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ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 2° ΚΟΥΠΟΝΙ

Τώρα με tnv «Κυριακάτικη Ε.» 
αποκτήστε ΕΝΤΕΛΟΣ ΔΟΡΕΑΝ 
ιον αποκωβικοποιηιή FILM NET 

αε 3 μόνο Κυριακές

Ενα πυρίμαχο σερβίτσιο 88 ιεμαχίων 
με 3 βιβλία συνταγών της 

«ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» οός 
περιμένουν σήμερα oto ΕΨΙΛΟΝ

Βρείτε σήμερα στο ΕΨΙΛΟΝ το ειβιχό 
έντυπο ιαχυπληρωμης. Λεπτομέρειες 
για την παραλαβή
των 30 CD 
στη IMA. 49
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Ραντεβού με τους 200 
Ελληνοαφρικανους της 
Θράκης, με το συνθέτη 
Ρ. Σακαμότο και με τον 
τζογαδορο Τζ. Τάρα μας

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΟ

ΠΑΣΟΚ
■  Μ όνος εναντίον όλων 
ο πρωθυπουργός βαδίζει 
για την ηγεσία του Π Α Σ Ο Κ

■  0  Α . Τσοχατζόπουλος 
επιμένει στη διαρχία και 
στην κομματική παράδοση

Τ ις πιο κρίσιμες ώρες του βιωνει ιο ΠΑΣΟΚ καθώς οι 
διαδικασίες εκλογής του νέου αρχηγού του δοκιμάζο
νται από ένταοη που απειλεί ακόμη και με διάσπαση. 

Οι δύο διεκδικητές της προεδρίας Κ. Σημίτης και Α. Τοοχα- 
τζόπουλος εκλέγονται σήμερα από το σώμα του 4ου Συνεδρί
ου, που εμφανίζεται διχασμένο ώς την τελευταία στιγμή. Οι 
χθεσινές ομιλίες επίλεκτων στελεχών του κινήματος (Γερ. 
Αρσένης, Παρ. Αυγερινός, Β. Παπανδρέου, Γ. Παπανδρέου 
κ.ά.) φόρτισαν ιο ήδη τεταμένο κλίμα, προϊδεάζοντας για 
την τελική σύγκρουση των δύο μονομάχων, που κορυφωθη- 
κε με τις βραδινές δευτερολογίες τους. Καθώς αμφοτεροι 
επιμένουν στις επιλογές τους, στους διάδρομους του Ολυ
μπιακού Σταδίου κυκλοφορούν ήδη σενύρια που συναρτούν 
το τελικό αποτέλεσμα ιης σημερινής ψηφοφορίας με το εν
δεχόμενο ανάδειξης νέου πρωθυπουργού η ακόμη και πρό
ωρων εθνικών εκλογών. ΙΜΑ. 1, 4, 4 10, 11, 10

σια
πρόθυρα
νευρικής
κρίσης!
Ενας γνωστός ψυχίατρος 
«εξετάζει» συνέδριο 
και μονομάχους και 
συμπεραίνει ΣΜΑ. 10
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Κυριπκότικη
κ υπακ η  so t.jYNicry’ iwe
ÍYNA3T ΤΟΝ 12 ΑΡΟΓΓΟΛΟΝ. ΜΟΟύίΛ 
ΑΝΑΤΟΛΗ β 05' ΔΥΤΗ 20 52"
ΣΕΛΗΝΗ 14 HUPPQN

δοδείκιηζ
ί̂ 3ΛΠΚΜ Η μάχη της λίστας. 481 υποψήφιοι γιο 180 

θύσεις στην Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ 4 - Οι βραχνές 
ομιλίες του ΟΑΚΑ 4- Μερόνυχτα παρασκηνίου. 
Ακαδημίας, Ομήρου, Βαλαωρίιου 8 - Ομαδική 
ψυχοθεραπεία. Ενας ψυχίατρος παρουσιάζει το 
πορτρέτο του συνεδρίου Μ . Τι είδε ο κινέζος 
ρεπόρτερ 12- Πολιτικά παρασκήνια Μ~Ι5_
Ο Μ. Εβερτ χαράζει τη στρατηγική του με 
το τηλεκο\Ίρόλ 18_

ΑΝΜΠΒΧ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ: «Το τέλος και 
το εοαεί» 15- ΜΑΡΙΑ. ΚΟΠΠΑ: «Η  ανύπαρκτη 
αλβανική δημοκρατία» 34_ Τ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ■ 
ΧΑΡ. ΤΣΑΡΑΑΝΙΔΗΣ: «Προβλήματα και οι 
προοπτικές των Σκοπιών»  60_

ΒΕΕΜ Ο «Αττίλας» πρωθυπουργός 20- Η ειρήνη 
στο ράφι, το Μεσανατολικό στον αέρα 22-23- 
Σήμερα ο Γέλτσιν, αύριο ο Λέμπεντ 24- Ιδια 
κόλπα στις εκλογές της Βοσνίας 24- Η Κίνα 
βρυχάται 28- Τα σκάνδαλα δεν ρίχνουν ια 
ποσοστά του Κλίντον 32. Ο Μπούτρος Γάλι 
αψηφά την Ουάσιγκτον 32-33-

ΡΕΠΟΡΙΙΖ Η Αννούλα ιου ΠΑΣΟΚ βγαίνει από 
την αφίοα και πάει στη Μητρόπολη 42- Ανδρέας, 
ο Κορίνθιος. Ανέκδοτες επιστολές 
του Ανδρέα της παρανομίας 43_ Ενα επίδομα 
βπΊγείται την οδύσσειά του 44- «Κόκκινοι» 
στη θέση του Κόκκινου. Οι 5 υπο'ρηφιοι 
για την προεδρία του Αρείου Πάγου 48-

ΠΟΡ Ο «τίγρης» δεν μένει πια εδώ. Ο Πρέλεβιτς 
μετακομίζει στην Ιταλία 34-75- Ενας τρελός 
τρελός τελικός. Γερμανία και Τσεχία, δεύτερος 
γύρος 34-77- Η ΕΡΤ παρωδεί το ΕΙΙΣΟ '96 
78- Ρετζιός και Στογιάκοδιτς, προϊόντα του 
μάρκετινγκ 79-

ΛΙΗΜΜΜΙ Τρία αγκάθια για την οικονομική 
πολιτική μετά το συνέδριο 82- Δύο γραμμές 
άμυνας της δραχμής εναντίον των κερδοσκόπων 
83- Απελευθερωμένος... Ιούλιος. Τι αλλάζει 
από αύριο στις μισθώσεις 84- Το ΟΑΚΑ πονάει, 
η Σοφοκλέους αναστενάζει 84-87- Οι εταιρείες 
δεν ασφαλίζουν τα εξοχικά! 88-

ΒΑίίΐΐ Ε3ΚΧ Αυλαία στις γενικές εξετάσεις 05-

•λαμέγχη OTO Η pufino χορεύει o Joaquín Cortes
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Υπολογιστής και TV: Δοο oe ένα!

ε π τ α  η μ ε ρ ε ς  Ε ν τ ό ς u CK10C•J
Εντός: προγράμματα της TV, γεύση. σπιη. υγεία, 
ψυχαγωγία. Εκτός Προτάσεις εξόδου και ρυγής.
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ΤωνΣΤΡΑΤΗΛΙΑΡΕΛΛΗ 
ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

Α ϊτό το
αποτέλεσμα 
του 4ο«

συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ 
θα καθοριστεί όχι μόνο 
η πορεία του κόμματος 
αλλά και ολόκληρης της 
χώρος, αφού είναι πολύ 
πιθανό να μπούμε σε 
εκλογική τροχιά.

Σιην ομιλία ιου ο γραμ 
μαίΓος ιου ΠΑΣΟΚ Κ. Σκαν- 
6αλί6ης ζήιησε να αποφασί 
oci ιο συνέδριο εντάνιληση 
ιης ιειραπίας. Οσιόοο, 
σχους διαδρόμους ιου ΟΑΚΑ 
Οιαιυπώνονιαι - συχνά και 
για λογους κινδυνολογίας - 
ιρία σενάριά που ενβεχομέ 
νως. δείχνουν» εκλογές:

D O Κ. Σημιιης εκλέγε- 
ιαι πρόεδρός με ορια
κό ποοοσιο και σκέπιε- 
ιαι εκλογές ιο φθινόπωρό, 

ιιροκειμενου να αναβαιπι- 
οθεί σιη λαϊκή ετυμηγορία, 
να παραμερίσει ιτ α ρη
και συνασπισμένΐι κομ
ματική αντιπολίτευση και 
να προχωρήσει σε «καθα
ρές» κυβερνητικές λύσεις.

2 0  Α. Τοοχαιζόπουλος 
εκλέγτιαι πρόεδρος, ο 
Κ. Σημιιης παραιιείιαι 

και ο Γερ. Αρσενης, ο οποί
ος αναλαμβάνει εντολή 
σχηματισμού κυβέρνησης, 
αδυνατεί να πάρει ψήφο εμ· 
φίστοσόνης. Πάλι εκλογές.

3 0 Γερ. Αροένης παίρ
νει ψήφο εμφισιοου 
νης. αλλά σχεδιάχει ε

κλογές για λογους ανάλο
γους με ιου σεναρίου Νοί.

Για ιον Κόστα Σημίτη η 
παραίιηση από ιη θέση ιου

πρωθυπουργού, αν ηιιηθεί 
στο συνέδριο, είναι μονό
δρομος. Η υπαναχώρησή 
ιου θα πληξει καίρια ιην ει
κόνα ιου. θα γίνει η χλεύη 
ιων πολιιικών αντιπάλων 
ιου σιη Βουλή και ιις πλα
τείες. Σ' αυιη ιην περίπτω
ση, «νομιμοποιείται» ο Μ. 
Εβερτ και ια άλλα κόμμαια 
να ιον λοιδορούν εξωραΐζο
ντας ιον «ως πρωθυπουργό 
που δεν ιον αναγνωρίζει ιο 
μιοό κομμά ιου». Κάιω απ'

Η επιχειρηματολογία ιων 
αντιπάλων ιου Κ. Σημιιη οε 
πολλά σημεία είναι προδή- 
λως σκαληνή. Εγκαλουν 
ιούς εκσυγχρονιστές και ιον 
Κ. Σημιιη για αλλοίωση ιων 
παιριωιικών χαρακτηριστι
κών ιου Κινημαιος, για κα 
λυμμένη νεοφιλελεύθερη 
πολιιικη σιην οικονομία, 
για υπονόμευση ιης οοσια- 
λισιικης φυσιογνωμίας ιου 
κομμαιος, αλλα δεν θέλουν 
να ιον βγάλουν απο ιη θέση

ΠΑΣΟΚ. Με δεδομένες τις 
θέσεις ίω ν Κ. Σημίτη και 

Α. Τσοχατζόπουλου, ίο  συνέδριο 
είναι πιθανό να οδηγήσει σε 

προεκλογική τροχιά

αυιες ιις συνθήκες, η εκλο 
γιχη απίσχνασης ιου 
ΠΑΣΟΚ πρέπει να θεωρεί
ται δεδομένη, ενω ο στόχος 
ιης εξάντλησης ιης ιειραε- 
τ »ας φαντάζει ανέφικτος.

Η έντονη εσωκομματική 
αντιπαράθεση καιέΟειξε με 
ιον πιο καθαρό ιρόπο ότι ο 
πρωθυπουργός είναι μόνος 
ενάντιον όλων. Είναι χαρα
κτηριστικό ότι από ια λεγό
μενο ιστορικά στελέχη μόνο 
ο Ε. Γιαττάοοτιλος συμμερί
ζεται απολύτως τη στρατηγι
κή ιου πρωθυπουργού. Σαν 
άλλη πλευρά συσπείρωνε 
« έ ν α  ετερόκλητο μεν, υ- 
ηολογίσιμο όμως, μπλοκ 
θυναμεων που δεν υιοθετεί 
κατ' ανάγκην τη λογική του 
Α. Τσοχπαόοουλοο, συμμα
χεί πάντως γιο να αποιρέ- 
φει την παντοδυναμία του 
πρωθυπουργού.

του πρωθυπουργού!
Πάντως, απευθυνόμενοι 

στο συναίσθημα των συνέ
δρων και αναφερομενοι συ
χνά στις παρακαταθήκες ιου 
νεκρού ηγειη και στο έργο 
του Γ. Γεννήματα κατόρθω
σαν να διεμβολίοουν την ο
μάδα των «γεννηματικων».

Η σοβαρή, συγκροτημέ
νη. χωρίς ακρότητες και με 
θεωρητικές απαιτήσεις ομι
λία του Ακη Τοοχοηόποο- 
λοο θημιουργηοε πολύ κα 
λές εντυπώσεις· Ηταν ένας 
άλλος Λκης. όπως παροθέ- 
χονταν πολλοί σύνεδροι. Ο 
υποψήφιος πρόεδρός του 
ΠΑΣΟΚ θεν μπήκε στη λο
γική ιης πόλωσης, αλλά δεν 
αρνηΟηκε να σηκώσει ιο γά
ντι που του πέταξε ο αντίπα
λός του. Ηιαν αποψαοιση 
κος. ενωπκος και επιχείρη
σε να λειτουργήσει ως εκ-

φρασχης του μισού ΠΑΣΟΚ. 
Απευθύνθηκε σιη συνείδη
ση ιου κόμμαιος συμπερι- 
λαμβόνονιας σιην πρόιαοη 
ιου για ιο ηγειικό σχήμα 
(μεοω ιου Κ. Κουλούρη) και 
ιον Κ. Λαλιώτη. ιον οποίο 
προορίζει για ιη θεοη ιου α· 
νηπροέδρου. Είναι χαρα- 
κιηρισιικο ότι ο Κ. Λαλιώ- 
ιης εγινε ιο «μιίλον ιης έρι 
6ος» και για ια δυο οιραιό· 
πεδα. Προσπάθηοαν να ιον 
ρυμουλκήσουν προς ιις θε 
σεις ιούς, εκιιμωνιας οιι 
μπορεί να επηρεάσει μια 
κρίσιμη μάζα συνέδρων 
σιην αποφαοισιικη ψήφο 
φορία.

Το σχέδιο Τοοχαιζοπου 
λου, αν ο Κ. Σημιιης παροι 
ιηθεί, προβλέπει -χωρίς βε 
βαιως να ομολογείιαι- ιην 
πρωθυπουργοποίηση ιου 
Γερ. Αρσένη.

Ο κ Τσοχαιζοπουλος εχει 
δημοσίως δεσμευθει Οιι αν 
εκλεγεί πρόεδρός δεν θα 
διεκδικησει και ιο αξίωμα 
ιου πρωθυπουργού Ανοίγει 
καιό συνέπεια ο βρομος για 
ιην τρίτη λύση. Πιθανότε
ρος υποψήφιος φερειαι ο κ. 
Αρσενης

Αυιο όμως θα προκαλεοει 
μεγάλης ενιασης ενστάσεις 
Ηθη ο Ε. Γιαννόπουλος έ- 
σπευσε να ιορπιλισει εξ υ- 
ηαρχης μια ιειοια προοπιι 
κη με ιη δήλωσή ιου:

«Εγω κυβέρνηση Τοοχα 
ιζοπουλου οιηριζω Κυβερ 
νηση Αρσένη όμως βεν σιη 
ρίζω».

Τις απόψεις Γιαννόπου 
λου χαρακτήριζαν «λογι 
κες» πολλοί εκσυγχρονι
στές. Είναι λοιπον εξαιρειι 
χά ισχυρό ιο ενβεχόμενο η 
κομματική κρίση να μειεξε- 
λιχθεί σε κυβερνητική κρί 
ση, αν φυσικά ιο προεκιε- 
θέν σενάριο σαρκωθεί



4 Κυριακάτικη

memo

&ρβ μηδέν

Φανερές και 
κρυφές επαφές 

οε γραφεία, 
σε σπίτια και 

σε ταβέρνες,' 
με στόχο 

την εκλογή 
της Κ. Επιτροπής 

και την τελική 
επικράτηση

Των ΣΤΡΑΤΗ Λ1ΑΡΕΛΛΗ 
ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

μ  upo n o · εντός 
μ ι  εκτός ovtt i péov

πρώτη θέοη το · ΙΙΑΧΟΚ,

t t W n n
«
τις II
Κινήματος. Ν pájij γιο τον 
έΑογχο της νέας Κεντρικής

Από mv Παρασκευή ιο Βράδυ 
άρχισαν στους κύρους ίου συνε
δρίου να κυκλοφορούν οι περι- 
Βόηιες U cn f iwv εκλεκιύν ιης 
μιας και ιης άλλης πλευράς, κα
θώς και ιων συνεργατομενwv πο- 
ρήνων. Υποψηφιότητα έδεσαν τε
λικά Μ  σύνεδροι (430 άνθρες και 
51 γυναίκες)· Οι επίζηλες δύσεις 
όμως είναι μόνο 180 (ISO τακτικά 
μύλη. 30 αναπληρωματικά)...

Στις λίστες όλων των κομματι
κών κέντρων, πάντως, υπάρχουν 
κοινά ονόματα (κυρίως πρωτοκλα
σάτων στελεχών). Αυτό γίνεται 
γιατί κατ’ αρκάς επιχειρούν όλες 
οι πλευρές να διευρύνουν τις συμ- 
μαχίες τους. Παράλληλα, επιδιώ
κουν να ετηδείξοαν έναν εσωκομ
ματικό πλουραλισμό, ενώ προ
σπαθούν να ενεργοποιήσουν και 
τα αμυντικά αντανακλαστικά wv 
συνέδρων. Ο TÉnwç Λαλιώτης. ο 
Κώστας ΟαενδαλΙΟος και ο Από
στολος Κακλαμάνης είναι, για πο- 
ράδειγμα. τα πρόοωαα που στηρί
ζονται απ' όλες τις πτέρυγες.

Βέβαια, στην κάθε πλευρά ηο- 
ρατηρείτατ και το φαινόμενο του 
αποκλειομού που στην κομματική 
«αργκά· αποκαλείται «κόψιμο·. 
Πρόκειται για εσωτερικές αντιθέ
σεις που ενδημούν στα ετημέ^ους

ρεύματα και έχουν να κάνουν κυ
ρίως με προσωπικές αντιπαλότη
τες.

Με δεδομένο ότι κάθε σύνεδρος 
μπορεί να ψηφίζει μέχρι Θ0 υπο
ψηφίους (το 40% των μελών της 
Κεντρικής Επιτροπής), η κάθε 
πλευρά (αποβλέποντας στην πλει- 
οψηφία της Κ.Ε., δηλαδή τα 7β μέ
λη) προωθεί θύο ή τρεις λίστες. 
Επιχειρούν θηλαδή να «σπάσουν» 
τις λίστες, ώστε να εκλέξουν πε
ρισσότερα από 60 μέλη της Κ.Ε.

Συνήθως, τα κριτήρια που επι
λέγονται είναι είτε γεωγραφικά 
(ψηφίζουν άλλη 60άδα οι σύνε
δροι της Β. Ελλάδας και άλλη οι 
σύνεδροι ιης Ν. Ελλάδας) είτε 
«κλαδικά». Ετσι, διαμορφώνονται 
λίστες ιων συνδικαλιστών των στε
λεχών. της αυτοδιοίκησης, των συ
νεταιριστών κ.λπ.

Πάγια πρακτική αποτελεί και η 
διαμόρφωση «σκληρης λίστας». 
Δηλαδή, ενώ προωβείιαι ένας κα
τάλογος 100 στελεχών που «δέχε
ται» επιμέρους πριμοδοτήσεις, πε
ρί τα 20 στελέχη συμμετέχουν οε 
όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους 
λίστες. Πρόκειται για τα ηγετικά 
στελέχη της κόβε πλευράς, τα 
οποία πρέπει να βγουν «ψηλά» οε 
ψήφους για λόγους γοήτρου και 
εντυπώσεων.

ΒΤα προσκείμενα στον πρωθυ
πουργό στελεχη αποφάσισαν 
να μην έχουν «σκληρή» λί

στα. σε μια προσπάθεια να εκλέ
ξουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
μέλη της Κεντρικής Επί:ροπής. 
•Στον ευρύ κατάλογο των εκσυγ
χρονιστών πρωταγωνιστεί, φυσι
κά. το στενό επιτελείο του Κώστα 
Σημίτη, που είχε την ευθύνη της 
πορείας προς το συνέδρια (Β. Πα·

πανδρέου, θ. Πάγκαλος. Π. Αυγε
ρινός, Σι. Μάνικάς, Χρ. Πρωιόπα- 
πας, Μ. Παπαϊωάννου, θ. Τσουκά- 
ιος). Περιλαμβάνονται ακόμη οι 
Κ. Λαλιώιης, Κ. Σκανδαλίδης, 
Απ. Κακλαμάνης, Γ. Παπανδρέου, 
Ε. Γιαννόπουλος, Σι. Τζουμάκας.
• Από ιούς υπουργούς θέση έχουν 
οι Δ. Ρέππας. Γ. Παπανιωνίου, Κ. 
Γείτονας, Αλ. Παπαδόπουλος, X. 
Καστανίδης, Κ. Σφυριου, Φρ Πα- 
παδέλλης, Σι. Μπενος, Α. Παπα- 
δήμας, Γ. Πασχαλιδης, Α. Φούρας, 
Χρ. Πάχιας, Αλ. Μπαλιάς, Μ. 
Χρυοοχοίδης. Γ. Δρυς. Λ. Κανελ- 
λόπουλος. Μ. Λουτάκης. Ελ. Πα- 
παζώη.
• Από ία μέλη ιης σημερινής Κε
ντρικής Επιτροπής, από ιην ομά
δα Σημίτη πριμοδοτούνται οι Μ. 
Νεονάχης, Γ. Νικολάου, Μ. Σιαυ- 
ραχάκης. Γ. θωμάς. Δ. θάνος. Τ. 
Μαντέλης, Χρ. Πολυζωγόπουλος. 
Δ. Κουοελάς, Γ. Κουιοούκος, ενώ 
γ :ους βουλευτές που είναι ηδη 
μέ/ιη ιης Κ.Ε. περιλαμβάνονται 
στις λίστες του Κ, Σριμίιη οι Β 
Μαλέοιος. Χρ. Εμυρλής. Λ. Απο 
στ ο λ Ιδης. Ν. Αλευράς, Β. Αργυ
ρής. Στ. Γιατρός, Β. Κεδίκογλου, 
Δ. ΣωτηΓ ' τ  φ. Χατζημιχάλης.
• Εξάλλ ριμοβοιουνται και οι 
φιλοσημιιικοι βουλευτές Στ. Σαυ- 
μάκης. Γ. Ζοφειρόηουλος, θ. Κο- 
λιοηάνος.
•Οι εκσυγχρονιστές θα ψηφίσουν 
και κάποια κομματικά στελέχη, τα 
οποία δεν είναι τώρα μέλη της Κε
ντρικής Επιτροπής όπως οι Β. 
Κόκκος, Δ. Καρύθης, Γ. Δαταέρης, 
Γ. Εξάρχου, Μ. Σχοινάράκη, Γ. 
Χαρκηήδης. Α. Παπαδόπουλος. Π. 
Λούσκος, Στ. Μιχολάκος. Δ. Κα- 
τοαντώνης. Κ. Νιχολη ράκος, Γ. 
Φλωρίβης. I. Πανοπούλου. Ν. Σα- 
λαγιάννης. Ε. Μόσταλου και Α. 
Μαρκογκητνάκπ.

• Στον κατάλογο του Κ. Σημίτη πε
ριλαμβάνονται και οι συνεργάιες 
του Χρ. Βερελης και Γ. Πανια- 
γιάς. Τέλος, από τους συνδικαλι
στές, οι κ.κ. Μπάκολης, Μανιά
της. Κολάς, Γρίβας, Χρονόπουλος 
και η Πόπη Τοουκάιου.

2 Το στρατόπεδο του Ακη Τοο- 
χατχόπουλου προωθεί τρεις 
καταλόγους υποψηφίων.

Στον πρώτο συγκαιαλεγονιαι 
όλα ια κορυφαία ιστορικά στελεχη 
που τάχθηκαν οαφως η απορρηιως 
με την άποψη περί διακριιων ρο
λών ή που, tv πάση περιπιωοει. 
δεν εκτέθηκαν με φιλοσημιιικές 
θέσεις. Πρόκειται για ιούς Γερ 
Αροενη, Χρ. Παπουτσή. Α. Κακλα 
μάνη, Α. Πεπονη, Γ. Καισιφαρα, 
Κ. Παπούλια, Α. Διδάνη, Γ. Σου- 
λαβάκη και Κ. Καληρη 
•Στην ίδια λίστα «χωράνε» και οι 
Κ. Λαλιώεης και Κ. Σκανδαλίδης. 
αν και αυτοί οι δυο (ιδιαιτέρως ο 
απερχόμενος γραμματέας) αναμέ
νεται να ψηφιστούν αηό ένα ευρύ
τερο φάσμα δυνάμεων.
•Ein δεύτερο «σκληρή» λίστα 
ανάμεσα ο’ άλλους βρίσκονται 
και οι Γ. Δασκαλάκος, Μ. Δασκα- 
λάκης. Α. Κοτοακός. Π. Οικονό
μου (θα στηριχθεί και αηό την 
ομάδα Αρυένη), Γ. Κατσιμηάρθης, 
Γ. Χαραλάμπους, Γ. Μωραΐτης. Γ. 
Ανωμεριιης, Μ. Αροενη. Τ. Πα- 
νταζή, Γ. Αγραφιώτης, Λ. Λωτί- 
δης. Γ. Μαγκριώτης, θ. Παπαγε- 
ωργίου (οργανωτικό), θ. Παπαγε 
ωργίου (αγροτικό), Γ. Παναγιώτα- 
κόαουλος. Γρ. Νιώεης. Ν. Λιό- 
λιος, Σ. Αποστολόαουλος. Κ. 
Μπακιρτζής. Λ. Τηάλος, Μ. Γκι- 
θάλος. Β. Χωροφός,Φλ. Κυπριωιό- 
κη-Περράκη, Ν. Αβανοαάκης. Π. 
Λάμπρου. Τ. Αντωνίου, Τ. Χυτή-
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ρης, Τ. Παππάς, Γ. Σμπώκος, Χρ. 
Κισκύρα, Η. Κοντόπουλος, Χρ 
Λιακόπουλος, Μ. θωμά, Α. Καρ- 
ράς, Δ. Τζουβάνος.
• Κυκλοφορεί ακόμη και μια ιρι 
ιη πιο «χαλαρή» λισια υποψή
φιων προσκείμενων 010”  Α. Τσο- 
χαιζοπουλο (Δ. Βασιλειάδης, Γ. 
Γαμθρίλης, Π. Βουρνάς, Μ. Πα 
πασιαυρου και ο Σ. Βαλυράκης). 
Για να έχει τύχη όμως όποιος στε
γάζεται σ' αυτήν, πρεπει η επιρ 
pon ιου κ. Τσοχαιζόπουλου να ξε- 
περάοει τις προσδοκίες ιων εππε- 
λων του Ο κ. Τοοχαιζόπουλος εί
ναι επίσης υποχρεωμένος, στη Βά 
ση ιης συμφωνίας ιου με ιον κ 
Αροενη, να πριμοδοτήσει και κα 
ποια στελεχη που κινούνται στο 
μήκος ιων απόψεων ιου Γερ. 
Αροένη. ια οποία για να εκλε 
γούν σιην Κενιρικη Επιιροπή 
χρειάζονιαι βοήθεια από ουμμα- 
χες δυνάμεις. Υπάρχει, καιό συνε 
πεια, ο κίνδυνος διάχυσης ιων δυ
νάμεων. Σιενοι συνεργόιες ιου 
Ακη πάντως ισχυρίζονται όιι «ιε· 
ιοια περίπτωση δεν υπάρχει γιατί 
το μπλοκ είναι συμπαγές και θα 
κινηθεί συντεταγμένα».

3 Στη λίστα του Γερ. Αρσένη 
συμμετέχουν και οι Γ. Καψης. 
Ν. Καιοέλη, Μ. Μπειενιώτης, 

Δ. Πιπεργιής. Σ. Σπάθής, Δ. Μπέ 
ης, Ν. Γαλανός. Κ. Ασκούνης, Γ. 
Κουμέντος. Ν. Λάζαρη, Δ. Βουνό- 
ιοος. Χρ. Κοκκινοθαοίλης. Σ. Πα- 
παθεμελής. Ν. Ακριτίδης, Δ. Γε· 
ωργακόπουλος, Γ. Μαρκόχης. Ν. 
Δαμπαδάρης. Π. Οικονομίδης, Δ. 
Σαρρης, Α. Τοωλης, Χρ. Βούζας.

4 Λίστα όμως διακινεί και ο 
Γιώργος Παπανδρέου. Εγγρά 
φσνται σ’ αυτήν πολιτικοί φί

λοι του υπουργού Παιδείας, που 
ψηφίζουν όμως διαφορετικά πρό
οωαα για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Εί
ναι ο» θ. Κατοανέδος, Γ. Παιδα 
κόχης, Δ. Παλαιοθόδωρος. Ε. Κα 
φαντάρος. Φ. Πειοάλνικος και Α. 
Χρυοανδακόπουλος.
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Τα τελικά χτυπήματα του Σαββάτου ήταν τα πιο οδυνηρά...

Ρήξη με βραχνή φωνή
Των ΣΤΡΑΤΗ Λ1ΑΡΕΛΗ 

ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΑ

Σ την τελική ευβεία μπήκε 
το συνέδριο τον ΠΑΣΟΚ.

Το δύο ανπμαχόμενα
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τους χρησιμοποιώντας ήλο το 
μεγάλα όπλα. Λεν cfaa τυχαίο 
ότι πολλή πρωτοκλασάτα 
στελέχη διάλεξαν το Σάββατο 
γιο να μιλήσουν, 
προσδοκώντας την τελευταίο 
δετική εντύπωση.

Χθες μίλησαν οι: Α. Κακλαμά- 
νης, Κώστας Λαλιώτης, Γ. Αρσέ- 
νης, Γ. Παπανθρέου, Β. Παπαν- 
δρέου, Π. Αυγερινός, Σι. Τζου- 
μάκας, ενώ δευιερολόγησαν ο Κ. 
Σκανδαλίδης και οι δύο μονομά
χοι Κ. Σημίτης, Α. Τοοχαιζόπου- 
λος.
• Ο Παρασκευής Αυγερινός χα
ρακτήρισε το συνέδριο ως «τοκε
τό» και ως εκ τούτου είπε: «Υπάρ
χουν μεν ωδίνες, αλλά δεν θα 
χρειαστεί καισαρική». Τα κόμ
ματα. πρόοθεσε, δεν ανήκουν ού
τε στους κτήτορες ούτε οε όσους έ
χουν προέδρους, ανήκουν οε ό
σους έχουν οράματα. Απάντησε 
στο Γ. Δαοκαλάκη (ο οποίος 
προηγουμένως του είχε επιτεθεί) 
λέγοντας «Χαίρομαι, σύντροφε, 
που διαφωνούμε». Ακόμη, επι- 
σημανε ότι η επιστροφή στο '74 
και το *81 δεν μπορεί να αποτε
λεί προοδευτική πρόταση. Χαρα
κτήρισε ως «στοιχείο του νέου 
και του καινούριου·» την ειλικρι
νή ομιλία του Κώστα Σημίτη, ο ο
ποίος μίλησε σε όλη τη χιήρα 
που οφείλει να γνωρίζει τι θα 
¿ημερώσει τη Δευτέρα Η Δευτέ
ρα. πρόσδεσε, δα ¿ημερώσει «με 
ένα ΠΑΣΟΚ σύγχρονο, οριμότε- 
ρο και μεγαλύτερο».
• Ο Γιώργος Καιοψηήρδρς εξα- 
πέλυσε o¿ócaui μετωπική επίθε
ση κατά των εκσυγχρονιστών και 
προσωπική κατά του πρωθυπουρ
γού, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα 
σκληρές εκφράσεις Είπε χαρα
κτηριστικά 6α «στην πεντάμηνη 
διακυβέρνηση της χώρας οι») 
τους εκσυγχρονιστές, αν τα πράγ
ματα δεν πήγαν χειρότερα είναι 
στάσιμα, γιατί οι οικονομικοί 
δείκτες είναι χειρότερα παρου
σιάζονται προβλήματα στην εξω
τερική » «Í in r t  ym δεν 
φως στο τούνελ στον τομέα της 
κοινωνικής πολιτικής». Ο κ. Κη- 
τσιμηάρδης είπε ότι η νίκη του 
*83 (που, όαως αναφέρει, ανήκει 
σε μεγάλο βαθμό στον Α. Τοοχη- 
αόαουλο) «χάρισε χαρτοφυλά
κια οασυς rnnrpwft zoo» Km συ
μπλήρωσε όα «οι εκσυγχρονι
στές χτύπησαν στην καρδιά την 
κομματική ηγεσία σου στέκεται 
εμπόδιο ora σχέδιά τους, οου ή - 
vm να γίνει ο πρωθτβουργός μο
νάρχης».
• Τα μέλος του I I .  Μιΐηάδης 
Ο η ο Μ π εβ  είπε ότι δεν υπάρ
χουν εγγυητές της ενότητας και

συνέχισε: «Οποιος δεν παραδέχε
ται ότι αυτό είναι συνέδριο δια
δοχής, τότε δεν μιλά τη γλώσσα 
της αλήθειας». Κατηγόρησε την 
πλευρά Τοοχπτζάοουλου ότι 
«δεν επιθυμεί έναν ισχυρό πρω
θυπουργό, αλλά έναν πρωθυ
πουργό τύπου Τπαννετάκη». 
Ακόμη ο γενικός γραμματέας 
ίου υπουργείου Εθνικής Οικονο
μίας απευθύνθηκε προς την 
πλευρά Τσοχατχόαουλου, λέγο
ντας: «Να μας ηούνε τώρα. Αν

δεν εκλεγεί πρόεδρος ο Κώστας 
Σημίτης, τότε ποιος θα είναι ο 
πρωθυπουργός». Τέλος, σημείω
σε ότι ο Ανδρέας Παπανθρέου 
δεν τεμαχίζεται, δεν κληρονο
μείται και δεν χαρίζεται οε κα
νόναν.
• Το μέλος της Κ.Ε. Αννα Am - 
ραττσηούλοο είπε ότι το ΠΑΣΟΚ 
ανήκει σε όλους και επιτέθηκε 
οτην πλευρά Τοοχατζόπουλου, 
λέγοντας ότι «δεν μπορεί επί δύο 
ημέρες να μειώνουν πολιτικά

και ανθρώπινα τον πρωθυπουρ
γό και ταυτόχρονα να υποστηρί
ζουν ότι πρέπει να παραμονή 
στη θέση του πρωθυπουργού, αλ
λά να μην είναι πρόεδρος».
• Ο υφυπουργός ΠΕΧΟΔΕ Ματ. 
Αοακάκης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ 
δεν είναι μόνο τα στελέχη ίου 
Ε.Γ.. της Κ.Ε. και της Χαριλάου 
Τρχκούαη. αλλά η βάση του, η ο
ποία · όπως ανέφερε - θα δώσει 
με την ψήφο me καθαρή λύση 
και προοπτική.

• Ο Βουλευτής Βασ. Μπρακα-
ισούλας είπε οιι ο πρωθυπουρ- 
γός δεν μπορεί να είναι όμηρός 
ίου κομμαηκού μηχανιαμού και 
τάχθηκε κατά ιης διαρχίας.
• Ο Κίμων Κουλούρης καιηγά 
ρήσε ιον Κ. Κημπη οη εδεσε εκ
βιαστικά διλήμματα και εππεθη 
κε o¿υτατα στον πρωθυπουργό 
για το περιεχόμενό της εισαγω
γικής ομιλίας του, λέγοντας οιι 
η ενότητα δεν υπηρετείται «με α
ποκλεισμούς, διαχωριοτικές 
γραμμές, εκβιασμούς και τελεσί
γραφα». Παράλληλα, ζητηοε να 
εξαντλήσει ο Κ. Σημίτης την τε
τραετία και είπε ότι η ενότητα ε
ξασφαλίζεται με πρωτθυπουργό 
τον Κ. Σημίτη, πρόεδρό του 
ΓΙΑΣΟΚ τον Ακη Τοοχαιζοπουλο 
και αντιπρόεδρό του κόμματός 
τον Κωοια Λαλίοιτη.
• Ο επόμενός ομιλητής, Βαγγέ
λης Μαλέτηος, είπε ότι ορισμέ
νες φορές παρατηρετται «κλίμα 
πολιτικής σχιζοφρένειας», γιατί, 
οποις είπε, «πολλοί, όπωτς ο 
προηγούμενος ομιλητής (ο.ο.: ο 
Κ. Κουλούρης), υβρίζουν και 
λοιδορούν τον πρωθυπουργό, 
τον θεωρουν λιγοτερο ποτρτωτη 
και παραλληλα θέλουν να πορα 
μείνει στη θεοη του. Αυτό είναι 
φαρισαϊσμός». Ο κ. Μαλέσιος εί
πε οιι η ενότητα δεν υπηρετείται 
με τους διακρττους ρολους και 
σημείωσε οιι «οιο ΠΑΣΟΚ δεν υ
πάρχουν ιδιοκτήτες και ενοικια
στές».
• Ο Γιώργος Δασκαλάκος (στε-
νος συνεργάτης του Α. Τσοχατζο- 
πουλου) ανεφερε ότι «την ηγεσία 
του ΠΑΣΟΚ δεν θα την εκλέξει 
κανένα κέντρο έκτος συνέδριου». 
Εππεθηκε στον Κ. Σημίτη για 
την πρόθεση του να παραιτηθεί 
αν δεν εκλεγεί πρόεδρός και ζη 
τηοε να ανακαλέσει την αποφα 
ση του, λέγοντας ότι «οι εκΒια 
σμοι εντάσσονται στη στρατηγική 
ήττάς».
• Ο πρόεδρός της ΓΣΕΕ Χρήστος 
Πρωτόοαηας σχολίασε σκωπτικά 
τα επιχειρήματα της πλευράς 
Τσοχατζοπουλου, λέγοντας «ε
μείς δεν είμαστε παιδιά ιου κομ 
μαιικού οωληνα» και αναρωτη 
θηκε «μήπως είμαι δεξιός και 
δεν ίο ξέρω;». Ο λαός, πρόσδεσε, 
απαιτεί ισχυρό κομμά και ισχο 
ρη κυβέρνηση και αυτό δεν γί
νεται με διαρχία.
• Ο Γιάννης Ποαάκης ιαχθηκε 
υαέρ ιων-διακριιων ρόλων λεγο- 
ντας ότι αποτελεί ένα ακόμη βή
μα για ιο διαχωρισμό ιης κυβέρ
νησης από το κόμμα, επισημαί- 
νονιας ότι «κανένας δεν μπορεί 
να γίνει Ανδρέας στη θέση του 
Ανθρέα».
• Ο Γιώργος Ρωμαίος τάχθηκε υ
πέρ των θέσεων του Κώστα Σημί
τη και είπε ότι δεν αρκεί απλώς 
η ενότητα, απαιτείται και ψυχική 
συνοχή. «Πάψαμε να είμαστε σύ
ντροφοι και πρέπει να ¿αναγί· 
νουμε» είπε χαρακτηριστικά.
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Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

Ο  Ν Ε Κ Ρ Ο Ι  Η Γ Ε Τ Η ' : ,  ο μργόλος αρχη
γός, λίγες ώρες μειά ιην «αναχώρησή» ίου, πρωιαγω- 
νισιούσε σιο συνέδριο ιου κόμματος που ίδρυσε. Με 
ιο πνεύμα ιου Α. Παπανδρεου αναμειρήδηκε ο διά
δοχός του σιην πρωθυπουργία, ιο πνεύμα και ιην πο
ρεία ιου υπεραοπίσιηκαν οι ανιίπαλοι ιου Κ. Σημίιη.

Ο πρωθυπουργός, αυιός ο άιολμος για ιούς εχθρούς 
ιου πολιτικός, ιόλμηοε οε μία κρίσιμη, για ιον ίδιο 
και ιο ΠΑΣΟΚ, στιγμή να «χτυπήσει» ιο ούσιημα ε
ξουσίας που είχε εγκαθιδρυοει ο εκλιπων οιο πιο ευ- 
άλωιο σημείο ιου. ιη συλλογικόιηιο. Τόλμηοε ηρκε- 
ιες φορές να χρησιμοποιήσει ιην ανιωνυμία «εγώ», 
προνόμιο μέχρι ιώρα ιου παπανδρείκού λόγου. Και 
βεβαίως προκάλεσε αντιδράσεις. «Το διάβημα ηιαν α
πονενοημένο», είπαν πολλοί, γιαιι επιχειρήθηκε μία 
μέρα μειά ιο οιερνό αντίο προς ιον Α. Παπανδρέου. 
«Ηιαν συνεπής με ιις διακηρυγμένες έκπαλαι θέσεις 
ιου» ισχυρίστηκαν οι φίλοι ιου πρωθυπουργού. Η έ
νταση και η ποιόιηια ιων ενστάσεων, μιας υπολογί
σιμης μερίδας συνέδρων σιτς πρωθυπουργικές ανα
φορές, αποκάλυψε με ιον πιο κραυγαλέο ιρόπο ιις 
διαφορειικές απόψεις που διατρέχουν ιο εσωιεμίκό 
ιου ΠΑΣΟΚ. Πολλοί σιο ΠΑΣΟΚ δεν αναγνωρίζουν 
σιον Κ. Σημίιη ιο δικαίωμα να ηγηθει και ιου κόμ 
μαιος. Αυτό φάνηκε μειαξύ άλλων και:

• Σιην επιδεικιικη και 
θορυβώδη αποχώρηση 
από ιην αίθουσα, πριν 
από ιη ληξη ιης ομι
λίας, ιου Γιώργου Κα- 
ισιφάρα κσι άλλοιν προ 
εδρικων.
• Σιην απειρόκαλη ορ- 
γη ιου Χρ. Κοκχινοδα 
σίλη που «σιάλιζε» ιον 
πρωθυπουργό με ύβρεις.
• Σιην ομιλία ιου Χρ
ΙΙαπουιοη που ηιαν έμ- 
φοριη αιχμών καιά ιου 
πρωθυπουργού: «Το

ΠΑΣΟΚ δεν παραδιδειαι Σιο ΠΑΣΟΚ λεμε οχι οιους 
κατασκευασμένους από ιις δημοσκοπήσεις ηγειες».
• Σια «αίσχος» και ια «γιουχα» συνέδρων που μετε 
ιρεψαν ιο συνέδριο σε χώρο σθληιικης ικιόνωσης
• Σιην πρόβλεψη ακραιφνούς «προεδρικού» «Τη 
Λείχερπ τελειώνουμε με ιούς εκσυγχρονισμούς Από 
ιη Λευιερη θα πιούμε νεο πρωθυπουργό»1

Είναι περίπου κοινή εκιιμηση οιι ιο ΠΑΣΟΚ οη 
μέρα είναι ενα φρα( ιονισμένο «από κορυφής μεχρις 
ονυχών» κόμμα Λυσκολα μπορούν να ιυδοκιμηοουν 
συμφιλιωιικες πρωτοβουλίες γιαιι οι ανιιπαλοιηιες 
δεν είναι μονο προσωπικού χαρακτήρα Υπάρχουν 
και καιαγρόφηκαν ανταγωνιστικές στραιηγικές Η 
πλατφόρμα Σημίτη και των φίλων δυνάμεων στοχεύ
ει προβηλως στη δημιουργία ιου μειαπαπανδρείκου 
ΠΑΣΟΚ, για να μην πούμε στη συγκρότηση ενός με 
ιο ΠΑΣΟΚ κόμματος Προκαλεί αφευκιως ανιισυ 
σπειρώσεις οι οποίες αναζητούν ιη βάση ιης νόμιμό 
ποίησης τους σιην υπεράσπιση ιου περικλεούς πα 
ρελθονιος Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ηεριοοοιεροι 
αντιρρηοιες στεγάστηκαν καίω απο ιο σύνθημα 
«Ανδρεα ζεις, εσυ μας οδηγείς»! Οι ομιλουντες όμως 
στο ονομό του δεν διαθειουν κανένα απο ια ιαρι 
σμαιά του Η ρηξη κρούει ιη θυρσ ιου ΠΑΣΟΚ Η ψυ
χολογική διάσπαση ηδη εχει συντελεστεί Μειαφέ 
ρούμι εδω ιη μελαγχολική παραιηρηση συνέδρου 
που δείχνει το μέγεθος ιης διάστασης: «Κάποιε ο Π 
Οικσνομου είχε πει οιι αν είναι να χωρίσουμε ας το 
κάνουμε» με ηολιιισμενο ιροηο. Ας μείνουμε ιουλά 
χιστόν φίλοι. Ούτε αυτό φοβούμαι οιι θα καιοφερου- 
με»

Ούτε
σύντροφοι
ούτε
φίύοι...

♦Το βράδυ ιης Παροσκευ- 
ης. μεταξύ ξενοδοχείων και 
ιαβερνων οι εηιιελόρχες 
βρίσκουν χρονο και συνε
δριάζουν επί δίωρο: Οι ιου 
Κώστα Σημίιη σιο Χαλάνδρι

και οι ιου Ακη Τοοχαιζό- 
πουλου οιην Αγία Παρα
σκευή. ωσιε να ορισιικοποι- 
ηθουν οι «λίστες» ιων στε 
λεχων που θα ηροιαθούν 
για ιην Κενιρικη Επιιροπη.

8 Κυριακάτικη

Του ΣΤΡΑΤΗ ΛΙΑΡΕΛΛΗ
ημέρίς ■■

Στόχος, η εξασφάλιση ιης 
ψόφου τουλάχιστον χ.743 
συνέδρων.

Οι περιοοόιερζς σκηνές 
toc «έργου» ποίχθηκαν σιο 
τρίγωνο των οδών Ακαδη
μίας (όσου στον αριθμό 56 
βρίσκεται to κολπικό γρα
φείο too Κώστα Σημίτη), 
Ομόρου (όπου τον ιελετχαίο 
καιρό ο Ακης Τσοχααύηοο- 
λος είχε νοικιάσει γραφεία) 
και Βαλαωρίιου (όπου η έ-

βρα του Γεράσιμου Λρσένη). 
* 0  Κόκας ΰτμίιης ιο πρωί 
ιης Δευτέρας ανακοινώνει 
επισήμως σιους συνεργάτες 
ιου όιι δα είναι υποψήφιος 
για ιην προεδρία και ιούς 
ζητεί να θιευρυνθεί ο κύ
κλος ιων ουμμαχιών. ωσιε 
να καιακτηβεί η ηλειοψη- 
* » -

Ετσι, αε τρεις ώρες συγκα 
λείιαι σύσκεψη βουλευτών 
και μελών της Κεντρικής 
Επιιροαής σιην οδό Ακαδη
μίας, η οποία διαρκή πε
ρισσότερο απο Πέντε ώρες. 
Εχει ήδη κυκλοψορηοο ο 
ονομαστικός κατάλογος των 
συνέδρων και γίνονται οι α
ναγκαίες «χρεώσεις».
* 0  Ακης Τοαχαοόαοολος 
ιην ίδια ημέρα προεδρεύει 
σε σύσκεψη ιων στελεχών 
του. Αηοψοοίχεται ότι δα 
διεχδικήαει την προεδρία,

ότι δα ιαχθεί υπέρ ιων δια- 
κρπών ρόλων, όιι θα ζητή
σει από ιο συνέδριο να κα
τοχυρώσει ιο ρόλο ιου πρω
θυπουργού και όιι θα ζηιή- 
οει παράλληλα ιη θέσπιση 
ιριων θέσεων αντιπροέ
δρων. Αμέσως μειά επικοι
νωνεί και συναντάιαι με ιον 
Κ. Λαλιώιη, ιον Απ. Κα- 
κλαμάνη και ιον Αν. Πεπο- 
νη Το βράδυ προοερχπαι 
σιην οδό Τσακάλωψ, όπου 
συνομιλεί επί δυο ώρες με 
ιο Γερ. Αροενη. Ο υπουργός 
Εθνικής Αμυνας δεσμευειαι 
εκεί όιι θα στηρίξει ιην υ- 
ποψηφιοιηια ιου Tooxatió- 
πουλου. Επίσης, ζηιει αηό 
ιον Ακη Τοοχαιχόαουλο να 
•αηακήοει» αηό ιον Κ. Λα 
λιώιη να πάρει δημόσια θέ
ση για ιο ζηιημα.
•Ο υπουργός ΠεριδάλΑο 
νιος βρισκόταν αηό το ηρωί 
ou  κεντρικό γραγεΙό;1 &>· 
ναντήθηκε με ιον Κ. Ikav- 
θαλίδη, ιο Σι. Μανίκα, ιον 
Χρ. Πρωτόπηππα. ιο Χρ. Πα
πουτσή, ίο < ηαγεωργι 
ου και άλλι: ιελέχη και 
σιην αηογευμαιινη ουντ- 
θρίοαη ιου Ε.Γ. ηαρουοιάχη 
ια στοιχεία ιης δίκης too 
πρότασης.
♦Σης εννέα ιο πρωί ιης Τρι 
ιης ο Ακης Τοοχαιζόοουλος 
συναντάιαι και ηήλι με :ο 
Γεράσιμο Λρσένη σιην 
Τοακόλωψ. Συνομιλούν επί 
θόο ώρες και στη συνέχεια 
καλούν και άλλα στελέχη, 
όαως ο Χρ. Παηουιαής. ο Α. 
Κστοακός και ο Γ. Δαακα 
λάκης. Σταδιακό η αρχική 
ηρότααη, σου προέδλεοε τη 
θέσπιση μιος δέσεως αντι
προέδρου. αρχίζει να σχη- 
μαιοηοιειιαι. Ο υπουργός 
Εθνικής Αμυνας γνωστοποί-

εί όιι δεν ενδιαφέρειαι να 
την καιαλάβα.
♦Την επόμενη ημέρα (Tr
ió pin) όλα ια στελέχη ιου 
ΠΑΣΟΚ δρίκονιαι σιη Μη- 
ιρόπολη. Το βράδυ όμως οι 
επαψές εντείνονται. Ο Κώ
στας Λαλχώεης συνανιάιαι 
με ιον πρωθυπουργό σιο 
σπίιι ιου, ενω εννεα στελέ
χη προσκείμενα σιον Ακη 
συνεδριάζουν ως ιις δυο ιο 
πρωί σιο σπίιι μέλους ιου 
Εκτελεστικού Γροψειου σιο 
Χολαργό Εξάλλου σιο σπι 
ιι ιου Μ. Παπαίωάννου, σιο 
Χαλάνδρι, ίο επιιελειο ιων 
Γκσυγχρονκηων ρυθμίζει 
ιις ιελευταίες λεπτομέρειες. 
♦Την Πεμτπη και ιην Πα
ρασκευή. οι εηοψες μπαφε 
ρονται σιο OitipniKÓ Σεά 
θ*0. Σιον πρωθυπουργό έχει 
βιαιεθεΐ ένας μεγάλος χώ
ρος αηό ιεοοερα γροψεία 
και μια αίθουοα συσκέψεων 
κοντά σιο μπαρ ιου ΟΑΚΑ 

Σε συνεχή ουνεδριαοπ. ό
μως, βρίσκονται και ια στε 
λέχη της πλευράς Τοοχαιχο- 
πουλου, αε δυο μεγάλα γρα
φεία και οε μια αίθουσα συ
σκέψεων ηου έχουν διατεθεί 
για ιις ανάγκες ιου Εκτελε
στικού Γροψειου. ακριβώς 
πίσω αηό την εξέδρα ίο προ 
εδρείου του συνεδρίου 
♦Τα δρόδια ιης Πέμπτης 
και της Παραακευής οι εκ
συγχρονιστές είχαν «κλεί
σει» ιρεις «δέρτκς ιου Χα
λανδρίου, οπού καλούοαν 
ιούς συνέδρους ιης εηαρ- 
χίος. Ανιιθειως, η πλευρό 
ιου Ακη Τοσχαιζοπουλου 
δουλεύει με ιο σύστημα των 
«πυρήνων» (δηλοδη ψαγηιο 
καθ' ομάδας), ενώ οργανώ
νονται επισκέψεις σια ξενο
δοχεία ιων συνέδρων.
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Ενας ψυχίατρος μελετά  το συνέδρ ιο  και «εξετάζει» τους 2 μονομάχους

ΙΥΝΕΛΛΟ

Ope μηδέν

Της ΕΦΗΣ ΜΑΡΙΝΟΥ

κευιικπ δεν είναι. Σίγουρα 
πρέπει να ιου έχουν δημι- 
ουργηθεί κάποια σ'μπλέγ- 
μαία μπονεξίπς. 1! ιδκχηιά 
ιου ως ανθρώπου ιων κομ 
μαιικών μηχανιομων ιον 
κάνει να νιώθει ou  πηγαί
νει σιη μάχη με λιγόιερα ο 
πλα. Μέχρι ιωρο εχει ιρα 
βήξει ιην προσοχή ιου κο 
σμου, ως ο άνθρωπος ιου 
προέδρου, χρηοιμοποιώνιης 
ιη γνωσιή ξύλινη γλωοοα 
και φράσεις κλιοε. Ο κομ· 
μαιικός ιου ρόλος μέχρι κό
ρα Βεβαρημένος μ’ ένα πα
ρελθόν που ιον εμφάνιζε ως 
ιη φωνή ιου κυρίου ιου, λει
τουργεί ως ιροχοπεδη.

Τα χάπια  
του  Ακη

Υπήρξε πάνια ο πιοιό., 
φίλος ιου Ανδρεα Παπαν- 
δρέου. ποιέ όμως δεν ιου 
δόθηκε η ευκαιρία να δεί
ξει όιι είναι αυιονομος, αυ- 
ιοφωιος και δυναμικός. Κά 
ιι, που οαφι.ις ιου δημιουρ
γεί ανασφάλεια και άγχος. 
Είναι πολύ καλός οιις δια 
προσωπικές κυρίως οχεοεις. 
Μπορεί να πείσει και να συ- 
σιροιεύσει οε προσωπικό ε
πίπεδο, να συνδιαλλαγεί 
και να συγκινήοει μεμονο» 
μένα άιομα. Δεν έχει όμως 
ιο χάρισμα να μειαφερει αι 
οθήμαια εμπισιοουνης οιις 
μεγάλες μάζες Μπορούμε 
να πούμε με βέβαιοιηιο ou 
παρουσιάζει ιην εικόνα αν 
θρωπου με μειωμένη αυιο 
πεποίθηση. Ναι, οε ανιιθε 
ση με ιον Κωσια Σημιιη 
μπορώ να ιον φανιαοιω να 
κοιμάιαι ιις νύχιες με χα 

ιπη».

πατέρα, ιο στήριγμα, ιον άν
θρωπο που θα έπαιρνε πά
ντα τις μεγάλες αποφάσεις. 
Κάπως έτσι έρχονται και σε 
μένα ασθενείς που έχουν 
χάσει γονείς με τους οποί
ους τους έδεναν σχέσεις ε
ξάρτησης. Οσο για τις αντι
δράσεις αποδοκιμασίας μιας 
μερίδας συνέδρων στη ομι
λία του Κώστα Σημίιη δεν 
παραπέμπουν απαραίτητα 
στο αυτονόητο. Δεν είναι 
δυσανασχέτηση από ιούς 
ισοχατζοπουλικούς στην 
προοπτική διαδοχής του 
Κώσια Σημίτη. Τολμώ να 
πω ότι αυτό το ξέσπασμα ο
φείλεται στα συναισθήματα 
μιας πρωτόγνωρης απελευ
θέρωσης που έφερε ο θάνα
τος του Ανδρεα Παπανδρέου 
στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Εί
ναι μια ετεροχρονισμένη α
ντίδραση, μια εκτόνωση σια 
τόσα χρόνια σιωπής μπρο
στά στο λόγο του μεγάλου η
γέτη και μάλιστα χωρίς ενο
χές, εφόσον ο ένας και μο
ναδικός είναι πια νεκρός».

«Εμφανή τα 
συμπτώματα 
νεύρωσης...
Το ξέσπασμα 
στο συνέδριο 
οφείλεται στην 
αναγκαστική 
απεξάρτηση απ' 
τον «πατέρα» :
Ανδρέα... Ωριμη 
η συμπεριφορά Σημίτη. 
Με κάποια συμπλέγματα 
μειονεξίας όμως ο Ακης».

Το ΠΑΣΟΚ οε μια πρώτη 
ψυχαναλυτική προσέγγιση 
από ιο Λημήτρη Μπουκου- 
ρα είναι σήμερα ένας ασθε
νής. ορφανός, ανασφαλής, 
ανήσυχος και αμφιταλα- 
ντευομε 
νος.
Μας

διαδεδαιώνει όμως όιι υ
πάρχει ελπίδα: «Τέτοιου εί
δους ασθενείς είναι νευρωτι
κοί. Οι νευρώσεις αυτές ό
μως ανήκουν σε μια κατη
γορία ψυχικών διαταραχών 
ελαφρός μορφής, ιάσιμης οε a 
ένα ποσοστό 100%. Υπάρ
χει άλλωστε και θεραπευτι
κή αγωγή: Το συνέδριο 
μπορεί ήδη να λειτουργά- 
-αεί ως ένα είδος ψυχοθερα
πείας. Αν καταφέρει να ξε- 
περάσει τον κίνδυνο της 
διάσπασης το κόμμα, θα α
ποδείξει ότι κάνει δήματα 
ωριμότητας στη νεα εποχή».

Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ ε
πιθυμεί την ενότηια. ια 
πρόσωπα όμως που

διεκθικούν ιη διαδοχή δεν 
φαίνεται να υπολογίζουν 
ιην αγωνία των οπαδών του. 
ο καθένας για τους δικούς 
του λόγους. Βλέποντας την 
έντονη συναισθηματική 
φόρτιση των στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ μετά το θάνατο του 
Ανδρέα Παπανδρέου θα πε- 
ρίμενε κανείς ο' αυτό ιο συ
νέδριο να κυριαρχήσει το 
πνεύμα της ενότητας.

Η ψυχολογία των δυο μο
νομάχων είναι δισυπόστατη! 
Απο τη μια νιώθουν οτι πρέ
πει να μείνουν ενωμένοι 

σαν κόμμα αν θέλουν να 
διατηρήσουν την ε
ξουσία κι από ιην 

άλλη έχουν να

παλέψουν με ιην πραγματι
κότητα που απαιιει ιην αν" 
δειξη ενός νέου αρχηγού».

Ο ψυχίαιρος εκιιμά όιι η 
συμπεριφορά ιου Κώστα Ση
μίτη είναι ώριμη, και η α
πόφαση για «όλα ή ιιποια» 
είναι μια οωσιά ψυχολογη
μένη ενέργεια: «Εμεινε συ
νεπής οε ο,ιι διακηρυιιε ιον 
ιελευιαιο καιρό: ιις “ καθα
ρές λύσεις". Η σιάοη ιου γε- 
νικόιερα θα έλεγα όιι συνά- 
δει με ιο χαρακιηρα ιου: 
Ταράζε ι αμέοως ια νερά ιου 
συνεδρίου και εκιίθειαι ρι 
σκάρονιας. Δεν σιρουθοκα- 
μηλίζει, είναι ψύχραιμος 
και σιαθερός οιις δηλώσεις 
ιου. Η συμπεριφορά ιου θα 
ηιαν πρόκληση για ιούς α- 
νιιπάλους ιου έιοι κι αλ 
λιως. Με χαμηλούς ιόνους, 
σημάδι αυιοσυγκράιησης 
και ψυχικής ισορροπίας, έ
χει ιο θάρρος να ουγκρουε- 
ιαι. Οι εμφανίσεις ιου, ιο ύ
φος ιου, αποπνέουν μια σι 
γουριά που συνδέειαι με 
πολλά πράγμαια. Φαινειαι 
άνθρωπος που ζει μια ευιυ- 
χισμενη οικογενειακή ζωη 
και έχει οικοδομήσει μια ο 
λοκληρωμενη προσωπικό- 
τηια».

Το ψυχολογικό προφίλ 
ιου Ακη Τοοχααόαουλσυ
δεν φαίνεται και ιόσο εν
θαρρυντικό: «Δίνει ιην ε
ντύπωση ανθρώπου που 
κουβαλάει ιο φοθο ιης ε 
περχόμενης κατάθλιψης 
Τα μέσα ενημέρωσης έχουν 
δημιουργήσει γΓ αυτόν μια 

εικόνα που 
μόνο κολα-

Κάττσττ m 
σύνεδροι 
αποφάσιζαν διά 

βοής άτι πρόεδρος στο 
ΠΑΣΟΚ είναι μόνο ο . 
Ανδρέος. Σήμερα το 4ο 
Συνέδριο εκλέγει το νέο 
πρόεδρο όχι διά βοής, 
αλλά», εν μέσκ βοής!

«Πολιτική κρίση» διαπι
στώνουν οι παρατηρητές, 
«προίούσα νεύρωση κόμμα
τος με ανώριμη συμπεριφο
ρά», γνωματεύουν οι ψυχία
τροι...

Ο ψυχίαιρος Δημήτρης 
Μπούκουράς πιστεύει πως 
οι εξελίξεις στο κυβερνών 
κόμμα σηκώνουν μαχρά 
ψυχαναλυτική συζήτηση. 
Σήμερα που κορυφώνονται 
οι διαδικασίες ανάδειξης 
ιου νέου «πάτερ φαμίλια», 
έσιω και ως «θετού γονιού», 
έχουν αρχίσει να εκδηλώ
νονται και οι πρώτες ενδεί
ξεις ψυχολογικής διαταρα
χής στο κόμμα, διαπιστώνει 
η επιστήμη:

«Το ψυχογράφημα του 
ΠΑΣΟΚ μέσα από το Συνέ
δριο μας οδηγεί στο συμπέ
ρασμα ότι βρισκόμαστε 
μπροστά οε μια οξύτατη «οι
κογενειακή» σύγκρουση. 
Είναι εμφανή τα κλασικά 
συμπτώματα νεύρωσης του 
ανθρώπου που χάνει ξαφνι
κά ιο σημείο 
αναφοράς 
του. Τον κ
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φυσικά, μενιαγιόν Βεργί
νας σιο λαιμό...

Το πλεονεκιημα ιου πα
ρατηρητή είναι όιι ιου δίνε- 
ιαι η δυναιόιηια να «κατα- 
σκοπεύσει» ιούς πρωιοκλα- 
οάιους ιου ΠΑΣΟΚ οε ιδιω- 
ιικές οιιγμές. Οπως όιαν, 
κρυμμένος πιοω απο ιη οκά-

ot α Ιμ̂ Ι̂ οι Η óAAíj ράχη άόάηκΜ ιρο τις 
τα μέλη γοκ CtrrrXtormoO για να 

το βψ*épttpo οτον Λντρέα. Γυρίζοντος. πς βρήκαν n m U iyo^ tf.
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λα ιου βάθρου, παρακολου
θείς ιο διαφορεηκό ιρόπο 
με ιον οποίο καιαγράφειαι 
η συγκίνηση οιο πρόσωπο 
ιων μελών ιου Εκιελεσιι- 
κου, καθώς αρχίζει η προ
βολή ιου αφιερώμαιος σιο 
νεκρό αρχηγό ιούς: Σιον 
Κώστα Σημίτη ιη διακρίνεις 
μόνο στα μάιια, ιο πρόσωπο 
μένει αιάραχο. Σιον Ακη 
Τσοχατζόπουλο, (με ια μά- 
ηα σχεδόν κλεισμένα σε 
σχισμές), η συγκίνηση δίνει 
μία έκφραση σαν να ονει
ρεύεται παλιές μέρες. Ο Κά
ρολος Παπούλιας, με τα 
φρύδια και ιη γραμμή του 
σιόμαιος να γέρνουν προς 
τα κάιω, σαν τραγικό προ
σωπείο. Σιο πρόσωπο του 
Κώστα Λαλιώτη, η συγκίνη
ση προκαλεί μια παράξενη 
σύσπαση, ενώ στο Βαγγέλη 
Βεηζέλο δίνει μια έκφραση 
σκοτεινής απειλής. Μόνο ο 
Αττώνης ΛιΡάνης κλαίει 
φανερά...

Βλέπεις όμως και τα ευ
τράπελα! Το Σπυρο Χαλβα- 
ιζή ιου ΚΚΕ, ας πούμε, κα
θώς ο Μορφέας ιου κλείνει 
ια μάιια και ιαυιόχρονα ιου 
χαλαρώνει ιην κάιω οιαγω- 
να. ιην ωρα που (ιι συμπιω 
ση διαβολική!) ο πρωθυ 
πουργός αναλύει ιην αντί
ληψη για ιην αριστερά ιου 
μέλλονιος. Η ακόμη και 
στιγμές αμηχανίας. Οπως ιο 
Στέλιο Παπαθεμελά να βο 
θιζειαι σιο κάθισμά ιου με 

ιο βλέμμα παγωμέ
νο. τη σιιγμη που 
οι σύνεδροι χει

ροκροτούν ¡ág¡y¡ 
Θουοιωδως ιην α

ποστροφή ιού 
πρωθυπουργού 

t  εναντίον εκεί-
ηου χω

ρίζουν κίνημα 
οε εθνικοφρονες

και μη».
Το μεγαλύτερο πάνιως 

πλεονέκτημα όταν παρακο
λουθείς ιο συνέδριο μέσα 
στο χώρο όπου διάδρομοι ί- 
ζεται, είναι όιι σου αποκα
λύπτεται ιο «ψευδός» ιης τη
λεόρασης. Ενα «ψεύδος» 
που δεν είναι σκόπιμο, αλ
λά απορρέει από ιην ίδια ιη 
φύση ιου μέσου: Οι κάμερες 
περικυκλώνουν ιούς δέκα 
το πολύ οργισμένους συνέ
δρους που καταγγέλλουν, 
για παράδειγμα, «τη διχα
στική ομιλία του Σημίτη».

Αλλά φυσικά δεν μπορούν 
να «στήσουν αφτί» στα τόσα 
και ιόοα αθόρυβα ηηγοβά- 
κια, όπου η μόνιμη εοωβός 
είναι ότι «ο Σημίτης elm 
την ωμη αλήθεια». Υπάρ
χουν, όμως, και ια ανεξήγη

τα που δεν οφείλονται στην 
T.V., αλλά στην «ποικιλία» 
ιου ΠΑΣΟΚ. Φερ' ειπειν, ί
δια ακριβώς πρόσωπα που 
γιουχαισαν ιον πρωθυαουρ- 
γό όταν ανοψέρθηκε στην α- 
διοφάνηα του παρελθόντος.

ιον επευψημηοαν. λίγα βτυ 
ιερολεπια αργοιτρα. μόλις 
ανακοίνωσε ιην υποψήφιο 
ιηιό ίου για την προεδρία!..

...Καιόαιν όλων αυιών εί
ναι να μην απορεί ο κινέζος 
ρεπόρτερ;

Του ΣΤΕΦΑΝΟ* ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Οα μπορούσε 
κανείς να 
παρομοιάσει με 

πολλά πράγματα το 
συνέδριο τον ΠΑΣΟΚι

• Με αρένα, αφού και σκλη
ρούς «μονομάχους» είχε, 
και φανατισμένο «όχλο».
• Η, ας πούμε, με ρέιβ πάρ
α, αφού υπήρξαν οιιγμές 
γνήσιας «έκστασης», χορο
πηδημάτων, παρ' ολίγο δε 
και κλοιοοπαιινάδα...

Αλλά ιο πιο εύγλωιιο 
σχόλιο γιο ιο συνέδριο απο- 
ιυπώθηκε σιο βλέμμα ιου 
κινέζου συναδέλφου: Προ
ερχόμενος ο αοιάιης ρεπόρ
τερ από έναν πολιτισμό ό
που η πειθαρχία.άποιελεί 
βασική αξία, παρατηρούσε 
εκστατικός ιο χάος ιης νεο
ελληνικής αναρχίας...

Γιαιί, τουλάχιστον ιην 
πρώιη μέρα, στα μάιια ενός 
πρωιάρη, ιο συνέδριο ήιαν 
πραγματικό χάος: «Οποιος 
θέλει μπαίνει κιόησύθέλει 
φτάνει», ψιθύρισε ο διπλα
νός μου, καθώς παρακολου
θούσαμε την ομιλία του Κώ
στα Σημίτη από αόόοεαση 
μόλις δύο μέτρων. Οι oesi- 
ουριιόδες (οι «καρσκίιοοι», 
στην ορολογία του συνεδρί
ου) είχαν περιοριστεί σε ρό
λο Οιακοσμηηκό, αφού νω
ρίς νωρίς έχασαν ιη μάχη 
εκ ιου ουσιόβην που έδω
σαν καιά ιων σκληροτράχη
λων φωτορεπόρτερ!

Βασικό συστατικό ιου χά
ους ήιαν, εννοειιαι, οι ά
γριες μάχες που δόθη
καν για ιις καρέκλες · 
με ιην κυριολεκιική 
σημασία ιου όρου.

Οποις, για παράδειγμα, ό- 
ιαν ια μέλη ιου Εκιελεσιι- 
κου Γραφείου χρειάστηκε 
να καιεβούν από ιο βάθρο 
για να παρακολουθήσουν 
μαζί με ιούς συνέδρους ιο α
φιέρωμα σιον Ανδρέα ΓΙα- 
πανδρέου κι ανακάλυψαν ε- 
πιαιρέφονιάς όιι οι θέσεις 
ιούς είχαν καιαληφθεί από 
άλλους. Οι οποίοι, βεβαίως, 
δεν είχαν καμία διάθεση να 
μειακινηθούν...

Εισερχόμενος σιο χώρο 
ιου συνεδρίου, οι αιοθηοεις 
βομβαρδίζονται... Είναι ιο 
εκτυφλωτικό πράσινο ιης 
μοκέιας (οε απόχρωση «άσι- 
ντ» που είναι και ιης μόδας 
φέιος). Είναι η μόνιμη 
βουή ιου πλήθους. Είναι η 
εκκωφανηκή ένιαση ιων 
μεγάφωνων και ο στενιόρει- 
ος ιόνος ιων ομιληιών. Σιγά 
σιγά, όμως, ια συνηθίζεις ό
λα. Οπως συνηθίζεις και ιη 
δίψα, που είναι ιο μεγαλύ
τερο πρόβλημα. Αιελείωτες 
οι ουρές σιον ήλιο του προ
αυλίου για έναν καφέ ή ένα 
μπουκάλι νερό.

Ο βομβαρδισμός όμως εί
ναι και αισβηηκός: Οσο το 
βλέμμα σου σκαλίζει ιο 
πλήθος πίσω από τις πρώτες 
δύο σειρές των γραθαιωμέ- 
νων με ια λινά κοστούμια, 
ανακαλύπτεις ιην ποικιλία 
ιης ελληνικής επαρχίας: 
Εανθες εξηντάρες κυρίες με 
ίαπελάκια ιου μπέιζ μπολ 
και ιο κινηιό κολλημένο 
στο αφιί. Κυρίους με μου
στάκια, κοντομάνικα πουκα- 
μιοάκια (βεραμάν, ασφα

λώς), χρυσές 
αλυοιδί-

/ ·  ν ίσες γύρω 
από ιο 

ρο
λόι.
Και,

*  /
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Πώς ένιω σε άραγε ένας πειθαοχπμένος αοιά ιης ρεπόρτερ μπροστά

ηνκΔΡίο
Π Α ΙΟ Κ

στο χάος του συνεδρίου κΡνΐίς  άγριες μάχες για μια καρέκλα;

Τι είδε ο Κινέζος;
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C peño? του προέδρου

NIOC πρόεδρος tou ΠΑΣΟΚ 6ev 
μπορεί να είναι πρόεδρος τύπου 
Ανδρέα Παπανδρέου. θα ενεργεί 
και 0α λειτουργεί σύμφωνα με όσα 
προβλέπει to καιασιαιικό ιου Κ ι
νήματος, oto οποίο ορίζονται με σα

φήνεια οι αρμοδιόιηιές ίου.

Α ΙΝ  AINSI καμία ουσιαστική εξουσία στον 
πρόεδρο το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ. Ολες τις 
εξουσίες τις έχουν η Κεντρική Επιτροπή, που 
εκλέγεται από το συνέδριο και το εκλεγόμενο 
απ’ αυτήν Εκτελεστικό Γραφείο. Στα 
συντεταγμένα αυτά όργανα ο πρόεδρος του 
κόμματος προεδρεύει. Και οι αποφάσεις δεν 
είναι του ενός, αλλά συλλογικές. Είναι 
αποφάσεις που λαμβάνονται με δημοκρατικές 
διαδικασίες, είτε ομόφωνα είτε κατά 
πλειοψηφία.

Ο ΠΡΟΕΛΡΟΧ προεδρεύει και εισηγείται στο 
Εκτελεστικό Γραφείο και στην Κεντρική 
Επιτροπή και «παίρνει θέση σε επείγοντα 
θέματα, όταν η άμεση σύγκληση του Ε.Γ. της 
Κ.Ε. είναι δύσκολη», ορίζει το καταστατικό.

ΑΚΟΜΗ και στο επίμαχο θέμα της κατάρτισης 
των εκλογικών συνδυασμών, ο πρόεδρος δεν 
έχει λόγο, ούτε δυνατότητα παρέμβασης. Το 
καταστατικό ορίζει ότι «η  επιλογή όλων των 
υποψηφίων βουλευτών και η σειρά αναγραφής 
τους στα ψηφοδέλτια του Κινήματος γίνονται 
με βάση προκριματικές εκλογές, που 
διέξαγονται ανάμεσα στα μέλη του Κινήματος 
σε επίπεδο νομού-επαρχίας».

Η ΑΛΙΚΗ βάση του ΠΑΣΟΚ και μόνον αυτή 
επιλέγει τους υποψήφιους βουλευτές. Το 
καταστατικό ορίζει ότι «τα αποτελέσματα των 
προκριματικών εκλογών είναι δεσμευτικά με 
εξαιρέσεις που μπορεί να αποφασίσει η 
Κεντρική Επιτροπή για λόγους που 
επιβάλλουν η στρατηγική και οι 
προεκλογικές συνεργασίες του Κινήματος».

ΧΤΜ Μ Α  πορεία του το ΠΑΣΟΚ Θα 
λειτουργήσει με το καταστατικό του και τα 
συντεταγμένα του όργανα, που εκπροσωπούν 
τη λαϊκή του βάση. Πρέπει να γίνει αντιληπτό 
από όσους μιλούν για ρόλους και εξουσίες ότι 
η διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι αλλαγή 
προσώπου, όπως στην πρωθυπουργία. Είναι 
ουσιαστική δομική μεταβολή. Αλλάζει ο 
ρόλος του προέδρου και προσαρμόζεται σας 
προβλέψεις του καταστατικού.

Μ ΝΜ  εντυπωσιακή η δημοκρατική κατανομή 
των ρόλων και των αρμοδιοτήτων. Και πρέπει 
μάλλον να οφείλεται στον Ανδρέα 
Παπανδρέου η πρόβλεψη για το πώς θα 
λειτουργήσει το ΠΑΣΟΚ ύστερα απ' αυτόν.
Ο σεβασμός προς το καταστατικό και ας 
δημοκρατικές διακικασίες από to νέο πρόεδρο 
είναι τα γενικά στοιχεία για τη διατήρηση 
της ενότητας του ΠΑΣΟΚ στην πορεία του 
μετά το συνέδριο.

^  Κ υ ρ ια κ ά τικ η

Στο γόνατο

D Mia ομάδα κρηιικών συνέδρων 
ίου ΠΑΣΟΚ περικυκλώνει τον 

Θόδωρο Πάγκαλο, στο πάρκινγχ 
του σταδίου: «Είμαστε από το πρά
σινο χωριό της Κρήτης», του λένε. 
Αλλά ο υπουργός Εξωτερικών δεν 
δείχνει να θυμάται. Του θυμίζουν 
κάποιο φαγοπάα  στην πλατεία του 
χωριού και αμέοως η μνήμη ιου υ
πουργού επισιρέφει. Και μόλις η α
τμόσφαιρα έχει ζεσταθεί, με χειρα
ψίες και αγκαλιές, του λέει ο πιο 
τολμηρός: «Πρόσεξε, όμως, να μην 
ξαναπαιήαει κανείς σας στο χωριό, 
αν διασποστείτε. θα σας σφάξουμε 
στο γόνατο!».

~ Κι ο Πάγκαλος ενώ 
9  ξεκαρδίζεται: «Ελπίζω να 
εννοείς ιούς άλλους—·.

D

_ Να δούμε η κάλπη π δα 
Ρ  βγάλει...

Ύ . η .

ΜόγιιροςI '
γλ Ποιο στέλεχος ιου ΠΑΣΟΚ α- 
^  πουοίαζε τις περιοοόιερες ώρες 
από το χώρο διεξαγωγής του συνε
δρίου; Μα ο Πέτρος Λάμπρος (το 
«μυαλό» της ισοχαιζοπουλικης 
πλευράς), ο οποίος όμως δεν ήταν 
και πολύ μακριά.

~ Για την ακρίβεια, είχε 
Ρ εγκαιαοιαβει δίπλα, στα 
γραφεία ιης γραμμαιειακης 
υποστήριξής, όπου και 
ΰιαβουλευόιαν (άλλως, 
«μαγείρευε»).

\
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«Ρε συ, τι είναι αυτό! Βλέπω συ-

Σ'ένασυνέδΓ ΜΓγήλου κόμμα
τος. ίο παιχν : αιζειαι και στις

λεπτομέρειες. Κάποιες ατυχείς φρά 
σεις, κάποια διαδικαστικά ολιοθη- 
μαια δημιουργούν κλίμα και oc ε
ξαιρετικές ιιεριιηώσεις κρίνουν 
και ιο αποτέλεσμα. Το λάθος των 
εκσυγχρονιστών ήταν η ψηφοφο
ρία για τα αριστίνδην μέλη. Την 
προκάλεοαν, την έχασαν και χάλα
σαν την εικόνα τους. Το λάθος των 
ανιισημ πικών δυνάμεων ήταν η 
φράση του Χρ. Παπουτσή: «Το 
ΠΑΣΟΚ δεν παραδίδειαι». Την ά
ποψη αυτή χτύπησαν λυσσαλέα 
σχεδόν όλοι οι ομιλητές που προ
έρχονταν από το εκσυγχρονιστικό 
μπλοκ, εγκαλώντας τους αντιπά
λους τους για λογικές ιδιοκτησίας.

D ντροφους μου από το '74. και ιο 
πρωιο που με ρωτάνε, μετά το 
"γε ια ", είναι το "με ποιον εί
σαι” ».
— Γιατί εγω, που είδα παλιούς συ
ντρόφους. οι οποίοι είναι με ιον 
άλλον και δεν μου λενε ουιε 
“ γεια” !»

^  Το παραπάνω είναι αυβενιικό 
Ρ στιγμιότυπο μεταξύ δυο 
«πράσινων» συνέδρων, κατά ιη 
διάρκεια ενός διαλείμματος που 
έκαναν, πίνοντας μπίρες.

, $

D A K O u y e r  πολλά κορυφαία στελέ
χη να κατηγορούν τον πρωθι»

FYROM...
εσωτερικού;
Περίεργες πληροφορίες, 
προερχόμενες από γένους 
διπλωμάτες, 
κυκλοφορουν σιην 
Αθήνα αχαϊκά με tnv 
πορεία ιων 
ελληνοοκοπιανων 
συνομιλιών ιης Νέας 
Υόρκης. Σύμφωνα με 
αυτές, σιη συνάνιηση ιων 
αρχών Ιουνίου, η πλευρά 
ιης FYROM φερειαι να 
έχει πραγματοποίηση 
συμβιβαστικό βήμα προς 
ιην καιευθυνση ιης 
«διπλής ονομασίας».
Οι Σκοπιανοί, λενε, δεν 
μιλούν πλέον για μια 
ονομασία Ηθικά για ιην 
Ελλάδα και για μία 
δεύτερη για ιον υπόλοιπο 
κόσμο. Αλλά για μια 
εσωτερική ονομασία και 
μία άλλη, εξωτερική, για 
όλες ιις χώρες.

πουργό για εφαρμογή δεξιάς πολί
τικης, για αλλοίωση των παιριωτι 
κων χαρακτηριστικών ίου ΠΑΣΟΚ, 
για υπονόμευση ιης σοσιαλιστικής 
φυσιογνωμίας ιου κόμμαιος. Και 
ιην ιδία στιγμή ιον αποκαλουοαν 
«συνιροφο» και ιον ήθελαν πρωθυ- 
πουργο ιης χωράς

^  Είναι τρελοί αυιοι οι 
Ρ  ΠΑΣΟΚοι...

τ κ

Ειρόνη υμίν
[λ Τελικά, και θύματα και ζημιές 

αναφερδηκαν σε αυτό ιο πολυ
τάραχο συνέδριο. Εκιός από ιις λ ι
ποθυμίες των στελεχών, υπήρξαν

i
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και θύματα χειροδικίας. Μόνο 
μπροστά σκι μάηα μας ήταν τέσσε
ρις οι φορές που «έπεσαν ψιλές».

Σγπ μιπ περίπτωση μόλισια. ιο 
»  ρόλο ιον «κιονόκρανου» 
πνελαβε ο Χρ. Πρωτόπαπας.

uu ι.

Τριών ετών
r Τρία χεράκια σιην τούρτα γενε

θλίων ιης σβήνει η ΠΟΑ.ΑΝ. 
Και τα γενέθλια θα γιορταστούν με 
ομιλία του Α. Σαμαρά αύριο στις 8 
σιην πλατεία Ταπητουργείου, στο 
Βύρωνα.

^ Η εκδήλωση επρόκειιο να γίνει 
Ρ ιην προηγούμενη Δευτέρα, 
όμως αναβλήθηκε λόγω του 
θανάτου του Α. Παπανδρέου.

Κ.ΤΧ.

ARRO O U V éóplO

γλ Πρόεδρο θα εκλέξουν τους επό- 
^ μένους μήνες και σιην ΠΟΛ.ΑΝ. 
Π συνεδριακή επιτροπή που ορί
στηκε, με επικεφαλής τον Ακη Γε-

ροντόπουλο, έχει πιαοει δουλειά. 
Οι διοδικηοίες ιου συνεδρίου αρχί
ζουν ούνιομα και ιο καιαοιηπκο 
προβλέπει εκλογή προέδρου με 
ψηφοφορία όλων ιοιν . ελών.

^  Δεύιερος υποψήφιος δεν 
Ρ φαίνεται να υπάρχει. Να δούμε 
όμως πόσοι δεν θα ψηφίσουν υπέρ 
ιου Α. Σαμαρά.

κ .ττ .

λογικό

DΣυzήtnon-πapέμßaσn σια θεμαια 
ιης εξωτερικής πολίτικης επιχει
ρεί ο Συνασπισμός την Πέμπτη στις 

12 το μεσημέρι σιην αίθουσα ιης 
ΕΣΗΕΑ. Ομιλητές, οι Λεωνίδας 
Κύρκος, Ριχάρδος Σωμερίτης, Μι- 
χάλης Παπακωνσταντίνου, Νίκος 
Μσίστης.

~ Ποια είναι η πρόιααη; «Να 
Ρ διαμορφινθη ένα "μέτωπο 
λογικής" που θα προβάλλει ιην 
ιδέα ιου εφικτού ιης ειρηνικής 
επίλυσης ιων διαφορών».

Π ολίτικη Ανάλυση

Ο πρωθυπουργός 
baQoNv την οφίύα 

των μίνησ για να μηα 

στο χώρο του 
ουνέάοίου. Κόθε κΜτοη. 

η παραμικρό Λέξη Λ 

Φράοη. η όποκ) ματιά 

καταγράφονται 
Anofutax προσοχή, 

αυτοσυγκράτηση 

μεθετημένες ονήσας ο  

εηοφές. γιο νο μην πέσει 
γέΛκ) νο μη Αγουν 
ουμηερόοματο που 

ψένουν στην cropto· 
καοκ. Σημίτης 

αηοόηκνύο όπ γνωρίζει 

τουςακήηροΟς 
κανόνες των ΜΗΣ

Το τέλος και te 
εσαεί του Ανδρέα
Τ ο «μόρημον ήμαρ» ιου Ανδρέα Πα 

πανδρεου.εοήμανε και ιυπικά ιο ιέ- 
λος μιας εποχής. Εκείνο που ως ε- 

ρώιήμα αιωρείιαι, είναι αν μαζί ιου ενιπ· 
φιάοιηκε ιο Βαοικό χαρακιηριοηκο ιου 
ΠΑΣΟΚ: η «γονιμόιηια ιου απρόβλεπιου». 
Οι αβρές ουλλυπηιηριες γενικοιηιες επι 
φανών ιης παγκόσμιας Αριοιεράς συνα 
νιήθηκαν φυοιολογικό με ιην παραδοχή 
ως και ιων ορκισμένων εχθρών ιου, όιι ο ε· 
ξέχων ανηφοιικος υπήρξε πολιπκη προ 
οωπικόιηια μεγάλου διαμπρημοιος, 
Αρρηιη η διαηισιωοη ou ιο απρόβλεπιο 
ιου ανδρός ιον έκανε να ξεχωρίζει οπο 
ιούς υπολοίπους ηγειες ιης οοοιαλδημο 
κραιιας. Ουιε ο Μιιεράν ουιε ο Πάλμε ου- 

. ιε ο Γκονζαλες εξεπεμπαν εκεί- 
, Λ(ο ιο απειληιικά ριζοοπαοιικο 
-•«δυγμμει·* Ακόμη ¡και οίαν 
Οόμμορφωνόιαν πλήρως προς 
ιις επιιαγές ιης άκληρης πραγ 
μαιικοιηιος και αναθεωρούσε 
η οδυνηρά υπαναχωρούσε, ο 
Ανδρέας Παπανδρέου δεν εππ· 
θε ιούς «παίρους και ουμμά 
χους» όιι είχε παροδοθει αιη 
λογική ιούς ΓΓ αυτό ανιιμειω 
πιζοιαν μονιμως με καχυποψία, 
ως και ιωρα οια οτερνά ιου, που 
η κυβέρνησή ιου εδρεπε ουγχα 
ρηιηρια και επιδοκιμασίες ano mv Ενωση 
και ιον ΟΟΣΑ. Κάρψος οια μαιια ιης επο 
χης ο δημεγεριης, ακριβώς λόγω ιης ιδιο- 
ιυπης σχέσης που είχε εγκαιαοιηοει με ιον 
κοομο: Ανά πΟοα σιιγμη ηιαν ικανός να η 
λεκιρίοει και να συναρπάσει Να καδοδη 
γησει και να πείσει. Επικίνδυνος λαικι 
σιής η χαρισμαπκος χειριστής ιου υηαρ 
κιου ριζοσπαστισμού ιου; Αδιάφορο Λιοη 
προειχε ιο φαινόμενο, αυτό ιο «συλλαλη 
ιήριο εξάρσεων», ιο οποίο ηιαν παράιαιρο 
προς ιο πνεύμα ιης «ολοκληρωιιχης συμ 
μορφωοεως» ota δεδομένα ιης κοθεεηωει 
κιχ ηπκΜηιος και ιης εκλογιχευμενης υ
ποταγής Ο Ανδρέας Παπανδρέου συδαυλι 
αε παθιασμένα ιο πόθος ενός λαού να νι 
κηοει ιη μοίρα ιων μικρών. Και υποσιηρι 
ξε -όχι δίχως ιιμημα ο λα ια απελευθερω 
ιικά σκιρτήματα. Ολες ιχ εστίες ιου διοφο 
ρετικου (ιης Κούβας, ιων Αράδων κΔ.)

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΡ1ΑΝΤΗ

ι<;

ctr Η πολυσχιδείς own προοωπικο- 
χ,θεν καιάφερε νο μείουοιωοει όε 
ηη πραγμαιικΜηια. αε χυμωδεχ 

αλλαγές, ιο έμπορο ιου οραμαηκου ιου ηο 
ραληραμαιος Λημκχργηοε μία νέα ιύξη 
δεδομένων ota ηολιιικά προγμαια ιης χω
ράς. Παραμέρισε ιη σκόνη ιης καιθλιηη- 
κής. ιης Ηκ> καθυσιερημενης ευρωπαϊκής 
Λεξίόζ Αηοαειρόθηκε να εκηγόγει ιο θε 
σμικως καινόν (και ιο ηετσχε αε κάποιους 
ιομεις) Προοηοθηοε ανεπιιυχως να κινη 
toaoinaci ια συλλογικά αντανακλαστικό, 
προκειμένοο να εγκαιααεαθει μια »άλλου 
ιυηου» οικονομική οργόνωπη (ποιος δεν 
θομαιαι ιην αφελή «ράχη ιου ιελορου» ) 
Ομως εν ιελει. ιην canrmprvn Αλλαγή σ
κι μόνο δεν καιάφερε να πραγματώσει, αλ 
λά Βορά ιην ηορεδωοε otnv υηαληλικη νο 
o»poma ιων μεταλλαγμένων, πια. «ελε 
χων και οργανωμένων μελών ιου Κίνημα 
ιός ιον. Το μελαγκόληω ααοιυοωμα ιης ο 
notu* ιης δεν Αίαν ια όη δεν κατορθώθηκε 
ο οοοιαλιομός η ιο όει αρνηιικα (.) napa 
δόθηκαν ια οικονομικά μεγέθη, αλλα ιο ο- 
II ως ιυχυμη αλλαγή ήξελήφθη ο διορι-

ομος ιου γιου ιου ΕΑΜιιη οιη Oran ιου χ«.> 
ροφυλακα, καΑ.χ και ιο όιι η πλπονοιης 
ιων οιελΓΧοιν ιου ΠΑΣΟΚ καγχάζει όιην π 
ναφερααι η λέξη οοοιαλιομός η νιρειιε 
ιαι. Εξηγήσεις οχι καθ' ολοκληρίαν αθω 
ωιικές- υπάρχουν γι' αυιη ιη μιιολλαγη 
Οεποοο, είναι ικανές νο υποοιηριξουν πει- 
οιικό οιι «κόιι» καιελιπεν «χ ανεκιίμηιη 
παρακαιαθηκη ο Ανδρεας Παπανδρέου; 
Οιι αυιη η εισαγωγικό*; προβληθείσα ano 
θέ(ι»οη ιου απρόβλεπιου δεν είναι αυθαιρι 
ιη χρηοη ιουαφοριαμου ιου ΙΙρουνιον, πλ 
λά εκχιθειοα ενεργεια οιη κυιιαρα ιου ελ 
λαδικού οΐιΐμαιος; Μ ηπάνιηοη (μας) ι ίνηι 
καιαιροιικη: Ο Ανδρεας Παπανδρέου κο 
ιοιιΟίικιε νο ενιοχυοει ιην υπαρκιη δημι 

ουργικη αυθαιρεοία. ιις ηνι 
χνειχιιμες ενοιάοης ενηνιι ιης 
ολοκληρωιικης r.itio Κι ειοι, 
ονή πάοα οιιγμη,· η σήμερον 
καθημαγμένη κοινωνία είναι 
δυνηιόν να αναρριπίσει ιο ορ,ι 
μαιικο πόθος η ηπλι.χ ιο «οχι·' 
οιις αξιΐιΐοεις ιου ευρωπαϊκού 
ειθυγραμμου οναχι.ινε υονιος 
ιην αμαοηιη ριζεχιπηοιική ιρο 
φη ιης ΙΙαπανδρε ικης περιόδου 

ΦνοιολογικΟ, λοιπήν η «επο 
χη Σημιιη« καθώς και οι εν γε 
νει κηρικες ιοι φευδίιΐνυμοι; 

εκσυγχρονισμού, εχθρευονιπι ιον «Πα 
πανδρειομο». Το οιι εκδηλώθηκε- η διχκι 
νεξία αγαρμπα. Βίαια, οχεδον υβριοιικη α 
πο ιον κ Σημιιη και οχι κομφα, δηληδη 
ουμβαιά με ιην προπαγανδιστική δε ινοιη 
ια ίων «εκσνγχρονίσιων», αλλά και ιη δε 
δομενη ευηρτπε ία ιου νυν πρωθυπουργοί 
, ος αποδοθεί οε αδυναμία ιης προεχ,ιπικης 
ιου συγκροιηειτ; /  εχει άδικο ο κ Ση 
μιιης διακηρυτιων οιι επιΒάλλειαι να γι 
νουν αλλαγές, καθώς και διορθωιικες με 
ι άβολες Οοιοοο. η «εκουγχρονιοιικη» ιου 
μανηια φαίνεται να αρνειιαι ιον πυρήνα 
ιης Παπονδρείκης πολιιικεχ κουλιουρος 
Το πόθος, ιο απρόβλεπιο, ιην έξαρση Και 
ον rmKpatnori σιο οι^νέδριο, ιον οφορι 
ομο ενός Ιιαλου διανοηιη. που φιλο(,ενη 
θηκε προοφοιως οιη ·Μονι», Βει δικαι«.*» ι 
θα εντάξει ιο ΠΑΣΟΚ οιη χορεία ιων «α 
ρισιερων κομμαιών με δεξιά ηγεσία», ικα 
νο ποιώ νιος απολύτως ιχ ανάγκες μιας με 
λαγχολικής για ιην Αρισιερα πραγμαιικο 
ιηιος. Δηλοδη. ιη διεκπεραίωση ιου κάθε 
όΐωίικου εκσυγχρονισμού, ιον οποίο όπως 
προοφυως επκτημονε ο Ανιελι ιης Φιοι ε 
ηιιυχως δυνανιαι να καιορθωοουν ια κομ 
μαία ιης Αριστερός και Οχι η Λεξιο Και 
αν εηικραιηοει ο κ ΤοχαιζοηεΗίλος. Ε. ιο 
ιε. ιο ΠΑΣΟΚ θα οσχολεΐιαι ρηιορικΛ. για 
κάποιο διόσιημα. με ια αηομεινορια u>¡ 
ραοσηοσοομου ιου. καθώς αμήχανο και ε 
ξουθενωμενο θα ηοροδιΑπαι οιις προ 
κρουυκειες ηεριηοιηοεκ ιης μονοδρομ η 
μενης εποχής ιου Μόοοιριχι

otaránηοι/ μορφή και ηγεσία κι 
αν συνε χιοει ιην πόρε ιο ιου ιο 
ΠΑΣΟΚ. ελάχιστες πιθπνεχηιες εχει 

να ξαφνιάσει ευτηρκκο εκείνους ποε ορι 
χουν ως Αρκκε(Λ ιη εηαευξη ουεεκιιας κυι 
απεχελεεεμαιικοεηιος Ο Ανδρεας ΓΙαπαν 
δρεου καιόφερε να κλείε·ι ιον κύκλο ιης 
γηινης ηαρουηιος αοοθεωνονιος άλλη 
μιαν αντίφαση Το δημιούργημα ιου κα 
ιαρρεει Αλλα »εαοει· ηορουοα η κοινή 
κληρονομιά ιου Η »γονιμοεηια ιου απρε> 
Αλαηοα...
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ΣΥΝΕΛΡιΟ
ΠΑΖΟΚ

Επ ισ το λ έ ς, 
φ αξ και 
ψηφίσματα

apa μηδέν

Τ Ο  Π Ο Υ Χ Α ΙΚ Μ Α  ίου πρωθυπουργού 
εντός συνεδρίου ήταν η αφορμή για να ξεσηκωθούν 
με πάθος οι ψύχραιμοι έως ιωρα- φίλοι ιου Κ. Ση
μίτη εκτός συνεδρίου, ενώ υπήρξαν και μερικοί που 
προτίμησαν να πάνε το «ψήφισμα» στο Ολυμπιακό 
Στάδιο οι ίδιοι. Ιδού μερικά χαρακτηριστικά απο
σπάσματα:

«Πρωθυπουργέ, μέτρον αξιοπρέπειας και ελπίδας, 
μην πτοείσαι από ασχημονούνιες συνέδρους. Είσαι 
η φωνή της πλειοψηφίας, σε θέλουμε πρόεδρο και 
ανανεωτη της πολιτικής ζωής».

«Είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ και λάτρης του Ανδρέα 
• Παπανδρέου. Σή

μερα απέδειξες 
ότι είσαι άξιος 
διάδοχος του 
αλησμόνητου 
προέδρου. Τάσ
σομαι ανεπιφύ
λακτα στο πλευ
ρό σου μετά ιην 
υπέροχη ομιλία 
σου».

«Λιά την οθενα 
ραν θέση σας εις 
συνεδριον 
ΠΑΣΟΚ. θερμά 
συγχαρητήρια».

«Σας παρακαλώ 
δεχθείτε τα συγ
χαρητήρια μου 
για την αξιοπρε 
im. ουσιαστική 
και θαρραλέα 
ομιλία σας... Στη 
σταθερή και συ
νεπή πορεία σας, 
που μπορεί να 
σταματήσει επιτέ
λους αυτή την 
εξωφρενική πα 
ρακμη στην 
οποία ζουμε. ελ
πίζουμε κι ευχό
μαστε να συνεχι 
οθει Δεχθείτε 
την οποία δοη 
θεία θα ήταν στις 
δυνάμεις μου τη 
σας ηαρεξω. συ- 
στρατευομενος με 
όλους εχέίνους. 
που σαν κι εμενα 
πιστεύουν οτι τε 
λικά δεν έχουν 
χαθεί ολα για 
την Ελλοδα»

•Αγαπητέ κ. πρόεδρε, ακόυσα το λογο σας χθες στο 
συνέδριο. και τον διάβασα ξανβ σήμερα Συγχαρη
τήριο. Απίστευτο Καλή τύχη*
■θερμά συγχαρητήρια, ελπίζω στους συνέδρους να 

αηκραηαη η λογική, και να εκλεγείτε ομοφω-

•Συναγωνιστή Κώστα Σημηη. Ολοι οι δημοκράτες 
σπχ*οσκ*οΐ αε τιμούν γιατί εχης την αλήθεια Lo 
στολισμός είναι τροηος αωης. βνν είναι η εξαπάτηση 
toe λαού Mea αου είναι όλοι οι τίμιοι·.

Ιες. εναντία στις 
αιι είστε ένας οαοοβαιος 

Η «ναβροοΒ un ροσοφτιαλόγων βολτγι 
δεν βα αταματάοει την βόρεια μας rio tnv

·χτ~ -  - j

mow. H κοινή γνώμη

woe Αβόλευτου και να 
νωμχα βγήκε η Βο 
της διαβατές" » 
toe έγραφαν και μβ-

Οι ξένες αντιπροσωπείες μιλούν για το «παθιασμένο» συνέδριο

Τρς ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΙΟΥΤΗ
•át

|0 ντάθοςτϋν 
συνχβρην κίναι 
πραγματικά 

εντυπωσιακά. Το 
περεμέναμε σε ένα 
βοβμά, γκιιΙ εάπΜ u

«τ:
Μιλάνε με την καρΜ και 
άχ» με το μααλό. Ομως, 
ος ελπίσαωμε, για τα 
καλά τσα ΠΑΖΟΚ, να 
αποψο<ήσον* με τη 
λσγατή··.

Αυτές είναι περίπου οι εντυ
πώσεις των δεκάβων ξένων 
αντιπρόσωπων που παρακο
λουθούν έκπληκτοι αυιες ης 
μερες ιο συνέδριο. Το σίγουρο 
πάντως είναι -όπως ολοι ομο
λογούν οτι δεν επληξαν.

Οι τρεις oauOavot εκπρόσω
ποι (του Ενωτικού Δημοκρατι
κού Κόμματός οι δυο και της 
Εθνικής Δημοκρατικής Συμ- 
μαχιας του Σουδάν ο τρίτος) 
ήταν σχεδόν ενθουσιασμένοι' 
•Αυτή είναι η πραγματική fin 
μοκρσηα». έλεγαν, «όχι όπως 
στη χωρά μας. που βεν μπο
ρούμε να εκφραστούμε Εχου
με δικτατορία» Καθένας με 
τον novo του*

■Είναι φυσικό, μετά το θα 
νατό ενός τέτοιου: μεγάλου 
ηγέτη σαν ιον Αχβράι Παααν- 
βρΑτα. να υπάρχου >οιες 
διαφωνίες Πιστεύω ó¡ ι η 
κατάληξη θα είναι t> εη·, 
σχολιάζει ο οουδανος AJU 
Ijwpaftp και ομολογεί οτι στο 
κομμά του. το οποίο βρίσκεται 
στην παρανομία, εκδηλώνο
νται οτ διαφωνίες με εξίσου 
ιρόηο «Καβάλου παράξενα 
δεν μου φαίνονται αυτά που 
Αλεηω Και & εμάς γίνονται 
ουτά»...

Ο Ανάλ ApmÉA Ζανά. ο
δεύτερος Σουδανος. εκανε 
ιον.. Κινέκο. αφού, άαως ειαε. 
βεν Ολεπει να ύπαρχε ι αρο 
βλήμα γη το ΠΑΖΟΚ? «An' 
αιι οκουιη. Ολοι οι ομιλητές 
δήλωναν αιι είναι ιατρ της 
ενότητας» Κι όταν κατηοαμε 
να βχοληαει τις ομιλίες toe

Σύντροφοι, 
βλέπουν 

κι οι ξένοι

πρωθυπουργόν Κ. Β φ η  και 
ιου ΑκαΤωωοαβαηΙαο αρκε 
σιηχε να μας αεί οτι ης βρήκε 
απλώς ενΟηφερουαες και αρ- 
νηθηκε να on αερτοοοτερα. 
γη να μη θεωρηθεί αιι εχει 
ανάμειξη οτα εσωτερικά ιου 
ΠΑΣΟΚ

•Ano αου ηβα αε αυτό to 
ουνεδρη είναι ενα αολο καλό 
παράδειγμα δημοκρατικής 
δράσης», στμηληρωνει ο τρ» 
ιας ΣάΒΒανος. ο Ι α β  ΧμοΘ- 
ρεντ λ φ Α  «Υααρχει πολλή 
ειλικρίνεια, ολας ο κοσμάς 
Λ/χι ανοιχτά ατκα αου νητετ>
ΓΙ*.

νεας αηό το ΖοβαλΜ οί 
Κόμμα της Βουλγαρίας ααρο 
κολουβηαε με αολο 
ρον τις εργασίες ιου 
ου. «Υπάρχει μεγάλο

και καιαλαθόινω γναι ι η κα 
ιοσταση γη ιο ΠΑΣΟΚ είναι 
εξαιρετικό κρίσιμη·, λεει. 
«Ελπίζω πάντως οι σύνεδροι 
να σκέφτονται περισσότερό 
παρά να αισθάνονται, γη να 
κερδίσει η υηετΛυνοτηια·

Do δικό αος κομμά υααρ 
χει αι το ιο πάθος.

«Οχι Ορισμεντς στιγμές θη 
θελημε να ιο εχουςιε ·

Ο ανιιοραεδρος ιου Αλθο 
νικου Σοσιαλιστικοί' Κομμά 
ιος. ΙλΙφΜΜκ
δεύτερη φορά αε συνέδριο ιου 
ΠΑΣΟΚ «Tou. βέβαια, το 
πράγμα ta ήταν ήρεμα γηιΐ 
υοηρχε ο Ανδρεας · λεει. 
Και αποδίδει ια όσα οτνεθη 
σαν αυτές τις μέρες στην πο 
λτχσομη' «Αν βκεφτουμε Μι 
εβω μέσο βρίσκονται λ 000

ΜΙ

φοινέΐηι νορμάλ νο ουμΑοί- 
νουν αυιά. Mr tóoo κόσμο ßr.v 
θη μπορούστ νο είναι αλ
λιώς».

Σιη γέρμα νίδα σοσιαλδη
μοκράτισσα Ντάγχμαρ Λοάσυκ. 
ια παραιρόγουδα σιο συνέ
δριο φέρνουν σιο νου ιης 
ανάλογες περιπέτειες ιου γερ 
μανικού SPD.

«Είναι δύσκολο να πνιικη 
τααταθτ ι η Οτση που άφηαε 
κενή ο Λνδρέας Παπανδρέου 
χωρίς αναιηροχές. Είχαμε κι 
εμείς ιο ίδιο πρόβλημα átav 
πέθανε ο Βιλι Μπρανι. Οι 
ομιληιές απευθύνονται οεην 
κηρδια Ιων συνέδρων. Μου 
φαίνεται λίγο παράξενο αυτό 
ίο μεγόλο πάθος Λεν είμαι 
συνηθισμένη or αυτό Παρα
κολουθώ χρόνια όμως ιην ελ 
ληνικη πολίτικη και έχω 
κολλήσει κι εγω λίγο από το 
πόθος ιούς Ελπίζω πάντως ιο 
ΠΑΣΟΚ να καιαφερη να μει 
νει ενωμένο και να μην 
εκβιάζει ο ένας τον άλλον»

Ο ιοραηλινός εκπρέκιωπος 
του Εργατικού Κομμαιος ιου 
Ισραήλ (ιο κόμμα ιου Πέρες). 
■φρέρ ΜκηφΓμηάκλ. χπρηκιη 
ρίζει ιο συνέδριο ιστορικό, 
αφού «βιεξόγεται μετό to θα 
νοιο ιου ηγέτη ιούς. εναν ηγε 
ιη που αναγννψίζηαι από 
ιούς σοσιαλιστές Ολου ιου κΟ 
σμου Είναι ενα πολύ ζωντανό 
συνέδριο, ενα πολύ μεσόγεια 
κο συνέδριο, πολύς κόσμος, 
πολύ πόθος. εξω»ι ρικευουν 
με εντοση ta αισθήματα ιούς 
και βτνουν την εντύπωση Μι 
είναι ενα συνέδριο δράματος·

•Πιστεύω οτι πρσκειιαι 
γη ενα πολύ ειδικό συνέδριο, 
κιρίως λογω ιης απώλειας ιου 
ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ». 
μας είπε ο Μ ε ς  ΓαηυημΒν. 
εκπροσωηος ιου Κομμουνιοιι 
■ου Κομμαιος της Κούβας 
•Είναι λοιπον φυσικό που εί 
ναι τόσο παθιασμένοι·, ου 
μ πληρώνει. «αλλωσιι κι εμείς 
οι Κουβανοί είμαστε ιο ιδκ> 
παθιασμένοι με ια θέματα 
μας Πιστεύω όμως άτι πέρα 
ano τα διάφορο πάθη τελικό 
θα ευικροτησει ιο συμφέρον 
toe ΠΑΣΟΚ-
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Κ! | μφισβητήστε μας», είχε 

προτρέψει ο Ανόρέας 
Παπανόρέου τους 
πνευματικούς ανθρώπους 

και τους καλλιτέχνες στην 
ανεπανάληπτη εκείνη σύναξη τον 
Ιανουάριο του 1985 στο «Ιντερκοντι-

νένταλ». Μια

Η συμβολή 
του Ανδρέα 
Παπανδρέου 
σιον πολιτισμό

σύναξη που 
βέβαια θα 
ήταν αδύνατο 
να πραγματο
ποιηθεί χωρίς 
τη Μελίνα 
Μερκούρη, 
η οποία 
είχε την 
πρωτοβουλία

να την οργανώσει και να 
προσελκύσει όλους αυτούς τους 
ανθρώπους (πολλοί από τους 
οποίους δεν βρίσκονται πια στη 
ζωή, όπως και η ίδια άλλωστε) με 
το προσωπικό της κύρος και την 
ακτινοβολία. Διανύαμε ακόμη 
τη μακρά περίοδο χάριτος που 
είχε δοθεί στο ΠΑΣΟΚ. το οποίο 
διατηρούσε ακόμη άτρωτη την 
αίγλη του. Δεν είναι βέβαια ότι 
ο πρωθυπουργός νοιαζόταν 
ιδιαίτερα τον πολπησμό Δεν αύξησε 
το ισχνό κονδύλιο που κρινόταν από 
τους ηροκστόχους του ότι του 
αναλογούσε και τον ίδιο σπάνια 
τον βλέπαμε σε κάποια πνευματική 
ή καλλιτεχνική εκδήλωση. Είχε 
ωστόσο την πρόνοια να αφήσει στο 
πηδάλιο του υπουργείου Πολιτισμού 
τη Μελίνα και ό τι επιτεύχθηκε 
σε συτό τον τομέα αυτά τα χρόνια 
οφείλεται σίγουρα στο δικό 
της πάθος. Ακόμη, να διευρύνει την 
πολιτική της συναίνεσης και στον 
πολιτιστικό χώρο, με την κατάργηση 
μκκ σειράς ανελεύθερων νόμων 
που τον δυνάστευαν. Τέλος, όσοι 
με οοοιοδήηστε τρόπο είχαν 
ταλαιπωρηθεί από τη δεξιά, 
του οφείλουν το δικά τους 
μερίδιο της αναγνώρισης 
που τους απάλλαξε από την 
κηδεμονία της. Δεν πρόκειται 
για ευκαταφρόνητα επιτεύγματα

Λ . ■
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του πένθους

Τ Ο  Π Ι Ν Ο Ο Ζ  η θεραπευτική εξωτερίκευση 
ιης λύπης ιου αποχωρισμού -τελετουργική η αο- 
θορμηιη δεν exci οημαοια· θα cnptnr να £ανα- 
βρη ιην πανάρχαια σχέση ιης με ιη διαλεκτική 
ιης ειλικρίνειας και ιης συγχωρεσης. πραγμα. ω- 
οιοοο, αθυναιο, καιύ ια φαινόμενα Σημαντικά 
δεν είναι. εδω, ιο να παρουσιαστεί μια πλαστή ει
κόνα ιου νεκρού, περιθεΒλημενη απο ιο λυκόφως 
μιας ουράνιας δόξας, αλλά η κοινή συνειδηιοηοι 
non ιού οαος ακριβώς υπήρξε εκείνος που εφυγε, 
γεγονος απαραιιηιο για ιη συμφιλίωση με ιις λι 
γοιερο υποδειγματικές πλευρτς ιου προσώπου η 
οποίες κι αν ήταν-, δηλαδη ακριβώς, για ιη θε 
με λ ιώδη προϋπόθεση ιης καιαφαιικης ε ναιενισης 
ιου θανόιου διαφορεηκα. όπως ομολογειιαι σιο 
αιιημα που διακρίνουμε πιοω απο ιο πλέγμα ίων 
εθίμων, ο νεκρός ·6εν βρίσκει ανάπαυση», η εοω- 
ιερικη ιου παράσταση. autn που βιατηρουν οι ζω̂  
νιανοί. συνεχίζει να περιφέρειαι αναζηιωνιος μια 
ιαυιοιηια

Κ Τ Ο  « Ι Π Ι Ε Η Μ Ο »  επίπεδο, ιο πένθος για 
ιον Ανδρεα Παπανδρέου δεν π ροκά λε εκ καμιά 
ειλικρίνεια. Ορο κΑ.ι κημια αυθεντική επιείκεια 
Αν άοοι υπεοτηοαν ζημία εξαιισις ιοί/όυνι χίίουν 
να διαιυμπηνιζουν ότι υπήρξε ο τέλειος άνθρωπος 
και ο πλι ιξιοθαυμαστος πολίτικος ιων αΐω 
νων, θα οι ν <>υν να υφίστανιαι τη ζημιά εοαεI, 
ενω θα μπορούσαν -αυτό ακριθως είναι ιο «Λερό 
πευτικο» πένθος να αναγνωρίοουν ιις δυοκολίες 
στη σχέση ιούς μαζί ιου και να ιις με ιατρέψουν or 
δίδαγμα, απο to οποίο, εντελει. δεν αποκλειόταν 
να εκπηγόοη μια ορισμένη καιανάηση ιου οιι στο 
παιχνίδι μονος νικηιης είναι ο θάνατος (ο θύνα 
ιος. καθώς δλεπούμε, δεν είναι εκσυγτρονκχΑς). 
Και ουτω καθ’ έξης οοοι κιχ ορίζονται πως υπήρ
ξε η ευγενεεπερη ψυχή του κόομου ενω όλοι [ }  
ρουμε ηως τρέψουν μια πιο ουθετερη γνώμη. τ> 
ηαινίοοσνται. αθελα τους η ηθελημένο, οτι δεν εί
ναι χαι πολύ ευγενικά να απολύεις υαουργους με 
οω ραδιόφωνου ή να αρνείααι να δεχ'εις κάποιον 
για να συκητάαετζ μολονότι to υοοσχεθηκες κατ’ 
επανάληψη.

ρυξαν «άνθρωπο απαράμιλλου πνευμαιικου πε 
ριεχομένου», υποχρεωνειαι κανείς νη Ουμηθι ι 
ιην αδιαφορία του για τις καλλιτεχνικές υιιοθι 
σεις. Υ»α ολα εκείνα ία σκιρτημαια μιας ευαιοθη- 
οίας ολοκληρωτικό αποκλεισμένης απο ιον κι> 
ριολεκιικό πραγμαιιομο ιου. ιην οποίο (αδιαφο 
ρια) θα είχαμε ιοως συγχωρέοειί) οιαν εκθ* ιάζειαι 
μονότονα οαν κάποιος που «noir δεν εμποδιοι ιη 
ατελεχη να εκφραστούν», τείνει κάνεις νη χήρο 
γελάοει οτη σκέψη οιι ο σκεπιικισμος, φ» ρ η  
πειν, για ιην ιοοο αμφίβολη φυοικη ιου επομ 
κεια, ια τελευταία χρονιά, εκφροσιηκε ψιθυριοιο 
απο χείλη aatpóaXiuá συνεοιαλμεναΟ και μόλις 
ιονιοουν για χιλιοστή φορά ιο ποοο ιου άρεσε νη 
καταγγέλλει ιην ασυνέπεια, νιώθουμε ιον πειρη 
σμο να μνημονεύσουμε ιις αμειρηιες περισιάοεις 
καια ιις οποίες αποδείχιηκε ασυνεπής με ιον πλε 
ον απροκάλυπιο ιροποΟ ιελος. ενω μος λενε και 
μας ξαναλενε οιι υπήρξε εξαιρετικό δημοκράιης. 
εκείνο που. μοιραίως. φωιιζειαι απο ιουιη ιην υ 
περθολη είναι ιο ποριρ· ιο ενός μοναδικοί και η 
νανιικαιοσιαιου ηγειη που οαοφάαιζε με ιο run 
θέλω για ολα

Κ Ι I, από ιη στιγμή που τον ανακη

νηφάλιο προσέ γγιση θα απαιιοιχιι 
να ιεθουν με ανεξικακο ιροπο. σιην έναρί.η κηθε 
νεκρολογίος. οι πραγμαιικες διοστάοεις ιης φι 
οιογνωμια< ιου Ανδρεα Παπανδρέου, ωοιε οι ι 
παινοι, στη συνεχεία, να μοιάζουν λιγάιερο εξω 
πραγμαιικοι. η δε επίμονη σιο ηρωικά και μεγη 
ληθυμο προφίλ ιου να μην ερχειαι οε ιοεκι ζωηρη 
ανιιθτση προς ιην απροθυμία ιου να παραιιηθι ι 
εγκαίρως. Ο πυρετός ιων λατρευτικών εγκωμίων 
προδίδει, μάλλον, κάποιου είδους πανικό Κκι ι 
νοι που σπαράζουν λόγω ιης ομολογημενης δι> 
σκολιος να αποχωριστούν ιο φάντασμα ιου 
Ανδρεα. ηαροδεχονται κατ’ ουσίαν οιι υπήρξε η 
νεκοθτν ενα φανιοσμα (ο οικος ιης εκούσιας είναι 
πάντα ένας ναός του θσναιου)0 κι εκι ινοι που 
κλαΐνε διότι η ξαφνική ιούς ορφανιη ουμιιιπιη 
με ιο ιελος ιου κόσμου, μας λένε, στην πρηγμπι ι 
κότηια. πως ο ηγειης δεν ανεθρεψε ιη πολιιικο 
ιου παιδιά με αρκετή ελευθερία ώστε να σιαθουν 
στα ποδιά τους όταν εκείνος εκλείψει
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Γύρισε ά λλη  
σελίδα και< 
η  ιη λεό ρ α ο η

πραγμαηκόιηια ιων ήμερον. Κάποιοι 
σήκωοαν ια μανίκια και οοΒαρευιηκαν. 
Η μάλλον όχι κάποιοι, αρκετοί. Οι πε- 
ριοοόιεροι.

Ενας ολόκληρος λαός παρακολουθού
σε επί 4 ιουλάχισιον μερες ιο ιελευιαίο 
ιαξίδι ιου Ανθρέα Παπανδρέου. Ειδικά 
ιην ημέρα ιης κηδείας, όσοι δεν ηιαν 
σιη Μηιροπολη, ηιαν καθηλωμένοι 
μπροσιά σιη μικρή οθονη. Απλώς δλε- , 
πάμε, ακουγαμε, θυμομασιε και νιώθα
με... Δεν είναι ασιείο πράγμα αυιο. Η inkí 
λεοραση επρεπε 
να παίζει ιο ρολο 
ιης σ ’ αυιο. Αυιη 
ιη φορά δεν είχα 
με ουιε κομμαιι- 
κές ανιιπαραθε- 
σεις, ουιε υψη 
λους ιονους. Ος ε 
θνος ζουοαμε μια 
μεγάλη σιιγμη ιης 
σύγχρονης ισιο- 
ρίας μας. Και πε- 
ριμεναμε απο ιην 
ιηλεόραοη να μας
συμπαρασιαθεί ουσιασιικά. Και η ιηλεο- 
ραση ιο ’κάνε. Πως ιο κάνε; Με σοβαρό- 
ιηια και συνέπεια... Οι άνθρωποι on 
camera, που ιόοα έχουν γραφεί γι' αυ- 
ιους λίγο πολύ σιάθηκαν σιο ύψος ιούς. 
Ομως ιην πραγμαιικη δουλειά, ιη δύ
σκολη δουλειά, ιην άχαρη δουλειά ιην 
έκαναν οι τεχνικοί. Εκείνοι οι επαγγελ 
μαιιες που εδω και μερικά χρόνια (ανα- 
φέρομαι σιην ιβιωιικη ιηλεοραση) δια

ιηρουν ιο με 
σον σιη θέση 
ιου. (Ειην 
ΕΡΤ ιο ίδιο 
συμβαίνει ε
δω και δέκα 
ειιες)

Οι ιεχνι 
κοι ιης ιηλεορασης έργάζονιαι πάνιοιε 
υπο πίεοιν, με χαμηλούς μισθούς και ε
λάχιστη, μηδαμινή δημοσιοιηια Κι ό
μως είναι κοθε μέρα εκεί για να μας 6ι 
νουν ιην πεμπιουσια ιης ιηλεορασης 
Την εικόνα Ας μην ιο ξεχνάμε αυιο 

Η ιηλεοραση, ειδικά ιην Τειαριη. ε 
δείξε ιην αληθινη δύναμη ιης Εδειξε ο 
ή μσορτί να διαμορφώνει ιην καινούρια 
εποχή κι οχι μονο να ιη φωτογραφίζει

Το μάιi ιων οκηνοθειων, ιο μάιι ιων κα 
μεραμεν, ιο αυη ιων ηχοληπιων και ολη 
η «ιέχνη » ιων ελληνων ιεχνικων ηιαν 
αυιο που μας έδειξε ιούς πολιιικοιχ, ο 
λυ>ν ιων κομμαιων να καιεβαινουν με ια 
ποδιά μαζί ολοι ιη Μηιροηολεως Το μα 
il κάποιου ιεχνικου ηιαν αυιο γιοι ειδι 
πως ηιαν η ωρα να μας δείξει οιι οι κομ 
μαιικες ανιιθεοεις ιου παρ' λθονιος ανη 
κουν πράγματι (εοιω και προς οιιγμην) 
οιο παρελθόν Η εικόνα άλλυκαι είναι 
αυιη που δείχνει ιο μέλλον.

Εχει γράφει πολλάκις on μι ιο θαναιο 
ιου Ανδρεα αλλαζει σελίδα η σύγχρονη 
πολίτικη ισιορια ιης Ελλάδας. ΙΙροοωπι 
κα πιοιευω οιι ο Ανδρεας, με ιην αιιοχω 
ρησηη ιου.αναγκαοε κα ιιην ιηλεοραση 
να γυρίσει σελίδα

Η Τ ν  
έβγαλε με 
σεβασμό και 
επαγγελματισμό σιον αέρα 
τις ιστορικές στιγμές από 
ιο τελευταίο ταξίδι 
του Ανβρέα Παπανδρέου

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΥΤΤΟΥ

Να λοιπόν που, οιαν η ιηλεόραοη θέ
λει, μπορεί κιόλας. Την ημέρα που 
έφυγε ο Ανδρεας Παπανδρέου, Κυ
ριακή 23 Ιουνίου 1996, η ιηλεόραοη 

είχε ανιιδράσει μάλλον σπασμωδικά, αλ
λά αρκειά ώριμα. Αυιό ηιαν ένα πρώιο 
σημάδι. Η πολύ δύσκολη και άβολη ωρα 
(02.30) και μέρα ιου θανάιου ιου Παπαν
δρέου απορρύθμιοε ια κανάλια. Ο αιφνι
διασμός όμως ηιαν πρόσκαιρος και σχε- 
ιικά μικρής διάρκειας.

Με δύο λόγια: Τα κανάλια (η τηλεόρα
ση) με ελάχιστες εξαίρεσης ιελικά κα
τόρθωσε και στάθηκε σιο ύφος ιων περι
στάσεων.

Οι αιιίες είναι μάλλον προφανείς: Οι 
άνθρωποι ιης ιηλεορασης ανιεληφθηοαν 
όιι με ιο θέμα «θαναιος Ανδρεα» δεν 
μπορεί να παίξει κανείς σιην Ελλάδα 
ιου σήμερα. Η αντίδραση ιου απλού κό
σμου σιην ατελειωιη ουρά ιης Μηιροπο- 
λης ηιαν ενα ηχηρότατο μήνυμα... δεν 
σήκωνε παρερμηνείες. Οι «εμπνευσμέ
νες» και απομονωμένες ερασιτεχνικές 
ιηλεοπιικες κινήσεις ιου πολύ προοφα- 
ιου παρελθόντος φυσικά και δεν είχαν 
θέση

Η ιηλεοραση θα ’Βάζε ιην ιστορική αυ- 
ιη στιγμή στα σπιιια μος. γ ι’ αυιο και ψι 
λοοντηγωνισμοι και ανοηιες κίνησης ή- 
ιαν σοφές οιι θα αποκλείονταν... Παρ’ ό
λα αυτά η τηλεόραση επρεπε να μας δεί
ξει μία σοβαρή εικόνα, σύγχρονη, γρη 
γορη αλλά και γεμάτη σεβασμό προς ιην

• Αύριο επιτέλους 
λαμβάνη χωρά ο 

διαγωνισμός για ιην 
ανάδειξη ιης «Μις 
Λφροδιιη» Η 
ηαρουοιοσι ρια ιου 
διαγωνισμού κ Ελένη

_________ M n q t o  μπορεί να
είναι ησυχη. Λο 
συγκεχριμε /ο διαγωνισμό 

δεν μετέχουν δεσποινίδες, αλλά κυρίες. 
Και το συγκεκριμένο ουσιαστικό δεν εχη 
ιδιαίτερες δυσκολίες στην κλίση του Η 
κυρία, ιης κύριος, ιην κύριο Οι κυρίες, 
εις κυρίες Που συτο ιο αιιμο και 
δύστροπο η δεσποινίς ιης δεσποινίδας

*  Root η μειαγραφων κι ανανεώσεων 
συμβολαίων ιων TV buη  με ιο 

κανάλια. Κι οαως κάθε χρονο οι αμτοα 
ενδιαφερόμενοι άρχιοσν ιο γνωστό 
iponápL Διαδίδουν αως ήβη σχεδόν 
βρίσκονται οε συμφωνία με ιο αντιηαλσν 
κηναλι (απ' ουεό που δουλεοουν ιωρα) ή 
δεν θέλουν να εγκωίαλείφουν ιο κανάλι 
τους αλλά η προσφορά που τους έγινε 
είναι δελεοοτατάτοτη και άλλα ηοράμοια

ΤΚι ολα αυτά με 
απώτερο σιοχο ν’ 
αυξήσουν ιο κοοε 
ιούς. ΓΓ αυτό 
οπού ακουτΓ 
πολλά κεροοια 
κραιατε μικρά καληθια Πλην μισ' Λυο 
μεταγραφών ολους ιούς υπολοιπ 
ιούς δρηιε ιο φθινοποιρο εκεί πο < 
αφι/χιιε Η και μερικούς μπορεί νσ μην 
ιούς βριιιε πουθενά αφού θα έχουν πάει 
σπίτι ιούς*

^  Ολοι μαζί κι ο ψωριαρης χωρία, που 
™  λεη κι ο λαός* Ολοι οι μεγάλοι 
ιηλεοπτικοι στοθμοί συμφώνησαν για ιη 
διακαναλικη κάλυψη ιης κηδείας 
Παπανδρέου Κι αυτό εγινε για να 
καλυφθεί to γεγονός με πολιιιομένο 
ιρΟπο και νη μη γίνει αφορμή για έξαρση 
ιου ανταγωνισμού Ο μονος που δεν 
μηι ίκε ήταν ο Κκάι Ισως γιατί δεν ηθιλε 
να χάση την ευκαιρία να δείξει ιην . 
ευαισθησία ιου* Ο οποίος Σκάι είχε 
στείλει και δελιΐο τύπου που μος 
πληροφορούσε πως πρόκειται για «τη 
μεγαλύτερη παραγωγή ιης ελληνικής

ms ιηλεοροειρς» Kau 
σαν τη MGM 
δηλοδη: Η σαν ιη 
ΡΟΧ. θου Κύριε 
φυλακήν ιω ! ¿
σιυμαιι μου

«Πρεπει να ατβοοιουμε ιον novo 
αυτής ιης γυναίκας. .·. ελεγε και 

ξηναλεγε ο Νότος Εοσγγελάιος Πως 
ιννοείιε αληθηα ίο οτδοομο. Μήπως στο , 
να βγάζετε γκρο πλαν το παραμορφωμένο 
απο ίο κλαμα και την οδύνη προοωηο ιητ. 
Δήμητρας Παπανδρέου και προβάλλοντας 
συνεχώς ιο video or slow motion. O 
θαναιος οου, ο πονος οου, η οβυνη οου 
ιοον η θεαμαιικοτηιά μου. ιο 
παντεσπάνι μου* *

#Τριιη. δεύτερη ήμερα απο ιο βαναιο 
του Ανθρέα Παπανδρέου και ια

κανάλια έχουν προσαρμόσει τις εκπομπές 
Ετσι η «Κόκκινη κηρεα» θεώρησε σκόπιμη 
να μετοβωοτι σ' εηαναληφη ικπομπη με 
θέμα ανάλογο' Χηρε  ̂διάσημων άντρων 
Μεταξύ αυτών και η γυναίκα του Γιώργου 
MwnflKii Και δωστου οι πενιές και τα 
μπουζούκια στα υπέροχη τραγούδια του

συνθέτη Καιο ια άλλη, η εκπομπή 
ιαιριαζε εηο κλίμα ιων ήμερων

Την ιακηκη ιης στρουθοκαμήλου 
ακολουθουν κάποιοι εκιι σιην Αγια 

Παρασκευή Κρυθουν ιο κεφάλι ιούς και 
θεωρούν πως δεν ιοις βλεπει κάνεις’

Αληθηα ποιε ι ιπιελοκ 
κάποιος θα εχπ ιο θαρρείς 
και ιην iiapfinaia να 
πορ» ι ιις ευθτ νι ς. Το 
γράφω γιοιι ου/* ις μπηκι 
σιον κοπο νη βγει και να 
πει ηο'ος ηιαν αυιος που 
εδωο» ενιολη να μη 
μειοδοθουν ιην Κυριακή 
οι αγωνις ιου 
Ευρωπαϊκού 
Πρωίοθλημπιος 

Ποδοσφαίρου, λογω πένθους, 
ηροκαλωντος ιην οργή χιλιάδων 
ιηλεθεαιων Κι οιαν δεν βγαίνει κάνεις, 
οι ευθύνες aυτομοίως μειαηθεv-uii τπην 
κεφαλή ιου καναλιού Ληλαδη, σιον 
πρόεδρό Εισι δεν είναι κύριε 
Πανττγιώτου; Οι θέσης δεν είναι μονο για 
ιο ονορε και ια οφιιοια. αλλα και για ιις 
ευθύνες
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Κυριακάτικη

Ανέκδοτες επ ιστολές του Α. Παπανδρέου της εποχής του π α κ . 0 ηγέτης υέσα από τη γραφή του

Ανδρέας K O pivQ lO Q
Της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΙΟΥΤΗ

Ο  A N A P B A C  έχει ηδη ξεκι
νήσει ια ιαξίδι ιου για να συνα
ντήσει ιην ισιορία. Εκείνη θα αρ- 
γηοει ίσως να μιλήσει γ ι’ αυιόν. 
Σήμερα η «Κ. Ε.» φέρνει οιο φως 
τρεις επισιολές-νιοκουμένια ιου 
Α. Παπανδρέου από ιην εποχή ιης 
δικιαιορίας και ιου ΠΑΚ.
• Σιην επισιολή με ημερομηνία 2 
Αυγούσιου 1972, ξεκινάει με μια 
ιρυφερη αναφορά οιο γιο ιου, 
Γιώργο. Ηιαν αρχές καλοκαιριού 
όιαν ο Ανδρέας, με ιο ψευδώνυμο 
«Κορίνθιος», έγραψε οιο Γιώργο 
Kiooova («Καλία») όιι ιου σιέλνει 
οιη Γερμανία ιο -δεκαεπιάχρονο 
ιόιε- γιο ιου, ιο «Γιώργη», για να 
ιον μυήσουν σια μυσιικά ιου 
ΠΑΚ. Οιαν ο Γιώργος επέσιρεψε, 
ο Ανδρέας έγραψε στο Γ. Κίσοονα:

«Αγαπητέ μου Καλία, χθες ιο 
βράδυ παρέλαβα ιον λεβένιη 
(ο.ο.: ιο γιο ιου Γιώργο) απ' ιο αε
ροδρόμιο. Ηιαν πολύ ευχαρισιη- 
μένος απ’ ιο ιαξίδι ιου και γεμά- 
rος πληροφορίες. Ιδιαίιερα χάρη- 
κε με ιην επαφή ιου μαζί σου. 
Μου μειέφερε ης σκέψεις σου κα
θώς και νέα (και μου παρέδωσε Βέ
βαια ιο γράμμα σου).

Είμαι έκπληκιος με ιην υπόθε
ση Βαλ. -Νικ. κ.λπ. Αεν μπορώ α
κόμη να ιην πιαιέφω. Είσαι Βέ
βαιος; Τι μπορούμε να κάνουμε 
αν αληθεύει; Η καλύιερη απάντη
ση είναι η δράση ■ και γνωρίζεις 
σε ιι αναφέρομαι.

Κάνω προσπάθειες να μαζέψω 
κάποια χρήμαια. Ελπίζω μέχρι 
ιον Σεπιεμβρη να μαζέψω περί ιις 
$5.000. Αλλά δεν υπόσχομαι αχό-
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μη ιίποιε ιώρα, πέρα από ια ιακιι- 
κά.

Χαιρέιηοέ μου ιον Αλέξη. 
Με αγωνισιικους χαιρειισμους.

Κορίνθιος» 
• Σε μια άλλη επισιολή, ιο 1969, 
ζηιάει, από ιη Σουηδία όπου βρί- 
σκειαι, να ιου δρει ο Γ. Κίοοονας 
μια ειδική (για κατασκοπεία;) φω· 
ιογραφική μηχανή, η οποία υπήρ
χε μόνο οιη Γερμανία:

«Αγαπηιέ μου Γιώργο, σου οιελ- 
νω αυιή ιη σημείωση αποκλεισιι- 
κά για ιο θέμα ιης φωιογραφικης 
μηχανής. Πάνω σια άλλα θέμαια 
θα σου γράφω ά θα επικοινωνήσω

μαζί σου σε μια δύο μέρες. Η μη
χανή που θέλω είναι η Μ1ΝΟΧ Ο. 
Προιιμω ιη μαύρη (εν,-ήσΓΖ) αλλά 
δέχομαι και ιη μειάλλινη... (ο.ο.: 
ακολουθούν λεπιομερείς περιγρα
φές ιου ιι ακριβώς χρειόζε- 
ιαι)...

...Μίλησε οιο φωιο- 
γραφικό καιάσιη- 
μα, κάνε επιλο
γή και σιείλε 
μου ιον λογ 
ριααμό (δεν θα 
ήθελα πάνιως 
να κοσιίζει πο-

λε J Í
•α- ^  '

βαια να είναι έιοιμα όιαν θα ερθω 
σιη Γερμανία για ιο συνέδριο.

Με θερμούς αγωνιοιικρυς 
χαιρειισμους κι ευχαριστίες 

Ανδρέας Παπανδρέου» 
Ηιαν μια φωιογραφικη μηχανη 

που είχε ιο μέγεθος αναπιηρα. Το 
φιλμ ιης ήιαν ιόοο μικρό, ώοιι 
μπορούσαν να ιο σιελνουν κρυμ
μένο κάιω από ένα γραμμαιόοη 
μο! Με ¡ο πολύιιμο αυιο εργαλείο 
φωτογράφιζαν είιε ένα γράμμα με 
απόρρηιες πληροφορίες είιε αν
θρώπους που είχαν υποοιει Βαοα 
νισμούς και κακοποιήσεις από ιη 
χούντα. Οι φωτογραφίες αυιες κα- 
ιόπιν σιέλνονιαν σε εφημερίδες 
ιου εξωτερικού.
• Ισιορικής σημασίας, νιοκουμέ- 
νιο όμως είναι ιο πρόχειρο χειρό
γραφό σημείωμα που συνέιαξε ο 
Ανδρέας οιη Ρώμη λίγες μέρες με- 
ιά ια γεγονόια ιου Πολυτεχνείου. 
Είναι η επισιολή που εσιάλη ιοιε 
στους υπουργούς Αμυνας ιου 
ΝΑΤΟ:

«Κύριοι υπουργοί, ο ελληνικός 
λαός διερωιάιαι, αυιή ιην ωρα που 
συνεδριάζει«· σιις Βρυξέλλες, εαν 
θα βρείτε ιο θάρρος να αναγνωρι 
σείε ιην ηθικη και πολιιική σας

ευθυνη για ιη σφαγή ιης ε λ λ η ν ι
κής νειοιης σ ιην Αθήνα σιις Ifí 
ιου Νοέμβρη Τειρακόσιοι ιουλά- 
χ ιο ιον είναι οι νεκροί, και οι 
ιραυμαιίες υπερβαίνουν ιο ις  χ ιλ ι- 
ους ία.ο.: δεν γνώριζαν ιοιε ακόμη 
ια ακριθη νούμερα). Το έγκλημα  
έγινε ano μια αιραιιωιική χουνια 
που επιβλήθηκε απο ιην Αμερική  
και που υποσιηριζειαι ano ιο 
ΝΑΤΟ. Τα όπλα και οι σφαίρες η 
ιαν δίκες σας. Η σιωπή σας θα ση
μαίνει ιη θελημένη σας συνένο
χη.

Α.Γ.Π./ΠΑΚ»

λυ). Ελπίζω θέ-
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λεία και αντοχή σε όλους τους τύπους ιαπωνικών και 
ÍV αυτοκίνήτΐ;'·

ία σ ο ς χαρίζουν 
ακόυα και arouc

αφού μπορείτε 
τα καλύτερα που

ΑΛ. ΚιμΜ Μ η< ΜΑ ΑΟΝΝΑ 
X  XAmou ίβ ΜΟΣΧΑΤΟ TbIu OV«



υριακατικ

Δεκάδες μ ικροπω λητές ξεφ ύτρω σαν ως δια μαγείας και στην κηδεία ίο υ  Ανδρέα

Αναμ.τ,σπχές φωτογραφίες του Ανδρέα 
και μπλονζόκκι με την αφίσυ τοα ΠΑΖΟΚ 
αλλά και αντίδοτο κατά της ζέστης: 

Εμφιαλωμένο νερά, βεντάλιες, αναψυκτικά, 
παγωμένο φραπέ και παγωτά χωνάκι^.

Στην οδο Μηιροηόλεως από το Σύνταγμα μέχρι 
και ιην εκκληοια, μικροπωλητές στο κυνήγι του με
ροκάματου της... θλίψης. Μετρήσαμε πάνω από 30 
πλανόδιους οε σταθερές θεσεις κι άλλους τόσους, πι- 
ισιρικάδες στην πλειονότητα, να περιφέρονται δια- 
λαλώντας την «πραμάτεια» τους στους περαστικούς:
«Εκατό τα τριαντάφυλλα», φώναζε ο ένας. «Εδώ τα 
καλά τριαντάφυλλα. Εκατό! Ο,τι πάρετε εκατό», α- 
κουγόταν uia άλλη φωνή δίπλα του. .

Μερικά μέτρα απο τη γωνία του υπουργείού Παι
δείας, ένας μικροποτλητής, ο 27χρονος Χρήστος, δου
λεύει από δέκα χρόνων στο πεζό- 
δρομιο, είναι ο μόνος που πουλάει ,Β .  ·. 
γαρίφαλα και περιμενει ήρεμος, 
χωρίς το παραμικρό επιχειρημαη 
κό άγχος. Η ιστορία γι’ αυτόν a- /SI
πλως επαναλαμβάνεται. «Ημουν 
και στις κηδείες, του Κουτσογιωρ- 
γπ, του Γεννήματα, της Μελίνας», 
λεει. Καδαμερινά οιο καρότσι του B p B V  
έχει ξηρούς καρπούς, τώρα προσαρ- 
μοστηκε στις ανάγκες της αγοράς. Η ^ Β ^ ^ Β  * '  
Για τον Παπανδρεου έχει να πει: œ ·  » ,
«Με τον Ανδρέα ήταν καλά. Εφαγε Β Β Β | Β ·
πολύς κοσμος. Αλλά μετά απο αυ- ,
τόν βλεπεις πως τρώγονται μεταξύ 
τους...». Σκέφτεται να ψηφίσει Too * ,. ,
βόλα, γιατί «είναι καλός ρήτορας».
Ο ίδιος παρακολουθεί από μακριά 
τις κηδείες και μόνο για επαγγελ
ματικούς λόγους.

Σε τουριστικό κατάστημα της Μη- 
ιροπόλεως, στη συλλογή των τι- 
σερί που κρέμονται στη βπρινα, υ
πάρχουν τώρα και μπλουζάκια με 
αφισες του εκλιπόντος προέδρου.
Τα αντανακλαστικά της αγοράς στο I
θλιβερό γεγονός λειτούργησαν a
ατραπιαια. «Πήραμε την ιδέα απο * Β
την κηδεία του Μιτεράν», λέει ο <ρ
μαγαζάτορας ο οποίος διαπιστώνει 
τκ των υστέρων ou τελικά «ίσως να 
μην ήταν καλή ιδέα». Αν και οι 
πωληοεις δεν πήγαν καλά, η φωτο
γραφία του Ανδρέα προβάλλει επι
δεικτικά στο γραφείο του «Είσαι 
ΠΑΣΟΚ;» ρωτάμε «Ας πούμε ότι εί
μαι » Κι επειτα από μερικά δευτε
ρόλεπτα συμπληρώνει: «Ο χαρα 
τιηρας του πένθους είναι πολίτι
κος».

Γιο απέναντι πεζοδρόμιο η φωτο- 
, ροφια ιου ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Βια 
ιτικά τοποθετημένη οε πλεξι- 
•κλας, τιμάται ενα χιλιάρικο το 
ιομμάτι . «Είναι αυτή πριν απο το o fg  
(ερφιλντ. είναι η καλύτερη», μας g f l  
σε! ένας άλλος πωλητης, ο οποίος Ç ·  
ιυτ(Χτυστηνεται ως αναλυτης-προ- 
ραμματιστης με σπουδές στο Πα- | ·
επιστημιο του Λονδίνου, υπάλλη- |||
ος σε ιδιωτική εταιρεία αλλά και 
ικροπωλητης κατά περίσταση 
Ληλωνει οπαδος του ΠΑΣΟΚ με 

λιαιτερη συμπάθεια στον Πάγκο ξ Η  
ο. «Εχουμε φτιάξει χίλιες φωτο- 
ροφίες. Εδωσα και μερικές οε άλ- 
ον να πουλήσει. 500 δρχ. το κομμάτι, 
ανδρική να άοσμε». Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ευ- 
αρκκπμένος από τις ηκλήσης που είχαν πραγμαιοαοιη- 
ci Οστάοο, δεν έχανε την αισιοδοξία του: «Εχουμε μπρο- 
τθ ·ιας το νεκροταφείο και το συνέδριο...».

Στον περίβολο της Μητρόπολης επικρατεί το αδιαχώρη- 
ι. Δημοσιογράφοι, καλύβια, κάμερες, εργάτες που στη

Αμέσως μετά, μας γυρίζειι την πλάτη, απευθύνεται πάλι 
προς το πλήθος: «Εκατό, εκάτό τα τριαντάφυλλα...».

Κατευδυνόμασιε στη Μητρόπολη όπου «σκοντάφτουμε» 
στον αστυνομικό κλοιό. «Τις ταυτότητες οας», μας ζητάει ε
νός αστυνομικός.

—Γϋατί τόοΰ λεπτομερής έλεγχος;
«Το πρωί κάποιος που παρουσιάστηκε για δημοοιογρά 

φος, μετά ιο έπαιζε αστυνομικός και κανόνιζε που θα πάει 
το αυτοκίνηιο ίου Βαρδινογιάννη...».

Στην αρχή της Μηιροπόλεως στεκόταν άλλος ένας ιιιισι 
ρικάς. Στο πεζοδρόμιο ενός κουβάς τριαντάφυλλα. Δίπλα 
ισυ, πάνω σε μια μηχανή, ένας αστυνομικός. Φώναζε δυνα 
ιά, να ακούει κι ο αστυνομικός που στεκόταν δίπλα ιου. 
«Εδώ τα καλά τριαντάφυλλα. Δεν είμαστε απατεώνες, κύρι
οι. Εκατό, τα παίρνουμε, εκατό τα δίνουμε». Σε μια στιγμή 
γυρίζει στον αστυνομικό. «Πρόσεχε μου τα», ιου λέει. Και 
πηγαίνει στο περίπτερο. Παίρνει μια μπίρα, πίνει δυο γοι> 
λιές. ξαναγυρνά στο πόστο ίου και συνεχίζει: «Εδώ ια κα
λά τριαντάφυλλα...».

νουν εξέδρες ως την τελευταία στιγμή. Και ανάμεοά ιούς 
ισιγγανάκια να πουλουν τριαντάφυλλα. «Ξέρεις ποιος ήταν 
ο Παπανβρέου;» ρωτάμε τον Ιίχρονο Φώτη. Το σκέφτεται 
για λίγο, κοιτάει γύρω του, βλέπει τον κόσμο να πληθαί
νει, πιθανόν να υπολογίζει άτι εκτός από χρόνο χάνει μα 
Λ  μας και το προοβοκώμενο κέρδος, και πετάει μια απά
ντηση για να μας ξεφορτωθεί: «Κάποιος που έβγαζε λεφτά»
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Α κόμη και οι «Λ ί& ς  
με τις διακηρύξεις 
μη τα Komtvwá, 

ήταν γεμάτες με το όνομα 
του Ανβμέα Παπανδρέου.

Ελλάδος κ o i n EGvixfi Τ' ρύ -
πεζά με lu.OO'1 οοο, η Εμπορι
κή μι 8.000.000, η Γενική 
Τράπεζα της Ελλάδος, η Ιονι- 
κή Τράπεζα και η ΕΤΒΑ μι
5.000. ΟΟο καθεμιά, ο Ομιλος 
Εταιρειών ΕΚΟ πποης μι
5.000. 000. ο 011 AJI με
4.000. 000. η Ενωση Ελληνι
κών Τραπεζών με 3.000.000, η 
Πάναφσν Α.Ε. και η Κτηματι
κή Τράπεζα με 2.000.000 και 
δεκάδες άλλοι φορείς με μι- 
κροιερα ποοα.

Eco λογαριασμό που άνοιγε 
η οικογένεια Παπανδρέου, 
για ιις καιαθεοεις οιη μνημη 
ιου υπέρ ιων άκοπων που π 
ίδια όριοε, συγκινιρωΟηκην 
γυρ<ι) οια 80.000.000, μέρος 
ιου συνολικού ποσού ίων
200.000. 000.που προαναφέρει 
με. Να διευκρινίσουμε, ομ'.ις, 
ότι δεν είναι αυιό ιο ιελικο 
ποσον, αφού προκυπιει μονο 
από ιις δημοσιεύσεις σιον cu
no και δεν περιλαμβάνει ιις 
εκδηλώσεις μνημης ιων ιδιω- 
ιων. Σημανιικο μερίδιο είχε 
co Ιδρυμα Γεωργίου Παπαν- 
δρέου, υπέρ ιου οποίου καια 
ιεθηκαν περίπου 50.000.000 
δρχ. σιο ίδιο διάοιημα.

in>*nr«

Περισσόιερα από 200 εκα- 
ιομμύρια είχαν προσφερδει 
στη μνήμη ιου, μόνο ιην 
πρωιη μέρα, από δεκάδες φο- 
ρ* ίς, ιδρύμαια, δημόσιους ορ
γανισμούς και επιχειρήσεις 
που συμμειείχαν στη λαϊκή 
συγκίνηση. Με ψηφίομαια 
για συλλυπηιήρια στην οικο
γένεια, για σιάσεις εργασίας, 
για εκπροσώπηση στην κη
δεία ιου, για καιάθεση αιεφά- 
νων, για ανάριηση ιης ελλη
νικής σημαίας, για καιαδολή 
χρημαιικών ποσών στη μνή
μη του.

Ο καθένας με ιις δυνάμεις 
ιου. Αλλοι με απλές συλλυ- 
πηιήριες εκδηλώσεις κι άλ
λοι με οικονομικά μεγέθη. 
Αλλοι ακολουθώντας πισιά 
ιην επιθυμία ιης οικογένειας 
αντί σιεφάνων να καιαιεθούν 
χρημαιικά ποσά για ιο Καλέ- 
ντζι και τα προβληματικά 
π«.ιδιά του Αιγαίου σε λογα
ριασμό της Εμπορικής Τρά-

Από ένα τριαντάφυλλο μέχρι 
εκατομμύρια δραχμές ο φόρος 
τιμής του κόσμου στον Ανδρέα

δρχ. υπέρ ιου Ταμείου Πρό
νοιας Δικηγόρων Αθηνών). 
Με ιον όποιο ιρόπο, πάνιοις, 
οι χειρονομίες ηιαν εκείνες 
που μέιρηοαν.

Καιά ιο πρωιο διήμερο ιις 
μεγαλυιερες προσφορές έκα 
ναν η ΔΕΗ και η ΙΝΤ- 
ΡΑΚΟΜ, με 20.000.000 καθε
μιά. Ακουλουθεί o OTE με 
15.000.000, η Τράπεζα της

πεζας κι άλλοι προιιμώνιας 
διάφορα κοινωφελή ιδρύμα
τα. Ελάχιστοι, επιλέγοντας 
να «ανακυκλώσουν» τις εις

μνημην καιαθεοεις για να 
καλύψουν δικές ιούς ανά
γκες (όπως π.χ. ιο Ταμείο Νο
μικών που κατέθεσε 500.000

Περισσότερα οπό 100 διεθνή αεροδρόμια 

βασίζονται στα συστήματα διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοματισμού 

που έχει σχεδιάσει η Schneider.

Ολα οστά τα αεροδρόμια ανα το·ν κόσμο χρησιμοποιούν 
προϊόντα Schneider για να εξασφαλίσουν ομαλή 
λειτουργία όλων των' υπηρεσιών. συΐίτεριλαμβανοι ιενίιΐν 
και των πινάκων ανακοινώσεων και πληροφοριών 
Με 90 000 ανθρώπους σε 130 χώρες, είμαστε μια οπο 
τις πρώτες εταιρίες στη βιομηχανία του ηλεκτρισμού 
Οι τέσσερις εμπορικές επωνυμίες μας ΕΛΒΗΜ 
Magrtnt Galileo. Merlin Germ και Telemecanique- 
προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις στους πελάτες μας 
σε άλον τον κοσμο. από τη διανομή ηλεκτρικής ενεργαας 
και το βιομηχανικό έλεγχο μέχρι τον αυτοματισμό 
Ανεξάρτητο, λοιπόν από το είδος της επιχείρησής 
σας. η Schneider διαθέτει τα προιοντα και τις 
υπηρεσίες που χρειάζεστε Γιατι κάνεις στον κόσμο 
δεν κάνει περισσότερα με τον ηλεκτρισμό 
Schneider Electric A Ε 
Τηλ <01)6295200 Fa* (01)6295210

Κανείς στον χόομο δεν χάνει 
περισσότερα με τον ηλεκτρισμό!

π ρ ο σ γ  ε ι ω ν ο ν τ ο υ σ α ν

τ ό τ ε  θ α
ε 'μ π α ίνε ι σ  α υ τ ά

CROUPE SCHNEIDER
■  ΕΛΒΗΜ ■  Megrim Galileo ■  Marlin Garin ■  Talamacantgua



Κυριακάτικη Τυχεροί 
όσοι φεύγουν 
γιο διακοπές

30 lorm oT  is s t  200 Γ  ΕΚΔΟΣΗ
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I h l m M e v
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 2° ΚΟΥΠΟΝΙ

Τι·>ρη με ιην «Κιριακαιικπ Ε." 
οποκιηοιι KNTEAQE ΛϋΡΕΑΝ 
ιόν αποκωΟικοποιηιη ΠΙΛ1ΝΕΤ 

«κ ;ΐ. μονιι Κυριακές

Ενα π ιρ ιμ α ν  οιρβιιυιυ 88 ιι puxn.iv 
μι :ΐ Βιβλία αννιαγων im 

-ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑ» «ν . 
πι ριμ»Λ<Η \ (ΐημι ρ<ι οιο ΚΨΙΛΙ >Ν

ηαχ Μ  ΑΠΟΚΤΗΕΕΤΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΙ ΟΠΙΡΑΙ

Βρ» ιιι οημι μη mo ΕΨΙΛΟΝ ια ι ιδικο 
ινη  π<» κιχι πληρίιίμικ.. Λιηιομι ρι ας 
γκι ιην παραλαβή

ΣΗΜΙΤΗΣ- ΑΚΗΣ. Τελευταία πράξη στο θρίλερ για την ηγεσία

IQPA 
ΤΟΝ 5.214
Η  Στα δύο οι σύνεδροι. 
Ολονύκτιο παρασκήνιο

■  Κ. Σημίτη υποστηρίζει 
ο Γιώργος Παπανδρέου

η Υπέρ Τσοχατζόπουλου 
Λαλιώτης και Αρσένης

Ν  θέλει 3 αντιπροέδρους 
ο Σημίτης. Επιμένει ο Ακης

Τ ις πιο κριοιμες ώρες ιου βίώνει ιο ΙΙΛΣΟΚ, καθώς π 
εκλογή ιοο νέορ προέδρου οδηγεί(¡ο ενιασεις που ίο 
απειλούν ακόμα και με διάοπααη Οι δυο διεκδικηιές 

ιης αρχηγίας, Κ. Σιιμιιης και Α. Τοοχαιζοιιουλρς. εκλεγο 
νιπι σήμερα αιΐ.ό ιούς 5.214ουνέδρους. που εμψανΤζονπιι 
διχασμένοι ως ιην ιελευιαία οιιγμη. Οι χθεοινςι; ομιλίες 
ι ιπλεκιων οιελέχων (κορί«.*»·. ανηή 
ιου Κ. Λαλιώιη ιιου ιιροιεινε να 
ψηφίαει ιο συνέδριο ως «ηγειικο 
δίδυμο» ιούς δύο μονομάχους) 
φόρ;ικ>αν ιο ηδη ιειαμένο κλίμα, 
προίδεόζϋνιας για ιην ιελικη ου Μ ό ίβδΟ Χ β
γκρουοη, που κορυ4>ωθηκε με ιις 
δευιεμολογίες ιου πρωθυπουργού και ιού υπουργού Λ. Λι 
οικηοης. Αμφόιεροι επέμειναν οης επιλογές ιούς. Κισι, ιο 
Ι1ΑΣ0Κ ειοερχειαι οιην ιιλεοιαία ημέρα ιου συνεδρίου ιου 
μοιραομένο κυριολεκπκό οια δύο. Ηδη κυκλοφορούν σε
νάρια που ουναριούν ιο αποιέλεομα ιης υημι μινής ψηφο
φορίας με ιο ενδεχόμενο ανάδειξης νέου πρωθυπουργού η 
ακόμη και ιιρόωρων εκλογών. ΣΕΛ. 2, 4, 9 ,8, 10, 12, 19

Ε Ψ ΙΛ Ο Ν  
Γ ΙΑ  Ο Λ Ο Υ Ζ

Ι’ανιεβοό με ιούς 2(H)
Κλληνοαφρικανους ιης 
Οράκης, με ιο ουνθέϊη 
I*. Σοκαμοιο και με ιον 
ιζογαδΟμο Τ/,. Τιηχιμας

Ε Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΟ

ΠΑΣΟΚ
ο ια

π ρ ό β α ρ α  

ν ε υ ρ ικ ή ς  

κ ρ ίο η ς !
Κνας γνωοιος ψυχίαΐ(κ>ς 
«ι{,ειαζη» ουνέδμιο 
και μονομάχους και 
συμπεραίνει ΣΕΛ. 10

Ομως η Αννα είναι αλλού
B C 9

Η «Αννουλιι» ιιυυ ι γνιψι αιιο 
ιην προ* κλυγικη οψκχι ιου 
11ΑΣ0Κ ιο 'ΚΓ> πνιιι πια 17 υιών. 
Αηοχαιμυιηοι μι ιχ βαιιμυ ιον 
Α. Παικινί»(»Λ)ΐ. αλλά out για 
ιο οΐΛίδριυ f.t μ» ι οώυ μί ιην 
ιιολιιικη οοχολι ιιιιι ΣΚΛ. «1

Τώ ρα η E m ira tes ενώνει 
τ η ν  Αθήνα με τη  Μ ελβούρνη.
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