
ιπΑή ήττα τοι
Πρόσκληση 
Λουκάνοφ 
σε Μητσοτάκη

Πρόσκληση του πρωθυπουρ
γού της Βουλγαρίας Δ. Λουκά
νοφ στον πρωθυπουργό Κων. 
Μητσοτάκη να €πισκ€φθ€ί €πί- 
σημα τη χώρα του μ€τέφ€ρ€ ο 
πρ0€δρος της βουλγαρικής Βου
λής Ν. Τοντόροφ στον κ. Μ η
τσοτάκη, τον οποίο επισκέφθη- 
κ€ χθες.

Ο Ελληνας πρωθυπουργός α
ποδέχθηκε την πρόσκληση κι η 
ημερομηνία της επίσκεψης θα  
καθορισθεί διά της διπλωματι
κής οδού.

Ο κ. Τοντόροφ ευχαρίστησε 
τον πρωθυπουργό για τη συμ
παράσταση της Ελλάδας στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η χώρα του, κυρίως οικονομικής 
φύσης.

Ιάκωβος: Εμείς 
πιέσαμε για 7-10

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2. Η διατή
ρηση του «7 προς 10» στο συ
σχετισμό της αμερικανικής 
στρατιωτικής βοήθειας προς την 
Ελλάδα και την Τουρκία «επε- 
τεύχθη χάρις στη δίκιά μας δρα
στηριότητα», δήλωσε χθες ο 
Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος.

Ο προκαθήμενος της Ορθο
δοξίας στη Βόρεια και Νότια Α
μερική έφτασε λίγο μετά το με
σημέρι στη Θεσσαλονίκη και με
ρικές ώρες αργότερα το υπουρ
γείο Μακεδονίας - Θράκης έδινε 
στη δημοσιότητα κείμενο «συ
νέντευξης» του Αρχιεπισκόπου 
προς μη κατονομαζόμενα κμέσα 
μαζικής ενημέρωσης».

«Τελευταία δώσαμε σκληρή 
μάχη στο αμερικανικό Κογκρέσο 
για την αναλογία 7  προς 10», 
φέρεται να δήλωσε ο Αρχιεπί
σκοπος, σύμφωνα πάντα με το 
ίδιο κείμενο.

Σε άλλο σημείο λέγει ότι «ε ί
χε μία συνάντηση μ ε  τον υπουρ
γό Εξωτερικών κ. Αντώνη Σαμα
ρά για τους Βορειοηπειρώτες». 
Και τονίζει:

«Νομίζω άτι θα επιτύχουμε 
τελικά εκείνο το οποίο θέλετε 
και εσείς και εμείς: Να αλλάζει 
δηλαδή πολιτική η Αλβανία«.

φπρπκος σε 
Τζαννετάκη

Τον υπουργό Πολιτισμού Τζ. 
Τζαννετάκη επισκέφθηκαν χθες 
ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ 
Γρ. φαράκος και ο βουλευτής 
του Συνασπισμού Π. Σκοτινιώ- 
της και του μετέφεραν το αίτημα 
του Εργατικού Κέντρου Βόλου 
για τη δημιουργία Μουσείου του 
Εργατικού Κινήματος στο Βόλο, 
στο κτίριο όπου στεγάστηκε το 
πρώτο Εργατικό Κέντρο της 
χώρας.

Ο υπουργός Πολιτισμού Τζ. 
Τζαννετάκης αντιμετώπισε θετι
κά το αίτημα αυτό και δεσμεύτη
κε να κάνει κάθε προσπάθεια 
για την ικανοποίησή του σε σύν
τομο χρονικό διάστημα.

Σύμπτωση
Σύμπτωση απόψεων για την 

αντισυνταγματικότητα διατά
ξεων του εκλογικού νομοσχε
δίου διαπιστώθηκε κατά τη χ θε
σινή συνάντηση αντιπροσω
πειών του Συνασπισμού και της 
Χριστιανικής Δημοκρατίας και 
συμφώνησαν ότι πρέπει ν* απο
συρθεί.

Ε Ρ Τ -Ρ ΙΚ
Πραγματοποιήθηκε χθες η 

τηλεοπτική σύνδεση μεταξύ ΕΡΤ 
και ΡΙΚ (Ραδιοφωνικού Ιδρύμα
τος Κύπρου).

Τη σύνδεση χαιρέτισαν με 
μηνύματα ο Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας Κ. Καραμανλής και ο 
πρωθυπουργός Κων. Μητσοτά- 
κης και με δήλωσή του ο κυβερ
νητικός εκπρόσωπος Β. Πολύ
δωρας.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «Πεντε
λικόν» της Κηφισιάς ίσως 
απο&ειχθεί καθοριστικό 

για την περαιτέρω πορεία του 
ΠΑΣΟΚ. Η συνεδρίαση της 
Κεντρικής Επιτροπής του, που 
έγινε χτες εκεί, επιβεβαίωσε ότι 
η περίοδος της παντοδυναμίας 
του Ανδρέα Παπανδρέου στο 
πρώην Κίνημα έληξε. Το «μισό 
κόμμα» φαίνεται να διαφωνεί 
με τις επιλογές του και όλα τα 
στελέχη του συμφωνούν στη 
διαπίστωση ότι αρχίζει πλέον 
μια περίοδος μεγάλης δοκιμα
σίας.

Ο «εκλεκτός» του κ. Γίαπαν- 
δρέου για τη. θέση του γραμμα
τέα Α. Τσοχατζόπουλος κατάφε- 
ρε να εκλεγεί συγκεντρώνοντας 
μόλις τις ψήφους τω ν μισών 
μελών της Κεντρικής Επιτροπής 
και αφού χρειάστηκε ο πρόεδρος 
να τα  «εκβιάσει» με Την απειλή 
της «ρήξης». Και, ταυτόχρονα, το 
νέο Εκτελεστικό Γραφείο δεν θα 
είναι, για πρώτη φορά, υπό τον α
πόλυτο έλεγχό του. Οι δε σχέσεις 
του ίδιου με κορυφαίους συνερ
γάτες του (Σημίτης, Λαλιώτης, 
Πάγκαλος) είναι από ψυχρές έως 
πολύ κακές.

Τα στοιχεία που συνθέτουν 
την χτεσ ινή «πύρρειο νίκη» (κατά 
τους μεν) ή «τσαλάκωμα» (κατά 
τους δε) του προέδρου του ΠΑ
ΣΟΚ είναι τα εξής:

1  0  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ που μετά 
■ «πάθους υποστήριξε για τη 

θέση του γραμματέα (Ακης Τσο
χατζόπουλος) συγκέντρωσε 71 
ψήφους από τους 136 που ψήφι
σαν χτες. Οι άνθρωποι του Α. Πα
πανδρέου έλεγαν πριν από την 
ψηφοφορία ότι αν δεν συγκέν
τρωνε πάνω από 80  ψήφους δεν 
ήξεραν «πώς θα αντιδράσει ο 
πρόεδρος».
Ο  Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ υποψήφιος, 
^  * Παρασκευάς Αυγερινός, που
επέμεινε ώς το τέλος στην υπο
ψηφιότητά του, συγκέντρωσε 4 0  
ψήφους, είχε την υποστήριξη 
σχεδόν όλων των ηγετικών σ τε
λεχών (πλην του Γ. Γεννηματά, ο 
οποίος τελ ικά  «στήριξε τον πρόε
δρο») και των στελεχώ ν εκείνων 
που θεω ρείτα ι ότι εκφράζουν την 
ανανεωτική πτέρυγα.

3 ΕΙΚΟΣΙ πέντε μέλη της Κεν- 
■τρικής Επιτροπής προτίμη

σαν λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια, 
γεγονός που ερμηνεύετα ι ως ψή
φος διαμαρτυρίας εναντίον του κ. 
Παπανδρέου.

Λ  ΤΡΙΑ από τα μέλη της «λί- 
■ ·στας» που ο κ. Παπανδρέου 

πρότεινε για το  Ε.Γ. δεν εξελέγη- 
σαν (Μ ιχ. Χαραλαμπίδης, I. Χαρα- 
λαμπόπουλος και Σύλβα Ακρίτα). 
Α ντίθετα, εξελέγησαν πρόσωπα 
που εκείνος δεν υπέδειξε (θ .  
Πάγκαλος, Στ. Τζουμάκας, θ .  Χα- 
τζημιχάλης). Ο  Π. Οικονόμου, που 
επίσης δεν υποδείχτηκε, συγκέν
τρω σε ίσο αριθμό ψήφων με τον 
κ. Τζουμάκα και ατύχησε στην 
κλήρωση).
•  Ενδεικτικότερο, όμως, όλων εί
ναι ίσως το γεγονός ότι για 
πρώτη φορά ο κ. Παπανδρέου 
χειροκροτήθηκε από ελάχιστα 
μέλη της Κ.Ε., μετρημένα στα δά
κτυλα τω ν δύο χεριών, τόσο κατά 
την είσοδό του στην αίθουσα, 
όσο και όταν εκφω νούσε το 
«σκληρό» λόγο του, με τον οποίο 
κατήγγειλε «εκβιασμούς» και επι
τέθηκε σε συνεργάτες του, όπως 
ο κ. Λαλιώτης.

Το σημαντικότερο, όμως, ό
λων είναι η εκτίμηση που επικρα
τούσε και μεταξύ τω ν μελών της 
Κ.Ε. ότι όσοι ψήφισαν υπέρ των 
επιλογών του κ. Παπανδρέου το 
έπραξαν επειδή δεν ήθελαν να 
διακινδυνεύσουν οποιαδήποτε 
διαλυτική εξέλιξη για το κόμμα, ύ
στερα από τις «απειλές» που είχε 
διατυπώσει ο ίδιος.

0 Γεννήματος
Στο σημείο αυτό πρέπει να ε- 

π ισημανθεί ιδ ια ίτερα η στάση του

9 ΜΕ 71 ΨΗΦΟΥΣ ΣΤΙΕ 136
ΠΕΡΑΣΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΔΡΕΑ 
ΓΙΑ ΑΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Κ.Ε. 

9ΔΕΝ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Π.Γ. ΤΡΕΙΣ
ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ 0 ΑΝΔΡΕΑΣ

Γ. Γεννηματά, ο οποίος από την 
περίοδο του συνεδρίου ήταν αν
τίθετος με τη  θεσμοθέτηση θ έ 
σης γραμματέα. Μέχρι πριν από 
λίγες μέρες ήταν και αυτός αντί
θετος στην επιλογή του Α. Τσο- 
χατζόπουλου και είχε συνταχθεί 
με τα άλλα ηγετικά στελέχη (Λα
λιώτης, Πάγκαλος, Σημίτης) που 
επίσης αντιδρούσαν στην επιλο
γή αυτή του προέδρου τους. 
Ομως, τη ν  τελευτα ία  στιγμή ο κ. 
Γεννηματάς τάχθηκε με την επι
λογή Παπανδρέου. Ο ίδιος εξή- 
γούσε ότι αν είχε να επιλέξει με

ταξύ Λαλιώτη και Τσοχατζόπου- 
λου, θα υποστήριζε τον πρώτο, 
αλλά χθες δεν μπορούσε παρά να 
υποστηρίξει τον κ. Τσοχατζόπου- 
λο.

Στενοί συνεργάτες του έλεγαν 
ότι αν ο κ. Γεννηματάς δεν είχε 
ταχθεί με τον κ. Τσοχατζόπουλο 
η εκλογή του τελευτα ίου ήταν 
αμφίβολη. Ο κ. Γεννηματάς ενήρ- 
γησε έτσ ι κρίνοντας ότι σε περί
πτωση εκλογής του κ. Αυγερινού 
(και επομένως ήττας του κ. Πα
πανδρέου) το  ΠΑΣΟΚ θα οδηγεί- 
το σε διάσπαση.

ΠΑΝΩ: 
θερμή 
χειραψία 
Ακη με 
Ανδρέα. Η 
μάχη άρχισε 
μετά και ο 
Π.
Αυγερινός 
(αριστερά) 
έδωσε το 
δικό του 
ξεχωριστό 
«παρών»

ΤΟ Ν ΕΟ  
Ε Κ Τ ΕΛ ΕΣΤ ΙΚ Ο  

ΓΡΑ Φ ΕΙΟ

Την ύπαρξη ενός τέτο ιου ενδε
χομένου παραδέχθηκε και ο κ. 
Παπανδρέου, αλλά πρόσθεσε ότι 
αυτό αποφεύχθηκε μετά την ε 
κλογή του κ. Τσοχατζόπουλου.

Ανησυχία
Ενδεικτικό της ανησυχίας του 

κ. Παπανδρέου είναι η σύντομη 
ομιλία του πριν από την ψηφοφο
ρία για την εκλογή γραμματέα, 
στην οποία υποστήριξε ότι δέ
χθηκε «ωμό εκβιασμό», πρόσθε
σε ότι «πέρασε δύσκολες μέρες 
και όχι διότι αναρρωνύει» και επι
τέθηκε στον Κώστα Λαλιώτη χω
ρίς να τον κατονομάσει, αφήνον
τας σαφέστατα να εννοηθεί ότι 
π ιέστηκε να αποδεχθεί τη δική 
του υποψηφιότητα.

Κατηγόρησε επίσης ορισμέ
νους ότι προκειμένου να διατηρή
σουν τον έλεγχο του κομματικού 
μηχανισμού προτιμούν ακόμη και 
τη ρήξη. Για να δ ιασκεδάσει τις 
εντυπώσεις ο κ. Λαλιώτης έκανε 
στο τέλος ενωτική δήλωση.

Το τελευτα ίο  «επιχείρημα» του 
κ. Παπανδρέου ήταν μια έκκλησή 
του «να μην προσφέρουμε μεγά
λο δώρο στη Δεξιά», με την απο
δοκιμασία προφανώς του δικού 
του υποψηφίου.

Νέα μέλη του Ε.Γ. είναι οι Γερ. 
Αρσενης, Αν. Πεπονής, Απ. Κα- 
κλαμάνης και Στ. Τζουμάκας. Οι 
Π. Αυγερινός και I. Αλευράς δεν
0€χθηκαν να είναι υποψήφιοι 
(τον Αυγερινό δεν τον πρότεινε ο 
Ανδρέας).

Μ ιλώντας προτού κάνει την 
πρότασή του ο κ. Παπανδρέου ε ί
πε ότι το  Ε.Γ θα είναι ουσιαστικά 
Πολιτικό Γ ραφείο και ζήτησε από 
όλα τα μέλη του «να έχουν γρα
φείο  και συγκεκριμένο ωράριο» 
στα κεντρικά γραφεία του κόμμα
τος. Τους προειδοποίησε ότι οι α
ποφάσεις που θα λαμβάνονται 
«θα είναι δεσμευτικές για την 
προς τα έξω παρουσία των μελών 
του Ε.Γ.» (ουσιαστικά ζήτησε ε 
φαρμογή της παλιάς κομμουνιστι-

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
Κώστας Σημ ίτης 91  ψήφοι
Κώ στας Λ ηλιώ της 84
Θόδωρος Πάγκαλος 68
Γιώργος Γεννηματός 68
Γεράσιμος Α ρσενης 66
Α ναστάσιος Πεπονής 62
Απόστολος Κακλαμάνης 62
Στέφανος Τζουμάκας 61
Μ ελίνα  Μ ερκούρη 60

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Γ ιάννης Σουλαδάκης 96
Κώ στας Σκανδαλίδης 75
Φώτης Χατζημιχάλης 65

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι 
που δεν εξελέγησαν πήραν:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
Π. Ο ικονόμου  » 61
I. Χαραλαμπόπουλος 58
Στ. Μ άνικάς 55
Μιχ. Χαραλαμπίδης 55
/. Νικολάου 54
Μ  αν. Δασκαλάκης 50
Ειρήνη Λαμπράκη 49
Κ. Α σλάνης 34

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Σύλβα Α κρ ίτα  48
X. Καστανίδης 44

Στο Ε.Γ. θα  συμμετέχει και 
ο γραμματέας Ακης Τσοχατζό
πουλος. Ο  Παντελής Οικονό
μου ισοψήφησε μ ε  τον Στ. 
Τζουμάκα (61 ψήφοι).

•  Στην κλήρωση που έγ ινε ευ 
νοήθηκε ο κ. Τζουμάκας. Η  
Μ ελίνα Μερκούρη εκλέγεται, 
μολονότι πήρε λ ιγό τερες ψή
φους (60), δ ιότι έχει αποφασι- 
σ τε ί να συμμετέχουν οπωσ
δήποτε στο Ε.Γ. και γυναίκες 
σε ορισμένο ποσοστό.

κής αρχής του «δημοκρατικού 
συγκεντρωτισμού»).

Για άλλη μια φορά υποσχέθη- 
κε ότι θα συμμετέχει ο ίδιος ε
νεργά στο Ε.Γ. και ζήτησε από τα 
μέλη του Ε.Γ. να γίνουν «πιο υ
πεύθυνα στις σχέσεις με τον Τύ
πο», εννοώντας προφανέστατα 
να μην εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ 
χωρίς «ενιαία αντίληψη, χωρίς 
πυξίδα». Τέλος είπε ότι η Κ.Ε. 
πρέπει να συνέρχεται τουλάχι
στον μια φορά στους δύο μήνες.

0 ΦιΑίνης
«Για πρώτη φορά έχουμε μια 

ανοιχτή αμφισβήτηση της κυ
ριαρχίας του Α. Παπανδρέου». 
δήλωσε ο Κώστας Φιλίνης μέλος 
του Ε.Γ. της ΕΑΡ, αναφερόμενος 
στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
για την εκλογή γραμματέα στο 
ΠΑΣΟΚ. Μ ιλώντας στο «Ράδιο - 
Παρατηρητής» ο κ. Φιλίνης χαρα
κτήρισε υγιή την αντίδραση των 
μελών της Κ.Ε. να προτείνουν τον 
Παρ. Αυγερινό δεδομένου ότι 
όπως είπε αποτελεί στοιχειώδες 
δημοκρατικό δικαίωμα.

Στην ερώτηση κατά πόσον οι 
εξελίξεις στην Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ 
θα επηρεάσουν τις  προοπτικές 
συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον 
ΣΥΝ είπε ότι τόσο στο ΠΑΣΟΚ 
όσο και στον ΣΥΝ «πρέπει ν' αλ
λάξουν ριζικά κάποια πράγματα» 
για να προσθέσει ότι: «Υπάρχει 
ένα κατεστημένο στο ΠΑΣΟΚ, 
κυρίως όσον αφορά τις δομές, 
που δεν επιτρέπει τώρα τη συ
νεργασία».

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
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