κι αμέσως μετά το
σύνθημα «Ανδρέα ζεις εσύ μας
οδηγείς».
«Η ενότητα περνάει και μέ
σα από τις διαφορές μας, σύ
ντροφοι», απάντησε ο Κώστας
Σημίτης και συνέχισε την ομι
λία του αναλύοντας περισσότε
ρο τα όσα είχε πει πριν, προκαλώντας νέες αντιδράσεις - «αί
σχος, αίσχος» του φώναζαν τώ
ρα.
Μετά, όμως, τον ξαναχειροκρότησαν. Και όταν είπε ότι
«σε ό,τι αφορά εμένα, δεν θα
υπάρξουν νικητές και ηττημένοι», και όταν τάχθηκε ενα
ντίον των γνωστών λιστών που
κυκλοφορούσαν σε όλα τα
προηγούμενα συνέδρια για την
υποστήριξη .συγκεκριμένων
υποψηφίων -την «ελεύθερη επι
λογή» πρότεινε- και, κυρίως,
όταν ανακοίνωσε την υποψη
φιότητά του. Πολλοί από τους

ΧΡ. ΚΟΡ.

συνέδρους σηκώθηκαν και τον
χειροκροτούσαν όρθιοι ακόμη
και στη δεξιά πτέρυγα απ’
όπου λίγο πριν τον είχαν αποδοκιμάσει. Τις ίδιες στιγμές
ακούστηκε και το σύνθημα «το
ΠΑΣΟΚ είν’ εδώ, ενωμένο δυ
νατό».

Εκω ταέζικο ν το υ ς
Τα επόμενα «αίσχος, αί
σχος» σε συνδυασμό με το σύν
θημα «Ανδρέα ζεις, εσύ μας
οδηγείς» ακούστηκαν όταν ο
Κώστας Σημίτης ανακοίνωσε
ότι αν δεν εκλεγεί πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ θα παραιτηθεί
από πρωθυπουργός.
Το κλίμα άλλαξε υπέρ του
όταν διευκρίνισε ότι δεν πι
στεύει πως μόνο εκείνος πρέπει
να συγκεντρώνει και τις δύο
εξουσίες -να είναι, δηλαδή, και
πρόεδρος και πρωθυπουργόςαλλά το ίδιο πρέπει να συμβεί
και για οποιονδήποτε άλλον
υποψήφιο που θα νικήσει.
«Οποιος εκλεγεί πρόεδρος θα
πρέπει να είναι ο πρωθυπουρ
γός του ΠΑΣΟΚ που θα με
αντικαταστήσει», είπε.
«Είσαι και θα είσαι ο πρωθυ
πουργός», «το ΠΑΣΟΚ είν’
εδώ ενωμένο δυνατό» ήταν τα
δύο συνθήματα που φώναξε η
συντριπτική πλειοψηφία των
συνέδρων - πολλοί και πάλι εί
χαν σηκωθεί όρθιοι.
Ετσι όπως τα έλεγε ο Κώ
στας Σημίτης, τελικά, με «σκωτσέξικο ντους» έμοιαζε η ομι
λία του. Κι όταν τελείωσε, οι
σύνεδροι πλέον βρίσκονταν σε
αναταραχή και οι χώροι του
Ολυμπιακού Σταδίου έξω από
τη μεγάλη αίθουσα γέμισαν
«πηγαδάκια» υπέρ και κατά
των απόψεων Σημίτη.

«Ακούω εκτιμήσεις», είπα
στο σύμβουλο του πρωθυπουρ
γού Νίκο Θέμελη, αμέσως μετά
την ομιλία του Κ. Σημίτη.
—Μάλλον εμείς πρέπει ν’
ακούσουμε εκτιμήσεις από σας
τους δημοσιογράφους...
«Χρησιμοποίησε πολύ σκλη
ρή γλώσσα...».
—Ναι, το πιστεύω κι εγώ αυτό.
Αλλά μίλησε με το χέρι στην
καρδιά. «Θα τα πω όλα με τ’
όνομά τους, εγώ έκανα τις επι
λογές μου, να τις κάνετε κι

εσείς». Δεν είναι σαν να είπε
αυτό; Εκείνος ξεκαθάρισε τις
θέσεις του, ας αποφασίσουν
τώρα και οι σύνεδροι γνωρίζο
ντας ακριβώς τα «πιστεύω»
του».

Δάκρυα
Κ οκκόϋα
Το δικό της σχολιασμό έκανε
και η Αγγέλα Κοκκόλα, χωρίς
και πάλι να μπορέσει να συ
γκροτήσει τα δάκρυά της στη
θύμηση του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ

Ανδρέα Παπανδρέου. «Εγώ
ξέρεις πόσο αγαπούσα τον
πρόεδρο - πρώτα τον πατέρα
μου και μετά εκείνον» είπε.
«Μόνο ο Ανδρέας μπορούσε
να χρησιμοποιήσει διπλωματι
κή γλώσσα και να τη δέχονται.
Ο Σημίτης είπε τα πράγματα
με τ’ όνομά τους και νομίζω ότι
όλοι πρέπει να το κάνουν αυτό.
Για να ξέρουν και οι σύνεδροι
τι θα ψηφίσουν».
Αντίθετα, ο υπουργός Υγεί
ας Σάκης Πεπονής έδειχνε ιδι
αίτερα προβληματισμένος από
τις αντιδράσεις που πυροδότη
σε η ομιλία Σημίτη. «Δεν ξεκι
νήσαμε καλά», είπε στην «Ε».
«Διότι το θέμα δεν είναι ποιος
θα πάει -ή δεν θα πάει- καλά.
Το θέμα είναι να πάει καλά το
συνέδριο και το ΠΑΣΟΚ».
«Αν μου δοθεί ο λόγος, θα
παρουσιάσω τις απόψεις μου κατέληξε. Και θα μιλήσω χωρίς
να είμαι ευθυγραμμισμένος με
κανέναν υποψήφιο. Εγιό δεν
κρατάω πανό».
Σ ’ ένα πηγαδάκι στον πάνω
όροφο, έξω από την αίθουσα
των δημοσιογράφων, ήταν και
ο Θανάσης Τσούρας.
«Δεν τα είπε καλά», είπε για
τον Κώστα Σημίτη.

Εκδοχές για
τις φ ω νές

0 Γ. Παπανδρέου στην αίθουσα του συνεδρίου με την ανησυχία
και την οδύνη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Ισως όχι μόνο από
την απώλεια του πατέρα,

—Γιατί το λέτε αυτό; τον ρώτη
σα. Είπε και κάποια πράγματα
με τ’ όνομά τους και πήρε το ρί
σκο.
«Δεν λέω ότι δεν είχε κάποια
λογική η ομιλία του», απάντη
σε. «Αλλά αυτό το ΠΑΣΟΚ το
οποίο κατηγόρησε δεν ήταν το
ΠΑΣΟΚ στο οποίο ανήκε και ο
ίδιος; Μόλις, χθες, θάψαμε τον
Ανδρέα Παπανδρέου».

Στους διαδρόμους του Ολυ
μπιακού Σταδίου ακούστηκαν
και οι εξής εκδοχές για τα «ου,
ου» αλλά και για τα πολλά χει
ροκροτήματα που εισέπραξε ο
Κώστας Σημίτης:
Τα «ου, ου» η μεν «Σημιτική»
πλευρά τα «χρέωσε» σε μέλη
του Κεντρικού Συμβουλίου της
νεολαίας του ΙΙΑΣΟΚ και σε
παλιά μέλη της Κ.Ε που θέλουν
να γίνουν «αριστίνδην» σύνε
δροι (υπάρχουν πολλοί «Τσοχατζοπουλικοί»,
ανάμεσά
τους). Αντίθετα, η «Τσοχατζοπουλική» πλευρά τα αποδίδει
«σε οργή λαού».
Το δικό μας ρεπορτάζ, πά
ντως, έδειξε ότι ένας μεγάλος
αριθμός εκείνων που αποδοκί
μασαν τον Κώστα Σημίτη ήταν
σύνεδροι από τη Θεσσαλονίκη
- εκλογική περιφέρεια του Ακη
Τσοχατζόπουλου. Οι ίδιοι χει
ροκροτούσαν ρυθμικά και όταν
το αφιέρωμα που παρουσιά
στηκε στην αρχή έδειχνε εικό
νες προεκλογικών συγκεντρώ
σεων του ΠΑΣΟΚ από τη συ
μπρωτεύουσα.
Σε ό,τι αφορά τώρα τα χειρο
κροτήματα που ακούστηκαν σε
όλο το μήκος και πλάτος της αί
θουσας κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του πρωθυπουργού, οι
μεν «Σημιτικοί» τα απέδιδαν σε
«φωνή λαού», οι δε «Τσοχατζοπουλικοί» όχι σε πραγματικούς
συνέδρους, αλλά σε άτομα που
είναι παρόντα στο συνέδριο με
την κάρτα που λέει «Τεχνική
Υπηρεσία». Μόνο που οι τε
λευταίοι είναι κάποιες δεκάδες
και οι κανονικοί σύνεδροι ξε
περνούν τις 5.000. Δεν υποστη
ρίζουμε ότι όλοι χειροκρότη
σαν τον Κώστα Σημίτη. Αλλά
σίγουρα, ήταν πάρα πολλοί.

