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πει την περασμένη 
εβδομάδα στη Σύνοδο της 
Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ)
«Οι αντίπαλοί μας είναι εδώ 
μέσα».

I
Γιάννης
Κσψής:
(ο πρώην υπουργός, στον 
Φλας, είχε ήδη προτείνει μία 
λύση για τους δύο 
«μονομάχους» χ.χ. Σημίτη 
και Τσοχατζόπουλο)
«Εγώ θα τους έβαζα και 
τους δύο σ’ένα δωμάτιο με 
λίγη τροφή και άφθονο νερό 
και θα τους έλεγα δεν θα 
βγείτε από δω αν δεν 
συμφωνήσετε».

I
Β α γγέλ η ς
Μεϊμαράκης:
(ο βουλευτής της Ν Α , στην 
«Ισοτιμία», για  τον 
εσωκομματικό διάλογο στο 
κόμμα του)
«.Αποδείχθηκε για  άλλη μια 
φορά ότι ο διάλογος είναι η 
πεμπτουσία της 
Δημοκρατίας και το 
αντιβιοτικό στα εξανθήματα 
υπαρκτών ή τεχνητών 
κομματικών κρίσεων».

I
Γ ρ α γ6 ρ ο ς
ΙΜ------ ...£ —ψαρισνος.
(ο μουσικός παραγωγός, στο 
•Μετρά»)
■Πιστεύω όα  η αριστερό δεν 
επαθε καμιά συντριβή, 
απλώς κατέρρευαε μια 
παρωδία που προέχνωε αχό 
αυτό που πιστεύω« 
πάποωχ. Είμαστε πολύ στα 
χάι ματ και θα τους πάρουμε 
τα σώβρακα-θα πέσω πολύ 
γέλια  £ ι ενώ εχ4  θα είμαι. 
Νοποσαραν-».
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Προβληματισμός για 
την επόμενη ημέρα
ΕΚΡΗΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Του
Βοσίλη Τζοννετάκου

ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΕΙ της επιλογής 
του Πρωθυπουργού να παραιτηθεί α
πό το αξίωμά του σε περίπτωση που 

δεν εκλεγεί και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μπορεί 
να ικανοποίησε την πτέρυγα που τον υπικιτη 
ρίζει, αλλά ταυτόχρονα πυροδότησε και αντι
δράσεις που δεν προοιωνίζονται απόλυτα ο
μαλές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως του 

ν εκλογικού αποτελέσματος του Συνέδριου.
Γιατί γ ια  πρώτη ίσως φορά σε κομματικό 

συνέδριο -  και μάλιστα κόμματος που ασκεί 
την εξουσία και καλείται να αντιμετωπίσει και 
το πρόβλημα της διαδοχής του Α. Παπανδρέ- 
ου -  επικράτησαν σε ορισμένα καθοριστικά 
σημεία της ομιλίας του κ. Σημίτη συνθήκες 
που απαντιόνται περισσότερο στο χώρο που 
φιλοξενούσε το Συνέδριο (Ολυμπιακό Στά
διο), δηλαδή αποδοκιμασίες, σφυρίγματα 
xJkjt.

Ανεξάρτητα δε από την «κατανομή» των 
συνέδρων που τάχθηκαν υπέρ ή κατά, σημα
σία γ ια  τους πολιτικούς παρατηρητές είχαν α 
κριβώς αυτή η εικόνα του διπολισμού και τα ο- 
ξυμμένα πνεύματα.

Το πολιτικό ντέρμπι που ξεκίνησε χθες -  
μ ία  μόλις ημέρα μετά την κηδεία του ιδρυτή 
του κόμματος-συνεχίζεται σήμερα με την ομι- 
λία-απάντηση του έπρου διεκδικητή της κομ
ματικής εξουσίας κ. Α. Τσοχατζόπουλου, τον

οποίο αρκετές φορές χθες «φωτογράφισε» ο κ. 
Σημίτης όταν αναφερόταν σε συνθήκες, διαδι
κασίες και νοοτροπίες του παρελθόντος στο 
ΠΑΣ0Κ.

Κατά τα άλλα, στο Συνέδριο μίλησε ο γραμ
ματέας του κόμματος κ. Σκανδαλίδης και ανα
φέρθηκε στους όρους με τους οποίους, κατά 
την άποψή του, εξασφαλίζεται η συνοχή και η 
συνέχειατου ΠΑΣΟΚ (συλλογικότητα κ.λπ.).

Τ ις εργασίες του Συνεδρίου συντονίζει δε- 
καπενταμελές προεδρείο στο οποίο μετέχουν 
όλες'οι τάσεις και η εκλογή του οποίου έγινε 
συναινετικά, πριν φυσικά ξεσπάσει η «θύελ
λα» με την ομιλία-προειδοποίηση του Πρωθυ
πουργού.

Σ ας πρωτοτυπίες του Συνεδρίου θα πρέπει 
να αναφερθεί και η απόφαση να γίνει σήμερα 
η ψηφοφορία για  τη νομιμοποίηση συνέδρων 
που μετέχουν από χθες στις διαδικασίες και τις 
(θετικές και αρνητικές) εκδηλώσεις και μερι
κοί από τους οποίους από σήμερα μπορεί να 
μην είναι σύνεδροι...

Πάντως, α  κρίσιμες για  την πορεία του 
ΠΑΣΟΚ και ίο  μέλλον της παρούσας κυβέρ
νησης ψηφοφορίες (εκλογή προέδρου, θέμα α
ντιπροέδρων χΪ λ .) αναμένεται να διεξαχθσύν 
την Κυριακή.

Και από αυτές θα εξαρτη θείσε μεγάλο βαθ
μό το αν θα βρει πρόσφορο έδαφος η (ποιητι
κή) προτροπή στην επίκαιρη αφίσα του Α  
Παπανδρέσυ: «Μας εμπνέεις, μας οδηγείς, μας 
ενώνεις...*.

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης των δύο βασικών τάσεων εισήλθε από την 
πρώτη τον ημέρα το 4ο  Σ υνέδριο του Π Α ΣΟ Κ , προκαλώ ντας μεγάλο  
προβληματισμό γ ια  την «επόμενη ημέρα» της κυβερνητικής παράταξης.

Όλοι!
ΘΑ δικαιωθούν οι πιο 

απαισιόδοξοι και Πα 
διαψευσθούν όσοι -  
ακόμη και κόρα -  
ελπίζουν;

ΚΑΙ αν τελικά αυτό 
αυμβεί, πιστεύουν ότι 
Οα πείοουν για το «νέο 
ξεκίνημα» της 
επόμενης ημέρας; 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, το" 
διχαστικό κλίμα που όλοι 
απεύχονταν, έγινε έντονα 
αισθητό χθες στο Συνέδοιο του 
ΠΑΣΟΚ...

ΚΑΙ μάλιστα με ακρότητες που 
λίγο απείχαν από τις ασχήμιες.

ΚΑΙ αν μέσα στο αχανές Στάδιο 
η ένταση που επικράτησε 
θύμιζε αντιπαράθεση οπαδιόν 
αντιπάλιον ομάδων...

ΤΙ να πει κανείς για όσους . 
μετέφεραν προς τα έξω, με 
δηλοόσεις τους στα τηλεοπτικά 
κανάλια...

ΤΗΝ εικόνα ενός αγεφύρωτου 
χάσματος που δεν μπορεί παρά 
να καταλήξει σε μεκοπική 
σύγκρουση και ρήξη;

ΠΕΡΙΣΣΕΨΕ η αμετροέπεια που 
πυροδότησε την υφέρπονσα 
εχθρότητα...

ΑΥΤΗΝ που ένα ενωτικό 
Συνέδριο-υπότη φόρτιση. · 
μάλιστα, της μεγάλης 
απώλειας -  θα έπρεπε να 
αμβλύνει...

ΠΟΛΥ περισσότερο που οι 
δημοκρατικές διαδικασίες του 
μαζί με τη συναίσθηση της 
ευθύνης...

ΔΙΔΟΥΝ τη μοναδική ευκαιρία 
της δυναμικής σύγκλισης 
τάσεων και ρευμάτων.

ΔΙΧΩΣ να επιθυμεί κανείς να 
γίνει μάντης κακών, το 
Συνέδριο -  αν έτσι συνεχισθεί 
-  κινδυνεύει να εγκλωβισθεί...

ΣΕ αντιπαραθέσεις διαλυτικές 
αλλά και εν πολλοίς αδιάφορες 
για όσους...

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ στη συνέχεια 
της παράταξης που 
κληρονόμησε το Συνέδριο...

ΚΑΙ από την οποία κανένας δεν 
αποκλείεται και στην οποία 
όλοι μπορούν -  και πρέπει -  να 
έχουν θέση και ρόλο.



mu.···
•“-•A***··.·

1 *ν·

■Του
■Λεύτερη
ΐΠοπαδόπουλου

Για τα φράγκα...

ΓΛ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
τηλεοπτικά κανάλια, το 
οραδάκι της Τετάρτης, μου 

θύμισαν μικρά παιδιά, που τα χεις 
κλειδώσει στο σπίτι, για τέσσερις 
μέρες και ,ιόλις τους ανοίξεις την 
πόρτα, τρέχουν στον δρόμο, σαν 
τρελά, για να παίξουν, να κάνουν 
σκανταλιές, να αναστατώσουν τον 
κόσμο! Δηλαδή: αντί να

περιμένουν να 
περάσει, να φύγει, 
αυτή η σκληρή 
Τετάρτη του 
μεγάλου πένθους, 
άρχισαν, άμεσος 
μετά την ταφή, να 
εκπέμπουν το 
συνηθισμένο 
πρόγραμμά τους-  
ειδήσεις, τοκ σόου 
(με συμμετοχή,' 
μάλιστα, βουλευτών 
τουΠΑΣΟΚ),

συναυλίες, ταινίες, ποδόσφαιρο!... 
Οι διαφημίσεις, βλέπετε, που το 
θλιβερό γεγονός είχε εκτοπίσει, 
έπρεπε να βγουν, όσο γίνεται πιο 
γρήγορα, στον αέρα, για να 
μαζευτούν τα φράγκα...
Το επεσήμανε, στην εφημερίδα 
του, ο συνάδελφος Γρηγόρης 
Μιχαλόπουλος και το πρόσεξα, 
κατόπιν, κι εγώ: σε πολλές 
εκπομπές, για τον θάνατο του 
Ανδρέα Παπανδρέου. 
χρησιμοποιήθηκαν, ως 
παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, 
που είχαν καθυβρίσει, στο 
παρελθόν, τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, 
για την ιδιωτική ζωή του, κυρίως! 
Και τι δεν του είχαν... «σούρει», 
τότε... Και τώρα, με το κεφάλι 
κάτω, μόνο που δεν έκλαιγαν, για 
να μας πείσουν για τη... συντριβή 
τους! #
Διάβασα στο «Ποντίκι»: «Απαιτεί 
μια ιδιαίτερη γενναιότητα και 
ευγένεια, το να μην είναι κάποιος 
απρεπής μπροστά στους νεκρούς. 
Διότι, διαφορετικά, είναι ένας 
ασήμαντος Ανδρεουλάκος...». Δεν 
ξέρω τι συνέβη με τον κ.
Α νδρεουλάκο. Ξέρω, όμως, κάα 
άλλο: δύο «συνάδελφοι», που 
εργάζονται στο ραδιόφωνο του 
Antenna, το μεσημέρι (γύρω στη 1) 
της Τρίτης, ενώ όλος ο κόσμος 
πενθούσε, το ’χαν ρίξει στην 
πλάκα! Ο ένας από τους δυο, 
μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα 
προκλητικός: φώναζε ότι πρέπει να 
αναβληθεί η... κηδεία, για  να 
δούμε στην τηλεόραση τον 
ποδοσφαιρικό αγώνα Γαλλίας- 
Τσεχίας, ή, αν δεν γίνεται αυτό, να 
ζητηθεί από την ΟΥΕΦ Α, να 
μεταθέσει την ώρα διεξαγωγής του

[VTO
ιτηνω ραί

ματς για  το βράδυ, ώστε να μην 
χάσουν οι Έλληνες τη λεθεατές!
Μου τηλεφώνησαν αρκετοί 
αναγνώστες της στήλης, για να μου 
πουν ενοχλημένοι ότι η κ. 
Δαμανάκη, σε μω τηλεοπτική 
εκπομπή, στη ν omoía πήρε μέρος 
και ο βουλευτής x  Καραμανλής, 
(■λούσε με_ «ξιηαμένα μούτρα» 
για τον Α.Παπανβρέου. Δεν είδα 
την εκκηοτή. θέλω να σημειώσω, 
όμως, όα η κ. Δαμανάκη δεν 
άλλάξε «μούτρα» για την 
περίσταση, ά η ς  πολλοί άλλοι. 
Έτα ήταν πάντα, όταν

ιστόν Ανδρέα Και 
,μςκατηγορίες-κοιμετι 
-  μου εκτόξευσε ενάντιον 
συγκέντρωση στο Πεδίον 
WC την άνοια εποχή

Μ ικρό (Μ ) πολίτικος
«Τα ΝΕΑ», Παρασκευή 28 Ιουνίου 19%

Έκλεψε πάλι 
την παράσταση

ΛΟΙΠΟΝ, είχε και άσχημε,, αλλά είχε και τις ωραίες της στιγμές η 
χθεσινή, πρώτη μέρα ίου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ: ο κ. Β. Γιαννό- 
πουλος, που λέτε, καθόταν στην πρώτη σειρά των καθισμάτων, 
δίπλα στην κ. Βάσω Παπανδρέου, μπροστά από τον κ. Στ. Μπένο 
και πολύ κοντά στον κ. Λ. Κανελλόπουλο...

ΟΤΑΝ, λοιπόν, εκείνες οι ομάδες άρχισαν τις αποδοκιμασίες στον κ. 
Κ. Σημίτη, όλοι αυτοί είδαν κι έπαθαν για να τον συγκρατήσουν: 
Εγώ θα τους διδάξω την ενότητα, φώναζε ο κ. Γιαννόπουλος, που 
θέλησε προς στιγμή να ανέβει στο προεδρείο και να πάρει το μι
κρόφωνο!

Η πιο δυνατή 
στιγμή τους...

ΠΟΙΑ ήταν η πιο «δυνατή» στιγμή της χθεσινής συνεόριακής ημέρας 
-γ ια  ανθρώπους με κοινό αίσθημα και όχι χούλιγκαν; Όχι, δεν ή
ταν εκείνες οι στιγμές της έντασης, όχι, δεν ήταν εκείνες οι απο
δοκιμασίες -  ευτυχώς, ουδείς διανοήθηκε να μπει στη λογική τη; 
«απάντησης» με ανάλογο τρόπο...

ΗΤΑΝ η στιγμή, αργά το απόγευμα, όταν πήρε τον λόγο ένας «ανώ
νυμος» σύνεδρος. Ένας σύνεδρος κωφάλαλος, ο οποίος ήθελε ό
μως να εκφραστεί μπροστά στους συντρόφους του. Μίλησε, λοι
πόν, από το βήμα με τον δικό του τρόπο, μια κοπέλα μετέφερε τα 
νοήματά του στους συνέδρους και η πολιτική ξαναβρήκε το νόη
μά της...

iu rlT p o cy o i...
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Του Δημήτρη Χαντζόπουλου

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ που λέμε, ανάψανε τα αί
ματα;

ΚΑΛΑ, ΤΑΜΑ το 'χάνε μερικοί - μερικοί, 
να φωνάξουν «αίσχος» σε πρωθυ
πουργό, μέσα σε συνέδριο;

ΠΑΝΤΩΣ, ΟΠΟΙΟΣ αποδοκιμάξει τη 
γνώμη του άλλου, κάποιο λάκκο έχει 
η φάβα...

ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ να παραδεχθούμε ότι οι 
«σκληροί» σύνεδροι κράτησαν ένα ε
πίπεδο: Ουδείς θέλησε να δείρει τον 
Πρωθυπουργό -  ίσως επειδή ήταν 
μπροστά οι κάμερες...

ΕΝ ΟΑΙΓΟΙΣ,χο ΠΑΣΟΚ είναι μία μεγά
λη οικογένεια -  αλλά μερικές φορές

τσακώνονται μεταξύ τους τα παιδιά...

ΜΕ ΠΟΑ Υ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ τρόπο ξεκίνη
σε η μεταανδρεϊκή εποχή...

ΚΑΛΑ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ τέτοιο κλίμα όταν 
μιλάνε, τι θα γίνει όταν «μετρήσουν 
τα κουκιά»;

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΑΩ -  και γιατί να 
μην είναι;

ΠΟΛΤΠΚΟ ΝΑΝΟ και εκβιαστή χαρα
κτήρισε τον Πρωθυπουργό που στη
ρίζει με την ψήφο του, ο βουλευτής 
Μαγκούφη ς...

ΑΝ Ο ΣΊΉΡΙΖΟΜΕΝΟΣ είναι όλα αυτά, 
οστηρίζωντιείναι;

TAI Φ ΙΛ Α ΡΑ , 
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Και μαζί 
και χώρια
ΛΟΙΠΟΝ, ΑΥΤΗ τη φορά, τα πράγματα στο 
Ολυμπιακό Στάδιο, ελάχιστα μοιάζουν με ό,τι 
συνέβαινε στο προηγούμενο, που είχε γίνει 
πάλι στον ίδιο χώρο: αυτή τη φορά, τα στελέχη 
των διαφόρων ομάδων -  για τη ν ακρίβεια, των 
δύο μεγάλων «μπλοκ» που έχουν σχηματιστεί, 
δεν μιλάνε έξω από την μεγάλη αίθουσα «σα 
να μη ν τρέχει τίποτα»...

Οι φραστικές αντιπαραθέσεις είναι συχνές 
-  το ευτύχημα είναι ότι προς το παρόν (;) πα
ραμένουν σε φραστικό επίπεδο.

)

Οι ειδικοί
ΠΡΟΣΕΞΤΕ: ΜΙΛΑΜΕ για τις στιγμές τής 
μεγάλης έντασης, χθες το μεσημέρι, στη μεγά
λη αίθουσα του Ολυμπιακού Σταδίου. Οι εκ
πρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης 
έχουν σαστίσει από τα όσα διαδραματίζονται 
-  και ο κ. Ν. Κωνσταντόπουλος, με μάλλον α
μήχανο ύφος, προσπαθεί να παρατηρήσει τις 
αναδράσεις του κ. Κ. Σημίτη, που είναι στο 
βήμα, λίγα μέτρα μπροστά του.

Δεξιά και αριστερά του κ. Κωνσταντόπου- 
λου, κάθονται οι κ,κ. Δ. Παπαδημούλης και 
Παν. Λαφαζάνης -  εκπροσωπούν τις δύο τά
σεις του ΣΥΝ και είναι «παλιές καραβάνες» 
στα συνεδριακά.

Αμέσως, σηκιίινοντσι και οι δύο όρθιοι για 
να... μετρήσουν τους συσχετισμούς!

I

Το νερό
«ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ» χθες τα αποθέματα εμφια
λωμένοι' νερού, οι κανονιέρηδες του Ολυ
μπιακοί’ Σταδίου -  η ζέστη, παρά τον πολύ δυ
νατό κλιματισμό, ήταν μεγάλη.

ΤόΜ Π6 ΡΑ2 Α  
ΓΐΑ  £ Ν Α  flA Q Z T o  

ΑΛΤΗ T oy  ΤΡΙΠΛΟΥΜ, 
ΓΑΜ2 Τ ο /

ι Του Κώστα Μητρόπουλου,
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4ο
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

.. . ... ........... .........................................................................................

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Εκρηκτικό κλίμα

Στέφανος!

Εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα των 
εργασιών του 4ου Συνεδρίου του 
ΠΑΣΟΚ. Το κλίμα πυροδότησαν  

. οι έντονες αντιδράσεις μιας 
μεγάλης μερίδας στελεχών, που  
υποδέχθηκε με αποδοκιμασίες την 
κατηγορηματική δήλωση του κ. Κ. 
Σημίτη, ότι α ν δεν εκλεγεί και 
πρόεδρος του κόμματος θα  
παραιτηθεί α πό  Π ρωθυπουργός.

ΟΠΩΣ ΜΕ αποδοκιμασίες είχε αντιδρά- 
σει λίγο νωρίτερα στις επικρίσεις του 
Πρωθυπουργού προς τους εσωκομμα

τικούς του αντιπάλους για  «γελοιοποίηση» στο 
παρελθόν της συλλογικότητας, για  συγκεντρω
τισμό και για  αδιαφάνεια.

«ΣΤΑ ΔΥΟ»
(λ  σύνεδροι χωρίστηκαν «στα δύο»: στους ε

πικριτές του κ. Κ. Σημίτη -  που φώναζαν το σύν
θημα «Ανδρέα ζας, εσύ μας οδηγείς» -  απάντη
σαν όρθιοι και με χειροκροτήματα οι υποστηρι
χτές τού κ. Κ. Σημίτη επιτείνοντας το εκρηκτικό 
κλίμα Το ψυχολογικό χάσμα που, όπως ανα
γνώριζαν χθες όλα τα κορυφαία στελέχη, κανείς 
δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει, ήταν φανερό 
και στις τοποθετήσεις των συνέδρων που συνε
χίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ. Πόντιος, στον 
«εκβιασμό», όπως χαρακτη ρίστηκε από αντιπά
λους του, η προειδοποίηση του κ. Σημίτη για  
παραίτηση, απαντά σήμερα ο κ. Α. Τσοχατζό- 
πουλος κ α  ενδεχομένως ο κ. Γερ. Αρσένης.

ΜΙΚΡΟΣΥΜΠΑ ΟΚΕΣ
Το κλίμα σύγκρουσης ήταν ιδιαίτερα έντονο 

και στους διαδρόμους όπου σημειώθηκαν και 
μικροσυμπλοκές μεταξύ «θερ
μόαιμων» υποστη ριχτών των 
δύο «τάσεων». Αμέσως μετά 
την ομιλία του κ. Κ. Σημίτη, 
που συνεργάτες του χαρακτή
ριζαν ως «αληθή και ειλικρι
νή», στελέχη προσκείμενα 
στους κ,κ. Τσοχατζόπουλο και 
Αρσένη αλλά και στους λεγά
μενους «προεδρικούς» ξεχύθη

καν στους διαδρόμους και κατηγορούσαν τον 
Πρωθυπουργό ση «δίχασε» το Συνέδριο τόσο με 
την ακύρωση της ιστορικής πορείας 22 χρόνων 
του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου και ιδρυτή του 
Ανδρέα Παπανδρέσυ όσο και με το «μονσκρα- 
τορικό» μοντέλο του «χάρτα όλα», που εκβια
στικά εχιχειρεί να επιβάλει.

Ιδιαίτερα προβληματισμένος ήταν χθες ο χ.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :
Λουκάς Δημάκος 
Γ ιαννης Ε. Διοκογιόννης 
Ειρήνη Δ. Καρσνοσσπούλου 

. Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος 
Γιάννης Πολίτης 

οςΤζρνόκης

Ένα
μπουκέτο
ΜΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ καρέκλα 
έμεινε κενή στο πάνελ του 
Εκτελεστικού Γραφείου. 
Ή ταν αυτή που προοριζόταν 
για  τον Ανδρέα 
Παπανδρέου. Τη θέση του 
υποδείκνυε ένα μπουκέτο 
κόκκινα τριαντάφυλλα-,

I
Δίπλα
-δίπλα
ΔΙΠΛΑ-ΔΙΠΛΑ κάθησαν ο 
Κώστας Σημίτης με τον Άκη 
Τσοχατζόπουλο,αλλά 
χειραψία απέφυγαν να 
ανταλλάξουν. Το έκαναν 
μόνο ύστερα από επίμονες 
παρακλήσεις των 
φω τογράφω ν-που 
επαγγελματίες είναι και 
αυτοί—

Κ.Λαλιώτης που μιλώντας σε πηγαδάκια συνέ
δρων κ α  δημοσιογράφους αποκάλυψε ότι προ- 
χθές το βράδυ πήγε νοτερά από πρόσκληση του 
Πρωθυπουργού στο σπίτι του, και του επανέλα- 
6ε την χαλιά του πρόταση «για αποφυγή της 
χύλωσης και του διχασμού». Π ρότονε λύση που 
να μετατραπεί, όπως έλεγε, το «δίχαλο» σε «δί
δυμο», αφήνοντας να  εννοηθεί ότι τάχθηκε ο· 
πέρ m y  fiu pQ uínf ρόλων.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΗΞΕΙΣ ,
Σ ας επικρίσεις κατά του κ. Κ. Σημίτη αχα- 

ντοόοα ντα  προσκείμενα ο* αυτόν στελέχη, ό α  η
OXJ)UCUl XQiXit IflVlQ VQ AqfKU m B (OUAlCQQ
áorvá vai μία αλήθεια που όλοι γνωρίζουν. Αρ- 

i άποιις αναφορές στο παρελθόν 
ΠΡΑτουΑνδρέα Παπανδρέου. Τό-

Σκανδαλίδη ς: Νέο συλλογικό ΠΑΣΟΚ
ΓΙΑ «ΝΕΟ, συλλογικό ΠΑΣΟΚ» έ
χανε λόγο στην εναρκτήρια ομιλία 
του ο γραμματέας της Κεντρικής Ε 
πιτροπής του ΠΑΣΟΚ χ. Κ. Σ κ α ν -' 
δαλίδης, που χειροκροτήθηκε σε ό
λες τις αναφορές του στην ενότητα 
του κόμματος.

«Όλοι μαζί», ήταν το βασικό
» ι  του χ  Σκανδαλίδη -  και 

αυτό πρέπα να εκφραστεί 
δυναμικά, αποφασιστικά, χωρίς 
διαχωρισμούς, χωρίς επιλεκτικές ε
πιλογές -  ζήτησε δε να διασφαλι
στεί αυτού του είδους η  ποινή πο
ρεία από όλους.

Αποφεύγσντας να εμπλοκή στα βρεθούμε μαζί, όλοι μαζί»-ενώ  ιδι-
αίτεοα χειροκροτήθηκε και η ανα
φορά του στην εκλογή Σημίτη ως 
Πρωθυπουργού..

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναι
σθηματικά, με συχνές αναφορές 
στον Ανδρέα Παπανδρέσυ, ήταν 
σε όλη της τη διάρκεια η ομιλία 
Σκανδαλίδη -  «το χρωστάμε στον 
Ανδρέα Παπανδρέου να βγούμε α
πό ’δω ενωμένοι, δυνατοί και απο
φασισμένοι», τόνισε χαρακτη ςκ 
σακά, καταχειροκροτούμενος λί 
γο  πριν από το τέλος της ομιλία; 
του.

κρίσιμα ερωτήματα στα οποία κα
λείται να δώσε; απάντηση στο Συ
νέδριο, ο  γραμματέας της Κεντρι
κής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ζήτη
σε με έμφαση να μην μετατραπεί το 
Συνέδριο οε αρένα, ζήτησε ενότη
τα , συλλογική προσπάθεια και εξά
ντληση της τετραετίας, γ ια  νίκη 
του κόμματος στις επόμενες εκλο
γ ή

Έ κανε ειδική αναφορά σπε ο
μάδες και στα στελέχη που χωρίζο
νται με «τααπέλες» -  και πρόσθεσε 
με έμφαση ότι «αθώοι και ένοχοι θα
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tot ΠΑΣΟΚ

, ί . Α
μπορούσε να  
την τότε' 
1970

Κοινότητα,
%  t Λό ίδω ΰόψώνόμενο της

, προτείνσντας 
i σχέσεων,

.  . ; * * * * * ’ ραγιατοίάνη χώρα 
θα έίτραΐε ίο  «είνατή όχι μέλος της 
Κοινότητας». *
Ο Α. Παπανδρέου *αι το ÜASCHC ήλθαν 
ωστόσο στην εξουσία εννία μήνες μετά την 
ένταξη της Ελλάδας στην Κοινότητα, τον 
Ιανουάριο 1981. Όπως αναμτνσταν, το 
αίτημα για δημοψήφισμα εγκαταλείφθηκε 
χ «  η κυβέρνηση υπέβαλε «μνημόνιο» για 
τον

«μνημόνιο» για  
ής θέσης της

του

Πολίτικη

Του
Π.Κ.
Ιωακειμίδη

Η ευρωπαϊκή πορεία 
τον Α . Παπανδρέου
Η  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ διαδρομή του Α. 

Παπανδρέου δεν υπήρξε εύκολη ή 
ευθύγραμμη. Ο μεγάλος πολιτικός, 

έχοντας ζήση και σπουδάσει στην Αμερική 
και κυρίως ως πολιτικός παγκόσμιας 
εμβέλειας που λάτρευε την «υψηλή 
πολιτική», δεν μπορούσε εύκολα να 
συγκινηθεί από την τεχνοκρατική, ενίοτε 
άψυχη, γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Δεν ήταν γλώσσα πολιτική και 
ο Α. Παπανδρέου αποστρεφόταν τη 
γραφειοκρατική, τεχνοκρατική γλώσσα. Γι’ 
αυτό και αποστρεφόταν κατά βάθος την 
Κοινότητα Συμπαθούσε και κατανοούσε 
καλύτερα τα μεγάλα πολιτικά κέντρα -τη ν  
Ουάαγκτον και τη Μόσχα παλαιότερα Ως 
χαρισματικός πολιτικός άλλης σχολής, δεν 
του άρεσε να ασχολείται με τους 
κανονισμούς και τις οδηγίες της Ένωσης για  
τα οπωροκηπευτικά, δασμούς και 
αντισταθμιστικές εισφορές.
Από την αρχή τη ς δεκαετίας του 1960, ως 

επικεφαλής του 
ΚΕΠΕ,ο Α. 
Παπανδρέου στη 
μονογραφία του με 
τίτλο «Α Strategy for 
Greek Economic 
Development» 
εξέφρασε αμφιβολίες 
για  τις επιπτώσεις που

μ«
του

• Του Στάθη

Εγγύηση η πλειοψηφία

χώρας στην ΚανότηταΉ ί 
«μνημονίσο» έλαβε τη μορφή των 
Μεσογειακών Ολοκληρωμένων 
Προγραμμάτων (ΜΟΠ) *οβ υιοθετήθηκαν 
τον Ιούνίσ19β5. Από τότε η στάση του Α.Γ. 
Παπανδρέου έγρ< φιλικότερη προς την 
Μ χνοπρα .

φάσΐ| ¥α
Μ θθΐ^ φ ιζίΐΡ ίνοροοχονοιαχη συγκρότηση 
της Ένωσης. Οι Ε υρω παία εταίροι είχαν 
αρκετές φορές τζοργιοθεί οκά τη στάση του 
Α  Παπανδρέου, αλλά τον θβωρσύοαν δεινό 
(kxmiáÉÜt) ηγέτη, ιδιαίτερα υψηλών 
πνεομαακών ικανοτήτων x a  σθεναρό . 
υπερασπιστή των συμφερόντων της χώρας 
τον. kit τον τρόπο τον. άφ^αε τη σφραγίδα 
τον παι στην Γ

Ο/IX
τ φ 4 ( *

th m  " * * l ·

Ε ίχοσι δυο χρόνια  μετά τη μεταπολίτευση του 7 4 , μ η  το 
κομματικό σύστημα της χωράς, καθώς και το σύστημα 
διακυβέρνησης έχουν βρει την ισορροπία τους. Λύνονται τα 
στοιχειώδη προβλήματα κι αντιμετωπίζονται τα βασικά.

J

*ν

ΕΝΤΡΙΚΟΣ άξονας γύρω από τον 
οποίο στρέφονται όλα τα παρα- 
πάνω είναι ο δικομματισμός. Που 

λειτουργεί άψ ογα  Και' παράλληλα μ’ αυ
τήν τη θετική θεσμική εξέλιξη, θετικές εί
ναι και οι εξελίξεις της οικονομίας. Έτσι, 
τουλάχιστον, διαπιστώνουν τα ελληνικά 
και διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και η Ευ
ρωπαϊκή Ένωση.

Όλες, όμως, αυτές οι επιτυχίες βρίσκο
νται σε μόνιμο κίνδυνο από λογής - λσγής 
παράγοντες. Πριν από λίγες εβδομάδες 
εκδηλώθηκε μία σκληρή, αλλά και κοντό
φθαλμη επίθεση από την πλευρά πολύ συ
γκεκριμένων οικονομικών συμ
φερόντων στον χώρο των τηλεπι
κοινωνιών· τα οποία εκφράζο-

Του
ΑνδρέαΝ.
Λοβέρδου

ελεγχόμενα MME, 
κούς και από εγκατεστη 
παρα-μηχανισμσύς στον ·?ώρο -Η 
της Δικαιοσύνης. Η προοπί <W  
τους δεν απασχολεί την επικια- 
ρότητα. θ α  δούμε, όμως, σε λίγο 
το όλο θέμα να έρχεται με ένταση 
στο προσκήνιο. Δυστυχώς, κα
λός αγωγός αυτής της θλιβερής 
για  το δημόσιο συμφέρον από
πειρας είναι και η αστάθεια στο εσωτερι
κό των δύο κομμάτων εξουσίας. Η οποία, 
όμως, λόγω του Συνεδρίου τού  ΠΑΣΟΚ, 
φαίνεται να περιόριζε«», προς το παρόν, 
μόνο σ’αυτό το κόμμα.

Αν όλα τα παραπάνω είναι σωστά, τό
τε οι εξελίξεις στο κυβερνητικό κόμμα 
φαίνεται o u  θα κρίνουν τη συνέχεια η τη 
διακοπή της θετικής εξέλιξης της χώρας. 
Πιο συγκεκριμένα:

Οι πληροφορίες όλης πκ  εβδομάδας έ
δειξαν όπ δύο κυρίαρχες τάσεις μέσα στο 
ΠΑΣΟΚ προετοιμάστηκαν για μετωπική 
σύγκρουση. Οι προς τα έξω εμφανίσεις 
τους και ορισμένες προς τα έσω συμπερι-

φορές τους άρχισαν να δείχνουν συμπτώ
ματα αναμέτρησης δύο περίπου διαφορε
τικών κομμάτων. Η κοινή λογική εδώ επι
βάλλει ν’ αναζητηθούν οι διαφορές. Οι 
σημαντικές εκείνες διαφορές, που θα δι
καιολογούσαν μετωπικές αντιπαραθέ
σεις· οι οποίες ως βασικό κίνδυνο έχουν, 
αφενός το συμφέρον της χώρας κι αφετέ
ρου την παράδοση της εξουσίας στο κόμ
μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

• Διαφορές, βέβαια, ανάμεσα στις δύο 
τάσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, όπως 
έως σήμερα τουλάχιστον εμφανίζονται, 
φαίνεται να υπάρχουν. Τα εξωτερικά θέ

ματα της χώρας και ο 
τρόπος με τον οποίο 
προσεγγίζεται η οικο- Απαραίτητη 
νομική πολιτική (η θίσμυτή εγγύηση 
πολιτική προδιάθεσή; για να
χα ιόχιη ί6«π )*ρά ξη ^  I m « * « « « «
«  « ¡ f t p  y y ·  η * » » « « * ;αυτές οι διαφορές « - 
ναι εμφανείς. Όσο, 6- Τ ” * ?* ”
μως, σωστή είναι η  ·*6α ·μ όςσ την 
προηγούμενη διαπύ- αρχή της 
στωση, τόσο ορθή ή - πλασψηφίας 
ναι και η επομένη: οι 
διαφορές δεν έχουν ε

κείνη την ένταση, που θα δικαιολογούσε 
είτε μετωπικές συγκρούσεις που αγγίζουν 
τη διάσπαση, είτε παραχώρηση της εξου
σίας στον κομματικό αντίπαλο, δηλαδή 
στη Ν Α

Στα δέκα και πλέον χρόνια, που εκφρά- _ ____ ___________
ζω την άποψή μου δημόσια, περιόρισα fon  ¿ν α ι, ίσως, από τις λ ίγες.«  
τον λόγο μου στα θεσμικά θέματα. Γνώμο- στες φορές, που η θεσμική σκέψη 
νας μου ήταν η υπογραφή των κειρένων ¿ΜροοΜύηχος εκφραστής ολιγραφή 1
μου με την πανεπιστημιακή μου ι 
Παρ' ότι σήμερα γράφω για  το Συνέδριο 
του Π ΑΣΟΚ, δεν θ’ αλλάξω γραμμή πλεύ
σ η ς Για τις εξελίξεις, λοιπόν, στο κόμμα 
αυτό δεν νομίζω απλώς, αλλά πιστεύω τα
εξής:

α) Οι οργανωμένες τάσεις στο εσωτερι - 
κό των πολυσυλλεκτικών κομμάτων είναι 
αναγκαίες και η εκδήλωσή τους αποτελεί 
ένδειξη πολιτικής υγείας.

6) Τα συνέδρια των κομμάτων, συνή
θως, επικυρώνουν όοα έχουν ήδη λυθεί 
πριν από την έναρξή τους. Το Συνέδριο 
του ΠΑΣΟΚ καλείται να επιλύσει περί
που όλα τα πολιτικά και εσωκομματικά 
του προβλήματα. Κάτι τέτοιο δεν έχει ξα- 
ναγίνη σε ελληνικό κόμμα εξουσίας. Αυ
τή, όμως, η πρωτοτυπία είναι επικίνδυνη. 
Στην ευθύνη των συνέδρων και κυρίως 
της ηγεσίας επαφίεται ακόμη κι αυτή η ο
μαλή έκβαση του Συνεδρίου.

γ) Οι προσωπικές φιλοδοξίες και οι ε
σωκομματικοί συσχετισμοί είναι νομιμο
ποιημένα κίνητρα για την πολιτική. Δεν 
φθάνουν, όμως, για να δικαιολογήσουν 
______ διασπάσεις κομμάτων με ρόλο ι

στορικό και με παρουσία απα
ραίτητη για  το συμφέρον της χώ
ρας. Και στην περίπτωση που οι 
διασπάσεις αυτές συμβούν, δεν 
μπορούν ποτέ να έχουν νικηφόρα 
έκβαση για  τα διασπώμενα μέρη.

δ) Η απαραίτητη θεσμική εγ
γύηση για  να λειτουργήσουν οι 
εσωκομματικές τάσεις είναι ο 
σεβασμός στην αρχή της πλειο- 
ψηφίας. Εφοσον οι πολιτικές 
διαφωνίες δεν είναι οριακές, ο 
σεβασμός στην αρχή αυτή έχει 

καθοριστική σημασία. Οι ανθρώπινες δυ
σκολίες είναι κατανοητές, αλλά δεύτερεύ- 
συσας σημασίας.

Αυτά « ν α ι τα συμπεράσματα στα ο
ποία καταλήγει η παρατήρηση του Συνε
δρίου τον ΠΑΣΟΚ από σκοπιά θεσμική

τις ελάχι- 
είναι α-

επφραστής ολόκληρης 
ενός μεγάλε ιυ και πολυσυλλε-« ις

κηκού

Ο Ανόςτας Ν. Λοόέφδος rivât αναχληνω- 
ή ς καΟηγηήςτΜΣιητπηβίαυχονΔίΧΜίη' στη 
ΠαγοωΠανόασήΙμΜ.
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Κοντά του και
«Αφήστε με πέντε λεπτά, θ έλω  
να  μιλήσω με τον άνδρα μου*. 
Ή τα ν τρεις παρά τέταρτο χθες, 
όταν η κυρία Δήμητρα Λ ιάνη  
Π απανδρέου έφτασε στα Α ’ 
Νεκροταφείο κρατώντας ένα  
μπουκέτο άσπρα  
τριαντάφυλλα.

/  ΊΓ  ΤΓταν τα μόνα λόγια που είπε όση ώ- 
ξ~·Έ ρα έμεινε εκεί, τελώντας τρισάγιο 

Λ. Λ . στον τάφο του Ανδρέα, αλλά και 
του πατέρα του, Γεωργίου Παπανδρέου. Κα
τά την αποχώρησή της δέχτηκε τα συλλυπη
τήρια δεκάδων ανθρώπων που βρέθηκαν στον 
χώρο του νεκροταφείου για να αφήσουν ένα 
λουλούδι στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέ
ου...

Τρεις ώρες αργότερα, στο Α’ Νεκροταφείο 
πήγαν τα παιδιά του Αντρικός και Σοφία, οι 
οποίοι άφησαν λουλούδια στον τάφο του πα
τέρα τους και ύστερα από λίγο αποχώρησαν.. 
Από νωρίς χθες το πρωί εκατοντάδες άνθρω
ποι πέρασαν από το Α ' Νεκροταφείο, άφησαν 
ένα λουλούδι και μίλησαν με τον «δικό τους» 
Ανδρέα, μακριά από επισημότητες, αστυνομι
κούς και πρωτόκολλα. «Γειά σου Ανδρέα Ε
γώ δεν θα σε πω ποτέ Παπανδρέου. Πάντα 
Ανδρέα θα σε λέω. Και ξέρεις εσύ. Εγώ ήμουν 
το πνευματικό σου παιδί. Έχω και τα φάρμα
κα μαζί, μήπως με πιάσει κάποια κρίση, θέλω 
να φύγω, αλλά με κρατάς. Από το πρωί σού έ
χω πει δέκα φορές γειά σου. Αλλά εδώ είμαι. 
Τώρα θέλω να φύγω, αλλά αύριο θα έρθω πά
λι». Η κυρία Σταυρούλα Αυγερινού έφτασε 
αρκετές φορές ως την έξοδο του νεκροταφεί
ου, αλλά γύρισε πάλι. Όλο και κάτι ξεχνούσε 
απ’ αυτά που ήθελε να πει στον Ανδρέα..

ΚΑΤΙ ΕΙΧΑΝ ΝΑ ΠΟΥΝ
Όλοι όσοι ήρθαν χθες εδώ. κάτι είχαν να 

πουν στον Ανδρέα Προχθές, κατά τη διάρ
κεια της κηδείας, δεν κατάφεραν να πλησιά
σουν. «Εγώ ήρθα από τη Θεσσαλονίκη. Χθες, 

ι να έρθω. 'Ηρθα σήμερα να αφή-

Γσ παιδιά. 0
Αντρικός και η 
Σοφία άφησαν 
χθες το 
απόγευμα ένα 
λουλούδι στον 
τάφο του 
πατέρα τους, 
μαζί με 
δεκάδες 
απλούς 
πολίτες που 
παρέμειναν 
εκεί μέχρι 
αργά

σω ένα λουλούδι στον άνθρωπο που έδωσε 
φυχή στον Ελληνισμό. Δεν ανακατεύομαι με 
τα κόμματα, αλλά ο Ανδρέας ήταν λεβέντης», 
είπε ο Δημήτρης Ευτυχιάδης.

Η κυρία Κορνηλία Χατςί,μόσχου ήρθε να 
αμήσα «τον καλύτερο που πέρασε από την 
Ελλάδα». «Ήταν μοναδικός», έλεγε και ξανα- 
λεγε η θεοδώρα Μελετίου από το Ιχηματάρι. 
Έστεκε ώρες πάνω από τον τάφο και κοίταζε

την αφίσα. Μας ενώνεις, μας εμπνέεις, μας ο
δηγείς, έγραφε. Αυτό πιστεύει και η ίδια... 
Κόντευε δύο το μεσημέρι. Ένα ζευγάρι με τα 
δύο τους κοριτσάκια άφησαν από ένα λουλού
δι. Η Αλεξάνδρα ήταν μόλις τριών χρόνων. 
Παρακολούθησε την κηδεία από την τηλεό
ραση. Και μόλις τελείωσε, έτρεξε να ρωτήσει 
τους γονείς της «γιατί τον άφησαν μόνο. Γιατί 
έφυγαν όλοι». Και που της εξήγησαν, δεν κα
τάλαβε. Και χθες, φόρεσε τα καλιά της και ά
φησε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Διαπίστωσε 
ότι δεν ήταν μόνος. Ήταν πολλοί εκεί. Ήταν 
και άλλα μεγαλύτερα παιδιά, και γυναίκες και 
άνδρες, που περνούσαν, έκαναν το σταυρό 
τους και άφηναν λουλούδια..

Μέχρι αργά το απόγευμα ήρθαν άνθρω
ποι από κάθε γωνιά της Αθήνας για να αφή
σουν ένα λουλούδι και ένα δάκρυ για τον άν
θρωπο που αγάπησαν.

Η ΑΛΙΚΗ
Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έστειλε από το Ια

τρικό Κέντρο, όπου νοσηλεύεται, συλλυπητή- 
ριο τηλεγράφημα στη Δήμητρα Λιάνη. Γρά
φει:

«Αγαπητή Δήμητρα, συμμεριζόμενη τη 
βαθιά οδύνη και το μεγάλο πόνο σου για την 
απώλεια του αγαπημένου συζύγου σου και 
μεγάλου πολιτικού ανδρός, εκφράζω την απέ
ραντη λύπη μου και εύχομαι ο θεός να σου δί
νη δύναμη και υγεία

Με αισθήματα αγάπης, Αλίκη Βουγιου- 
κλάκη». .

Η Δήμ ητρα. Χθες το 
μεσημέρι τέλεσε 

τρισάγιο στους 
τάφους του Α νάρέα  
και του πατέρα του, 

Γ εωργίου 
Παπανδρέου,στο Α' 

Νεκροταφείο

Σνγχίνηοψστο πολιτικό μνημόσυνο τον Ανδρέα
ΣΚΟΡΠΙΣΕ συγκίνηση στους περίπου 
5200 συνέδρους του ΠΑΣΟΚτο 
πολιτικό μνημόσυνο του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Ένας πρόλογος από τον 
Κώστα Λαλιώτη, που άγγιξε την ψυχή 
και το συναίσθημα όλων όσων 
βρίσκονταν στην αίθουσα και ύστερα 
ένα 30λεπτο φιλμ, με αποσπάσματα 
απότηναχαδημαϊχήχαριέραχαιτην
πολιτική πορεία του ηγέτη του

Οι σύνεδροι παρακολούθησαν στα 
\  αποσπάσματα με 
ι από την ζωή του ιδρυτή 

ι  νήματος, κι ένιωσαν να 
αντριχιάζουν όταν τον είδαν, σαν να 
είναι μεταξύ τους, να μιλάει και να 
δηλώνη όή  «έχουμε μόνο μία 
δυνατότητα: να πετνχουμε»!
Μεγάλο μέρος του

πορεία προς τη νίκη του Ανδρέα 
Παπανδρέου, με αποσπάσματα από τι; 
μεγάλες συγκεντρώσεις, σε όλες τις 
εκλογικές αναμετρήσεις από το 1974 
μέχρι το 1993.
Όλα αυτά, επενδυμένα με μουσική 
από το « Πνευματικό Εαβατήριο» του 
Μίκη θεοδωράχη, απο τα περίφημα 
«Κάρμινα Μπσνρανα» και από 
συνθέσεις του Βαγγέλη 
Παπαθανασίου, με τις οποίες 
συνοδεύονταν τα οποτάχια του. 
ΠΑΣΟΚ σας εκλογές του 1993.
Πολλές φορές α  σύνεδροι ξεσπούσαν 
σε επευφημίες και χειροκροτήματα, 
ενώ δεν έλα φαν και οι φορές που 
φώναζαν το σύνθη μα «Ατδρέαζης. 
εού μας οδηγείς».

βούρκωσαν στην θέα του ηγέτη της 
δημοκρατικής παράταξης να αεοίγα 
τα χέρια και να απευθύνεται στον λαό, 
που τόσο αγάπησε...
Στο τέλος του φιλιι, ο Κώστας 
Λαλιώτης φανερά συγ κι γη μένος 
απσχαιρέτησε «τον πατέρα όλων μας», 
με τη φράση «καλό ταξίδι καπετάνιο».

πετύχουμε»! Και υπήρξαν φορές που περίοοεφε η
ον φιλμ περιείχε την συγκίνηση και πολλά μάτια

ημακαιμε
. .  |  τον συνθήματος «Ανδρέα 

ζης. εσύ μας οδηγείς».
Ο προεδρεύων Γιάννης Σσυλαδάκης 
θύμισε ότι πρέπει να κρατηθεί και ενός 
λεπτού σιγή στη μνήμη του μπαρμπα 
Γιάννη (Αλευρα), τον Γιώργον 
(Γεννηματά) και της Μελίνας . '  
(Μερκονρη), όπως και έγινε...

ι
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Σημίτης: Πάροι τούμαι αν δεν εκλεγώ
«Κ αθαρές λύσεις» στα προβλήματα ζήτησε ο  
Π ρω θυπουργός Κώστας Σημίτης από το Συνέδριο  
και ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψ ήφιος για  τη θέση 
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ  ώστε «να εξασφαλίζεται 
το ενιαίο του συντονισμού και η δράστηριοποίηση  
των οργάνω ν, το ενιαίο της τελικής ευθύνης».

Οκ. ΣΗΜΙΤΗΣ επισήμανε ό
τι «αυτή είναι η καθαρή 
λύση, η λύση που (οφελτί 

το Κίνη μα και διασφαλίζει την ενό
τητά του και την αναμέτρηση με τη 
Ν.Δ. με προοπτική νίκης» και πρό- 
σθεσε με έμφαση, χειροκροτούμε
νος ιδιαίτερα από τους συνέδρους: 
«Τα πολυκέφαλα σχήματα είναι 
συνταγή εκλογικής αποτυχίας».

Στις «καθαρές λύσεις» ο κ. Ση
μίτης συμπεριέλαβε και δύο ση
μεία, αποφασιστικής σημασίας γ ι’ 
αυτόν, για τα οποία, όμως, προ- 
κλήθηκαν μεγάλες και οξύτατες α
ναδράσεις:

ΛΥΣΗ
1. «Εφ’ όσον δεν εκλεγώ πρόε

δρος θα παραιτηθώ από Πρωθυ
πουργός. Όποιος εκλεγεί πρόεδρος 
θα πρέπει να είναι ο Πρωθυπουρ
γός του ΠΑΣΟΚ που θα με αντικα
ταστήσει. Η παραίτησή μου είναι 
καθαρή λύση, η λύση που επιβάλ
λει το χρέος μου να υπηρετήσω τα 
συμφέροντα του ελληνικού λαού.

Αν παραμείνω Πρωθυπουργός 
θα δώσω την εντύπωση ότι έχω ε
ξουσίες, η ς οποίες στην πραγματι
κότητα δεν θα έχω, θα υπόσχομαι ή 
θα δεσμεύομαι χωρίς να μπορώ να 
πραγματοποιήσω τη δέσμευσή 
μου. Αν παραμείνω δεν θα είμαι ει
λικρινής ως προς την περιγραφή 
της πραγματικότητας απέναντι σε 
όλους αυτούς που περιμένουν από 
μένα πρώτα απ’όλα ειλικρίνεια».

2. «Π σημερινή ανησυχία ορι- 
ομένων ότι μπορούν να δημιουρ- 
γηθουν νέες συγκεντρωτικές δια
δικασίες άναι γ ι’αυτό χωρίς βάση.

Είναι ανησυχίες για τις οποίες δεν 
αισθάνομαι κατανόηση όταν προ
έρχονται από μια πλευρά της οποί
ας η συμπεριφορά χαρακτηριζό
ταν από συγκεντρωτισμό, συστη
ματική γελοιοποίηση της συλλογι- 
κότητας και αδιαφάνεια διαδικα
σιών. Με την ευκαιρία αυτή δικαι
ούμαι να ρωτήσω πότε προχωρή
σαμε στην ψήφιση του Κανονι
σμού της Κοινοβουλευτικής Ομά
δας, στη μεταφορά εξουσιών στο 
προεδρείο της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας, στη κατάργηση διορισμέ
νου διευθυντή, στην εκλογή των 
κοινοβουλευτιλοιν εκπροσώπων. 
Δεν έγιναν αυτά τώρα; Πού ήσαν 
οι σύντροφοι, που σήμερα ανησυ
χούν για τη συλλογικότητα, τόσα 
χρόνια; Τι έκαναν;*.

το τρ ιπ π χ ο
Στην ομιλία του ο κ. Σημίτης -  

τονίζοντας συνεχώς πως τρίπτυχο 
του ΠΑΣΟΚ πρέπει να ’ναι η ενό
τητα, η ανανέωση και η νίκη -  επι- 
σημανε πως «ο σεβασμός και η α- 
γαπη στον Ανδρέα Παπανδρέου 
και στο ιστορικό του έργο, δεν θα 
μετρηθούν σήμερα με υψηλόφω
νους επικήδειους -  που δεν τους 
χρειάζεται -  ούτε με λόγους αποτί
μησης ενός ιστορικοί» μεγέθους 
που, έτσι κι αλλιώς, μας ξεπερνά *.

Ακόμη, στην ομιλία του ο Πρω
θυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδε
χόμενο -  εάν εκλεγεί πρόεδρος -  να 
υπάρξουν και ευρύτερες αλλαγές 
(χ α  κυβερνητικές) και μίλησε για 
«νέα εποχή» αλλά και για «αρχή 
μιας νικηφόρου έφοδοι» στο μέλλον, 
στον επόμενο αιώνα με το ΠΑΣΟΚ

Κώστας Σημ ίτης. Η ομιλία του προκάλεσε οξύτατες 
αντιδράσεις

01 ΑΡΙΘΜΟΙ...
ΣΕ 5.205 ανέρχονται τελικά οι σύνε
δροι, άπω: ανακοίνωσε ο γραμματέ
ας της Επιτροπής Δεοντολογίας και 
Τήρησης Καταστατικού, κ. Ν. Αθα- 
ναοάκης.

Σινολικά, τα μέλη που πήραν μέ
ρος σας προσυνεδριακές διαδικασίες 
ανέρχονται σε 155.624. Η Επιτροπή 
Δεοντολογίας πριν από τις εκλογές 
των συνέδρων εξέτασε ενστάσεις που 
αφορούσαν τις εγγραφές περίπου 
2.000 μελών και μετά άλλες 100 ενστά
σεις για διαδικαστικές -  κατά τους αι - 
τούντες -  παρατυπίες. Η Επιτροπή 
Δεοντολογίας, όπως ανακοίνωσε, πή
ρε τις αποφάσεις της είτε ομόφωνα εί - 
τε με ευρείες πλειοψηφίες.

στο τιμόνι των εξελίξεων».
Ακόμη, έκανε εκτενή αναφορά 

για το τι είναι, κατά τη γνώμη του, 
«αριστερή πολιτική», τονίζοντας: 
«Αριστερή πολιτική είναι να μάχε
σαι για να διευκολύνεις την προ
σαρμογή της οικονομίας μας στην 
παγκόσμια οικονομία, ιόστε να κά
νεις τη οικονομία της χώρας ικανή 
να επιβιώσει και να ανθήσει στο 
νέο πεδίο μιας διεθνούς αγοράς δί
χως σύνορα». Και πρόσθεσε με έμ
φαση πως «αριστερή πολιτική δεν 
είναι να δίνει μάχη οπισθοφυλα
κών για να υπερασπίσεις “κεκτη- 
μένα” μιας εποχής που ανεπιστρε
πτί παρήλθε»

ΠΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
Ο κ. Σημίτης, αφοί» μίλησε για 

τον επεκτατισμό τη ς Τουρκίας, τη ν 
,ανάγκη να υπάρξει «η ισχύς» της 
Ελλάδας ως αντιστάθμισμα της 
τουρκικής επιθετικότητας και την 
υποχρέωση η χώρα να 'χει συμμά
χους και όχι προστάτες, μίλησε για 
τις «δύο Ελλάδες».

Και τόνισε ότι υπάρχει «η Ελ
λάδα της δημιουργίας, της προό
δου και της αξιοπρέπειας» σε αντί
θεση με «τη ν Ελλάδα του “ωχαδελ- 
φισμού", της αυθαιρεσίας, της 
“αρπαχτής”, των ρουσφετιών. της 
συναλλαγής και της διαφθοράς, η 
“κοινωνία των κολλητών" ενα
ντίον τη ς κοινωνίας Των πολιτών».

Ο Πρωθυπουργός -  στην περί
πτωση που εκλεγεί πρόεδρος -  είπε 
ότι θα πολεμήσει κακά φαινόμενα 
του παρελθόντος: «συγκεντρωτι
σμό, υπερεξουσίες στην κορυφή, 
αρχηγισμό, διακρίσεις σε εχθρούς 
και φίλους, αφανείς ηγετικές ομά
δες και εμφανή εξοστρακισμό ορι
σμένων» Και δήλωσε ότι βασικός 
πόλος για την καθοδήγηση του Κι
νήματος θα είναι η Πολιτική Γραμ- 
ματεία. όπως την προβλέπει το Κα
ταστατικό.

Η ΕΚΛΟΓΗ
Ο κ. Σημίτης τόνισε ιδιαίτερα 

χθες ότι η εκλογή του ως Πρωθυ
πουργού από την Κοινοβουλευτι

κή Ομάδα έγινε με συγκεκριμένους 
όρους. «Η εκλογή δεν έγινε μόνο 
και μόνο γιατί υπήρχε ανάγκη για 
ένα διαχειριστή των κομματικών ι
σορροπιών και συμβιβααμιόν», αλ
λά «γιατί θέλαμε τη συνέχεια, την 
ανανέωση και τη νίκη του Κινήμα
τος στις επόμενες εκλογές».

Ακόμη, ο Πρωθυπουργός επι- 
σήμανε ότι έχει κάνει γνωστές τις 
θέσεις του από παλιά και κατηγό
ρησε όσους «διαπίστωσαν ότι ο πα
τριωτικός χαρακτήρας του Κινή
ματος κινδυνεύει», λέγοντας χαρα
κτηριστικά:

«Όπως διαχώριζε παλιά η Δεξιά 
τους πολίτες σε εθνικόφρονες και μη 
εθνικόφρσνες. διαχωρίζουν εμάς οι 
πατριώτες και μη πατριώτες».

Τέλος,ο Πρωθυπουργός σημεί
ωσε ότι «μια ψηφοφορία για να υ
πάρξει επιλογή μεταξύ περισσότε
ρων προσώπων -  για το αξίωμα 
του προέδρου και του Πρωθυ
πουργού -  δεν είναι προοίμιο διά
σπασης και πάντως όχι σε κάθε πε
ρίπτωση αρνητική».

Αλληλοουγχοονόμενες απόψεις για την ομιλία
ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ οα κριτικά σχόλια απαντούσε 
στην ομιλία Σημίτη η πλευρά των κ_κ Ακη 
Τσοχατζόπουλου κ α  Γερ. Αροένη, αλλά και 
γνωστά στελέχη που πρόσχεινται στις απόψεις 
τους, γεγονός που προκάλεσε ανταπάντηση α
πάτην πλευρό του Πρωθυπουργού.

Ο  επικριτές του π. Κ. Σημίτη υποστήριζαν 
τόοο σας ομώίες τους όσο χ α  στις κατ' ιδίαν 
συνομώίες τους, σα  ο Πρωθυπουργός:

•  Δίχασε το σώμα των συνέδρων με το ε- 
k6iO0!Ui0 ΐΐοζκιιττ^Π) ς,

-Πόλωοε το κλίμα μία μόλις ημέρα μετά την 
ψέο Παπανδρέου. αμφισοητω-χηόάα του Ανδρέα 

ντας. εμμέσως πλην σαφώς. την προσφορά 
(αναφορές σε ίντριγκες, οδσιφάνηακΑ ).

του κής

Πρστειντ «μονοκρατοςκκό» μοντέλο, ιυ 
γούμενος κάθε είδους διαδικασία σύνθεσης η 
πολιτικής συιιφωνίας, όπως έχουν προτείνει 
άλλα κορυφαία στελέχη και πέραν του αντιπά
λου του χ  Τσοχατζόπουλου.

-  Απέκλεισε, με το ύφος και τους χαρακτη
ρισμούς που χρησιμοποίησε, κάθε περιθώριο 
σύγκλισης.

-  Προβλημάτισε, όπως ειπώθηκε, για  η ς τε
λικές του επιδιώξεις καθώς και τα προσκείμε
να σ’ αυτόν στελέχη επέτονα» στους διαδρό
μους το συγκρουσιακό κλίμα

Ωστόσο. μεταξύ των στελεχών της κομματι-

, όπως έλεγαν, απα-
ξΐωαχάγι*«

-  ΛΧέρριψε κάθε είδους κριτική στην κυ
βέρνηση -  κόντρα σας αποφάσεις της Κεντρί 
κής Επιτροπής -  ακόμα χ α  για  τα εθνικά θέ-

υπάρχη και η εκτίμηση όα ο 
της «δεν έχη λογική εξόδου xm ρήξης» 

-όπω ς υποστηρίζουν άλλοι-αλλά αφήνηση- 
μείο επαφής Και αυτό, όπως λένε, είναι η δε

» όη θα αποδεχθεί όποιο αποτέλε
σμα βγει από to  Συνέδριο. Τα ίδια στελέχη ε
κτιμούν όα η απόνα δύναμης και μεγάλης ε
πιρροής που έδειξε π πλευρά Σημίτη είναι 
«πλαστή» (υπήρχαν μέλη της τεχνικής γραμ

ματείας και άσχετοι με το Συνέδριο που τον χει
ροκροτούσαν. έλεγαν).

ΉΡΕΜΗ ΔΥΝΑΜΗ»
Αντίθετα, υπερααπόδοξη εμφανίζεται η 

πλευρά Σημίτη, τόσο για το εύρος της επιρροής 
της (έκαναν λόγο για «έλεγχο» του 60-70% των 
συνέδρων) όσο και για  την α π ή χ η σ η ς  ομι
λίας του Πρωθυπουργού. «Η συντριπτική πλη- 
σνηώΐα nuv ouvéiow  fivcu âévo*
ibi" που θα επιβάλει χαι την ενότητα π» τη ν αλ
ληλεγγύη μεταξύ των στελεχών, που έχρ ανά
γκη το ΠΑΣΟΚ ».δήλωσε στα «ΝΕΑ» ο σύμβου
λος Τύποι» του Πρωθυπουργού χ. Γ. Παηαγιάς. 
«Οι ελάχιστοι που αντέδραοαν, πρόοθεοε, είναι 
μια πολύ μικρή μειοψηφία, η οποία αναγνώρισε 
στον «αυτό της τα όσα «έκρινε ο κ. Σημίτης».

Συνεργάτες του Πρνώτπουργου, απαντώ* 
ντας στους επικριτές του, τονίζουν όα  ο  π.2%ά>
τηςΗχείΓτό παλιό μκτξειΜνιρηιτιόφοπηπι μι 
ληση τη γλώσσα της αλήθειας και τ»ς ειλικρίνει
ας. Αλλωστε, προσέθεταν, καθαρή λύση σημαί

νει να λες την αλήθεια και να είσαι ειλικρινή;
Απάντηση δίνουν οι συνεργάτες του Πρω

θυπουργού και για  τις αναφορές του στο πα
ρελθόν. Ό λα, έλεγαν, έχουμε επικρίνει τα αρ
νητικά σημεία με επίσημες αποφάσεις, αλλά 
και εισηγήσεις και πρωτοβουλίες το» ίδιου του 
Ανδρέα Παπανδρέου. ΙΥ αυτό, συνεχίζουν, δεν 
θα επιτρέψουμε σε κανόναν την εκμετάλλευση 
του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. «Δεν θα επιτρέψουμε 
τη σκύλευσή του. Ο Α  Παπόνδρέου ανήκει στ 
όλους «αι η ανανέωση του ΠΑΣΟΚ αποτελεί 
την καλύτερη συμβολή στη μνήμη του».

OtÀPŒTINAHN
Νέο σημείο σύγκρουσης αναμένεται να α- 

ποτελέαα σήμερα η ψηφοφορία νιατη νόμιμό 
ποίηση των περίπου 300 αριστίνδην συνέδρων 
(πρώην βουλευτών και μελών της ILE χ α  των 
μελών του Κεντρικού Συμβουλίου της Ν. 
ΠΑΣΟΚ). Η πλευρά των «εκσυγχρονιστών* 
δεν επιθυμώ τη νομιμοποίησή τους σ' αντίθεση 
με την πλευρά της κομματικής νομιμότητας.

και τα σχόλιο

Η δήλωση του Κώστα Σημίτη 
προκάλεσε
αλληλοσυγκρουόμενες 
αντιδράσεις και από 
τους βουλευτές του κόμματος, 
οι οποίοι
με δημόσιες αναφορές τάχθηκαν 
υπέρ ή κατά

Οι «χειροκροτητές»

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
«Η γλώσσα της 
αλήθειας δεν μπορο 
να ενοχλεί»

Λ. ΑΠΟΠΌΛ1ΑΗΧ
«Τους ενόχλησε
ηεΛκρτνεω
του Πρωθυπουργού»

ΧΡ. ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ
«Ο Πρωθυπουργός 
έβαλε διλήμματα που 
αποπνέουν φασίζουσα δίχασε 
νοοτροπία» το Συνέδριο»

Κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
«Η ομιλία
του Πρωθυπουργού

Λ
•Οι αποδααμοσίες 
κατά του κ. Σημίτη 
δεν ήταν και 
τόσο αυθόαεμχς»

ΓΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΖ
«Πήρε
σααέτννΤ νΥ
ηγεπκό
προβάδισμα»

Ν. ΓΑΛΑΝΟΣ ΧΡ. ΚΟΚΚ1ΝΟΒΑΖ1ΑΗΧ
«Αν μας είχε πει στην «Η ομιλία 
Κανοβουλευτική Ομάδα δεν μος 
όσα είπε σήμερα δεν ικανοποίησε» 
θα είχε εκλεγεί
Πρωθυπουργός» τα κι

Τα τέσσερα λεπτά που... κράτησαν πολύ

ΔΙΧΑΣΜΕΝΕΣ ήταν οι 
απόψεις για το κλίμα ποι» 
επικράτησε κατά την 
προσέλευση του 
Πρωθυπουργού Κιίχπα Σημίτη 
στην αίθουσα του Συνεδρίου, 
μετά τις ιδιαίτερα θερμές 
εκδηλώσεις από πολλούς 
συνέδρους.
Τα επιτελεία των δύο 
υποψηφίων για την προεδρία 
έσπευσαν να ερμηνεύσουν το 
γεγονός διοχετεύοντας 
διαμετρικά αντίθετες 
εξηγήσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ
Κατά τους υποστηρικτές του κ. 
Τσοχατζόπουλου,η «άλλη» 
πλεύρά είχε στήσει 
«κλακαδόρους» και, όπως 
ισχυρίσΟηκαν, τον ρόλο αυτό 
έπαιξαν «οδηγοί και 
σωματοφύλακες υπουργών, 
στελέχη των πολιτικιάν 
γραφείων υπουργών και 
“εκσυγχρονιστών’’, αλλά και 
συνδικώ στές οι οποίοι είχαν 
παρεισφρήσει στο Συνέδριο με 
αυτό ακριβώς τον σκοπό, ως 
“παρατη ρητές"».
Σχετικά με τους συνδικαλιστές.

- ισχυρίσΟηκαν ότι «βάσει 
σχεδίου είχαν τοποθετηθεί στο 
κέντρο της αίθουσας, έτσι ώστε 
να υπερκαλύπτουν την αίθουσα

απο πλευράς εντυπώσεων». 
Στελέχη προσκείμενα στον κ. 
Σημίτη υποστήριζαν ότι «όλα 
αυτά αποτελούν φτηνές 
δικαιολογίες», κι ότι «το 
Συνέδριο έδειξε καθαρά την 
προτίμησή του στον 
Πρωθυπουργό .

ΜΑΧΗ
Σύμφωνα με πληροφορίες, 
έγινε μια μικρή μάχη μεταξύ 
των υποστηρικτών του κ. 
Σημίτη και τουκ. 
Τσοχατζόπουλου για το θέμα 
αυτό, καθώς και οι δυο πλευρές 
προσπάθησαν να βάλουν στο 
Συνέδριο οπαδούς τους, με την 
ιδιότητα του μέλους της 
«τεχνικής γραμματείας», 
(δηλαδή στελεχών του ΠΑΣΟΚ 
που διατίθενται για να 
βοηθήσουν στις λειτουργικές 
ανάγκες του Συνεδρίου).
Ο κατάλογος για την τεχνική 
γραμματεία συντάχθηκε από 
τον τομέα Οργανωτικού του 
ΠΑΣΟΚ, που είναι στα χέρια 
των «τσοχατζοπουλικών».
Οι «σημιτικοί» υποστηρίζουν 
ότι ο τομέας εξέδωσε μόνο 70 
κάρτες σε προσκείμενους στον 
κ. Σημίτη, ενώ σε 
προσκείμενους στον κ. 
Τσοχατζόπουλο εξέδωσε 
υπερδιπλάσιες...

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ μιλούσε ήδη επί 
αρκετή ώρα -  είχε αναπτύξει την πολιτική 
τον πλατφόρμα, την κυβερνητική πολιτι- 
κή χον ακολουθεί και θέλει να ακολουθή
σει. Το ενδιαφέρον των ουτνδρων χορν- 
φώθηχε μόλις ο  Κώστας Σημίτης έφθααε 
στο κεφάλαο τού «διά τούτα».

ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ
Η κρώτη φράση «ον δημκώργησι να- 

ραχήκι έκρηξη ήταν η αναφορά του στην 
«όψιμη ανησυχία ορισμένων» για κίνδυνο 
νέων συγκεντρωτικών πρακτι κών -  κροσ- 
διορ^ ρ ν ^ ^ ^ κ ρ ^ τ α ι^ γ ια  «μι^πλευ-

Ακολούθησαν τα γνώριμα ακό άλλους 
χώρους αω  τόπους «Ε 3Ε !»-κ ακολούθησε 
ο  ούνθημ ^ τάρέτ ιζιαςερύμοςοθηγείς».

κκΑ εςοιο-

Κ Χ
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τιέται: «Πότε προχωρήσαμε στην ψήφιση 
τον κανονισμού της Κανοβουλενηκής 
Ομάδας, στην μεταφορά εξουσιών στο 
προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, 
στην κατάργηση διορισμένου διευθυντή, 
στην εκλογή των κοινοβουλευτικών εκπρο
σώπων... Πού ήσαν οι σύντροφοι που σήμε
ρα ανησυχούν για τη συλλογικότητα τόσα 
χρόνια; Τι έχαναν; Η ενότητα δεν προκύ
πτει από φεσυδαρχιχά σχήματα...».

Η απάντηση της πλευράς που θεωρεί ε
αυτόν θιγμένο είναι δυναμική -  όρθια φω
νάζει, κουνώντας τις γροθιές: «Ανδρέα, 
ζεις, εσύ μας οδηγείς».

ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ (ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑ)
Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει την 

πρόθεσή τον να διεκδίκηση τη θέση του 
προέδρου, τάοπακ «ατά των πολυκέφα
λων σχημάτων a w  είναι «συνταγή αχοτν- 

η_. οίχνω τη βόμβα «Εφόσον δεν 
μρ*τδρ«»Ε_ θα παραιτηθώ από 

Οι αποδοκιμασίες των 
συνέδρων της πλχνοάς Τσοχατζόπουλου 
είναι έντονες -  κι ακόμη πιο έντονη είναι η 
κραυγή «αίσχος» χω  το σύνθημα «Α- 
ντρέα, ζης, εσύ μας οδηγείο». Ο Κώστας 
Λαλιώτης ακουμπά και τα δυο του χέρια 
στο κεφάλι-μοιάζη να μην μπορεί να πι-

στέψει το θέαμα που αντικρύζει.

ΠΡΑΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
\εν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτύρε- 

στι-. f in  ο Πρωθυπουργός, διευκρινίζο
ντας πως το ίδιο ισχνά για  οποιονδήποτε 
άλλον -  «όποιος χι αν εκλεγεί, να ή  ναι 
πρωθυπουργός χαι να με αντικαταστή
σει». Τα χειροκροτήματα της πλευράς Ση
μίτη συνταράσσυν την αίθουσα. «Είσαι 
χαι θα είσαι ο Πρωθυπουργός», φωνάζουν 
όρθιοι. Όρθιοι ávai η  οι περισσότεροι υ
πουργοί -  χροεξάρχσντος του Βαγγέλη 
Γιαννόπσυλον, που παροτρύνει  την χαθή- 
μενη δίπλα του Βάσ» Παπανδρέου να σ«)- 
κωθεί και αυτή. «Να κρίνετε τον πσΟόυα με 
βάση το παρελθόν του» ζητά ο Κώστας Ση
μίτης λίγο πριν κλείσει την ομιλία του.

Ο Πρωθυπουργός απομακρύνεται από 
το βε)μα χαι παίρνα τη θέση του στο προε
δρείο. Ούτε ένα μύλος του Εχτελεσηκού
ΓοαΦείου δεν νηοοκοοαί -  η  o nóvoc που 
του οΦίγγω το χέρι είναι ο Μιλτιάδης Πα· 
καίωόννου. Στους διαδρόμους δημιουρ- 
γούντω κάνα δυο επεισόδια-σπρωξίματα 
πω σγνωντές Τοήμαιυοχεδοντηςοιβου-

« » / » y  δηλώσεις στα μικρόφωνπ
χω κάποιοι για ης^. «γιάφκες» τους^
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Μοιρασμένες οι ομ Αίες των συνέδρων
Μ οιρασμένοι ήταν οι ομιλητές 
την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου  
του Π ΑΣΟΚ. Οι τοποθετήσεις 
όλων ήταν επηρεασμένες θετικά ή 
αρνητικά από την 
κατηγορηματική δήλωση του 
Π ρω θυπουργού ότι θα  
παραιτηθεί α ν δεν εκλεγεί 
πρόεδρος, αλλά και ο ι έν τ ο ν ε ς ' 
επικρίσεις του γ ια  τον τρόπο  
λειτουργίας του κόμματος.

Ν ΑΙ στις συλλογικές λειτουργίες, όχι 
στους «διακριτούς ρόλους», είπε ο κ. Στ. 
Μπένος, που τόνισε ότι σε αντίθετη πε

ρίπτωση θα κυριαρχήσουν οι προσωπικοί αντα
γωνισμοί.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ομιλία του κ.
Γ. Καψή, ο οποίος χειροκροτήθηκε θερμά από 
μεγάλο μέρος των συνέδρων, όταν είπε επί λέξει: 
«Δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να ε
κβιάσει το Συνέδριο. Γιατί δεν νόμιζα οκ,Κ . Ση
μίτης ότι είμαστε ένα σύνολο ευτελών που γλεί
φουν την εξουσία». Και πρόσθεσε: «Στο Π ΑΣΟΚ 
είμαστε όλοι στρατιώτες και δεν έχα κανένα δι
καίωμα να παραιτηθεί».

Έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό άσκη-. 
σαν οι κ.κ. Χρ. Παπουτσής και Π. Οικονόμου. 
Μάλιστα, ο κοινοτικός επίτροπος τόνισε με έμ
φαση: «Το δίλημμα δεν είναι Τσσχατζόπουλοςή 
Σημίτης, είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας, η φυσιο
γνωμία και η πολιτική ταυτότητα του Κινήμα
τος. Το Π ΑΣΟΚ δεν παρα δίδεται σε κανέναν. Το 
Π ΑΣΟΚ αντιστέκεται και δεν συμβιβάζεται. 
Και δεν μπορούν ορισμένοι που επαγγέλλονται 
τον εκσυγχρονισμό να χρησιμοποιούν παλαιό-. 
κομματικές μεθόδους».

Ο κ. Π. Οικονόμου τόνισε ότι «η απόφαση 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν μας εμπόδι
ζα  να πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση στο Συνέ
δρια  Μια μικρή μειοψηφία πρότανε στον Πρω
θυπουργό να γίνει και πρόεδρος. Ένα κομμάτι 
δηλαδή του ΠΑΣΟΚ θέλη να μας οδηγήσει στην 
ήττα Εμείς όμως θέλούμε όλο νίκες».

Υπέρ των θέσεων του κ. λχη  Τσοχατζόπου- 
λου τάχθηκε ο κ. Ν. Σηφουνάκης, ο οποίος είπε 
μεταξύ άλλον ότι «άλλο είναι η κυβέρνηση και 
άλλο το κόμμα χ α  θα πάμε καλά αν υπάρξουν οι 
διαχριτές εξουαίες και οι ξεχωριστοί ρόλοι».

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ: 12 το μεσημέρι

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 
10.15 το βράδυ'

ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Κώστας Σημίτης

ΚΛΙΜΑ: Νοσηρό, παρά τον δυνατό ...κλιματισμό

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ: Κατά διαστήματα, έντονη

ΕΝΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Μετά το μεσημέρι, αρκετή

ΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «Δεν θα οφήσω κανένα κέρατά 
να διαταράξπ την ενότητα του ΠΑΣΟΚ» (Β. Γιαννόπουλος, 
στα κανάλια έξω από την αίθουσα του Συνεδρίου)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΓΟΡΑ: Νερό, μικρό μπουκάλι___

ΣΥΝΘΗΜΑ: Το ΠΑΣΟΚ είν* εδώ, ενωμένο, δυνατό 
_________ - με χαροκράπρ α  και ποδοβολητό _
ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ο κ. Β. Γιαννόπουλος σκουντάει την 
κ. Βάσω Πτχκτνδρέου, για να χειροκροτήσει τον κ. Σημίτη όρθια, 
όπως ο ίδιος - και όχι απάτην θέση της

ΣΥΝΘΗΜΑ ΣΗΜΙΤΙΚΩΝ: Είσαι και θα είσαι ο Πρωθυπουργός 

ΣΥΝΘΗΜΑ ΑΚ1ΚΩΝ: Οοουυυυ, αίσχος - αίσχος 
ΕΛΕΙΨΕ: Η διάθεση για ενότητα ÏÏLΤΑ ΝΕΑ

Στο ίδιο κλίμα ήταν και ο βουλευτής Αρτας κ. 
θ . Κολιοπάνος, ο οποίος τόνισε ότι ο Πρωθυ
πουργός τοποθετήθηκε με ειλικρίνεια

Πάντως, όλοι οι ομιλητές, ανεξαρτήτως εάν 
συμμερίζονταν τις απόψεις του κ. Κ. Σημίτη ή 
του κ. Α. Τσσχατζόπουλου, τόνιζαν ότι σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να διασφαλισθεί η ενότητα 
στο ΠΑΣΟΚ και να δημιουργηθσύν όροι για  τη 
νίκη του σας εκλογές.

*

Σκληρή κόντρα για την εκλογή προώοείον
ΜΙΑ ΣΚΛΗΡΗ χάντρα που οδήγησε 
σε προσωρινή αποχώρηση από τη συ- 
νεδρίαση ισν Εκτελεστικού Γραφεί
ου (πριν από την έναρξη του Συνε
δρίου) «ου χ. Αχ. Καχλαμάνη είχε 
προηγηΜ της ομόφωνης απόφασης

προε-

άλ-
Eguaoé Γραφεί

χής υποστήριξης να φωνάζει βγαίνο
ντας: «Δεν αντέχω, φεύγω. Πρέπει να 
με υπολογίζετε».

Ο πρόεδρος της Βουλής καρέ μεί
νε για χάνω από μισή ώρα έξω, στους 
διαδρόμους, μαζί με συνέδρους. Γ  έ
να πηγαδάκι κάποιος τον πλησίασε 
π »  τον ρώτησε «πώς βλέπει να πή
γα ινα  το Συνέδριο» που επρόχειτο 
αε λίγο να αρχίσει. «Να πάμε κόντρα 
στους μηχανισμούς», απάντησε ο  x

ανέλαβε ο χ. 

του Σταδίου

επέ- 
του Ε.Γ. 

χροτά-

μέρες από α ς 2-3 βασικές «τάσεις». 
Το προεδρείο, που τελικά εγκρίθηκε 
ομόφωνα, προτάθηχε σας 5J0 το α
πόγευμα χαι το αποτελούν οι κ.κ. Γ. 
Σουλαδάχης. Ν. Αθανασάχης. N. Α- 
χριάδης, Κ. Γείτονας. Δ. θάνος. 
θαν. Παπαγεωργίου, Γ. Φλωρίδης. 
Κ. Κουλούρης, Γ. Κουτοούχος, Γ. 
Μαγχριώτης, Γ. Νικολάου και οι κυ
ρίες Ιωάννα Πανοπούλου, Ειρήνη 
Λαμχράχη χ α  Τώνια Αντωνία. Αν 
χ α  εκτός πρότασης του Ε.Γ., ο χ. Γ. 
Σουλαδάχης πρότανε χ α  τον Γιώρ
γο Παπανδρέου, πρόταση που έγινε 
ομόφωνα δεχτή.

«Ελπίζω να μ 
ομόφωνη απόφαση του !

οχ. Γ.

δρου.

τηςο- 

προέ-
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Η ΠΟΛΩΣΗ ήταν η... μεγά
λη κυρία επί της υποδοχής 
στο 4ο Συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ -  κι η παρουσία 
της ήταν αιοθητή, ώρες 
πριν από την κρίσιμη ομι
λία του Κώστα Σημίτη: την 
αισθανόσουν στα βλέμματα 
που αντήλλασσαν στελέχη 
μεταξύ τους, στον τρόπο 
που οι νεοαφιχΟέντες απλοί 
σύνεδροι της επαρχίας έψα
χναν τους «δικούς τους», 
στη χωροταξική κατανομή 
εντός της αχανούς α ιθού
σης του Συνεδρίου, στα α- 
σ ιειάκ ια  που έλεγε ο ένας 
σύνεδρος στον άλλο -  και, 
κυρίως, στα χωριστά πηγα 
δάκια που θριάμβευαν 
στους διαδρόμους.

Έ πειτα , η πόλωση άρχι
σε να μετριέται -  στα χειρο
κροτήματα που εισέπραξαν 
κατά την είσοδό τους οι δύο 
μονομάχοι, ο Π ρωθυπουρ
γός πρώτα κι ο Ακης Τσο- 
χατζόπουλος στη συνέχεια, 
ο οποίος εισήλθε μαζί με τα 
μέλη του Εκτελεστικού Γρα
φείου. Ο ι επιτελείς των δύο 
ομάδων προσπαθούσαν να 
υπολογίσουν τα ντεσιμπέλ 
που έλαβε ο καθένας -  ναι, 
κι οι δύο πλευρές έβγαζαν 
τους εαυτούς τους νικητές.

Υπήρχε και π ιο  απλός 
τρόπος μέτρησης: ο αριθμός 
των συνέδρων που επ ιδει
κτικά χειροκρότησε μονάχα 
τον εκλεκτό του -  κοιτώ 
ντας, μάλιστα, γύρω , να βε
βαιωθούν πως τους βλέ
πουν φίλοι και αντίπαλοι. 
«Σε βλέπω πότε χειροκρο- 
τάς», πέταξε σκωπτικά ένας 
σύνεδρος σε κάποιο γνωστό 
του, δυο σειρές πιο μπρο
στά.

Υ πάρχουν, όμως, κι αυ
τοί που απέφυγαν την...

πρωταγωνίστρια του Συνε
δρίου. Όπως ο ΠαναγιυΥτης 
Καψαλός, από τη Μεταμόρ
φωση, που παρακολούθησε 
με προσήλωση το αφιερω
μένο στον Ανδρέα Παπαν- 
δρέου φιλμ που πρόβαλαν 
οι γιγαντοοθόνες -  «η Ιστο
ρία γράφεται κι από τους 
παλιούς κι από τους και
νούργιους, γράφεται από ό
σους θέλουν να τη συνεχί- 
σουν», λέει ανάβοντας ήρε
μα το τσιγάρο του. Κοιτά το 
μπλοκ για  σημειώσεις που 
κρατάμε -  «εσείς, πάντως, 
πρέπει να ξέρετε ότι ο Α- 
ντρέας έδωσε ελευθερία 
στην πένα». Σε καμιά στιγ
μή, πάντως, δεν είπε κάτι 
που θα τον κατέτασσε σε 
κάποιο από τα δυο στρατό
πεδα.

Οι εταιρείες κινητής τη
λεφωνίας θα ένιωθαν πραγ
ματικά υπερήφανες βλέπο
ντας τους 5.000 και πλέον 
συνέδρους του ΠΑΣΟΚ. 
Π ερίπου ένας στους δυο 
κρατούσε μια μικρή ή μεγά
λη συσκευή -  και για  τους 
περισσότερους χρησίμευε 
ως πομπός ή ως δέκτης για 
παρασκηνιακές διαβουλεύ- 
σεις.

Το αφιέρωμα στον Αν
δρέα Παπανδρέου δημι
ούργησε προσωρινά μια 
ψευδαίσθηση -  πως ίσως υ
πάρχουν πράγματα που 
μπορούν να εκδιώξουν τον 
διχασμό από το Συνέδριο. 
Π ράγματα όπως η μέχρι τώ
ρα πορεία του ΠΑΣΟΚ, το 
κοινό παρελθόν, οι στιγμές 
που σηματοδοτεί η φωνή 
της Μ αρίας Φ αραντούρη, η 
συμπαράσταση όλων στον 
Γιώργο Π απανδρέου. Ίσως 
αυτό να ήταν κι ο στόχος 
του ιθύνοντος νου, του Κώ-
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► ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

στα Λαλιώτη, -  η διάψ ευ
ση, όμως, ήρθε μάλλον γρή
γορα, λίγη ώρα μετά τη σι
γή που τηρήθηκε στη μνή
μη του ιδρυτού του Κινήμα
τος.

Η ομιλία του Κώστα Ση
μίτη έμοιαζε να ήταν η α
φορμή, το πρόσχημα που 
περίμεναν τα δύο αντίπαλα 
στρατόπεδα γ ια  να εκδηλώ
σουν, να απελευθερώσουν 
τα αισθήματα τους -  τα ου-, 
δόλιος τρυφερά γ ια  τον α 
ντίπαλό τους. Ε ίναι γ ι’ αυ
τό που τόσον οι παροτρύν
σεις του Πρωθυπουργού ό
σο χ ι εκείνες του προεδρεύ- 
οντος Γιάννη Σουλαδάχη 
δεν βρήκαν ανταπόκριση.

Σε όλο αυτό το κλίμα δεν 
μπορούμε να ξέρουμε τι 
σκεπτόταν η μικρή Αμα
ρυλλίς -  τεσσάρων μόλις 
χρόνων, συνόδευε τη μαμά

Από τη Βόννη, την Κρήτη και την Πάτρα
ρος στο Συνέδριο. «Κάποιοι 
πρέπει να σννέλθσυν -  να 
χάψουν να βλέπουν το 
ΠΑΣΟΚ .  σαν τσιφλίκι 
τους», λέει η Σαμιώασσα 
συνδιχαλίστρια. «Δεν είμαι 
ρατσίσιρια, αλλά δεν » έ 
πη να μας βλέπουν, εμάς, 
τη όαση, (κγυ (ιλΟγαογχι α- 
πό Γύφτους», λέει η χ. Κρη
τικού. Μέλος του ΠΑΣΟΚ 
από το1974, όταν τη ρωτού
με n  το διαφορετικό βλέχα 
σε τούτο το Συνέδριο, χαμο- 

.γτλά αμήχανα: «Να, τώρα 
που σταμάτησαν οι διορι
σμοί, λείπουν νολλΗ . κά
ποιοι που περίμεναν να διο
ρίσουν τα WWW τους, αν
θρώπινο είναι α υ τό -χ ία ς 
έβλεπαν το ΠΑΣΟΚ σαν 
γραφείο ευρέαεως εργα
σίας».-

933 εχατ. όραψές στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ του ΠΑΣΟΚ 
είναι... συν! Έ χει 933 εκα
τομμύρια δραχμές, όπως δή
λωσε χθες στο Συνέδριο ο 
βουλευτής κ. Χρηστός Σμνρ-
λήφ ί

Ο βουλευτής Αιτωλοα
καρνανίας παρουσιάζοντας

στοιχεία από την οικονομι
κή δραστηριότητα τσι 
ΠΑΣΟΚ, όπως αυτά έχουν 
καταγραφή από αρμόδια ε
πιτροπή ίου κόμματος στην 
οποία συμμετέχουν οι χ,χ. Κ 
Γείτονας χαι Γ. Δασκαλά 
χης, είπε ακόμη ότι από τγ

*94 (Γ Συνέδριο) ο «τζίρος»

Από αυτά ένα τμήμα 
«πήγε» για νβ πληρωθούν

». ενώ
ήβηχε σας

ΕΙΝΑΙ οργανωμένη στο 
ΠΑΣΟΚ αχό 17 ετών. Δούλεψε 

για πολλά χρόνια δίπλα στον αείμνη
στο Πέτρο Μόραλη χαι συνεργάστηκε 
πολλές φορές με τον Γιώργο Γεννημα- 
τά, τον οποίο θαύμαζε χαι θεωρούσε α 
διαφιλονίκητο διάδοχο του Ανδρέα 
Παπανδρέου.'

Η Χριστίνα Μαρχάχη εδώ χαι δύο 
χρόνια ζα στη Γερμανία. Εργάζεται 
στο εκπαιδευτικά τμήμα της ελληνικής 
πρεσβείας στη Βόννη χαι είναι γραμ
ματέας της τοπικής οργάνωσης του 
ΠΑΣΟΚ στην περιοχή . Μαζί με άλλους 
21 συντρόφους της εξελέγηοαν αντί- 
xQOOfoxoi της ofAoyrvtuî  στο ¿w t-

Δηλώνει όη χάνω από όλα είναι με 
το πόμμα κσι δεν επιθυμεί αε πε
ρίπτωση να τεθεί αε κίνδυνο η ενότητά

·ί«ιΤ

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ Όθωνας είναι 
μηχανολόγος - μηχανικός. Έχει 

σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Πά
τρας χαι κατάγεται αχό το Ρέθυμνο ό
χου χαι ζα. Οργανώθηκε στην ΠΑΜΚ-  
μαθητικό κίνημα του ΠΑΣΟΚ -  όταν ή
ταν 15 ετών χαι αχό τότε δεν έχα εγκα
ταλείψει χοτέ την Οργάνωση.
Ο 33χρσνος μηχανολόγος είναι πατέρας 
δύο παιδιών χαι έχα διατελέσα νομάρ
χης στο Ηράκλειο Κρήτης. Στηρίζει τον 
λχη Τσοχατζάπουλο γιατί πιστεύει άα 
μόνο η συλλογική ηγεσία μποοεί να δια
σφαλίσει ενότητα χαι συνέχεια στο 
ΠΑΣΟΚ.

Δεν χρύβα την ενόχλησή του για την 
ομιλία του χ,Κ. Σημίτη: «Με χροχάλεαε 
ο Πρωθυπουργός — λέει — χαι διέψευοε 
ας ελπίδες όα τη Δευτέρα θα έβγαιναν 
ενωμένα στην κοινωνία τα κορυφαία 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ».

____  Ο 45ΧΡΟΝΟΕ Γιώργος Βιδά-
λης είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 

στην Πάτρα χαι ήταν χαντα - όπως λέει 
-  θερμός υχοστηριχτήςτου Κώστα Σημί- 
τη.

Είναι πατέρας δύο παιδιών που 
σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο χαι ερ
γάζεται ως εργατοτεχνίτης στο Πανεπι
στημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

«Κοιτάξτε -  λέει -  το ΠΑΣΟΚ προσέ- 
φερε πολλά τη ν τελευταία 2θετία στη χώ
ρα, αλλά ο τρόπος λατουργίας του χρέ- 
χα  πλέον να αλλάξει».

Ο χ  Γ. Βιδάλης συμφωνεί απόλυτα 
με τα όσα είχε ο Πρωθυπουργός χαι α
πορεί -  όπως λέει - «γιατί χάχοιοι ενο
χλήθηκαν, αφού όσοι ζσύμε μέσα στο 
ΠΑΣΟΚ γνωρίζουμε όα αυτή είναι η α
λήθεια». Εμφανίζεται βέβαιος για τη νί- 
πη «ον χΚ . Σημίτη γιατί μπορεί να δια
σφάλισα την ενότητα.

Κώστας
Σκανδαλίδης:

(δικαιολογείται 
γιο την επιλογή 

του να χρησιμοποιήσει 
ένα κομμάτι από το 
«Πνευματικό Εμβατήριο» 
του Σικελιανού) 
«Ψάχνοντας για έναν 
επίλογο (...) δεν μπορώ 
παρά να γίνω 
παραδοσιακός και 
συγχωρήστε μου το αυτό, 
αν είμαι παλαιομοδίτης».

>
Χρηστός
Μαγκούφης:
(ο βουλευτής, αμέσως μετά 
την ομιλία τουκ. Κ. 
Σημίτη, τάσοεται υπέρ των 
διακριτών ρόλων και 
διαπιστώνει για τον 
Πρωθυπουργό)
«Είναι πολιτικός νάνος».

Γιάννης Μαγκριώτης:
(το μέλος της Κ.Ε., για τη ν 
ομιλία του κ. Κ. Σημίτη) 
«Ανέλαβε την προσωπική 
του ευθύνη απέναντι σιο 
ΠΑΣΟΚ. Την ευθύνη 
όμως του ΠΑΣΟΚ θα 
αναλάβει το σύνολο του 
Συνεδρίου».

Θόδωρος
Κοκκελίδης:
(εν μέσω αντιμαχόμενων 
συνέδρων, στους 
διαδρόμους του Σταδίου) 
«Το Συνέδριο τώρα 
αρχίζει...».

I
Λάζαρος Κολλάρης
(σύνεδρος από τη 
Φλώρινα, για την ομιλία 
του Πρωθυπουργού)
«Τι είπε; Είπε αλήθειες!».

»
Άγνωστος σύνεδρος:
«Δεν χρειαζόμαστε 
εκσυγχρονιστές ούτε 
πριονιστές».

I
Γιώργος Κοράτσης:
(ο επί των εκλογικών 
συνεργάτης του Ανδρέα 
Παπανδρέου -  για το 
κλίμα του Συνεδρίου) 
«Από δω χαι πέρα, ο θεός 
βοηθός!·.

I
ΑπόστολοςΚσκλομόνης:
(προαερχόμενος στον 
χώρο του Συνεδρίου του 
ζητείται δήλωση από τους
ι/η /
«Δεν θα μιλάμε σας 
ρούγες».

Α -  - %  r  .
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Συλλυπητήρια απά όλους στον Γ. Παπανδρέου
Θερμή υποδοχή είχε ο υπουργός  
Π αιδείας Γιώργος Π απανδρέου  
από το Συνέδριο. Έ φ θασε  
καθυστερημένος, την ώρα που  
προβαλλόταν το φιλμ για  τον 
πατέρα του, και οι σύνεδροι τον 
αποθέωσαν.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ, φανερά χαταβεβλημένος, 
κάθησε στην πρώτη σειρά, σε μια κα
ρέκλα που του έδωσαν, μπροστά από 

την εξέδρα που είχε διατεθεί για τις ξένες αντι
προσωπείες. Και δέχθηκε τα ειλικρινή συλλυ
πητήρια συνέδρων αλλά και ξένιον αντιπρο
σώπων.
•  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Βουλής Απόστολος Κα- 
κλαμάνης «δεν άντεξε» και αποχώρησε από την 
τελευταία συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γρα
φείου, χθες το πρωί πριν από τη ν έναρξη του Συ
νεδρίου. Τι δεν άντεξε; «Τα παζάρια για το ποι
ος θα μετάσχει στο Προεδρείο και σε ποια ομά
δα θα ανήκει. Εγώ δεν έχω ούτε ομάδα ούτε φι
λοδοξώ να κάνω», έλεγε εμφανώς οργισμένος 
στους διαδρόμους, κάτω από τις εγκαταστάσεις 
του Ολυμπιακού Σταδίου, όπου «είχε βγει να 
πάρει αέρα».

Οι άλλοι πάντως έμειναν, και απ’ ό,τι φάνη
κε στη συνέχεια (όταν επέστρεψε και ο κ. Κα- 
κλαμάνης) τα πήγαν καλά Διότι το Προεδρείο 
εγκρίθηκε... δια βοής!

•  ΠΕΝΤΕ η ώρα το πρωί ξύπνησε χθες ο γραμ
ματέας της Κ.Ε. Κώστας Σκανδαλίδης, αλλά ό
χι για να~ ανοίξει τις πύλες του Συνεδρίου. Α
πλώς δεν είχε ολοκληρώσει την συγγραφή της 
ομιλίας του. Την βασάνισε πολύ είναι αλήθεια, 
γιατί δεν πρόλαβε να παραστεί στη συνεδρία
ση του Εκτελεστικού Γραφείου. Και στο Ολυ
μπιακό Στάδιο έφτασε μετά ας 12 το μεσημέρι, 
αρκετά αγχομένος, αλλά έχοντας κάνει καλή 
δουλειά

Ετσι τουλάχιστον αποδείχθηκε, αφού κατά 
τη διάρκεια της ομιλίας του διακόπηκε πολλές 

; από τα θερμά χειροκροτήματα των συνέ-Φ°Ρ*<

•  ΜΙΑ μικρή κοιτούσε στα μάαα τον Κώστα 
Λαλιώτη, όταν έκανε τον πρόλογο για  το φιλμ με 
την πορεία του Ανδρέα Παπανδρέου. Και στο 
τέλος της ομιλίας του, όταν εκείνος έλεγε όα  
«θυμηθήκαμε ό,τι αγαπήσαμε περισσότερο στη 
ζωή *, χειροκροτούσε ίσως η ο  πολύ από τον κα
θένα Ή ταν η δεσποινίς πια. Νίκη Ααλιώτη, στο 
πλευρό της μητέρας της Μαρίνας,
•  Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ίσως εύθ υμη στιγμή της συ- 

ι Εκτελεστικού Γραφείου ήταν ό-
τα 
να

ιβδρίασηςτουΙ

ντριπό δρόμο της πόλης. Πού είναι το εύθυμο 
του πράγματος Στο όα με πρόταοη ενός Μητοσ- 

ιαούδημορκού συμβούλου μετονομάζεται*
ι_ πατρικό

σπίτι του Κενν.Μηνσβνάχη!
•  ΚΑέΩΝΚουλσόρης και Γιώργος Δρυς κάθτ|- 
αανμαζί « π  από η ς  θέαεκ οαπές παρακολού
θησαν τις στιγμές της έντασης στην αμΩΙα του

ερμηνείες Ο Κ. 
στονΤ. Αρτε

____γυρίζοντας είπε
: «Ηδες ο  πόομος; Θα καταψηφί

σει». Και ο  Δρυς «Την πλησψηφία πάντως την 
έχαοΐήμίτης».

Γιώργος 
Παπανδρέου.
Αποθεώθηκε 
από τους 
συνέδρους 
στην είσοδό 
του και δέχθηκε 
συγκινημένος 
τα
συλλυπητήρια 
όλων των 
παρευρισκομί- 
νων και ειδικά 
των ξένων 
αντιπροσω
πειών

Πρόβλημα η εγκατάσταση 
τον ετατελείον Σημίτη
«ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ* έστησαν τα 
επιτελεία των δύο μονομάχων 
στο εσωτερικό των εγκαταστά
σεων του Ολυμπιακού Σταδί
ου, προκειμένου από εκεί να ε
λέγχουν την κατάσταση, να δί
νουν κατευθύνσεις στους, δι- 

,κούς τους, και να μπορούν τα 
ηγετικά τους στελέχη να συ
σκέπτονται.

Το επιτελείο του Πρωθυ
πουργού Κώστα Σημίτη έκα
νε... «κατάληψη» στα γραφεία 
του προέδρου του Δ.Σ. και του 
γεν. διευθυντή του Ολυμπια
κού Σταδίου. Εκεί εγκαταστά
θηκαν τηλέφωνα, κλειστό δί
κτυο τηλεόρασης, φαξ και ειδι
κή γραμματεία

Η εγκατάσταση του επιτε
λείου Σημίτη στα συγκεκριμέ

να γραφεία προκάλεσε... πολί
τικο πρόβλημα και απασχόλη
σε και το Εκτελεστικό Γρα
φείο. Ο υπεύθυνος Κινητοποι
ήσεων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος 
Παναγιωτακόπουλος, είχε 
προβλέψα για τον κ. Σημίτη 
και το επιτελείο του ειδικό 
γραφείο με όλες τις διευκολύν
σεις. Το γραφείο αυτό δεν δέ
χθηκε να το χρησιμοποιήσει ο 
κ. Σημίτης, άνθρωπος του ο
ποίου ειδοποίησε τον κ. Πανα- 
γιωτακόπουλο χθες το πρωί.

Ο κ. Παναγιωτακόπουλος, 
φανερά ενοχλημένος, ειιφανί- 
σθηκε στο Εκτελεστικά Γρα
φείο και... κατήγγειλε το γεγο
νός!

Παρ' όλα αυτά δεν δημι- 
ουργήθηκε κανένα πρόβλημα

με το ειδικό γραφείο που χρη
σιμοποιεί το επιτελείο του Α. 
Τσοχατζόπουλου. Το γραφείο 
αυτό, στον πρώτο όροφο των ε
γκαταστάσεων του Ολυμπια
κού Σταδίου, χρησιμοποιούσε 
ο Τομέας Κινητοποιήσεων και 
το διέθεσε στον κ. Τσσχατζό- 
πσυλο. Το γραφείο διαθέτει 
κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, 
πολλά τηλέφωνα και φαξ και, 
το κυριότερο, δεν είναι εύκολα 
προσπελάσιμο στον πολύ κό
σμο...

Αντίθετα, για τα υπόλοιπα 
μέλη του Εκτελεστικού Γρα
φείου, τα γραφεία που έχουν 
διατεθεί είναι στο υπόγειο των 
εγκαταστάσεων του Ολυμπια
κού Σταδίου, και φυσικά εί
ναι... ανοιχτά σε όλους...

»

Μετέχει ως 
αριστίνόην και 
οΣ πνριούνης
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ μετέχει ως 
τακτικός σύνεδρος και ο ανε
ξάρτητος βουλευτής Κυριά
κος Σπυριού νης.

Η παρουσία του κ. Σπυρι- 
ούνη συζητήθηκε δεδομένοι» 
ότι ο βουλευτής είχε τεθεί ε
κτός Κοινοβουλευτικής Ομά
δας ΠΑΣΟΚ με απόφαση του 
Ανδρέα Παπανδρέου (είχε ε
πιτεθεί κατά της κ. Δ. Λιάνη 
και του λεγάμενου πρώθυ- 
πουργικού περιβάλλοντος, με 
αφορμή τα γεγονότα της Πά- 
τμου).

Προς στιγμήν δημιουργή- 
θηκε θέμα, για το αν ο κ. Σπυ- 
ριούνης είχε το δικαίωμα να 
μετάσχει των εργασιών του Συ
νεδρίου, δεδομένου ότι δεν υ
πήρξε απόφαση του Ανδρέα 
Παπανδρέου να τον επανε- 
ντάσσει στην Κοινοβουλευτι
κή Ομάδα.

Αρμοδίους διευκρινίσθηκε 
ότι ο στρατηγός Σπυριούνης 
δεν επανεντάχθηκε στην Κ.Ο 
του ΠΑΣΟΚ κι ότι μετείχε του 
Συνεδρίου με την ίδια απόφα
ση του Εκτελεστικού Γραφεί
ου με την οποία στο Συνέδριο 
μετέχουν ως αριστίνδην σύνε
δροι οι πρώην βουλευτές και 
ευρωβουλευτές του Κινήμα
τος.

Κομφούζιο με τις θέσεις
ΔΥΣΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΑ προκάλεσε 
η οργάνωση του Συνεδρίου. Τα τε
λευταία γεγονότα φαίνεται επηρέ
ασαν αρνητικά τον Τομέα Οργα
νωτικού του ΠΑΣΟΚ, που είχε πα
ράδοση καλών οργανώσεων στις 
εκδηλωθείς του Κινήματος.

'Ετσι παρατηρήθηκαν σοβαρά 
προβλήματα στην αίθουσα του Συ
νεδρίου, όπου δεν υπήρχαν προκα- 
θορισμένες θέσεις και καθένας κα
θόταν όπου ήθελε, με αποτέλεσμα 
να δημωυργηθεί ένα απερίγραπτο 
κομφούζιο με βουλευτές και υ
πουργούς που δεν είχαν θέση να 
καθηοουν και με άλλους πσυ δια-

Κανείς όεν άκονγε τους εκπροσώπους των κομμάτων

Χωρίς επιτυχία.

ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ εμπειρία -  από το *74 -  
είχαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων στους 
χαιρετισμούς που απηύθυναν χθες στο 4ο
ΣυΛ^ριοτου ΠΑΣΟΚ. Ηταν η άόγμή με
τά τηνοιαλία του Π ρωθΐ'ΐι >)1/ούπουείχε 
πρσκαλέσει ποικίλες -  θετικές και αρνητι
κές -  αναδράσεις και όλοι μ σύνεδροι εί
χαν στήσει πηγαδάκια!

Ματαίως ο προεδρεύων Γιάννης Σου* 
λαδάκης ζητούσε από τους συνέδρους να 
σεβαστούν τους ομιλητές. Γινόταν τόσος 
θόρυβος που δεν ακούγόταν ούτε αυτός, 
παρά το όη είχε τα περισσότερα μικρόφω
να μπροστά του!

Τις ρόνες στιγμές που οι σύνεδροι πρό
σεχαν ήταν όταν οι εκπρόσωποι των κομ
μάτων αναφέρσνταν στον Ανδρέα Παπαν- 
δρέου οπότε και χειροκροτούσε με οώου- 
βιασμό το ακροατήρια 
•  Στην ομιλία του ο κ. Στ. Δήμας (γενικός 
γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ορό· 
δας της Ν Λ.) επεσήμανε όη «συχνά η ανά
γκη της συνεχείας και της ανανέωσης επι
βάλλει όχι μόνο τού σεβασμό απέναντι του 
αλλά κ α  το θάρρος της αξιολόγησης, ακό
μα χα της σύγκρουσης, με αρκετές πλευ
ρές της ιδεολογικής και της πρακτικής α
ντίληψης του ι

Ο κ. Δήμας χειροκροτούμενος απ' ό
σους σύνεδρους άπουγαν είπε ακόμη όα 
«το έργο των συνέδρων του ΠΑΣΟΚ καθί
σταται όχι μόνο πολιτικά δύσκολο, αλλά 
και συναισθηματικά δυσχερές τη στιγμή 
ακριβώς που η νοερή παρουσία του ιδρυτή 
σας πλανάται περισσότερο από ποτέ στη 
σκέψη, στη νοοτροπία και σας μεθόδους ε
κείνων που καλούνται να συνεχίσουν το 
έργο τους».
•  Τον πρόεδρο της Πολιακής Ανοιξης Α-

ντώνη Σαμαρά τον ακόυσαν με λιγότερο 
θόρυβο! Όχι γιατί ήθελαν να δείξουν οι 
σύνεδροι την προτίμησή τους σε σχέση με 
τον π. Δήμο, αλλά γιατί είχαν ήδη βγει 
πολλοί από την αίθουσα, δημιουργώντας 
πηγαδάκια

«Η καινούργια εποχή απαιτεί να δού
με», τόνισε «με καθαρό μάτι τις πραγματι
κές αιτίες και τη ν απαλή που διαγράφεται 
καθαρά πια εις βάρος της εθνικής μας ακε
ραιότητας». Και πρόσθεοε: «Για να κατα-

ιεκά^τοτε ιδρυτή».

Πήραν και σεκιούριτι.
ΣΗΜΕΙΑ των καιρών. Για πρώτη φορά από την δημιουργία του ΠΑΣΟΚ το 1974, τη ν 
φύλαξη του Συνεδρίου ανέλαβε εταιρεία σεκιούριτι! Ανδρε; της «Καρακίτσος Σεκι- 
ουρτα» είχαν μάλιστα αναλάβα εκτός από την φύλαξη τσυ Συνεδρίου, και τον έλεγχο 
των χαρτών των συνέδρων, ίων δημοσιογράφων, και των λοιπών προσκεκλημένων.

Έως τώρα, το έογο αυτό ήχε ο τομέας Κινητοποιήσεων του ΠΑΣΟΚ, αλλά στο 
συγκεκριμένο Συνέδριο δεν ό χ ι τις απαιτούμενες «δυνάμεις» για  να μπορέσει να α- 
ντεπεξέλθα στις ανάγκες.

Η παρουσία τωνανδρών της εταφείας σηαούριτι προκάλεσε δυσμενή σχόλια, ε
νώ όιαν ξεκίνησαν οι εργασίες του Συνεδρίου, ο προεδρεύων Γιάννης Σσυλαδάκης 
ζήτησε να βγουν έξω αχό την αίθουσα, όπου προφανώς κατόπιν οδηγιών είχαν στη- 
θα σε επίκαφα σημεία-.

λάβουμε και για  να μην ξεγελαστούμε από 
το ψευδεπίγραφο σλόγκαν για  τάχα “ρεαλι- 
σηκή πολιτική", που προσπαθούν να μας υ-
χσχρεώοσυν να ο ο  δείξουμε κάποιοι που 
νομίζουν όα έχουν ίο  δικαίωμα να σχεδιά
ζουν “Weç τάξης πραγμάτων" με επιλεχτι- 
χές εναωθηαίες και χροκληηχές αναισθη
σίες». ____
•  Από το ΚΚΕ χαιρέτισε ο κ. Σπόρος Χαλ- 
βατζής,μέλρς του ILT^ο  οποίος αφού μετέ
φερε ια  θερμά συλλυπητήρια της Κ .Ε τον 
κόμματός ίου στους συνέδρους, τόνισε πως 
εκείνο πσυ χροέχα για  ένα προοδευτικό 
■άμμο livra να βρίσκεται στο πλευρό της τρ- 
γωοπής τάξης. Κ ι· πρόσθεοε όη πρέπει στο 
κέντρο της ανάπτυξης να τοποθετηθούν ο 
άιώρωωος ποιοι ανάγκες του.
•  «Απελπιστικά ανέτοιμη είναι η Ελλάδα 
για να αντεπεξέλθα στα πολλά μέτωπα», ιό-

ι ο πρόεδρος του ΣΥΝ
ΝίκοςΙ ___

«Το ΠΛΣΟΚμετην κοινοβουλευτική 
«ΙασΟωΟία ι 
ΐ ί ε * » ϊ ο \

ιοαηνυβύ. Υπό « ν  άρον ι
ί  η ανάγκη της αλλαγής για
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πληχτίζσνταν με άτομα της τεχνι
κής γραμματείας για μια καρέκλα.

Σε προηγούμενα Συνέδρια υ
πήρχαν δείκτες με τα γράμματα 
της αλφαβήτου, όπου οι σύνεδροι 
κάθονταν σύμφωνα με τα αρχικά 
τους. Τώρα δεν υπήρχε αυτό το σύ
στημα.

Επίσης στην έναρξη των εργα
σιών του Συνεδρίου έμπαινε όποι
ος ήθελε, ακόμη και απλοί οπαδοί, 
με αποτέλεσμα να γεμίσουν οι διά
δρομοι από ανθρώπους που δεν εί
χαν καμιά δουλειά να βρίσκονται 
εκεί.

ΕΜΕΙΝΑΝ ΟΡΘΙΟΙ
Σε αρκετές περιπτώσεις εκτέ

θηκε και το ΠΑΣΟΚ συνολικά, κα
θώς δεν υπήρχαν θέσης για εκπρο
σώπους ξένων κομμάτων, ενώ σε 
μία περίπτωση έμηναν όρθιοι για 
ώρα και εκπρόσωποι ελληνικών 
κομμάτων. Συγκεκριμένα, ο Αντώ- 
νης Σαμαρά; και ο Νίκος Κωνστα- 
ντόπουλος δεν είχαν καρέκλες να 
καθηοουν, και χρηάσθηκαν οι έ
ντονες παρεμβάσεις του προεδρεύ- 
οΎίος Γιάννη Σσυλαδάκη «προς 
τους συντρόφους που έχουν πιάσπ 
η ς  μπροστινές θέσης, να σηκω
θούν αμέσως για να καθήσουν οι 
φιλοξενούμενοι» Χρειάστηκε ό
μως να το πη τρεις και τέσσερις φο- 
ρές.

Ο ΚΑΠΝΟΣ
Τα κλιματιστικά της αίθουσας 

δεν στάθηκαν ικανά να καθαρί
σουν τον καπνό από τη ν ατμόσφαι
ρα, και καθώς το κάπνισμα εχιτρε- 
πόταν, γρήγορα η ατμόσφαιρα έγι
νε αχοπηχτική.

Στο Κέντρο Τύπου η κατάστα
ση ήταν ανάλογη: χωρίς πολλά κλι
ματιστικά. εγώ τα τηλέφωνα χου 
είχαν διατεθεί βίους δημοσιογρά
φους δεν έφεραν χάνω τους αριθ
μός με αποτέλεσμα να μη μπορεί 
κανείς να τα παλέσει.

Ζεστά 
λόγια 

από τους 
Κυπρίους

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΟΛΩΝ ήταν χθες a  ομι
λίες των εκπροσώπων 
των κομμάτων της Κύ
προν. Και απ’ όλους ξε- 
χωριαε -  λόγω των προ
σωπικών σχέσεων του με 
τον πρόεδρο τσυ ΠΑΣΟΚ 
-  ο Βάσως Λυασαρίόης, 
πρόεδρος της ΕΔΕΚ.

«Αισθάνομαι δύσκο
λα. γιατί είναι η πρώτη 
φορά που σ' αυτή τη ν αί
θουσα απ’ α ϊτό το βήμα 
δεν αρχίζω με το “αγα
πημένε μου φίλε Αν- 
δρέα" », είπε ο κ. Λυσοα- 
ρίδης. προσθέτοντας, υ
πό τα θερμά χειροκρο
τώ -α των συνέδρων: 
«.V γιιρίάζη ο θρήνος 
στους γενναίους».

Εξίσου συγκινητικοί 
ήταν οι χαιρετισμοί του 
Δημήτρη Χριστόφια, 
γραμματέα του ΑΚΕΛ, 
ο οποίος έπλεξε το εγκώ
μιο του Ανδρέα Παπαν- 
δρέσν. αλλά και του εχ- 
προσώπου του κ. Γλ. 
Κληρίδη, του χ. Δημή
τρη Σχλσύφη. ο οποίος 
είχε χαρακτηριστικά 
•Εμείς θυμόμαστε τον 
Γεώργιο Παπανδρέου 
που έστειλε τη μεραρχία 
στην Κύπρο.

Δεν θα ξεχάοουμε 
ποτέ τον Ανδρέα, τον 
πρώτο εν ενεργεία Έλ
ληνα πρωθυπουργό που 
πάτησε τα χώματα της 
Κύπρου».

Οι ξένοι αντιπρόσωποι 
ζητούσαν τις εισηγήσεις 
για να.„ καταλάβουν
ΟΙ ΗΕΝΟΙ αντιπρόσωποι -  από πε
νήντα χώρες -  δεν μίλησαν χθες. Αλ
λά η παρουσία τους ήταν εντυπω
σιακή.

Πρώτα απ’ όλα, ζητούσαν -  κι ας 
ήταν στα ελληνικά -  εισηγήσεις των 
κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, 
που στη συνέχεια έδιναν στους συ
νοδούς τους για να τις μεταφρά
σουν!

Και δεύτερον πήγαν και χαιρέ
τησαν και τις δύο «πλευρές». Το ί
διο, όμως, έκαναν και οι κ.κ. Κ. Ση
μίτης και Α. Τσοχατζόπουλος. Χω
ριστά, πριν αρχίσει το Συνέδριο, κα
τέβηκαν από το βήμα και έσφιξαν 
τα χέρια των ξένων αντιπροσώπων.

«Μα είναι κρίσιμο και πολύ ση
μαντικό αυτό το Συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ», δήλωσε στα «ΝΕΑ» ο γε
νικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος Ζαν 
Φρανσουά Βαλίν.

«Πρόκειται για ιστορικό Συνέ
δριο, που θα επηρεάσει τις πολιτι
κές εξελίξεις στην Ελλάδα. Όπως 
για μας ήταν ο Μίτεράν στη Γαλλία 
και την Ευρώπη, έτσι και για την 
Ελλάδα ήταν ο Ανδρέας Παπαν
δρέου. Δύο ηγετικέ; φυσιογνωμίες 
του αιώνα μας έφυγαν. Και καλού
νται τιόρ«· να δώσουν συνέχεια οι 
διάδοχοι. Δύσκολη υπόθεση», πρό
σθεοε ο κ. Βαλίν. «Ο Μιτεράν και ο 
Παπανδρέου βγήκαν από ένα “κα
μίνι" αγώνων. Πρέπει οι διάδοχοι 
να συνεχίοουν το έργο τους. Αλ
λιώς δεν Οα υπάρξουν καλές εξελί- 
ξεις».

Ο Φαίζάλ Χουοείνί. για πολλά 
χρόνια ο εκπρόσωπος της Ρ ίΟ  στα 
κατεχόμενα, δεν θέλησε να προβεί 
σε εκτιμήσεις για το Συνέδριο. «Δεν 
βλέπετε ότι υπάρχη πολύς προβλη
ματισμός: Πρέπει να μελετήσω πολύ 
τις ησηγήσεις και όχι μόνον».

ΖΩΝΤΑΝΙΑ
Ο κ. I. Αμπιντίν. πρεσβευτής της 

τέταρτη; σε πληθυσμό χώρας τον 
κόσμον, της Ινδονησίας, εδείχνε έκ
πληκτος από τη «ζωντάνια» τσυ Συ

νεδρίου. «Νομίζω ότι το πιο σημα
ντικό για έναν ξένο είναι να παρα
τηρήσει τη δυναμική του μεγαλύτε
ρου κόμματος αυτής της χώρας. Με 
εκπλήσσει».

Από το Πεκίνο ήρθε ο Λιου Γι- 
ουνοάι. υπεύθυνος διαφώτιση; του 
Κ.Κ. Κίνας. «Το ΠΑΣΟΚ έχει προ
σφέρει σημαντικές υπηρεσίες για 
την ανάπτυξη της Ελλάδος και την 
ανεξαρτησία. Αρα είναι ενδιαφέ
ρον να δούμε τι Οα γίνει μετά τον 
Ανδρέα Παπανδρέου. θα  μελετή
σουμε τις θέσεις του Συνεδρίου»,

Από την μακρινή Κούβα, ο συ
νεργάτης του Φιντέλ Κάστρο, ο 
Ντένις Γκουσμάν, ήταν πολύ συναι
σθηματικός στις δη λιάσεις του γιο 
τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Συνέ
δριο:

«Εκείνο που κυρίως ελπίζουμε 
στην Αβάνα είναι ο διάδοχος του 
Ανδρέα Παπανδρέου να καλύψει το 
κενό, το μεγάλο κενό που άφησε, και 
κυρίως να συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ να 
υπερασπίζεται τα ιδανικά της ανε
ξαρτησίας. της ειρήνης και τη; κυ
ριαρχίας των λαών».

ΕΝΟΤΗΤΑ
Ενας άλλος ξένος αντιπρόσω

πός, παλιός φίλος του Ανδρέα Πα
πανδρέου. ο Αλ Χασίμ. υπεύθυνος 
Διεθνών Σχέσεων του Μπάαθ του Ι
ράκ. είπε στα «ΝΕΑ»: «Λεν μπορού
με να προβλέψουμε τι Οα γίνει στο 
ΠΑΣΟΚ μετά τον Ανδρέα. Ο λαό; 
όμως. όπυ>ς τον κατάλαβα χθες στη ν 
κηδεία, φώναζε για ενότητα Και 
για μας. τους Αραβες, θέλουμε να 
συνεχίσει η Ελλάδα να τηρεί μια φι
λειρηνική θέση».

Χθες, όταν οι αντιδράσεις των 
συνέδρων εναλλάσσονταν από το 
«κρίΌ» στο «ζεστό», κατά την ομι
λία του κ. Σημίτη -  άλλοτε να τον ε- 
πευφημούν και άλλοτε να τον απο- 
δοκιμαζουν -  πολλοί ξένοι αντιπρό
σωποι σηκιίινονταν από τις θέσεις 
τους και ζητούσαν να μάθουν τι α
κριβώς συμβαίνει, προφανούς γιατί 
δεν υπήρχε μετάφραση.

Ρευστότητα βλέπει ο Γιλμάζ
ΣΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα λόγω και τον 
Συνεδρίου τσυ ΠΑΣΟΚ αποδίδει ο Τούρκος πρωθυπουργός χ. Μ. Γιλμάζ 
την καθυστέρηση που παρατηρείται στην προσέγγιση των δύο πλειψών.

Ο ισχυρισμός αυτός διατυπώθηκε από τον κ. Γιλμάζ στην Κοινοβουλευ
τική Ομάδα του Κόμματος της Μητέρας Πατρίδας, την οποία ενημέρωσε 
για  τα αποτελέσματα των επαφών τσυ στη Φλωρεντία στο περιθώριο της 
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μ ;
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«ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΙΝΤΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΠΙΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ;» ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ

θ υ σ ία  σ το ν
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :
Νατόσα Μπαστέα

«Αλήτες, ρονφ ιάνοι, 
δημοσιογράφοι» φώ ναζαν οι 
νεαροί στα γεγονότα  του 
Π ολυτεχνείου τον Νοέμβριο  
χα ι έκτοτε το σύνθημα  
χρησιμοποιήθηκε πλειστάκις 
και σε διαφορετικές ευκαιρίες.

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ μερικά χρόνια στο ε
πάγγελμα μπορούν εύκολα να σου 
περιγράφουν την αλλαγή των ανα

δράσεων του κόσμου στο άκουσμα της λέξης 
«δημοσιογράφος» με την παρέλευση των ε
τών. Παλίηότερα προκαλούσε τουλάχιστον, 
σεβασμό. Σήμερα και η ειρωνεία πολύ μας πέ
φτει...

Τι κάναμε για να προκαλέσουμε τέτοια μή- 
νι; Ή μήπως δεν αφήσαμε τίποτα που να μην 
κάνουμε ώστε να μας αξίζει; Φταίνε α  αγγε
λιοφόροι όταν τα μηνύματα που μεταφέρουν 
δεν είναι ευχάριστα; ή  μήπως τα μόνα μηνύ
ματα που ενδιαφερόμαστε πλέον να μεταφέ
ρουμε είναι τα δυσάρεστα και μάλιστα με τον 
πιο εξευτελιστικό τρόπο;

Δεν είναι μόνο οι θεατές, ακροατές, ανα
γνώστες που ασχολούνται σήμερα περισσότε
ρο με το μέσο παρά με το μήνυμα, αλλά και τα 
ίδια τα μέσα που αφιερώνουν όλο και περισ
σότερο χρόνο στον εαυτό τους. Τελικά, τι είναι 
αυτό που έχει κάνει τα μέσα ενημέρωσης τον 
στόχο που λατρεύουμε να μισούμε;

ΟΠΙΟ
«Το νέο όπιο του λαού είναι τα μίντια», 

γράφει στην άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού, όπου 

επικρατεί παρόμοι
ος προβληματι

σμός, ο Τζέιμς

Φάλοους, γνωστός ραδιοσχολιαστής και δι
ευθυντής του περιοδικού «Ατλάντίκ Μάν- 
θλι». Στο νέο βιβλίο του «Αναγγέλλοντας την 
Είδηση», απαριθμεί τα χαρακτηριστικά της 
ενημέρωσης σήμερα' βιασύνη, προχειρότη
τα  υπεραπλούστευση, θεαματοποίηση. «Οι 
δημοσιογράφοι έχουν γίνει αδιάντροποι, κυ- 
νικοί, κίτρινοι, επικίνδυνα. Δεν τους ενδια
φέρουν τα θέματα καθαυτά, αλλά τα πρόσω
π α  Η αγιοποίηση και η δαιμονοποίηση».

Η «αιχμή». Αυτό είναι το ζητούμενο για 
κάθε ρεπορτάζ που θέλει να προσελκύσει 
τους θεατές. Και αρκετές φορές, η αιχμή α- 
ναζητείται στην ευτέλεια και στον εντυπω
σιασμό. Τι καλύτερο σχόλιογια την αδιακρι
σία των μέσων μπορεί να γίνει από την έκ
φραση απόγνωσης και αγανάκτησης προς 
το τηλεοπτικό συνεργείο, του άνδρα που πε- 
ρίμενε έξω από το νεκροτομείο να αναγνωρί
σει το πτώμα ενός από τους εκδρομείς του

Καίρου; Και η μόνιμη ερώτηση - επωδός σε 
κάθε έναν που θα βρεθεί αντιμέτωπος με το 
μικρόφωνο: «Πώς νιώθετε;».

«Η αντίδραση που υπάρχει τον τελευ
ταίο καιρό απέναντι στα μέσα», παρατηρεί 
ο Στέλιος Παπαθαναοόπουλος, επίκουρος 
καθηγητής οτο Τμήμα Επικοινωνίας και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Πανεπι- 
στήμιο Αθηνών, «έχει μια σχετικά απλή εξή - 
γηση. Καθώς όλη η ενημέρωση και οι πλη
ροφορίες που παίρνει για τον κόσμο, προέρ
χονται από τα μέσα, του προκαλούνται εσω
τερικές αντιδράσεις απέναντι τους. Αισθά
νεται ότι παγιδεύεται σε μια όλο και μεγα
λύτερη εξάρτηση από αυτά, χωρίς να μπορεί 
να πάψει να τα “καταναλώνει" γιατί τότε 
αισθάνεται αποκομμένος από τα όσα συμ
βαίνουν γύρω του. Μια και η τηλεόραση εί
ναι το κυρίαρχο μέσο, είναι λογικό οι περισ
σότερες αντιδράσεις να στρέφονται ενα
ντίον της».

«ΤΑ ΦΟΥΣΚΩΝΟΥΝ»
«Σιγά μην είναι έτσι τα πράγματα, οι δη

μοσιογράφοι τα φουσκώνουν», ακούγονται 
συχνά οι επικρίσεις -  ενίοτε όχι άδικες. Οταν 
τα δελτία ανακοινώνουν με συνεχή τρέιλερ 
«το φοβερό ρεπορτάζ που ρίχνει φως στο θέ
μα τάδε» και το θέμα καταλήγει να είναι ένα 
απλό αναμάσημα των όσων ήδη είναι γνω
στά, η αξιοπιστία του επαγγέλματος είναι 
λογικό να χάνεται.

Καθώς η ταχύτητα των ραδιοτηλεοπτι
κών μέσων στερεί την εις βάθος ανάλυση, υ
πάρχει μια συνεχής αναζήτηση για ιστορίες 
που παρουσιάζονται με «αρνητική σκοπιά». 
«Μπορείς να κάνεις λάθος, φθάνει να είσαι 
αρνητικός και σκεπτικιστής», έλεγε πρό
σφατα ένας μεγάλος δημοσιογράφο; του α
μερικανικού δικτύου ΑΒΟ. «Όμως, εάν θέ
λεις να πεις κάτι έστω και ελάχιστα θετικό, 
καλό θα κάνεις να είσαι 150% σωστός, αλ
λιώς θα σε κατηγορήσουν όλοι ότι τα πήρες. 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις πρώτες κουβέντες 
του διευθυντή μου: Δεν θα βγεις ποτέ στον α
έρα με θετικές ιστορίες -  θίέλεις λοιπόν να 
βγεις ή όχι;».

Ομως όλο και περισσότερες έρευνες δεί
χνουν ότι όχι μόνο ότι οι δημοσιογράφοι έ
χουν χάσει την αξιοπιστία τους αλάτι και ότι 
η κοινωνία θεωρεί πως αντί να βοηθούν

Η τηλεάραοη αποφάσϊο ότι είναι αν
ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ του Τύπου οι Αμε
ρικανοί την ορίζουν με μια φράση: «Να 
βολεύει τους κατατρεγμένους και να 
κατατρέχει τους βολεμένους». Ο Πα- 
τρίκ Πουάβρ ντ’ Αρβόρ, ο δημοσιογρά
φος της τηλεόρασης με την μεγαλύτερη 
επιρροή στη Γαλλία, δ ίνη  έναν άλλο ο
ρισμό; «Είμαστε εδώ για  να δώσουμε 

μια επίπεδη εικόνα του κόσμου». 
Παρουσιαστές και ρεπόρτερ 

τηλεοπτικών εκπομπών μπορεί 
να μην κατέχουν αιρετή θέση, 

. είναι όμως σίγουρα δημόσια 
πρόσωπα. Ο ι παρουσιαστές των 

γάκ σόου και των δελτίων ειδήσε
ων είνα ι-π ρο φ α νώ ς-π ο λύ  π ιο  γνω
στοί από τους περισσότερους βου
λευτές. Και π α ρ 'ά α  μπορεί να αην έ

χουν ψήφο στη Βουλή, η επιρροή τους

στα κοινά είναι σαφώς μεγαλύτερη.
«Όταν οι πολιτικοί και οι δημοσιο

γράφοι κάθονται δίπλα - δίπλα και α
νταλλάσσουν απόψεις στην τηλεόρα
ση» παρατηρεί ο Τζέιμς Φάλοους, «υ
πογραμμίζουν την ουσιώδη ομοιότητα 
των πολιτικών τους ρόλων. Εάν μια ο
μάδα ατόμων με κοινά συμφέροντα είχε 
την δυνατότητα να “αγοράσει" έναν 
βουλευτή ή έναν γνωστό δημοσιογρά
φο, ποιον νομίζετε ότι θα προτιμούσε;».

Κι όμως ολη αυτή η «εξουσία», αλλά 
και η παραφιλολογία που δημιουργείται 
γύρω Της δημιουργούν ένα αρνητικό αί
σθημα «τον κόοψα Δεν είναι λίγοι « δ η - 
μοαογράφοι που με τις «ράξΐΓ  τους 
στέλνουν ένα ξεκά θαρο μήνυμα: είναι 
πιο σημαντικό *β βρίσκεσαι στο προσκή- 
νιο παρά να οε παίρνουν στα σοβαρά.

Η μείωση της τηλεθέασης των δη
μοσιογραφικών εκπομπών, αλλά και η 
πτώση των φύλλων των εφημερίδων τα 
τελευταία χρόνια, ίσιος είναι απλά η 
κορυφή του παγόβουνου. Οι απέλπι- 
δες προσπάθειες πολλών MME να 
προοελκύσονν πόση θυσία το ενδια
φέρον του κοινού δημιουργούν ανάλο
γο κλίμα. «Αυτό δεν είναι σκέψη», λέει 
χαρακτηριστικά ο Μάρτον Κοντρέικ, 
γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος. 
«Ο κόσμος δεν πρέπει να πιστεύει 
100% αυτά που βλέπει στα πολιτικά 
τοχ οόου. Ό ποιος το χάκει είναι ηλί
θιος. Άλλωστε, η διαχωρίσει χή γραμ
μή μεταξύ ειδήσεων και ψυχαγωγίας 
σχεδόν δεν υπάρχει πια».

Αλλά και η τελευταία τηλεοπτική 
μόδα να προσκαλούνται μεταξύ τους
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στην επίλυση των προβλημάτων, την εμπο
δίζουν, λόγω της αρνητιχότητας με την ο
ποία παρουσιάζουν τα θέματα. Γιατί, όπως 
υποστηρίζει χαι ο Φάλοους, «για την κοινή 
γνώμη οι πρακτικές αυτές σημαίνουν εντέ- 
λει έλλειμμα ενημέρωσης».

Οι δημοσιογράφοι από τη σκοπιά τους, 
θεωρούν ότι απλώς ο Τύπος είναι ένας εύκο
λος στόχος. «Το μεγαλύτερο μέρος της κριτι
κής γίνεται επειδή λέμε στον κόσμο αυτά που 
δεν θέλουν ν’ ακούσουν», υποστηρίζει ρε
πόρτερ μεγάλου καναλιού. «Απλώς τα πράγ
ματα φαίνεται να χειροτερεύουν από χρόνο 
σε χρόνο».

Κι όμως, όλη αυτή η κριτική δεν είναι 
κατ’ ανάγκη αρνητικό στοιχείο. «Οι αντι
δράσεις τόσο του κοινού αλλά και των ίδιων 
των δημοσιογράφων», τονίζει ο Στέλιος Πα
παθαναοόπουλος, «δείχνει ότι υπάρχουν α
κόμα πολλά υγιή στοιχεία Το κοινό δεν φαί
νεται να δέχεται άκριτα τα όσα του παρου
σιάζονται xm α  δημοσιογράφοι δείχνουν ό
τι και μέσα στον χώρο εργασίας τους υπάρ
χει πολυφωνία

ΗΚΡΓΠΚΗ
Ίσως, τελικά, θα έπρεπε να ζητάμε πε

ρισσότερο την κριτική. Ο κίνδυνος είναι αλ
λού. Τα MME επηρεάζουν το κοινό περισσό- 
τερο οωρευτικά. Μακροπρόθεσμα δηλαδή 
μπορεί να προχαλέσουν την έλλειψη αξιοπι
στίας στα σύγχρονα σημεία αναφοράς».

Η ουσία τελικά, ίσιος δεν βρίσκεται στο 
ποια από τις δύο μεριές έχει δίκιο. Το γεγο
νός είναι το χάσαα που έχη αρχίσει να δη μι- 
ουργαται με ελάχιστες προοπτικές να γεφυ- 
ρωθεί. Ελάχιστες; «Μια μυστική συνεννόη
ση», υποστηρίζει ο Φάλλοσυς. «λειτουργεί 
ανάμεσα στα μήντια και στο κανό -  που βλέ
πει πια τις ειδήσεις για να εκτονωθεί, για να 
ξεδώοει. όχι για να πληροφορηθεί. Μακρο
πρόθεσμα το κακό είναι ανυπολόγιστο και

του υεαματο
Τα ηολλά χοχ οόον δημιουργούν σύγχυση

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ της παντοδυναμία; της κρατι
κής τηλεόρασης, πριν από δύο δεκαετίες, τα 
πολιτικά τοκ σόου ήταν μια ανιαρή υπόθεση. 
Ένας υπουργός απαντούσε στις ευγενικές 
και όχι ιδιαίτεροι σκληρές ερωτήσεις ενός δη
μοσιογράφου και τριάντα λεπτά αργότερα η 

εκπομπή τελείωνε εν μέσω φι
λοφρονήσεων.

Σή μέρα τα πάντα έχουν γ ί - 
νει πολύ πιο θεαματικά. Η 
πληθώρα των τηλεοπτικών 
συζητήσεων όπου κάθε πι
κραμένος βρίσκει το δίκιο του 
εν μέσω μοντέλων, ασμάτων 
και δακρύβρεχτων ιστοριών 
έχει οδηγήσει και τις πολιτι
κές συζητήσεις να αναζητή
σουν σασπένς και ένταση. Τα 
πολιτικά «ένθετα» βρίσκο
νται πλέον ακόμα 
και σε κυ-

Η διαφορά είναι ολοφάνερη. Οχι μόνο 
στον τρόπο παρουσίαση; των πολιτικών, αλ
λά και στη διαφορά των ερωτημάτων που υ
ποβάλλονται. 'Οταν οι πολίτες καλούνχια να 
θέσουν ερωτήματα σε πολιτικούς ενδι«φέρο
νται κυρίωςγια το «τι» της πολ·τικής: Τι θα 
κάνετε για την Υγεία; Τι θα κάνετε για την 
ρύπανση; Τι θα κάνετε για τα τιμολόγια τη; 
ΔΕΗ; Οι δημοσιογράφοι ρωτούν συνήθως 
για το «πώς»: Πώς θα κερδίσει ο Γσοχατζό- 
πουλος τον Σημίτη στο Συνέδριο (ή τούμπα- 
λιν); Πώς θσ απαντήσει ο Μητσοτάκης στις 
κινήσεις του Έβερτ; Πώς θα διατηρηθούν οι 
ισορροπίες;

«Τα συνεχή τοκ σόου», παρατηρεί ο Δη- 
μήτρης Χαραλάμπης, 
αναπληρω-

Τζέ/μς Φ άλοους. Το 
κοινό βλέπει ειδήσεις 

Υΐαναξεδώσει
ριακάτικα σόου, 
όπου οι πολιτι
κοί παρελαύ
νουν ανάμεσα 
σε γουσντερ- 
μπρα και 
μουσικοχο- 
ρευτικά.

μακρύνπαι». Η δεύτερη ζημιά, λέει ο γνω
στός Αμερικανός δημοσιογράφος, είναι πο
λιτική. «Οι ελλείψεις της ενημέρωσης προε
κτείνουν την άγνοια οε μεγάλα στρώμα
τα χολιτών. Αυτό υποσχάχτα τη δημο
κρατία».

τής καθηγητή; Πολιτικών Επιστημών στο 
Τμήμα Επικοινωνίας και MME του Πανεπι
στημίου Αθηνών, «έχουν προκαλέσει την α
ντίδραση τον κοινού, το οποίο αισθάνεται ό
τι βομβαρδίζεται από αυτά, χωρίς όμω; να 
παύει να τα παρακολουθεί. Η τηλεόραση, με 
την συνεχή παρουσία πολιτικών οε αυτήν, α
ντιμετωπίζεται ως εστία εξουσία; και άρθρω
ση ς τον δη μόσιου λόγου που αποτελεί την βά
ση της διαχείριση; του συστήματος στην ο
ποία λαμβάνονται αποφάσεις. Ο θεατής αι
σθάνεται έκθετος στα συνεχή μηνύματα των 
μέσων με αποτέλεσμα να του δημιουργείται 
σύγχυση και τελικά, άπωση».

Οταν οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να υ
ποβάλουν ερωτήσεις, σπανίως ενδιαφερο- 
νται για τα παιχνίδια της πολιτικής, θέλουν 
να ξέρουν πώς θα επηρεάσουν τη ζωή τους οι 
αποφάσεις -  οι φόροι, οι απεργίες, τα δημό
σια έργα. Όμως οι δημοσιογράφοι σπάνια 
χρησιμοποιούν τη δυνατότητα που τους δίνει 
το επάγγελμά τους για να φθάσουν στην ου
σία. Οι κομματικές έριδες, οι προσωπικές α
ντιπαραθέσεις και τα παραπολιτικά σχόλια 
καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος όλων 
των πολιτικών συζητήσεων.

«Στην προσπάθειά του να ανταγωνι
στεί επί ίσοι; όροις τα αμιγώς ψυχα

γωγικά προγράμματα» παρατηρεί 
ο Φάλοους, «ο “σοβαρός" τύπος 

έχει μπλεχθεί σε έναν αγώνα 
τον οποίο δεν μπορεί να κερδί

σει. Ακόμα χειρότερα, αυξά
νει τις πιθανότητες της εξά
λειψής του. Μακροπρόθε

σμα. το κοινό θα στρέφεται 
στην δημοσιογραφία μόνο 
όταν νομίζει ότι θα του πει 

κάτι που πρέπει οπωσδήπο
τε να ξέρει. Οσο λιγότερο εν- 

διαφέρονται οι πολίτες για τα 
κοινά τόσο λιγότερο θα ενδια- 

φέρονται και για τη δημοσιο
γραφία κάθε μορφής».

τάρχηςί

« » ’'τψλίόφασή

οι δημοσιογράφοι m t να* 
ναλιών για συζητήσεις όντα ενδεικτι
κή «της αυτοπεποίθησης xm της δύ
ναμης πο* δίνη η τηλεόραση», έλεγε 

ιο καθηγητής της Ψυχιατρι- 
. Στεφάνής. «Η τηλεόραση (xm 

a  cw pw oi χοβ εργαςσνται o airnjvj 
ξέρα την παντοδυναμία της, έχα χε- 
ράοα το χρίοιμο σημείο της αντοαμ- 
φκτβήτηοης xm αχοψαοίζα όα είναι 
αυνάρχης. O u δεν έτα ανάγκη χανέ- 
vav.it αυτό, το φαινόμενό των απαλ

ή *«* .
για την

V ·>*·-- · 
Όμβςτο γεγονός rfvm  ένα: η αξιο-

χλέσν υπό σοβαρή αμφισβήτηση. Ο 
διάσημος Αμερικανός χαρσυσιαστής 
Τομ Μ χρόκαου το περιγράφει με 
σαφήνεια: «Οι δημοσιογρά 
φοι χαλαιότερα κάλυ
πταν την πολιτική -  
δεν περνούσαν όλη 

' ώρα τους φω- 
; ο ένας 

στον άλλο και 
χάνοντας υπο
κριτικά σχόλια 
για τα όσα συ- 
νέβησαν την«·

'  909
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δεν είναι δια
φώτιση. Με κό- 
νη  να ντρέπομαι»


