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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

ια να μη
μένετε
θ εα τές
ο τα γ εγ ο νό τα

L
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Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ ΙΝ Η

Α Δ ΕΣΜ ΕΥΤΗ

Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α

ΕΤΟΤ 21ο · Λ[). φυΠΠου 6 790 · ΔΡΑΧΜ ΕΣ 200

Ο Α Κ Η Σ με ενωτικό πρόσωπο, έμφαση σιη μετεξέλιξη
Ε Μ Μ Ε Ν Ε Ι στις θέσεις τομ, χωρίς όρο ασυμβίβαστου
Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε σε όλα στον Σημίτη με πολλές αιχμές

Ανδρεα αντί ρήξης
ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΑύγίΟΕ

ΓΪΑΣΟ Κ
✓ Μαραθώνιος
διαθουλεύσεων
για τις
ψηφοφορίες

Ανθρώπινος,
γεμάτος πάθος
γιο ενότητα, ο
πρόεδρος της
Βουλής
Απόστολος
Κακλαμάνης

/Εκλογή
προέδρου αύριο
ή αργά απόψε

συγκινηαε το
συνέδριο με
την ομιλία του.
Αλλά λίγα
δευτερόλεπτο

Επιδιώκει έτσι να εμφανίσει τη δύναμή του πριν από την ψηφοφορία

μετά το τρόμαξε,
καθώς η ένταση

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
ΑΚΗ ΤΖΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΕΛ 11-13
ιμο

Σημίτης: Απάντηση με
υπογραφές για πρόεδρο
Σ Ε 1 2 Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ : II. ιραοκηνιο, αντιόραοης,
ι νπ'πιίχη ις και εκτιμήσεις ιτυνεόροιν για το σήμεοα και
το αύριο του ΠΆΣΟ Κ. Γράψουν: Ν. Κιάος.Γ. Καρελιας.
I ρ. Ρονμπάνης. \ρ. Κοραή. Χρ. Μιχαηλίόης
Παν. Σώχος. Ι Ι Α . I » 11-15, Αρθρο «Ι· ». ΚΕΑ. 8

τον λύγισε και
λιποθύμησε.
Τέλος καλό,

ΚΟΥΠΟΝΙ

όλα κόλα. όμως.
Κι όπως του
είπε και ο
κώστας Σημίτης,
όταν τον
επιοκέφθηκε
αργότερα:
Πρέπει... να

MAGNUM
FINEST A M ER IC AN B LEN D

ελέγχουμε το
πάθος μας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ 01 ΠΕΡΣΙΝΟΙ

“ MARWBCON**:

θέρισαν Εκθεση,
Φυσικό και
Μαθηματικά

Αγωγή
400 δισ.
για το
“Φλοίσβο”

Το80*« των υποψηφίων ηκ Δ

δέσμης
έχουν πέσει κάτω οπό τη Βόοη στην Εκθεση
και τα Μαθηματικά ΟΜ. 0 ,41,44

ISA. 11

Δ
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1

Ερώτημα για την
ονομασία των Σκοπιών

Π Ο Λ ΙΤΙΚ Η

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡΘ ΡΑ

Αν η κυβέρνησητου ΠΑΣΟΚ αποδέχθηκε: εςπίοημα πλέον ιο
ονομα 'Μακεδονία'' για γο κράτος ίων Σκοπιών-, ζιμκί να
τιληροφορηθεί ϋ βουλευτής Σερρών (Ν.Δ.) Ευγένιος Χπϊπδης
από τον υπουργό Εξωτερικών Θεόδωρο Πάγκαλο, Σε επιστολή
του (-επειδή η Βουλή είναι κλειστή») προς τον υπουργό, ο κ.
Χαπίδης γράψει ότι »διάβασε στον Τύπο» την «απίστευτη
νιληροψορίά» ότι ο Πρόεδρος ιης Δημοκρατίας και ο
πρωθυπουργός «αποδέχθηκαν αδιαμαρτύρητα συλλυπητήριες
ι πισταλες από τους Σκοπιανούς ομολόγους τους, που
υπογράφουν ως ηγέτες της 'Δημοκρατίας της Μακεδονίας"».

Ο φόβος
της Βοσνίας
στα
κόμματα
' ι (vniiMocif
πκ πρώτης
ήμερος ίου ouvttpíov
ίου κυβερνώντος
κόμματος «έκλιναν«
vmtp του
■ρυθιιπονρνον, αν και
6cv όταν λίγοι αυτοί
■ου υηοστηριχαι' πως
μια ηιο .. κομψή
ομιλία του Κ. Σημίτη,
____ Scv θα ηολωνε ο ι
τέτοιο βαθμό τα
αράγματα, το κλίμα θα
όταν ηρεμότερο και τα οφέλη
Vio τον πρωθυπουργό
μχγαλύκρα. Χθχς, η εμφάνιση
του Ακκ Τοοχαιζόπ ουλου
ήρθε να αλλάξει τις
τνηυώαης της πρώτης
ημέρας, οφου η ομιλία του
όταν αν μη « άλλο
συγκροτημένη. προκάλεσε
καλές (ντυηώσεις και δεν
όταν και λίγες οι
επιδοκιμασίες των συνέδρων
για την ομιλία αυτό. Ετσι, με
το κλίμα πολωμένο και οι δυο
μονομάχοι δεν έχουν ■lupú VU
περιμένουν με αγωνία την
ώρα της καθοριστικός
ψηφοφορίος. Ομως ανάλογη
ό και μεγαλύτερη αγωνία,
έχουν και πολλοί άλλοι εκτός
ίων δυο επίδοξων διαδόχων
του Ανβρέα Παπανδρέου. Και
όλοι αυτοί χωρίζονται σε δυο
κατηγορίες.

■ ους ιδιοτελείς και τους
■ ανιδιοτελείς. Ανάμεαα
στους δεύτερους, είναι οι
απλοί οπαδοί του κινήματος,
οι οποίοι βλέπουν ορατό πια
το ενδεχόμενο οριστικής
ρόζος <πο κόμμα τους, δεν
αποκλείουν τη διάσπαση, και
όλα αυτό βέβαια να
συνηγορούν
σοίηιιένεο
πιθανότητες επαναφοράς της
συντηρητικός παράταξης στην
εξουσία. Ανιδιοτελείς όμως
είναι και όλοι εκείνοι που
πιστεύουν πως μια
«βοστηοηοίηου» των
κομμάτων θά οδηγόοει at
κόμματα- ραριονέτες κάτω
από τον απόλυτο έλεγχο
τρίτων κέντρων, τα οποία με
ευκολότερο πια τρόπο θα
κατευθύνουν την πολιτικό
εωό. Αυτό μ κέντρα λοιπόν,
που είτε βρίσκονται εκτός
συνόρων είτε εντός με τη _
ι ό άλλων, που
π ιΛ ιμ οέι τ » χειραγώγηση
της κοινός γνώμης, ανόκουν
ι κστηγορίρ

ΠΑΝ Μ Η Ζ ΠΑΝ ΓΕΛΛΚΚΣ

ΕΛΛΑΔΑ
ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑ
Α Θ ΛΗ ΤΙΚ Α

ΕΓΓΎΗΣΗ ότι θα διατηρηθεί η ενότητα, ανεξαρτήτως

αποτελέσματος, έδωσε χθες ο υπουργός, που τόνισε ότι
αποτελεί συνέχεια του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα

Ακης: Μεόεομεύουνοι
οποφαοειςίου ουνεόοίου

ο

τ

ΚΟΣΜΟΣ

Ιου Ν ΚΙΑΟΥ

ονίζοντας οπ αποτελεί τη
συνεχεία του ΠΑΖΟΚ του Α.
Παπανδρέου,
υπογραμμίζοντας τη δεσμευοη
στις αποφάσεις του συνεδρίου και
την ανάγκη της ενότητας και
παρουσιάζοντας την πολιτική και
ιδεολογική πλατφόρμα του, ο
Ακης Τσαχατζόπουλος απάντησε
χ9ες με μια μελετημένη και
προσεγμένη ομιλία σε άλα τα
θέματα που έθεσε προχθές ο Κ.
Σημίτης.

Τ

Γαυτό/ριονα, δήλωσε την υπόψηψίοομά ιού για πρόεδρος. ξεκαθαρί
ζοντας όμως ότι άλλος πρόεδρκτς τον
κόμματος και ιίλλι>ς πρωθυπουργός.
Η χθεσινή ημέρα τον ιτυνεδριίου
μπορτι ν<ι πει κανείς ιίτι ανήκει στον
Ακη i οοχατζόπουλο. καθώς εκτιμιίται
οτι κέρδισε πόντους στην εσωκομματι
κή κούρε ία με την ομιλία τον. ίίοκκιο,
είναι δύσκολο να αποηκενΟεί κανείς
με βεβααίτητα σε ποιο βαθμό έη/τασε
η αποδοχή από τονς σιινέδρους και αν
ξεπεράστηκε η εντύπωση ιίτι προηγεί
ται ο Κ.. Σημίτης, Ί α πράγματα ίσως
ξεκαθαρίσουν σήμερα, καθώς θα μ(1
λήσουν κορυφαία στελέχη, τα οποία ε
λέγχουν καταστάσεις.
Παράγοντες που πρόοκεινται ιπον
Κ. Σημίτη, καταλογίζουν «πην πλευρά
τους·λάθη και λεξεων (όπως ο χαρα
κτηρισμός γελοιοποίηση για τη σνλλο-

γικότητα) και χειρισμιΰν, όπως η αρ
νητική ιπτίση ιττο θέμα των ιιρηιπίνδην
ιτννέδρων, στάση η οποία βρήκε αντί
θετη την πλειοψηφία τουσυνεδρίου.
Ο Α. Τσοχατζόπουλος ξεκαθάρισε
ευθύς εξαρχής με την ομιλία του ότι
συνεχίζει το έργο του Α. ΙΙαπανόρέου
και θέλησε ακριβώς από την αρχή να
ξεκαθαρίσει πως αποτελεί αιπή τη συ
νέχεια, για να απαντήσει ιττον Κ. 1ημίτη.
Η ενότητα ήταν η δεύτερη αναφορτά
του, με βολές εναντίον του εσωκομμα
τικού του αντιπάλου, λέγοντας ότι
«δεν ξεκι νούμε οπό το μηδέν». Και το
νίζοντας οτι «όραμά μας είναι ο σο
σιαλισμός», θέλησε να προσδιορίσει
την πολιτική και ιδεολογική θέση του
απέναντι ιπον Κ. Σημίτη, αφήνοντας
αιχμές για την πολιτική και ιδεολογική
θέση του αντιπάλου τού, αιχμές οι ο
ποιες περιγράφονται και από την απο
στροφή της ομιλίας του για «επικίνδυ
να πρόσωπα το., συντηρητισμού».
Ο Α. ίσοχατςοΛουλος παρουσίασε
την πολιτική του πλατφόρμα. Μίλησε
για το σοσιαλιστικό χαρακτήρα του
κόμματος (ήμασταν και θα παρ«·..γί
νουμε σοσιαλιστές και ο σοσιαλισμός
είναι τρόπος ζωής, όχι διαχείριση α
ριθμών»), για τον πατριωτικό του χα
ρακτήρα και ανιιφέρθηκε στις θέσεις
του στην οικονομία, την εξωτερική πο
λιτική καιια κοι νωνικό θέματα.
Απαντώντας πάλι στον Κ. Σημίτη,
είπε, αναφεράμενος ιττο θέμα της ε

κλογής προέδρου, ιίτι «είναι ιιττορικό
λάθος όσων θεωρούν ότι μπορούν να
επαναλάβουν το πρόσωπο του Α. Πα
πανδρέου ιπις σημερινές συνθήκες».
Πρότεινε συλλογική ηγεσία με διακριτές ευθύνες και τη μετεξέλιξη του
ΠΑΣΟΚ σε δημοκρατικό θεσμό, με α
ποκεντρωμένη λειτουργία και ακόμη,
τόνισε την ανάγκη των διακριτών ρό
λων ιπο κόμμα και την κυβέρνηιτη.
Ακόμη, πριάεινι πέντε σημεία;
- Ο νιος πρόεδρος δεν βα rival
πρωθυπουργός.
Μι τά τις τκλογκς, ο νιος ιντολοΑόχος πρωθιιπονργός βα ιίναι ο πρω
θυπουργός της νίκης.
Οντας προ; όρος του ΠΑΣΟΚ δια
τηρεί όλες τις εξουσίες που προ/Μεπουται από το Καταστατικό
—Να θεσπιστεί θέιρ/ ιρψ/προέδρου
μι συγκεκριμένες ευθύνες και αρμο
διότητες.
-Σ τ η ν Πολιτική /ραμ/ιατεμι του
Κ Ι. να συ/ιμετέχουν αντοΛικα/οις ο
πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, ο αντί
πρόεδρός του ΠΑΣΟΚ. ο γραμματέας
της Λ,Λ., ο πρόεδρός Γης //ουλής και
δύο μέλη Γου Ιί. !.
“ Ι'-ίνιιι πρόταση για το μέλλον του
Π ΑΣΟΚ, για το ΠΑΣΟ Κ του μέλλο
ντος, για τη συνολικέ) συγκρότηση της
Αριστερός της νέας εποχής», είπε και
κατέληξε μέσα σε μεγάλο χείροκρότη-

μα: «Δέσμευσή μου είναι οι αποφά
σεις του συνεδρίου. Για μένα δεν υ
πάρχουν διλήμματα. Σήμερα είμαιπε
όλοι μιιςί. Θα είμαστε όλοι μαζί κιιι τη
Λεύτερα, θα είμαστε όλοι μαζί ενωμέ
νοι. να δυκιουμε τη μάχη για τη νέα νί
κη. για την Ελλάδα, ναι το λαό της, για
το ΠΑΣΟΚ. για το ενα, το μεγάλο, το
ενιαίο ΠΑΣΟΚ, που μας εκφράζει ό
λους»
Λίγο αργότερα, ρωτήθηκε από δη
μοσιογράφους αν είναι αισιόδοξος
για την τελική μάχη και απάντησε:
Λ. Ταοχατ ζόπουλυς: Το ΙΙΛΣΟ Κ εί
ναι πάντα αισιόδοξο. Γη Λ υτέρα θα
δουλέψουμε όλοι μαζί,
Γ,ν τω μεταξύ, παριάγοντες του περι
βάλλοντος Σημίτη απαντούσαν με
γραπτές παρατηρήσεις ιττον Λ. Ίσ ο χατζάπουλο:
«Π κοινωνία και οι πολίτες δεν θέ
λουν διακηρύξεις κενού περιεχομέ
νου Λεν θέλουν την-επιστροφή οι
προτάσεις κοινωνικής και οικονομι
κής πολιτικής τής δεκαετίας του 'ΚΟ,
I Ιροτάοεις που. όπως ι ιναι γνωιπό, ι>
δηγηοαν ιην Οικονομία ιπα πρκίθυρια
τη; κατάρρευσης και υποχρέωσαν την
κυβέρνηση ιου ΠΑΣΟΚ να εφαρμό
σει ενα πρόγραμμα ιτταθεροποίησης.
Λεν θέλουν γενικόλογις αναφορές
στο κοινωνικό κράτος απο ιπελέχη
που έχουν μεγάλη πολιτική πείρα».

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΚΗ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
“ H~G¿3EYETAi ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 11,12,13

Πήρε του ς «αριστίνδην» η πλευρά Τσοχατζόπουλου
δεύτερη μεγάλη σύ
γκρουση, η οποία πιηκιλίγο να είχε θύμα της τον
πρόεδρο της Βουλής Απ. Κακλαμίινη έγινε με αφορμή τη
νομιμοποίητη) των πρώην με
λών της Κεντρικής Επιτροπής
και των πρώην βουλευτών, οι
οποίοι δεν είχαν εκλεγεί από
τι; κομματικές οργάνωσε ις ούνεδροε
Η πλευρά Σημίτη ήταν αντί
θετη στη νομιμοποίησή τους.
αλΧ/ι τεΐ ιν/,
κράτησε ενι
αία στάση. Υπέρ της συμμετο
χής τους ήταν η πλευρά Τιχε
χατζόπουλου. Και οι δύο πλευ-

Η

1>ές τάχθηκαν υπέρ της σνμμεΙοχής των μελών του Κεντρι
κού Συμ|’κ>υλίρυ της Νεολαίας
(η πλειοψηφία τους πρχίσκειται ιττον Α. Τοοχατζόπουλο).
Την πρώτη ιιποψη υπεριασπίστηκαν οι Στ. Μυνίκας και
Χρ. Πρωτυπας και τΐ| δεύτερη
οι Α. Κοτσακάς και Τόνια
Αντωνίου.
Ο Μιλτ. i Ιαπαιωάννου, μέ
λει; του Ε.Γ, που πρικικειται
στον κ Σημίτη, πήρε διαφορε
τική θέση από τους κ.κ. Μανιχα και Πρωτόπαπα, ζητυεντας
•σε βασμό, αγάπη και αναγνο»ριση» ιττα παλιά rr/ειικα ιπε-

λεχη. Η παρέμβαση του «έ 
μπλεξε» τα πραγματα, καθυίς
οτι ιι>
τιον
^mxtídv του π^.Μι>(Η*ποι»(>γού ν
ήθελε οτί^κροίΗΐη γι' αυτό το
θέμα.
Είχαν προηγηθπ οργιιηιέV* ς αντιδράσεις ορισμένων
πρκόην βσυλευτιίιν (ο Ευάγγ.
ΙΙεντάρης ανακοίνωσε οτι κα
τέθεσε την ταυτότητα του), ό
ταν πήρε το λόγο ο πριτεδρος
της Βουλής Απ. Κακλαμάνης.
ο οποίος φανι ρα ταρκιγμένος
απευθύνθηκε «με πόνο ψυ
χής» στους «σκληρούς πυρή
νες των τριών ομάδων »(εννο

ώντας Σημίτη, Γοοχατζόπουλουκαι Αρκτένη). Με δρκιμαιικούς τόνους ο κ. Κακλαμανης
μίλησε για «την κρισιμότερη
στιγμέ) της ιιπορυίις του
ΠΑΣΟΚ», προειδοποίησε ότι
το μέλλον του «δεν εξαρτάται
από τη θέληση της όποιας
πλι ιοψηφιας της είποιας σαγμής» και απηύθι<νε έκκληση
στους ιτννεδρκτυς; » Ί (ης υnί
αργότεικι ιί,τι θέλετε, Γωρκι
μην τριατ ματίσετε το δέντρο
που ολοι μαζί ανκΟριέ ψαμι.
Γνοτηΐιι αιαήν την κρτισιμη <ύρα».
Λμέικιις μετά έγινε η ηυιηκι-

φορια και η μεγιίλη πλειοψηΜ’ία των συνεδρκον τάχθηκε υπερι τη., σιηιμι τοχής uuy «αμφισβητουμενων» ιη'νε'δικυν I ϊ
πλευρά Ί'σοχατζοπουλου τη
χαρχικτηριισε- ως την «πρχότη
μεγάλη νίκη» της. Λίγα λεπτά
μετιί ο κ Κακαλμάνην λιποΟιϊμησε
()ι συνεδρκτι αυτοί είναι ΣΙ4
( ΗΧ> πρκόην βουλευτές και IOS
πρκόην μέλη της Κ Ιΐ.). όπως ανεικοίνυκη' ο πρκτεδρκτς της
---πιτρτοπής Δεοντολογίας Ν
Αθανασάχης Ί ο ιώνολο των
συνέδρκυν είναι 5.105.

Π
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ΛΙΠΟΘΥΜΗΣΕ

ίο πάθοςγια ιγοιικα
κλόνιοε ιον ΚακΑαμάνη

χΡ.ΓΊΝΑΣ «-0PAH

Τ φ ιλ η ι< η . Μ α ιεκημη άτι λιχη. ο βουλευτή: B. Baw tiéwK
'«U (vil tuuKK*' ϋτνχχιαλ' Συμ
βουλίου Π|ί SroMiui; wir
11Α Σ O K w x w iM r iu v
xi ; it»>t ic. μι inuifMivu

ια (β ·

Ιι« 4«|ΊΧη·\ MW tnHK »n»> ungCMI
WN’ O/j-icnuxoi· Xwaftior τηί Ku-

ur^»tu:

οπρόεδρος της Βουλής μέσα στη συναισθηματική φόρτιση που
επικρατούσε για την επικράτηση των αριθμών

... .

Εητηρής. xirvi vu; η χ/ΓΤΐίιηιχιη
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Ορισμένοι. ιίπως είπε αργβττ-

0« ιπους δημοσιογράφους ο επί
τροπος Χρήυτος IIU M m njf,
πλησίασαν τον Απόστολο Κακλαμάνη διαμαρτυρόμενοι - «uñó
δεν είναι συνέδριο», του έλεγαν xm για vu το»· χάνουν έκκληση να
παρέμβει - «από εσάς περιμέναμε »εεριεισάτερα». «τι χάνετε για
την ενότητα;»
Ο Απ. Καχλαμάνης ειρχισέ να
ζητάει επίμονα το λόγο xm όταν
του δόθηκε, ανάμεσα or άλλα,
φανερά συγχινημένος. είπε: «Το
ΠΑΣΟΚ, αυτό «ο ωραίο δένδρο
τβ οποίο ποτίσαμε όλοι, με κριό·
το τον Ανδρέα ΙΙαπανδρέβν, έχει
ανάγκη και από τα κλαριά τον,
ποο είναι η νεολαία του, και από
τις ρίζες τη», που είναι τα παλιά

απο ντρ οπ ή ο ι
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ1ΔΗ

T^Myttiumpu vu σωριαστεί καταγής ο ,
I λος Καχλαμάνης (όχι πολλά βήματα από το
. #%μικραίο». για να σιινέλθσυν κάπως οι σύνε
δροι tur ΠΑΣΟΚ χαι ν' αρχίσουν να φέρονται ό;ή ιι* πιο πολιτισμένα.
Η προσφώνησή «σύντροφοι-«η·νιρόφ«ισε ς» που
μοιοαΣοτσν «φείδιά; απ' ολους. έμοιαζε με χαχιν
γοηπο αστείο. xaOiac. σχεδόν ταυτόχρονα, ήταν
ΟκηΌιομενη από χαρακτηρισμοί·; που θα έχαναν
τους ιΐυνηΗε ις ι xunájrtf ; του Ολυμπιακοί' Σταδί
ου. ιούς οπαδούς των ποί «σφαιρικών ομάδων, vu
χοχπινησουν απο ντροπή.
Το προχθεσινό ουχ από την ομιλία του πρωθυ
πουργού Kam a Σημίτη χαι του χλίματος που «υτη δημιούργησε δεν είχε αμβλκνθεί χθες, xm a n ó
ήταν φανερό από ίο πρωί. Αν ακούγατε (χαι ήπ <■
ιι-χολο va axinsK τ ι. γιατί δεν χρήΐονιαν) » , μι
λούσαν <« «μεν* για τους «δε*, μπορεί και νά φοβότχμη·ιν να μπιίιι σιην αίθουσα όπου γινόταν w>
ιΝ-νιδίΜο Σίγουραδε,θααναρωαόαασιανπώς f ίναι δυνατιίν αυτοί ικ άνθρωποι να συνυπάρχουν
r κάτω από την ίδια οιέγη;
" Το ερώτημα m ió, παρά την κάποια εκτόνωση
πιΝ· επήλθε χ«ε; μετά το «ΐΝ-γχινητικο σοχ» (έτσι
το « ο Κρεμασόνος) που έπειθε ο Απόστολος Καχλαμάνής. εξαχολεηΌιί va uuivt'Wu K«u. μιίλιστα. πολύ επικίνδυνα... :

Κορυφαία εηελέχη του κόμματος -ο Βενιζέλος.
ο Λαλιώεης. ο Παπουτσή; και πολλοί ολαιμ- δεν ή
ταν καβάλου αισιόδοξα χθες Οτι η ευχή τους, η χιλοειπωμινη και «αηχταλαιπωρημένη «ενότητα»,
τιλιχιος θα ενοδωβεί
Από νωρίς, ήταν φανερό όα βα γινόταν «μάχη
ψωναχλάδων», με συνέπειες απρόβλεπτες. Η εξέ
δρα ήταν ασφυκτικά γεμάτη - πκι γεμάτη απ'ό.η ή
ταν την πρώτη ημέρα. Ηταν σαφές όα στ παρευρισχείμενεχ δτν ήτειν όλε» τους ιχλεγμένεχ οΰνεδρεχ.
Και όταν, ϋγο αργότερα, άρχιετε ο καβγάς για
την ενσωμάτωση πολλών εξ αυτών (βλέπε νεολαία
και αρκπίνόην) σε όλες ας εργασίες του συνεδρί
ου: δεν είχε άδικε> ένας » ο ψύχραιμος σύνεδρος
πού είπε «καλού κακού, φωνάξιε τα ΕΚΛΒ, να
Χρειάστηκαν δύο ασθενοφόρα τελικά! Το ένα
γιο τον Απόσιαλο. Καχλαμάνη και το άλλο για το
βουλευτή Βαοιλακάχη. που επίσης ένιωσε να τον
εγκαταλείπουν a δυνάμεις του και vu πέφτει «ξε
ρός» κόκα, όιαν αφρός έβγαινε από tu στόματα
πολλών συνέδρων.
«Σύντροφοι... σύντροφοι», φώνπζε απελπιαμένα ο Γιάννης Σουλαδάκης από το προεδρείο, αναλογιζάμεν^ ίσως και εκείνος αν η προοψώνηοη

Η πρείταση για διεύρυνση τεη συνεδρίου «πέραεκ» με «ζήτω» και «γιούχα». Κάποιοι (οι «τσοχατζοπονλιχειί») είδαν τα κουκιά τους να αυξάνοντεο. χεκ οι άλλε» (οι «σημιτικοί» ) την. κατά τη γνώ
μη umç. υπέρ τους διαφορά να μικραίνει.
Γιατί, μη νομίζετε ότι υκάρχετμεγείλο ενδιαψέρον για άλλο πρείγματεε o' <mó το τη·νέδριο. Ρωτή
στε . φερ' ειπείν. και τους χΑιαυς πενταχόοιους τόοους συνέδρους uv áxiÑwav την κραυγή του συ
ντρόφου (;) του; Νικολάου (από ποια οργάνωση,
δεν ξέρω), και αν βρείτε τρεις σωστές απαντήσεις,
κερδίστε σειρά ακριβών δώρων.

Το πρόββημο
«Το πρόβλημα», είπτ ο κ. Νικολάου, «είναι αν
θα βγει πρόεδρος ο Ακης ή ο Κώσκις. ή αν εγώ με
θαύριο. πεη· θα τελειώσει το συνέδριο, θα έχω με
ροκάματο; Το μεροκάματο είναι το πρόβλημά μας.
σύντροφοι. Εκεί είναι χαι οι καθαρές λύσεις».
Uúu ένα χειροκρότημα Ειχάν. βλέπετε, εξα
ντληθεί (τίι χειροκροτήματα) στα πάγιαστα κου
ρασμένο συνθήμεετα χαι στις φθαρμένες εηάκες.
Των μεν. και των δε.
Το όραμα ο σοσιαλισμός, η ενότητα., αμέτρη
τες φορές τόσες, που αν υπήρχε πληθωρισμός στις
λέξεις, θά 'χαμέ χρεοκοπήσει από καιρό. Και διίκι’
tin· χειροκρότημα. Και πιο έντονο ακόμα χειρο
κρότημα όταν ο Ακης Τσοχατζόβονλος, σιο φόρ
τε της ομιλίας τον, φώναξε «ο σοσιαλισμός, σύ
ντροφοι, είναι τρόπος ζωής...». Κάποια στιγμή
βράχνιασε...
Αλλά δεν τελειώνουμε εδώ. Τορακουνήθηχε α
πό ενθουσιασμό το πλήΗος όιαν, Μγο μετά ο Βαγ
γέλης Γιαννάαονλος επέχρινε εκείνους που «θυ
μήθηκαν ξαφνικά το αριστερό πρόσωπο του
(1ΑΣΟΚ, τη σαγμη «in» οι ίδιοι ςονν στη χλιδή».
Κάθε φράση, κάθε ατάκα χαι χειροκρότημα. Ο
Βενιζέλος, για τον οποίο, ασκαυόμένος κάποιος,
είπε ów στην προηγούμενη ζωή τον θα πρέπει να
ήταν σχοινοβάτης, αποθεώθηκε όταν μίληοε για
«υψηλή αποδοχή» wn» Σΐήΐίτη και «θετικό απαλόγμηιό· της κυβέρνησής τον, απεθεώθηχε και όταν
(διαψεύδοντας τον πρωθυπουργό είπε ότι «δεν υπάρχει ούτε μια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης
(...) που να χροσέχρουαε στο φραγμό, το ρητό ή
τον υπονοούμενο τον κόμματός».

Κάποιοι εχτίμησανόα η ομιλία ^νιζέλου «έπε
σε» σε μιιι χρονική στιγμή κατά την οποία το σννέδριο επιζητούσε έξοδο από την ιτάλωση. Ο κόσμο;
ήθελε να τον ακούσει - μερικοί, τους όκαναα, είκαν κάτι για «μελλοντικός αρχηγός» Το κροεδρείο (ο Κόστας ΓΜιονακ ανγχεκρφύναλ μάταια
προαπαθούαε να σταματήσει το χειμαρρώδη ν
πονργό. ο οποίος, μάζί με τον Βαγγέλη Παννόπαν-

τον στελέχη. Σύντροφοι, ψηφί
στε ά,τι Θέλετε -αυτό είναι η δη
μοκρατία-αλλά μην τραυματίσε
τε αυτό το δένδρο. Ο λαός Θέλεε
ενότητα·».
Αμέσως μετά ανέβηκε σχεδόν
παραπατώντας τα σκαλοπάτια,
για να επιστρέφει στη θέση του. η
οποία βρισκόταν στο υψηλότερο
έδρανο μετάξι· των άλλων μελών
του ET. του ΠΑΣΟΚ. Μόλις *άθησε, ακονμπησε το κεφάλι τον
πάνω στο τραπέζι και άρχισε να
κλαίει». Ο Χρήστος Παπουτσής,
ο οποίος καθόταν δίπλα στον
Απόστολο Καχλαμάνη, του έδω
σε έναποτήρι νερό. Τη στιγμή
που προσπάθησε να το πώι,του έ-
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0 Κακλαμάνης μπτοφέρετ» μπ φορείο από τους ονντρόφους του.
Ζτο πρώτο πλάνο ο Κουλούρης, moi* δκκρίντΓοι ο Παπουτσής

•U
λο, υπερέβη τον πατρεπόμενο χρόνο κατά ...παροαάγγας.
Είναι ενδιαφέρον ότι σημεία της ομιλίας του Βενιζέλον χειροκροτήθηκαν και από τον Σημίτη και
από τον Τσοχατζόπσυλο · όχι κοινά σημεία, εννο
είται! ΓΓ αυτό, άλλωστε, ο σύνεδρος αναρωτήθηκε
«μήπως ήταν σχοινοβάτης;» στην προηγούμενη
ζωή του, και γι' αυτό γέλασε χαι ο ίδιος όταν ένα;
δημοσιογράφος τού είπε μετά, «άντε Βαγγέλη, ό,τι
xm να γίνει, εσύ μέσα θα'out!».Παραδόξως, ήταν σχετικά ήρεμο το ακροατήριο
όταν σ Βενιζέλος παρέλαβε τη σκυτάλη οπό τον
Θεόδωρο Πάγκαλα Ο υπουργός Εξωτερικών εξέπληξε τον κόσμο με την πραότητα του - τόσο, οαο
τον είχε εκπλήξει προχθές ο Κώστας Σημίτης με τη
δσιή του οξύτητα.
Ο Πάγκαλος μίληοε μόνο για θέματα της αρμο
διότητας τσυ (εξωτερική πολιτική), προφανώς για
να επιχειρήσει να απαντήσει σε εκείνους -της άλ
λης πλευράς κυρίως- που έχουν αγωνία για το αν
θα συνεχισθεί ή όχι «ο πατριωτικός χαρακτήρας
του ΠΑΣΟΚ»
Ο υπουργός Εξωτερικών δεν άγγιξε καν το επί
μαχο θέμα - εκείνο της διαδοχής. Ο Χρήοεος Πρωεάπαπας, ο πρόεδρος της Γ2ΪΕΕ, είπε (xm μάλλον
έχει δίκιο) ότι ο Πάγκαλος ήταν άτυχος γιατί κλή
θηκε να μιλήσει αμέσως μετά το επεισόδιο που υπέστη ο Απόστολος Καχλαμάνης. «και γι' αυτό ή
ταν κουμπωμένος.
Ο Μανώλης Λασκαλάκης,όμως, που μίλησε με
τά τον Βαγγέλη Βενιζέλο, επανέφερε τα πράγματα
στις ...σωστέ; τους διαστάσεις. Ηταν τόσο έντονη η
κριτική τσυ κατά της κυβέρνησης, που, όπως παρα
τήρησαν πολλοί της «σημιτικής πτέρυγας», αφ* ε
νός μεν διέψευσε τον Βενιζ&ο (που μάηοε για
«καμιά αμφισβήτηση») και αφ' ετέρου mxauuor
τον πρωθυπουργό που αναφέρθηκε χθες σε «ε 
μπόδια xm κριτικές από την πρώτη ιδόλας μέρα».
Ο χ- Δαοχαλάχης απέσκασε πολλά χειροκροτήματα, αλλά και πολλές αποδοκιμασίες. Τα έντονα
«ονον» στο τέλος δεν τον άφησαν να ολοκληρώσει
την ομιλία τον.
' '
Σ’ αυτό σκριβώς το σημείο, ήρθε μάλλον «κου
τί» ο ήρεμος και εξαιρετικά προσεγμένος λόγος
τον Αχη Τσοχατζόπουλον. Κράτησα ορισμένα
...στατισηχά.
■Χειροκροτήθηκε 35 φορές (ο Σημίτης. 23).
•δεν αποδοκιμάσθηκε ούτε μια φορά (4 φορές ο
Σημίτης).,Αλλά υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες επι
σημάνσεις:
πΟ Σημίτης χειρακράαμχ τον Τοοχατζάπσυλο σε
8αημέίατης<
πΟ Τσοχατζόκσυλος δεν χειροκρότησε ούτε μια
φορά τον Σημίτη.
•Οταν τέλειωσε το λόγο τον ο υπουργός Ε νστερινώνκηι Λημόοιας Ααππηοης.οημεΙθηπ·ν ιψ ΐά ύ

λα τα με'λη τιιυ Εκτελεστικού Γραφείου (μαζί και ο
Σημίτης), τον χειροκριλτηοαν και τον χαιρέτισαν.
πΟ πρωθυπιη'ργείς δεν έτ\·χε προχθές παρόμοιας
...υποδοχής. ΟιΗε ένας δεν σηκώθηκε. Ούτε ένας
δεν χειροκρότησε.
■ m a m M te C
Δύο ερμηνείες διίθηκαν από συνέδρους μτ τη>ς
οποίους μιλήσαμε:
Η μία: Οτι ο Ακης κέρδισε τις εντυπώσεις.
Η άλλη: On το συνέδριο (xm κυρίως το E.F.)
φέρθηκε απρεπώς προς τον Κώοτά Σημίτη.
Ot πιο ενθουσιώδεις χειροκροτητές του χ. Τοοχατζόπουλου ήταν χθες ο Μανώλης Αασκαλόκης
και ο Κίμωνας Κουλούρης.
Ο επίτροπος Χρήστος ΙΙαποντσής, που έδειχνε
από νωρίς μια φυσική απέχθεια «προς κείθε ακρό
τητα», φαινόταν πολύ ικανοποιημένος που ο λόγος
του χ. Τσοχατζόπονλου δεν προκάλεαε τις ίδιες α
ντιδράσεις που προκάλεσε την προηγοτΗιτνη ημέ
ρα ο λόγος uni πρωθυιευυργοιι.
Οταν, υπενθυμίζοντας wn· την τελευταία όυνέντευξητοιι Αχη στο «Βήμα», όπου χαρακτήρισε τον
πρωθυπουργό «λίγο ως ηγέτη - καλόως ομαδάρχη»,
τον ρωτήσαμε-αν αυηίδικαιώνει τον Σημίτη όταν μι
λάει για νπονόμεχιση.^^οκ. Παπουτσής παραδέχτηκε
όη «ίσως η δήλωση εκείνη να ήταν άστοχη».
Η εύθραυστη μνήμη του Ελληνα, οι έντονες ουναιαθημαηκές του εκρήξεις, η ευκολία με την ο
ποία μπορεί να αγαπάει και να μισεί σχεδόν ταυτοχρόνως -ενίοτε xm το ίδιο πρόοωπο-, ίσως όλα
αντά να δώαανν <rm ΠΑΣΟΚ τη λύση m v δεν είναι
βέβαιο ότι θα δώσουν εν τέλει τα κουκιά.
Ο» πιο συνετοί, και εσιό ης δύο πλευρές λένε ό-

« μπορεί, μέαα απ’ όλο αυτό που τώρα φαντάζει
«επωάυνα οριστικό», να αναδυθεί χάη καλύτερο.
Το ‘π* κι ένας σύνεδρος; «Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήατν κατ' εξοχήν πολιτυιύς των ρήξεων - μ:ιορ<ί
επομένως xm η ρήξη τώρα να είναι ωφέλιμη».
Το «φινάλε» ανήκε στον »»άγγελο Ι'ιαννοχουλο -τον μοναδικό άνθρωπο στο συνέδριο πον απεitaoi ενθουσιώδη χειροκροτήματα »»κόμη και εκεί
νων που δεν συμμερίζονται τη δική του επιλογή.
Στην αρχή της ομιλίας ταυ (αμέσως μετά τον
Τσοχατζόπσυλο) ο Κώστας Λαλιώτης έσκυψε από
■άνω του και του ψιθύρισε στο αντί να^διακόψει
για λίγο χαι να κάνει μια ι----- '
θρώπουςτηςτεχ
στα πόστα τους.

......
. .
γελος: ■ .
«Αντε, όλεκ εσείς ο» χειροκροτητές της Τεχνικής
ΥπηρεεΚας. κατεβείτε τώρα και πηγαίντε σιη δου
λειά Οας».
«
Αν δεν το καταλιφακ, ο «Βεουργός Εργασίας είπε μ’ αυτόν τον τρόκο όο τα πολλά χ*ι
τα που ειοέπροξε ο κρολαλήοος κ. '
λας, δεν ήταν όλα «γνήσια»!
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Η ΕΣΧΑΤΗ
ΚΙΝΗΣΗ

ΣΗΜΙΤΗ

ΐΛΜΥΒΒΡΟΤΥΜΛ

Μ ΕΤΑτη χθεσινή ομιλία Ακη και τους χαμηλότερους τόνους,
στο συνέδριο δημιουργείται πιο χαλαρό κλίμα για τις εξελίξεις

ΑκκόοξΜ για οι
¿ιαοφαλΜίι tvóamic

Σήμερα η αύριο το
συνέδριο του ΠΑΙΟΚ θο

πάρει τις αποφάσεις
του Μετά τη σύγκρουση

της πρώτης μέρος και
την ελεγχόμενη ένταση
της δεύτερης, φαίνεται
οτι μάλλον θα
επιβεβαιωθούν οι
ψυχραιμότεροι, που απο
την αρχή διέβλεψαν ότι
τη Δευτέρα το πρωί το
κυβερνητικό κόμμα δεν
θα είναι
διασπασμένο. ον
και είναι
ψυχικά
διχασμένο.
Συμφωνία
στην
κορυφή δεν
μπορεί να
γίνει.
καθώς ο κ.
Σημίτης και
ο κ Τσοχατζόπουλος
δεν υποχωρούν από τη
θέση τους να
διεκδικήοουν την
αρχηγία του κόμματος.
. 0 πρώτος δεν θέλει να
είναι μόνο
πρωθυπουργός κοι ο
δεύτερος θέλει να είναι
εκείνος πρόεδρος και
άλλος πρωθυπουργός.
Μοιραία η λύση θα
δοθεί από την ψήφο των
5.205 συνέδρων.
Κοι αυτοί θα έχουν να
κάνουν συνδυασμό
επιλογών. Να επιλέγουν
τον κ. Σημίτη
αναθέτοντας του έτσι
όλη την ευθύνη για τους
επόμενους 16 μήνες,
κυβερνητική και
κομματική. Ή να
προτιμήσουν τον κ.
Τσσχστζόπουλο ως
κομματικό ηγέτη και
άγνωστο ποιον ως
πρωθυπουργό, αφού ο
ίδιος δηλώνει ότι δεν
διεκδικεί ουτή τη θέση
κοι με δεδομένο όπ ο
νυν πρωθυπουργός θα
παραιτηθεί, ον
αποδοκιμαστεί.
Θα έχουν οκόμη να
επιλέξουν τον κ. Σημίτη
που επαγγέλλεται
κυρίως «νέα εποχή και
εκσυ γχρονισμό» ή τον κ
Τσοχστζόπουλο, ο
οποίος εμφανίζεται
κυρίως ως εκφραστής
της «συνέχειας* και της
πολιτικής του Α.
Παπανδρέου.
Οποιο κι ον είναι ιο
αποτέλεσμα της
κρίσιμης ψηφοφορίας
τ·μ τον πρόεδρο, όλοι
θα το αποδεχθούν. Δεν
έχουν περιθώριο να
πράξουν διαφορετικό.
Επη, ο μόνος που έχει
την τελευταία λέξη είναι
ο πρωθυπουργός. Αν ο
κ. Σημίτης εκλεγεί και
πρόεδρος του
κόμματος, έχει την
ευχέρεια να κάνει την
έσχατη ενωπκή κίνηση
προς την άλλη πλευρό.
Ποια θα είναι ουτή; Ο
ίδιος θα την επιλέξει.
Είνοι πρωθυπουργός,
θα έχει εκλεγεί κοι
πρόεδρος. Στο χέρι του
θο είναι να γίνει κοι
ηγέτης του ΠΑΣΟΚ.

ΠΟΛΤΟ* ΚΛΡΕΑΙΛΖ

Toa ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Ο λ α Α ιώ τ η ς

αμήλωσαν οι τονοι χθες στο
συνέδριο του ΠΑΙΟΚ, όπου napa τις οξείες εκφράσεις
ορισμένων συνέδρων- το κώμα ήταν
εμφανείς καλύτερο από προχθές
και το γεγονός αυτό δημιούργησε
ακποδαξια ότι τελικά η ρηξη θα
αποφευχθεί και όλοι θα
αποδεχθούν τις αποφάσεις.

Ο κ. Λαλκότης έχει αποφυγή- μέχρι
στιγμής να μιλήσει ευθέως για το ποιον
προτιμά ιπη θέσή του προέδρου του
κόμματος. Το μόνο που έλεγε χθες ήταν
ότι η ομιλία του (Ια έχει «πολιτικά χαρα
κτηριστικά» και Οα επισημαίνει την ανά
γκη να ξεπεραοτεί η πόλωση, ώστε να
μην κινδυνεύσει η ενότητα. Ο κ. Λαλιώ
της βλέπει με καλό μάτι την εκλογή
αντιπροέδρου ή αντιπροέδρων ως μια
έσχατη λύση, που (Ια μπορούσε να έκτο
νωσει το κλίμα πολωοης. Είναι πολύ' πι
θανό να αποδεχόταν και ο ίδιος μια τέ
τοια θέση, αν του προτεινόταν.
Χθες το βράδυ ο Κίμων Κονλουρης,
που υποστηρίξει τον Ακη ΊΥιοχατζόΗουλο, πρότέινε οι τηλεοπτική συνέντευξή
του τον κ. Λαλιιότη για τη (Ιέοη του αντι
προέδρου, υπο την προϋπόθεση βεβαίως
ότι (Ια εκλεγεί πρόι ·κΚ σ κ. Γσοχατξόπουλος. Η πλευριί Σημίτη έχει αρνηΟι ί
μέχρι στιγμής την πρόταση για εκλογή
αντιπροέδρου, αλλά δεν είναι γνωστό τι
(Ια κάνει ο κ. Σημίτης αν εκλεγεί εκείνος
πρόεδρός και έχει την ευχέρεια νι< επανεκτιμήοει τα δεδομένα.

Χ

Στη βελτίοκτη τον κλίματος ιτιτνέβαλε η
οιιιλια του Ακη Τιτοχατζόπουλου. που
εμφ <ινίστηκε ενωτικό:. Αλλά και η συ
μπεριφορά τιιιν προσκείμενων στον Κ.
Σημίτη συνέδρων. οι οποίοι απέφυγαν
οποιαδήπιπι χειρονομία αποδοκιμασίας
κατά τΐ) διάρκεια της.
() κ. Ίίκιχοτζάπουλος εμφανιιττηκε ως
ο ι γγυητή: της «συνέχειος» του κόμμα
τος και κατ' επέκταιτη ως ο ιπινεχιστής
τη: ποριιας του Ανδρέα Παπανδρέου,
οι αντιθι «Π| μι· τον Κ. Σημίτη, ο οποίος
ι διηοι προχθές έμφαση ιπην «ανανέω
σ η » και στο «καινούργιο», που «ιτυγκρούιται με το παλιό».

Το α νθ τρ β φ *
Οι σύνεδροι χιιροκριπησαν περισσό
τερες από 20 φιορές οε διάφορα σημεία
Η «ρήξη» και η «παράδοση» διασταυρώνονται στο πάνελ του συνεδρίου με χαμόγελα
τη: ομιλία: του Λ. Τοοχατζόπουλου και
πιριοοότερο τις αναφορές οτον Α. ΙΙαγεμάτα νόημα
πανδρεου και οτην ι νιίτητα, ενώ είναι
χαρακτήραττικά ότι ορισμένες από αυτές
σε ανεξέλεγκτες αντιδράσεις.
Τις ισορροπίες επιχείρησε να κρατή
α; αναφορές τις χειροκρότησε και ο
Ορισμένα ιπελέχη από το «βαρύ πυρο σει ο Ευάγγ. Βενιζέλος, ο οποίος απέπρωθυπουργός! Μ πλι υρά Τσοχατζόπουβολικό» και τιιιν δυο πλευρών έδωσαν
κρονοε το επιχείρημα του κ. Σημίτη ότι
λου εξέφραζε χθες μεγαλύτερη αισιοδο
επίσης τον τόνο. Την υποψηφιότητα Ση η κυβέρνησή του υπονομεύθηκε από το
ξία για την έκβαση ταυ συνέδριου μετά
μίτη υπερασπίστηκαν με πιίΟος οι Ευάγγ. κόμμα. Ταιπόχρονα, είπε ότι ο πρωθυ
την ομιλία του. Οι πιο αισιόδοξοι έλεγαν
Ιίαννόπονλος και Γ, ΙΙαπαντωνίον, ενώ
πουργός «έχει υψηλή αποδοχή οτην
οτι τα συνέδριο «έκλινε προς τον Ακη»,
o X. Καστανίδης επισήμανε το φαινόμε κοινωνία». Μια αναφορά του σε »κατα
έιπιυ και σριακόι, ενιίι οι πιο «τυγκρατημένοι αρκοέ·νταν ιπη διαπίιττωση ότι ο νο από τη μια ν<< απι »δοκιμάζεται ο πρω νομή ρόλων, σε παράσημα και τίτλους»
θυπουργός και από την άλλη κάποιοι να μπορεί να ερμηνευτεί και ως «ιιχμή για
Ακης «ανέτρεψε το κλίμα», το οποίο την
τον χειροκροτούν ζητώντας του να |ΐη φώ- τον Ακη Τουχατζόπουλο. Αποδοκίμαοε
πριίιτη μέρα ήταν υπέρ του κ. Σημίτη.
γει. «Αν ένας πρυώ··Ηουργύς αξίζει τογι όσους αποδοκιμαοαν τον πρωθυπουργό
Η πλευρά Σημίτη, αντίθετα, εξακολου
ουχάισμά σας πρέπει να τον διώξετε» εί και τους καλι οε να τον χειροκροτήσουν
θούσε να εμφανίζεται σίγουρη ότι η μάχη
πε με νόημα.
«υις πρωθυπουργό όλου του ΠΑΣΟΚ
του ιτυνεδρίου έχι ι κριθεί υπέρ του πρω
και όλου του τόπου». Αλλά ταυτόχρονα
θυπουργού. Μαλιιπα, στενοί σνν'έσγιίτΓς Ισ ο ρ ρ ο π ίε ς
ζήιηοε ιι/ίό την πλευρά Σημίτη να χειρο
του έλεγαν χθες το βράδυ οτι έχι ι διαΑπό την άλλη, με οξείς χαρακτηρι κροτηθεί την αναγκη ιτυοτράτι υοης
μορφοιθεί «μεγάλο πλειοψηφικό ρεύ
όλου του ΠΑΣΟΚ».
μα», το οποίο «Ο εωρΐ ί ζωτική ανάγκη την σμούς επιτέθηκε στον πρωθυπουργό ο
επικράτηση ενιαίας ηγεσίας σε κόμμα Μαν. Λαυκαλάκης, μέλος του Κ.Γ.. καΣήμερα, (Ια μιλήσουν, μεταξύ άλλων,
και κυβέρνηση». Λναφερόμινοι, μάλι τηγοριίιντας τον ότι επιχείρησε να ο I ερ. .Αροένης, η Βΰοω Παπανδρέου, ο
στα ιττην ομιλία Τοοχατζόπουλου την εκβαίσει το ιτυνέδριιι. Εντονα υποκριτι Γιώργος Παπανδρέου και ο Κ. Λαλιωπροέβαλαν ιιις απέτδειξη mi η «ενότητα
κός για τον κ. Σημίπι ήταν και ο Αν. 11ε- της. Ειδικά οι ομίλα ς των δύο α λίυιαί
δεν κινδυνεύει», για να αποκρουσουν, ‘πονής, ο οποίος στο τέλος τον κάλεοε να ων αναμένονται με ξεχωριστό ενδιαφέ
Λροφανιίις, το επιχείρημα της ιίλλης απικπ'ρει την υπιυβηψυ.ύητά τον για τη ρον, κααως μπορεί να παίξουν ρόλο «ττη
πλευράς όα η «μονοκρατορία» του πρω- θέση του πικιέόοου ως «εκουοια προ- διαμορφιωοτ) του κλίματος του ουνίδρίθυπουργοΰ μπορεί να οδηγηοει κάποιους Οψορτί».
ου.

Η ψ η φ ο φ ο ρ ία
Σήμερα (Ια αποφασίσει το συνέδριο
του ΠΑΣΟΚ πότε (Ια γίνει η ψηφοφ ορία
για την εκλογή προέδρου, ενώ η ιίλλη
σημαντική φ·ηφ:οΐ|ορια για την εκλογή
τη: Κεντρικής Επιτροπής (Ια γίνει αύριο.
Η ημερήσια διάταξη που είχε καταρ
τιστεί πριν από το θάνατο του Λνάμέιτ
Παπανδρέου. προι βλεπε ότι σ πρόεδρος
Οα εκλεγόταν σήμερα.-Ομως. η πλειοΐ|'ηφ’ία τι*υ 1-..Γ. Οελιτ η ι|Ίΐφοφαριιι αυτή να
μετατεθεί για αύριο. Λεν είναι γνωστό
αν (Ια αντιδράσει η πλειψά Σημίτη, αν
και δεν (Ιευφητται πιθανό οτι Οα επιμει·
νει ιδιαίτερα.
.Πάντως, η ήμερα της εκλογής του
προέδρου έχει ιδιαίτερη σημασία, κα
θώς αν αυτός εκλεγεί σήμερα (οποίος κι
αν είναι), Οα ι/ ιι o¡ δυναιοτηςα με την
ομιλία ταυ να επηρεάσει και ϊσυςνΗΗΐχΐ
τιομοϋς ιπην Κ Ι Αν αυτή η φ·ιμ, οη όρια
γίνει σήμερα, π^χιβλεπεται όα (Κι γίνει
αργό τη νύχτα, μετά το πέρας των ομι
λιών. Σήμερα αναμένεται να αποφαοι
στη αν Οα Οεσπαπει και θέση αντιπροέ δρΗΐυ,

ΑΛΛΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σ Τ !Ι
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΑΙΑΕΖ

Απάντηση Σ φ ίτη με συλλογή υπογρα<ρών
Του ΝΙΚΟΥ ΚΙΑΟΥ

ΜΕ τη συλλογή υπογ^κτηκίτν
τικν συνέδρων γυι την υποψηφαί«ητά τιπι ως πχκτέδ^κιυ του
I ΙΑΣ( )Κ, ανταπάντησε η π/., ιψνί
του Κ. Σημίτη ιπην απιίντηση
που έδωσε ο Α. Τοοχατξάπονλος
με την ομιλία ταυ «παν npurfhu
ποινΓ,·ι>.
Ηταν μια κίνηση εντυπώσεων
με τυ μανδύα της καταιττιπικής
ΓπιτίΓ,ής, η οπαία ορίζει «πι για
την υποφτηφιιπητα γ«ι Πικτεδρικ
ιοι.’ κιίμματος χρεαίζσνται υπο

γραφές του ενιτς πέμπτου των «π>νέδρων
ίίς αχη>ά χθες το β(κιδυ η
πλευρά Σημίτη δεν έδινε ιποιχεία για τον ιφκΟμό των υπογικιφκύν που μαζεέπηκαν. λέγοντας
ότι δεν έχουν πλήρη εικείνά και
ότι οι-νεχίζονται.
UmiKK), με γραπτιί κείμι νοσχόλιο. το οποίο διένειμε η πλευ
ρά αυτή, υποστήριξε ότι
- Κχιι yivn πλέον ιι/φανέ:
.ΐυκ υπάρχει ένα utytüo .«Ám··
νηφικο ρεύμα υπέρ της εχΛοχής
του πρωθυπουργού λίυοτπ Σημέ-

τη. οτην προειήχ'α του κόμματος.
Γΐ) ριτίμα .του έχει διαμορφω
θεί δειχιτι ότι οι ούνεΛικιι ron
Π.ΑΙΟΚ Λεν υ.ποτάοοονπιι οι
πκιιιπά Μή/ψοτο και Λημοκραπκοφαιή επιχ:;ρήματα. Και του
ιο γιατί τίεωριι ζωτικτ/ αιτίγχι/
τ-71' ;'.7;;:ράτ?;<η ιυιαι'ας ηγεοιας
οι κομμά και κυ/ίέρη/ο/,
—/ / πλειοφηφια των «ητέιίρμιν
πιοτευιι ότι ο Κιίχπικ Σ’ιμιιιιμ
μποοιι να ΛιαοφαΛίοει ιτ/ν χυ·
/ύριητικη «ηπ-έχεια, αλία και να
<νιεε·ρέ·νει τηΐ'.ταχκιινώι και επιρροη του κ<ρίματος <πψ· κοινωνία.

Ηδη όμως εκδηλώθηκαν απο
χθες αντιδράσεις. Για «καπελωμα» των σι<νέδρων μιλοικκιν αν(Ιρκωποι της πλειψκις ϊικ>χ««τι.ιί'
πουλου και κατηγορούσαν ιούς
«»Λ'Ιψκιιπους του Κ. Σημίτη για την
ενέργεια τους.
Οι τελευταίοι έλεγαν ακόμη
στο ίδιο κείμενο, οτι: «Ηα συνεχιιττεί η «μ'γκίΛπικιχτη ■υπογρά
φουν για ιην υποψηφιότητα του
Κιΰτπα Σημίτη ιπη θέση του προ
ιδρού του κόμματός. Αλλωστε,
κιίτι τέτοιο πριιβλέπει το καττιστατικο του χιήηιατος. nii^Ki τις

αντι«\κίσεις που υπήρξαν
ορτσμενους».
1ελείως διαφιψ'ετικα ήταν τα
(ττΟιχεία που ανέφ εικιν για ας
υπογραφές οε κατ' ίδιαν συζητήοεις ιπελέχη της πλευράς Σημίτη.
Αλλος »αλούοε γ.„ i.Süií άλλος
για ί.ΤτΤΧΐκι α/.*.ο. τις ανέβαζε σε
2.100, ενυί κάποιοι δεν τις εή (Κί
ναν «ττις 1.000. Η σννλογη υ.το
γίκΗριιν είχε ιΠαματησει :α;σε>.,
vi ! iUV. Συί'λαίηχκι)^, τ ρ , \ '; υων του στ*νεδρίσυ, ανιήήτιλε οα
δεν χρειόζονται.
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ίου συνεδρίου, ενώ δεν έ λ ε ΐ ' α ν και οι προσωπικές επιθέσεις

-.

Κοηαροχ<υιιήμ«α και μαα^ύ επανύμαν

τ**ς.
λευτής, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ
πρέπει να αποδείξει ότι οι
προτάσεις του δίνουν λύσεις
στον Ελληνα. «Σε καμιά περί
πτωση». τόνισε, «δεν πρέπει η
πλε ιοψηφσύσα άποψη να θειορηθεί νικήτρια και η μειοψη
φούσα ηττημένη». Επισήμανε
ακόμη ότι ο πρωθυπουργός,
με την υπάρχουσα δομή του
κόμματος, πρέπει να προε
δρεύει και στο κόμμα.

<>i an<s<n: xiti πάλι εναλ
λάσσονταν vary η κι«α ττ»λ ·
δαικροων
cary ή χατιί
Tin· rvi»i προσώπου στην ηγε«nu κ.Η4*κιτ>>; xitt κυβέρνησης
Mill (UISJ.I'V μι το lljoç Tin»;
χιιι τη min έλεγαν αντί να
σνμβαλ»η»Υ στην εκτόνωση τη;
κιπαστησης. εϊπως «α περίμε ντ xirvri;. την άξνναν ακόμη
περισσότερό.
Hnnr αρκετοί. όμως, f κείνο*
m αμίλητε ; το»1προτίμησαν vu
μην aiiyixnr θέση για το επίμαχο Ur μα και να μιλήσουν XUρ*ως για την πολιτική τον
ΠΑΣΟΚ χαι τη; κυβέρνησης
οι ι .-τιμ»ρ*η·; θέματα. (ύτως η
oixovotuu. τα rHvotrt, οι θε
σμοί η υγεία. Χαραχτηρκπιχά
παράδειγμα. ο υπουργός Εξω
τερικών Πάγκαλος παν μύησε
μόνο για την r^uurQuaj πολταn j της χώρας και καθόλου για
τη διαδοχή αν xui η ομιλία τον
αναμτνόταν με έχδηλο ενδια
φέρον Στον ιΛιο όμως για την
εξωτερική τομτιιο ) χον αχολονΗτί επιτέθηκαν αρκετοί
σύνεδροι. όπως ο χ. K r tto γλαν, ο χ. Κη»αμρός χαι άλ
λο».

Ο Ευάγγελος Κιωλονμπής.
•υπερνομάρχης» Αθηνών Πειραιώς. απέηυγε να πάρει
θέση υπέρ των απόψεων τον
ενιίς η τον άλλον από τον; όνο
διεκδικητές της προεδρίας.
Μίλησε κυρίως για το θεσμό
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη
σης. τον οποίο χιηκιχιήκιχ
{'να από τα μεγαλύτερα εΛι
τέ ι-,/ματα τον Ι1ΑΣΟΚ και ζή
τησε την ενίσχυση τον θεσμού
με περισσότερες αρμοδιότη« ; . Αν αποτνχει ο θεσμός. δεν
Ha χάσε ι μιίνο η χωρά αλλά
xui το (1ΛΣΟΚ. είχε ΧαρακτίμΜίΧ Ιον Α. Παπανδρέον
>νον από τιπ·; μεγαλύτερου:
ηγττες τοι· χόομον, /άγοντας
οτι το μεγα/jn» ρο ιπίπυγμά
τον fivui ότι (^ ερε τη δημοκραακή παράταξη στην ε ξσνοια.
Ο Γιώργος Φλιερίδης. νομιίρχης Κιλχι:. ειίχθηκε υπέρ
της f νιαύτς έκφραση κυμέρνηοης - κόμματος, αλλά με ισχυ
ρή σνλλογική λειτουργία.
Υποστήριξε ότι πολλοί στο
ΠΑΣΟΚ διεκδιχονν να εμφα
νιστούν ως οι μοναδικοί κλη
ρονόμο* στο ΠΑΣΟΚ. ξεχνώντας ότι ο Α. Παχανίρίοι<
έλεγε πως ίο ΠΑΣΟΚ δεν
χληρονομείται χαι ιπιτέθηκε
στον X. FΙαπσντοή για τη φρά
ση τον «το ΠΑΣΟΚ δεν παρα
δίνεται». λέγοντα; óu πολλοί

«Κ Αναμ·
και λάθη··

ι|«ΤβνΓ.
ι «θηου αλλού την προσοχή τον

Πάγκαλος: Συνεχίζω την πολιτική Ανβρέα
υπουργός εξωτερικών β . Πάγμα■ Έ λ α ς μίλησε αποχλεισπχά για WfV
ματα της αρμοόιότητάς του χεααπεφνγε οποιαόήποτε αναφορά στο επί
μαχο θέμα προέδρου χαι πρωθυπουρ
γού. Αντίχρσυσε τους επικριτές της πο
λιτικής του με το βασιχό επιχείρημα ό
τι αποτελεί συνέχεια της πολιτικής του
Ανδρέα Παπανδρέον.
Αναλύοντας τον πατριωπχό χαρα
κτήρα τον ΠΑΣΟΚ. είχε ότι το ξεχώρι
ζε και από την παέαα φιλελε ύθερη nuράταξη και α*ιό την .ΊαραΝχκακή αρι
στερά («ούτε Μόσχα οιηε Ονάσιγκτον»). Και προειδοποίησε όπ γίνεται
προσπάθεια «από τη Δεξιά και τα ιδε
ολογικά της κέντρα, το ΠΑΣΟ Κ από
πατριωτικό κόμμα να μεταβληθεί σε
κόμμα εθνιχοφρόνων» και ζήτησε αυτό

οφείλουν την ανέλιξή τους
στον Ανδρέα.
Ο Αρης Σιοσούρας μίλησε
κυρίως για την πολιτική στον
τομέα της υγείας, λέγοντας όπ
το ΕΣΥ παραμένει ανεκπλή
ρωτος στόχος. «Ο Ελληνας
δεν ενδιαφέρεται αν έχουμε
διαχρττούς ή όχι ρόλους, αλλά
αν έχουμε αποτελεσματικό έρ
γο και θεσμούς. Σας καλώ να
στηρίξουμε την Ελλάδα της δι
καιοσύνης με επίκεντρο τον
πολίτη», είχε.

Ο Γιάννης Νικολάου επισήόπ η ενότητα είναι η

το συνέδριο να την απορρίψει.
Ο χ Πάγκαλος υπενθύμισε με νόημα
ότι η κυβέρνηση του Α. Παπανδρέον ή
ρε το βέτο στην τελωνειαχή σύνδεση
της Τουρκίας με την Ευρώπη και υπέ
γραψε την ενδιάμεση συμφωνία με τα
Σχόχια.
Και για να καταστήσει σαφές όη ό
λα τα ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ή
ταν συνυχευθυνα για τη χάραξη αυτής
της πολιτικής είπε:
«Εχει δικαίωμα ο καθένας εδώ στο
συνέδριο, να σχολιάσει, να επιλέξει. α·
χόμη χαι να χαροποιήσει, θ α ήθελα, ό
μως, όσους συντρόφους δεν το κάνουν
αχό άγνοια, αλλά το χάνουν, γιατί κάτι
άλλο επιδιώκουν, να σεβαστούν την ε
νιαία εξωτερικά τον ΠΑΣΟ Κ που α
σκήθηκε με απόλυτη πιστότητα σε όλη

προϋπόθεση να κερδίσουν πς
εκλογές και όπ χρειάζεται σε
βασμός στις αποφάσεις της
πλειοψηφίας όποιο κι αν είναι
το αποτέλεσμα. Υποστήριξε,
όμως, ότι ορισμένοι στο
ΠΑΣΟΚ δεν έχουν συνηθίσει
να βρίσκονται στη μειοψηφία,
ενώ αντιθέτως υπάρχουν στο
Κίνημα στελέχη που έλεγαν
την άποψή τους ακόμη κι όταν
ο Παχανδρέου ήταν μάχιμος.
Αναρωτήθηκε επίσης πώς κα
λούν ορισμένοι τον πρωθυ
πουργό να κην παραιτηθεί,
όταν οι ίδιοι λένε όπ η πολιτι
κή της κυβέρνησης δεν είναι
πολιτική του ΠΑΣΟΚ.

τη διαδρομή μας χαι όταν ήταν ο
Ανδρέας Παπανδρέον πρωθυπουργός
χαι τώρα. Αυτή η πολιτική τους τελευ
ταίους μήνες έχει σε όλες τις αποφά
σεις προχωρήσει με ομόφωνες αποφά
σεις, όπου ήταν όλοι παρόντες και όλοι
συμμετείχαν δημιουργικά στην επεξερ
γασία τους.
«Δ εν έχουμε, λοιπόν, απολογισμό vu
κάνουμε προς τα χόμματα της πατριδοκαπηλείας χαι της πλειοδοσίας, δεν έ
χουμε απολογισμό να χάνουμε προς τα
κόμματα της συστηματικής μειοδοσίας
χαι της υποταγής.
»Τ ο ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι το μεγά
λο πατριωπχό κίνημα του ελληνικού
λαού, η μεγάλη εγγύηση για τα δίκαια
της πατρίδας μας και για την εθνική
μας ανεξαρτησία».

τάχθηκε υπέρ των διαχριτών
ρόλων, λέγοντας όπ είναι άλ
λη η δουλειά του προέδρου
και άλλη του πρωθυπουργού.
Χαρακτήρισε παράδοξη την
απόφαση του πρωθυπουργού
να θέσει υποψηφιότητα για
την χροεδρία τη σπγμή που οι
θέσεις του ήταν πάντα μειοψη
φία στο ΠΑΣΟΚ. «Ο ι καθα
ρές λύσεις θέλουν μ η καθα
ρές στάσεις χαι το ζητούμενο
οεν είναι μόνο η ενότητα, αλ
λά και η σύνθεση των απόψε
ω ν». είπε.
Ο
εξέφρασε κι ι
τον γιατί οι A ux σύνεδροι 1
ιάντ uxó τον πρωθυπουργό να

χαραμείνει στη θέση του τη
στιγμή που δεν συμφωνούν με
την κυβερνητική πολαιχή.
Ο Χρήστος Κηπουρός ανα
φέρθηκε κυρίως στα εθνικά
θέματα, λέγοντας χαρακτηρι
στικά όπ στη Γαύδο δεν πήγα
με μέσω Κρήτης, αλλά μέσω
του Νταβάς, της άρσης τον βέ
το της Ιμιας, που συνθέτουν
τρεις ήττες της χώρας.
Ο Κιλότας Μαρκούλης.
αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΈΣ,
υποστήριξε ότι δεν χρειαζόταν
το συνέδριο γιατί δεν μπορεί
να δώσει απαντήσεις στα
αγροτικά προβλήματα και
στην ανεργία
^ ΤτΤίΤτκ ΚΑΜηηΙιηί. βηυ

Στην πορεία της οικονομίας,
αλλά και στο θέμα της κοινω
νικής πολιτικής της κυβέρνη
σης αναφέρθηκε κυρίως ο κ.
ΙΙαηαντωνίου. Τόνισε, όμως,
ότι η απόφαση για τον πρόε
δρο και το ηγετικό σχήμα θα
χαθορίσει το ηγετικό σχήμα
του ΠΑΣΟΚ για πολλά χρόνια
χαι κάλεσε τους συνέδρους νυ
ανατρέξουν στις ιδεολογικέ;
του ρίζες για να πάρουν τη
σωστή απόφαση.
Στην οικονομία και στην
κοινωνική πολιτική σημειώθη
κε πρόοδος, είχε ο υπουργός,
αναγνώρισε, όμως, όπ έγιναν
και λάθη. Ειδικά για την κοι
νωνική πολιτική, είπε, ότι βα
σική αρχή της κυβέρνηση εί
ναι πως δεν πρέπει να υπερβεί
τα όρια αντοχής της οικονο
μίας γιατί αν συμβεί αυτό εί
ναι σαν να εξαπατάται ο λαός.
Απέκρουσε όμως τους ισχυρι
σμούς όπ σήμερα η κοινωνική
πολιτική ασκείται με το «π ε
ρίσσευμα» της ανάπτυξης και
τόνισε ότι η σημερινή οικονο
μική χαι κοινωνική πολιτική
αρνείται το λαϊκισμό των πα
ροχών.
Υποστήριξε ακόμη ότι η ο ι
κονομία έχει μπει στο δρόμο
της ανάπτυξης και του εκσυγ
χρονισμού. Η τήρηση τω ν στό
χων του προγράμματος σύ
γκλισης χαι η ένταξή μας στον
πυρήνα της Ε.Ε. είναι όρος
επιβίωσης τη; Ελλάδα: στο
νέο ανταγωνιστικό κόσμο που
διαμορφώνεται. Είπε, επίσης,
όπ ο ρυθμός ανάπτυξης της οι
κονομίας θά είναι φέτος ¿5% ,
πολύ υψηλότερος από το ρυθ
μό ανάπτυξης άλλων ευρωπαϊ
κών χωρών.

Χάρης Καατανίδης, υπουρ
γός Μεταφορών. «Καλλιερ
γείται επικίνδυνα μια ψυχολο
γία ιδιοκτησίας. Στο ΠΑΣΟΚ
δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες του
κόμματος ούτε αυτοί που
επέρχονται με έφοδο. Το πρό
βλημα στο Π ΑΣΟ Κ είναι όπ
κάποιοι δεν έκαναν αποδεκτό
το μήνυμα της Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας», είπε μεταξύ άλ
λων στην ομιλία του ο κ. Καστανιοης.
Ουσιαστικά, ο υπουργός
Μ εταφορών τάχθηκε κατά
των διαχριτών ρόλων, λέγο
ντας «Α ς παλέψουμε όλοι ικι·
α και ας μην αναζητήσουμε

ται με αντιπαραθέσεις που
έχουν προσωπικά χαρακτηριιπικιί», είπε.
( ) Στέφανος Τααπάρας. πα
λαίμαχο στέλεχος, είπε ότι το
ΠΑΣΟΚ είναι και πρέπει να
μείνει εγγυηιής της δημοκρα
τίας. «Μπορούμε; να κυβερνή
σουμε ενωμένοι και άλλες τε
τραετίες», τόνισε, ενώ έκανε
έκκληση στους Σημίτη και
I σοχατζόπουλο να βρουν τη
δυνατότητα ιτυνεννιίησης και
λύσης.
Ο Κώστας Μπαντυυβάς.
βουλευτής: Κατηγόρησε τους
κυρίους Σημίτη και Τοοχατζόπουλο οτι «ιιροδοτινύν την κατιίιτταση ιπο συνέδριο. «Να
παραμείνετε ενωμένοι, αλλιώς
να φύγετε όλοι σας και το συ
νέδριο να καλέοει ένα νέο
παιδί έξω από ομάδες και να
το αναδείξει στην ηγεσία», εί
πε. Επίσης, επιτέθηκε στον (-).
Πάγκαλο για την εξωτερική
πολιτική.

την t νατητ« η ι\Μ αΤυ ρολού;

H συλλογική λειτουργία, ,τοι
είναι αναγκαία, ιιναι πράξη
ξΐιΐή;. Λια/ι ι ιαί σε όλα τα ι\*·
νανιι tin· Κι νήμα to; και είναι
Τολαικί) συιιπερκ|ορα aviólaτέλη: Λ ιν προϋποθέτει ρο·
λοι>; που ω ; κίνητρό (5οη(Κ>ύν
(ni| συλλογική ιργασία··
Ο κ Καατανίδη; τόνισε
ακόμη oti to Ι1ΛΣΟΚ ήταν
πάντα ι να όηιιόκικιτικο πατρίιιιίικο κ.ιηηια και ικαν· έκ
κληση αυτά; σ χαρακτη^κι; να
μην αιωισβηίιιτάι από κανίναν όιοτι καλλιιργειται τουτε;
τι; μέρες η θι<»ρία του εθνι
κοί· ενΛοτισμοί·.
Σ' · αφίιρά τι; α.τοδοκιιιασιΐ ν ινάντίον ταυ ιραιθυ,τοι ργού. είπε ιττου; ιτυνεδρου; οτι αν ένα; ηΜΊθΐ'ποιηιγσς αξίζει το γιουχάισμά ικι:
τότε πρέπει να τιιν διιύξετε.
«Α ν η κυβέριπμτη είναι ενδοτικη. αν όεν εινιιι εκι^ρονιιπικη. αν η κ.υβέρνηιτη παίζει την
ταιπατητα του ΠΑΣΟΚ, άπω;
λεν» μέλη από το |·.Γ„ είναι
υπιυφΗσια να ζητάτε από τι*ν
π^Μ·ίθι·πι··\ιγό να μείνει πρωΟυπουργά;». είπε χιμΜίκτηριιπικα
Τον Λκη Τικιχατζόπουλκι
πριίτεινε κάτι i τη διάρκεια τη;
ομιλία; του για το αξίωμα ταυ
προέδριη· του ΠΑΣΟΚ το μέ
λος τον Ε.Γ. Μανώλης Λασχαλάχης. «Κάνει; Λεν μπορεί να
γίνει Παπαν\>έου ιττη Οέαη
ταυ Παπαν\ιέαυ. Ο ΠαπανΛοέον Λεν αντικαθίσταται ού
τε με fj rnxf- τα θέλε«) όλα, ού
τε μ» εκβιασμοί»; ιη'ηε με την
επιλογή του καλίηερου από
τοτ»; μέτ^ηιη·;», είπε και επιιτήμεινε: «Απαιτείται η ιτυ•.πράτπ’ίτη και η συντροφική
ιύ^.ψχγ,'ύτ] τιο)juin ιττελεχιίιν
για va r ξακολουθοί'ν να εκφριίζονται από το ΠΑΣΟΚ
όλες οι κοινωνικέ; σμάδε;
που μα; στηρίζουν. Με ηγετι
κά! σχήμα μόνο μτιηιουμε να
αναπλη^κίκκιυμ» τον Ανδρέα
ΙΙαπανΟρέι«'. Ιί; εκ/κιγέ; δεν
ιιπορει να τις κερδίσει μιίνιι;
τον α Σημίτης, ο Τοοχατζόπουλκκ, ο Αροένης. Τις κερδί
ζει το μεγάλο και ενιαίο
ΠΑΣΟΚ. τη; συνέχειας, της
σι·νέπτιας. της πρικιπτικής.
τη; εξυπηρέτηση; των λαικιόν
ιη·μφ>ρ» ίνιων ».
Ο κ. Λασκαλάκης επιτέθη
κε προσωπικά κατά τον κ. Ση
μίτη, λέγοντας μεταξύ M u m .
«Περίσσεψε χθες η πιί/^ικτη.
Αναίτια και απρόκλητα. Και
επειδή η πόλ^ικτη και οι π^κι
κλήσεις δείχνουν αδυναμία
παρά υπε,ραχή, δεν ταιςιαίξ«η·νστα επιόοξα ηγετικεί στε
λέχη τιη· Κινήματος. Μπορεί
να χ<ιρακτηρίζοι·ν α^ιχηγού;
ομείδων íú j u í όχι ηγέτες κινη
μάτων Οι η"/έτες οφείλουν να
ττΐΌπειρώνουν και όχι να προ■uit/jnn και να διχάζιηιν. Οι
r x|h»mΐμ».«ί δεν χαρακτηρίζουν
ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Δεν έχιηιν
καμία ιτχέση ιηΗε με το νέο
ί·φ«>ς και ήθος τοτ» Κινήμεπος.
Δεν θα μπορούσε τίποτα «α
προκα/άσε ι μεγαλύτερη ζημιά

Ο Παπαθεμεϋής

ΓκτννόποαΑος:
«Ζεχνστε ότι
υπολειπομεθο
από τους
άλλους
ττοσερις
μονάδες»

Γιαννόπουλος: Μπορεί να καταλήξετε οτα δικαστήρια...
ην τη διαλύοουμε την εντττητα, σύντροφοι. Για ιτνομτι του
θ εού !» Αυτήν την έκκληση
έκανε, χθες, ο Ευάγγελος Γιαννόπου>Λ>ς, μιλώντας από τό βήμα του ιη>νεδρίοτ» του ΠΑΣΟΚ, ενιίι συχνά τον χειςκητ«.Η»τούοαν θερμά και διέκοπταν το
iur/o του με το σύνθημα «το ΠΑΣΟΚ
είν’ εδω. ενωμένο δυνατό».

Μ

Ο χ. Ιίαννόπιηιλος αναιμερθηκε και
ιττην ομιλία του πρωθυπουργού: «Τι τιί(Κ) φοβε^Ηΐ είπε ο Σημίτης; Αντίθετα,
μίλησε ντόμπρα, χιιη,ιίς φαρισαίομιη'ς <>χι με υποκρισίες. Είμαι πρωθι>πουργός, αλλιί θέλω να εκλεγοι και πριίεδ^κις. για να κινητοποιηθεί ο κομμάτι-

<πο κομμά απ' ικτη θα προκαάηκκ η υποταγή οε τέτοιου είδτηι; εκβιασμούς».

ΑιιΑνιηση
για χχ(Ιιααμο«κ
«Η ομιλία του πρωθυπουρ
γού σηματοδιπηοε μία ρήξη
με το παρελθιιν που όλοι αποχαιρετάμι. Καθαρές κουβέ
ντες. καθαρές λι·οεις και από
τη Διιηέρα και πάλα ù)ux μα
ζί». είπε στην αρχή της ομιλίας
τ<η> ο κ. ΙΙασχαλίδης. στενός
συνεργείτης τοι· κ. Σημίτη.
Απαντώντας ιττον κ. Παπου
τσή πεη* π{.)οχθές ιπην ομιλία
του είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν
παραδίνεται, ο κ. Πασχαλίδης

κός μηχανισμός, είπε, για να μπορέσω
κι εγώ να προχωρήιιω το κυβερνητικό
έργο χωρίς να με αμφισβητούν».
«Τι το τιμυ'ηερο από αυτό;», ιη'νέχιοε. «Τι τοκαλιίτερο; Και βεβαίως, είπε
ο (ίνΐήκιιπος ι»τι. αν Λεν εκλεγώ fvhí θα
ιττηρίξω όποιον εκλεγεί. Γιατί δεν μπο
ρώ να είμαι ένας πρωθυπουργός ¡«noψηη>ίας. Λεν βλέπετε πόσο μας δουλεύ
ουν οεα κανάλια,»
Σε ά'/ju) ιπιμι ίο θύμισε ιπους συνέδ^κη»ς «ru ο ίδιος οιηε το ιη'νέδριιο ήθε
λε ούτε την εκλογή αντιπεκιέδικιυ (πριν
από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρεου). Τελικά, ά^ιχιοε το συνέδριο και το
κλίμα δήλωσε ότι δεν τοτ» αρέσει καθό-

τόνισε irtt θα πα^κιδοίίεί ιεεην
πλειοψηφία του ιϋ νεδ^.ίου.
«Το δίλημμα που έθεσε ο πρω
θυπουργός δεν είναι ή όλα ή
τίποτα. Είναι ποιος έχει εναλ
λακτικέ; λύσεις». Στι; αιτιά
σεις συνέδρων περί εκβια
σμών από. τον πρωθυπουργό
απάντησε: «Κανείς δεν εκβιά
ζεται και κανείς δεν θα φύγει
από το ΠΑΣΟΚ». ενώ στην
άποψη συνέδριων ότι ο κ. Ση
μίτη; τα θέλει όλα είπε: «Λ εν
τα θέλουμε όλα. θέλουμε όσα
χρειάζονται με σε(Ιαομό στο
Σύνταγμα».
Στη ιηΎέχεια, αντιφερόμεvoc ιπους φιίβους για διάσπα
ση, επιτέθηκε
ουσιαστικά

λου. «Ληήσαμε την υγεία, την παιδεία,
την εξωτερική πολιτική, την εσωτερική
-όλα τα μεγάλα θέματα που έπρεπε να
συζητήσουμε- και μείναμε στην εκλο
γή», τόνισε. «Ξεχνάτε ότι υπολειπόμεθα από τους ιίλλους τέσσερις μονάδες;
Αν δεν βγούμε από εδω ενωμένοι, αλ
λά πολωμένοι, πολλοί από σας μπορεί
να καταλήξετε ιττα δικαστήρια...».
Είπε ακόμη ότι «θυμήθηκαν το αρι
στερό πρόσωπο και ορισμένοι που
ζουν στη χλιδή από τους πορού; του
ΠΑΣΟΚ». ενώ για τον Ανδρέα Ιΐαπανδρέου επανέλαβε το γνωιντο οτι «ήταν
τα Ιμαλαια» -τόσο ξεχωοιζε από τ«·υς
άλλους.

ιπους εκφραστές της λεγάμε
νη; «κομματικής νομιμόπητας»,
λέγοντας ότι τα «σκιάχτρα της
διάιτπασης να τα μαζέψουν
από τους αγρούς και τα κομμα
τικά γραφεία». Εξέηραοε επί
σης την απορία πώς ένα κομuini του συνεδρίου αποδοκιμαζει τον πρωθτ'πουργό και την
άλλη «πιγμή του ζητάει να μεί
νει ιπη θέση του.
Ο Γριανταφυλλος Μαρμαρίδης (απόδημος) κιαήγγειλε
την κατιίργηιπ) του υφυπουρ
γείου Απόδημου Ελληνισμού
και επιτέθηκε πρικκυπικα
ιπον πρωίΚ’πουργό, λέγοντας;
«Μ ε εξέπληξε το χάσιμο ψυ
χραιμίας του πρωθυπουργού.

Είκικτι δύο χρονιά κ. Σημίτη
με εκπροσωπούσατε ιπο κ«>μμα, σας ψήφιζα πάντα, γιατί
τώρα αποποιείστε τις ι υθυνες
σας; Πού ήικυπιιν εσείς όλα
αυτά τα χρόνια; Πρέπει να
απολογηθιίτε σε μένα γιατί
μου πιίρατε την ψήηκ>. Μην νίπΐι'.ιε τώρα τα χέρια σας σαν
Γΐόνπιος Μιλάτος».
Ο Γιάννης Σκιινλαρίκης.
(Ισυλευτ»'|ς. άσκησε κριτική για
το περιεχόμενό του συνεδρί
ου. λέγοντας ουσιαιπικά ότι
δεν ασχολϊΐιιιι με τα ιΗ>βιη>α
εθνικά, οικονομικά και κοινω
νικά προβλήματα της χωράς
και με τα πραγματικά προβλή
ματα του ΠΑΣΟΚ. «Λσχολεί-

Στ. ΙΙαπαθεμελής (βουλευ
τής): Είναι ανάγκη να ενιιτχυθεί ο πατριωτισμός υ>ς εθνικός
χαρακτήρας του Κινήματος.
Είναι άδικες και άχρηστες οι
αιματηρές θυσίες για σταθε
ροποίηση της οικονομίας και
πρέπει να μειωθεί δραστικά η
κρατική σπατάλη και να ανα
διανεμηθεί το εισόδημα.
Ράνια ΙΙαπαϊωάννον: Να
σταματήσουμε την πολιτική
του ιίοπρου-μαύρου. Είναι
αναγκαίο να εκφράζονται με
τή διαφορετική τους σκέψη
και τα δύο φύλα.
Γιαν, Κρανιδιώτης (ευρωβουλειτης): Το ΠΑΣΟΚ, χρει
άζεται ισχυρή ενιαία ηγεσία
ιττην κυβέρνηιτη και στο κομ
μά. Γην ισχτ» της αυτή η νέα
ηγεσία θα την αντλεί πια από
τη δημοκρατική λειτουργία
των κομματικών θεσμών και
οργάνων. II διαρχία εάν δεν
οδηγήσει σε διπολισμό και
στον αναξιοπαττία και αναπο
τελεσματικότητα. Ο πρωθυ
πουργός θα είναι όμηρι>ς του
προέδρου του κόμματός και ο
πρόεδρος ανταποιχα όμηρος
του πρωθυπουργού. Μην ξ ι χναμ« ι'.τι στην παρακμή οδή
γησαν μια ιιεγάλη αποκραυσ
ρια, σ» επίγ, σ>ι και οι Πτολε
μαίου
Λ, Κτηνυταντινίδης (βου
λευτής): Μας θεωρούν φίλα
θλους.
Κ. Λιιλάνης: Επρεπε πρώτα
απ' ολα να σεβαστούμε την
uni\uu Xi.ii .ίο y» νιφχη.
Γ. .\ρυς (υη υπουργθς): Με
τόλμη, ειλικρίνεια και παρε»ησία '.» καθάρισε ο πρκοΟυπσυργό; τις θέσεις του. Και ήταν
κάκιστη η εικσνσ μιας μερίδας
ιων συνέδρων, οι οπιηοι δεν
ιττιμη-ωνούν με την Πρωθυπσυργια.

Ο · . Κατοανέβας
Η. Κατιιανεβας: Να οικοδομήσοτ'με εδώ μέσα τσ νεο
ΣΥΝΕ Χ Ε ΙΑ ζ ΤΗ ΣΕ Λ. 14
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Ε Π ΙΚ Ε Ν Τ Ρ Ω Θ Η Κ Ε «*λο τ « ε ν δ ια φ έ ρ ο ν το ν σ υ ν ε δ ρ ί
ου το ν I ΙΑ Σ Ο Κ σ το θέμ α τ η : ε κ λ ο γ ή ; η γπ τία ς σ το
κομιυι και ικ|έθηκαν έ ξ ω α π ό τη ν u î î Ioihmi κρίσιμ α
πολίτικα Or n ota . που έπ ρεπ ε ν α τ ο απασχολήσουν,
να κ α θο ρ ίο ου ν την «ίλη (τυμ περιφ ορύ «π ελ ε χ ώ ν και
(τη ,ε(\ η>λ · κ ι« να ,ψ κ ιίί ίιν ι ίΐιη ΐ ' τ ι ; α π ο φ ά σ εις τους.
Κ Α Ν Ε Ν Α ! δε ν ασχολήθηκε »κ>β<ιρά με τ α προβλήματα
το ν τοπον. Τ η ν ίδια ώ ρ α . ο τη γ ειτο νικ ή Του ρ κ ία . με
την οποία έχουμε ανικχτά το ο α θέμ ατα. οχη μ ά τιζαν
κι-βερνηση « η ιολαμιστές. κυβέρνηση με πρωθυπσυργ ο τον Ιικ ιπ ιικ ά ν και α ν τιπ ρ ό ε δ ρ ο και υπ ουργό
Ε ξω τε ρ ικ ώ ν την Τ α ν ο ο ύ Τ ικ λ έρ . γ ν ω σ τή γ ια τη ν
προκλητική τη : θέση και ιτταοη α π ένα ν τι ιττην ΕλλάΝ ι. Κ αι ftfv είνα ι μόνον α ν τ ο τ ο Οεμα.
Τ Ο ϊ \ Λ Ε Α Ρ Ι Ο ό ε ν γίνετα ι γ ια v u επιλυθούν εσ ω κ ο μ 
μ α τικ έ: δ ιά φ ο ρ ε ;. ν α γίνττυν ρ ή ξε ις και α ναμ ετρήo tic . π«η· θ α u vixçou v χ ιίο μ α τα σ τη ν κυβερνητική
π α ρ ιπ α ξη . Γ ίνετα ι γ ια ν α ε κ λ εγ εί π ρ ό ε δ ρ ικ και Κ ε 
ντρική Ι-ΐιτρ ι ιπι|. η γ εο ία και κα θοδη γη τικ ό ό ρ γ α νο ,
που Ηα ιη ιίπ ε ιρ ω σ ο ν ν κομμά και κυβέρνηση γ ια τη ν
εφ αρμ ογή μ ια ; π ο λιτικ ή ; α π ιπ ελ ε ο μ α τικ ή ; α ν τιμ ε
τώ π ισ η : τιιιν προβ λημ άτω ν ι*κ· τόπ<κ·.
A H O T E A E 2 .M A T 1 K H πολιτική, ιίμ ω ;. δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α
εφ α ρ μ οσ τεί χ ω ρίς ε ν ω μ έ ν ο τ ο Π Α Σ Ο Κ και χ ω ρίς
συνοχή στη ν κυβέρνησή τοι·. K m α υ τό (Ια π ρέπ ει ν α
το εξα σ φ α λ ίσ ε ι το σ υ ν έ δ ρ ιο με τις α π ο φ ά σ εις το υ
και ν α το εκαοηα/αικτνν τ α ιιρ γ α ν α π ο ν θ α εκλεγούν,
Λη/χΛη ο π ρ όεδρ ο ς και η Κ εν τρ ικ ή Ε π ιτροπ ή τοι»
■ -κ ό μ μ α τό ς . :
ΛΕΝ Θ Α Κ Ρ ΙΘ Ο Υ Ν τα πρείγματα το ι· I ΙΑ Σ Ο Κ α π ό τη
ο τα ο η και τις θ έ σ ε »; το ν ιτκληρού πυρήνα τ ω ν α ντιμ α χ ομ ινω ν τά σ ε ω ν . Κ ιιθ ορ κ π ικ ή Ηα είνα ι η ατά»τη
Ηο ν Ηα τηρήιίουν οι φ·ύχρ<α μ*Ν xm νη φ άλιοι. ιμ Πολι
τικιάς σκεπ τιήιενοι. π οι· π ρ ο η ίο π ο ν ν τη ν ενιττητα, το
«η·μφ ε ρ ο ν ίο υ κόμματος και τ«η· τό π ο ν,
■
Ο Λ Ο Ι ♦ O N A Z O V N μέσα «π η ν ιμ θ ο υ ο α το ι· σ υ νεδ ρίο υ
««•νΟήματα γ ια την ενιίτητα. π ο ν σημ α ίνει ό τι δ ια 
βλέπουν τ ιλ · κίνδυνο η ενιπ η τα ν α μη δ ια σ φ α λισ τεί.
Α Υ Τ Ο Πον δ εν καταφ έρνιευν ιη κορυφ ές. π αρ' ό λ ο π ο ν
το δ κ ικ η ρ νσ σ ο τν. μπορεί ν α το πετύχουν ιμ σ ύ νεδ ρο ι
μι τ ι; α π ό φ α σ η : τ ι « ·:, που πρέπει ν α είνα ι ενω τικ ές.
Ν α ; ιναι α π ό φ α σ η ; π ρ οσ έγγισ η ς. δ η μ ιου ργικ ή ςσ υ 
νύ π α ρ ξη : xiu σ υ νερ για εία ; τ ω ν τά σ ε ω ν . που εκφ ράιπηκαν m o σ ιιτ δ ο ιό .
ΛΕΝ Ε1Ν.ΛΙ " ί ο ι ιγο λ ιίγιο . Τ ο Π Α Σ Ο Κ δ ε ν είνα ι α ρ 
χή:.'· κ<» ν<Ηίμα Εχε ι σ ν ν τετ«ε;μ ε ν α ό ρ γα νά , με αποφ α σ κ π ικ ε : ιιρμοδαετητε που σ τ ο ν έ ο Π Α Σ Ο Κ πρέπί ; va λη το ι·ρ γή σ ο υ ν «πίτες π ροβ λέπ ει το Κ α τα σ τα 
τικό. το ο π οίο δ εν τα δ ίνει o u t σ το ν πρόεδρο.
Τ A Ο Ρ ! ΑΝ.Λ. ο τα ο π οία μ ετέχ ει ο π ρ ιίεδ ρ ος,α π υ φ α ο ίί<»··ν. Κ αι τα οργανα.“ η Κ εντρ ικ ή Επιτροπή και το
Η κτελειττικά Γ ρα φ είο . μπορούν ν α ε γ γ ιη θ ο ύ ν την
ενότη τα. Μ ι μια τελική π ρ ονπ όίΐεοη: Ν α σ ε β α ιπ ο ν ν
ολίΗ τις α π οηιμ ιεις τσ ι· συνεδρίου.

ΠΟΛΥΜΙΛΜ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

KmΚαΐκό

ΟΛΙΤΙΚΑ Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ

η ροβ κ ύ νη μ α ί

το¥ βρίζουν, το ν θέηουνί
Α υ τό που συμβαίνει σ ' αυτό το σ υ νέδ ρ ιο του Π Α Σ Ο Κ . ω ς προς τ ο ν
π ρω θυπ ουργό Κ ώ σ τα Σ η μ ίτη , (μ πάζει παλαβό και δ ε ν θυμιίμαστε ν α
έχει προηγούμενο. Ο ι εσωκομματικοί α ντίπ αλοί το υ (α π ό το ν επ ίδ ο ξο
αρχηγό του κόμματος Α κ η Τ ο ο χ α τζό π ο υ λ ο μέχρι τους ή ίλ α π ροσκ εί
μενους ο α υ τόν απλούς σ υ νέδρου ς) επικρίνουν με σ φ ο δ ρ ό τη τ« την π ο 

της
«Π οιος θα πάρει το συνέδριο;», είναι το
αγωνιώδες ερώ τημα που ειτοναλαμβάνετοι
στους διαδρόμους του συνεδρίου, μετά και τη
χθεσινή ομιλία του πρώτου τη τάξει υπουργού.
Ελα ντε, ποιος θο το πάρει; Ασφαλείς
ενδείξεις δεν υπάρχουν. Και η μάχη της
κερκίδας δίνει απατηλές εντυπώσεις. Μίλησε
προχθές ο Κώστας Σημ/της και παρά τις
αποδοκιμασίες που δέχτηκε, συγκέντρω σε τις
επιδοκιμασίες και το χειροκροτήματα του
μεγαλύτερου τμήματος τω ν ακροατών του (και
συνέδρω ν;).
Ανεβαίνει χθες σ το βήμα ο Ακης
Τσοχατζόηουλος και αποθεώ νεται απ ό την
ίδια κατάμεστη (μ ό νο απ ό συνέδρους;)
κερκίδα. Είναι εμφ ανές, λοιπόν, ό η το
στρατηγείο τω ν δύο αντιπάλων έδω σαν μέχρι
τώρα, στην κυριολεξία, τη μάχη της εξέδρας
(εκεί, σ το Ολυμπιακό Στάδιο της Α θή νας). Α π ό
χθες το βράδυ όρχιοαν να καταστρώ νουν τα
σχέδιά τους για τη σημερινή τελευταίο ημέρα
τω ν ομιλιών, Μ ο υ θ ο σχηματιστούν και οι
τελικές εντυπώσεις. Αργότερα, όταν θ ' αρχίσει
η διαδικασία τω ν ψηφοφοριών, θο
ξεκαθαρίσει - όχι πιο σ ε επίπεδο εντυπώ σεω ν
• ποιος έχει την (όπ ο ια ) πλειοψηφία.
ΓΑΑ

àt Htfàfi'rc Arv αφ οροιν τονς itttiaμένιηκ
-όχως έχει απογανθτί ο λαός· πολύ

W TteotaaimQo ότν τυικ

τα

avyiAçta...·. Το ιιχσνααμτ χθες έ£ω αττό το
Ολυμπιακό Σ τά δ ιο από μη σι'πτόρο.. Wart, in
υντίΑ ροι Atv το άχιηοαν ßr/iaiuK και κάποιοι
από αι»τσ*< ·η συντριπτική πλειοψηφώ
δυστυχώς- συνέχιζαν να τπ φ ω νο ύ ν «επ ιπ ήόαους».
flav.TO .

λιτική τοι» και τις υποτιθέμενες ε 
π ιδ ιώ ξεις το ν, α λλά τα υ τόχ ρ ονα
σ χ εδ όν το ν παρακαλούν ν α μείνει
στη θέση του. ν α μην π αραιτηθεί
δηλαδή, α ν ηττηθεί σ το συνέδριο.
Α π λώ ς ενδεικτική ήταν η χθεοινή ομιλία το υ οφ υ δρ ότερ υυ. ίσως,
επικριτή του κ. Σημίτη: του μέλους
του Ε κ τελεστικ ο ί' Γρα φ είου Μ αν.
Δαακαλάκη, ο ο π οίος χ αρακτήρι
σε το ν π ρ ω θυπ ουργό εκ β ια στή
και τη ν ομιλία το υ δ ιχα στικ ή , το ν
κατηγόρησε νκ ανεύθυνη επειδή
«π ρ ο α ν ή γγ ειλ ε κυβερνητική κ ρ ί
ση, ό τα ν μάλιστα βρίσκονται σε ε 
ξέ λ ιξη τουρκικά γυμ νάσια σ το Α ι 
γ α ίο » (οχι. π| λ έ ξη «π ρ ο δ ο σ ία »
δ ε ν την α ν ε φ ε ρ ε ). Α π ό τα υπιίλικπα. το λ ιγό τερ ο που είπε, είνα ι ιίτι ο Σημίτης με «τη λογική του ρ ε 
α λισμ ού » μ πορεί ν α οδηγήσει
«σ τη δ ια σ τρ έβ λ ω σ η ο λόκ λη ρον
τ ο ν ιδεολογικ ού οικοδομ ήμ ατος
του Π Α Σ Ο Κ »
Και το ερ ώ τη μ α προκύπτει « βιαστα. Α ν ό Σημίτης είν α ι τό ο ο
α νεύ θΐΎ ο ς και επ ικίνδυνος (ή
«π ολ ιτικ ό ς ν ά ν ο ς », ό π ω ς είπε ό
βυυλει*τής Μ α γ κ ο ύ φ η ςί), τό τε
γ ια τί κ όπ τοντα ι ό η » ρ έ π ε ι ν α σι·νεχίσει ν α είνα ι ο πρωθυποΐ'ργιίς
και ν α εκ λ εγ εί και τη ν επόμενη
τετρ α ετία :
Γ ια τί δ εν δ ίνο υ ν μάχη ν α το ν
α λ λά ξο υ ν και ν α εκ λ έξο υ ν το ν
Α κη (π ου θ έλ ου ν ν α είνα ι π ρ ό ε
δ ρ ο ς ) ή έ σ τω το ν Α ρ α ένη , όπ ω ς
λ ένε ιίτι προβλέπει η σι»μφωνία

τοι<:
Αβικιικις η ψυχή τ ω ν α ν θ ρ ώ 
πων...

ΓΚ ΑΑ.

« dev μπορώ να σννεχίσω, γιατί
τ&ώ μπροστά γίνεται λαϊκό
προσκύνημα στον κ.
Γιαννάπονλο».
To iuye. χαμογελώντας, ο
.Ίονκάς Αποστολίόης, καθώς
πάσχιζε να μιλήσει από το βήμα
τον συνεόρίον. Και είναι αλήθεια
ό τι ο Ευάγγελος Γϊαννόπονλος,
πον είχε μιλήσει προηγουμένως,
χειροκροτήθηκε θερμά και όχι
μόνον αχό Τους σημιτικούς. Και
όταν τελείωσε, πολλοί σύνεδροι
έτρεξαν να τον σφίξουν το χέρι.
Είναι γεγονός ότι ο υπουργός
Εργασίας έχει ξεπεράσει τη
ώαχωρκηιχή γραμμή του φίλου
και αντιπάλου. Ολοι τον
αγαπούν κι όλοι χαίρονται να
τον αχούνε να μώΛει, με το
μοναδικό τρόπο που εκείνος ξέρει
να επικοινωνείμε τις μάζες,
δικαίως δημοσιογράφος
σχολίασε: Αν ο Σημίτης είχε
άλλους δυο Γιαννόπονλονς. θα
έβγαινε με τα τσαρούχια...
Χ.Ψ.

Τ β α σ υ μ β ίβ α σ τ α
Πολλή xov^rvru γίνΓΚΜ ο’ αυτό το
συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για το «(ΐσυμβίβαστο
καί πρωθυπουρ
γού». ■ ■ Otuv ένας ξένο ; (ηΝτλοο;, κιίπ··«:
οφ f λιιις. όπως θα πουν χάπυιοι. μας
ρι,ιημ« χΒτ; «καλό, δεν έχει δουλειά
η κυβέρνησή ou ; και eivui όλοι τιικ
Γδω;», οκεητήκαμε (κιϊπω; ρομαντι
κά. civ' αλήθεια) πόττ θα έρθει, επι
τέλους, jwu εδώ οτην Ελλάδα το ασυμ)Ιίβ(άπο μεταξύ υπουργού και ε
νεργού ανύηατου στελέχους χόμμα'τος.'"·',"'·'·".··

Επί δι<ο εργίΗΚμες μέρες τώρα (επισιμιως, γιατί ιτνεπισήμως είναι πο
λύ περισσότερες), όλε» οι υπουργοί
τη; κυβέρνησης, που έχουν ταυτόχρο
να xat ι·γηλο πόστα ιπο κόμμα, δεν
ασχολούνται με τίποτε ιίλλο. εκτός από το σι·νέδριο. Λες και αυτό αφορά
. (Wtr/;τιτν χικηιο. Λε ς χαι δεν ύπάρνε ι
δουλειά στα υπουργεία, που χρειάζε τοι άμεση αντιμετώπιση..
Χθες, προχθές και να δούμε πάσες
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Σ m i awiÔQto. στο anoto ημονολιχ η XQOoayÓQtvtm rwv
,πκεΛρικν α χό τονς ομιλητές nvai »ονντηάφεσστς xaι σύντροφο*»
ó tr
if xÁMtoioma oto*... αηισηφισμό.
AgtartQ onçuç i'tot τον U m Σημίτη
s *r
v
r^fwiOTipc/ χβες στο /}ήμ*α o /<*»*
4 i
f o p i t w nU iy
.
U . . '
·Τ η Π ΑΣΟΚ -είπε- έχπ
'·
όρα>ια m u στοατηγιχή το οοαιαλι βμά» - m u
φρόντισε va ιξηγήσα τι οημα/vti γ ι’αντόν ο
σοσιαλισμός Και
•Qpymvxnxá: «Λχ·ιιέί»τρχρη και Αιάχνση της
τξμνοίος σ τ συλλογικά όργανα α χό την χοςνφή ώς
η β ά α ψ\· είναι γι ’ ctvróv η «νέα α ρχιτιχτσνική του
Π Α ΣΟ Κ ·.
QtVÓ
Και χαθύς σ 'ό λ η τον την ομιλία χάαχιζτ να χ τίσ ει ό τι το ι
ΠΑΣΟΚ »δεν προέρχεται α χό χα φ τνυγένεση·, α λ λ 'count
οννέχηα ανίαν χσν ζήοαμτ ώς τώρα, ic v φαινόταν χαν να
νχοφιιίζ τ τα ι τις αντιφάσεις τον
Αν σοσιαλισμός είναι αντο χαν γτνθηχε η ιλληνιχή κοινωνία τα 15
τελευταία χρόνια. έχπ χαραχορτάατι μάλλον και ότνθ α πάρει
άλλη δόση. Και αν το Π ΑΣΟΚ χααχωρήαα Μττη διάχυση της εξουσίας at
σνλλογιχά όργανα·, δτν άα ττναι το αηχηγαιά και
ηχπρστχαεντφιυηχό ΠΑΣΟΚ τον Aviçéa fhvmvôçéov, αλλά άλλο
χάμμχ, νέοχόμμα. Ή , όχι; Για να μ η νχα ίζσνμ τ μ τ τα λόγια,
δηλαδή...
Γ.Β.

Π

ολύς λόγος έγινε και γίνεται στο συνέδριο του
ΠΑΣΟΚ για την έλλειψη δυνατότητας ενός αν
θρώπου να εκφράσει την πολυσυλλεκτικότητα
του κόμματος. Γι’ αυτόν το λόγο χρειάζεται η διαρ
χία, η τριαρχία ή η πολυαρχία. Για να εξασφαλισθεί,
ως λέγεται, σε ηγετικό επίπεδο η έκφραση όλων των
τάσεων. Για να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον Ο κ.
Τσοχατζόπουλος τον κ. Σημίτη, ο κ. Αρσένης τους
δύο, ο κ. Λαλκύτης και άλλοι. Προσπάθεια να εκφρασθεί η κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέσυ οωρευτικά από τους «διαδόχους».
Και είναι να απορεί κανείς, όταν ακούει ότι ιον
Ανδρέα Παπανδρέου δεν μπορεί να τον εκφράσει ο κ. Σημίτης, ο κ, Τσοχατζόπουλος, ο
κ Αρσένης (ο οποίος βέβαια παλάιότερον με
τη δημιουργία του κόμματός του εξέφρασε
σχτδόν μ ιΗ ^ ητν έ α ΐ ^ Τ ^ κ,λπ. Μα ο
Ανδρέας Παπανδρέου δεν εξέφραζε την πολι
τική που χάραζε η Κ.Ε. και, τα συνέδρια του
κόμματος;
Στο άρθρο π.χ. 52 του Καταστατικού του
ΠΑΣΟΚ αναγράφεται: «Η Κ.Ε. είναι το ανώ
τερο όργανο του Κινήματος μεταξύ δυο συνε
¿
Λ
δρίων. Σ’ αυτό το διάστημα καθορίζει την πο
Του ΔΗΜΗΤΡΗ
λιτική τού Κινήματος, διαμορφώνει το πλαίσιο
της κυβερνητικής πολιτικής με βάση τις διακηΚ ΠΑΠΑίΩΑΝΝΟΥ

*1
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τικοί. Αρσενικοί, προεδρικοί. Λαλιωτικοί, κ.λπ. Μέ
χρι και τα επιχειρήματα για την εκλογή τους επικε
ντρώθηκαν στην εκλογή αντιπροέδρου ή όχι. Αιαή η
συνδικαλιστική λογική που επικρατεί ιπο ΠΑΣΟΚ,
μετά την αδυναμία του Ανδρέα Παπανδρέου να
επέμβει στη σύνθεση, συνεχίζεται και μετά τον θάναα'ι ιοΙ>. ■ ■■
■
·
Ετσι, γίνεται προσπάθεια, νεότευκτα όργανα να
υποκαταστήσουν τα νόμιμα όργανα του Κινήματος,
όπου πραγματοποιείται η σύνθεση. Η Κεντρική Επι
τροπή και to Εκτελεστικό Γραηιείο γίνεται προσπά
θεια να υποκατασταθοί'ν από ένα διευθυντήριο. Ο ι
διάδοχοι πρέπει να παρακολουθοιίν μήπως και επι
τύχει ο διάδοχος. Διότι, αν επιτύχει αυτός, θα σημάνεικαι το τέλος της δικής τους «διαδοχής».
Η διαρκής συνθετική λειτουργία της Κεντρικής
Επιτροπής (Κ.Ε.) που θα εξαοηάλιζε την πολυσυλλε
κτικότητα του Κινήματος, υποκαθίσταται απο τις τά
σεις των διαδόχων, πσυ συγκροτούν διευθι>ντήρα και
ήόύνθι
προσιοποποιείται Και εφ<5οον προσωποποιείται, ôev μπορεί να είναι διαρκής, ούτε ανανεώ
σιμη. Ορίζεται από το πεπερασμένο των διαδόχων.
Οι τιμαριώτες δεν μπορούν να συνθέσουν, γιατί,
όταν παγιοποιηθούν θεσμικά, το μόνο που θα προ
σπαθήσουν να κάνουν είναι να διατηρήσουν τη νομή
τους στη διαχείριση της εξουσίας. Μετά μια πιθανή
πτώση, είναι σίγουρο πως Οα επέλθει η διάλυση.
ανένας δεν μπορεί να κισαλάβει γιατί μια Κ.Ε. δεν μπορεί
να σΐ'νθπηι και να εκιμράοει
την
πολί'ΐτΐ'λλεκτικιίτητα
του
ΠΑΣΟΚ και χρειάζεται υποκατ«ιτταοή της απιί διευθυντήρια. Το μονο. που μπορεί να υποθέσει κανί ις.
είναι ιντι τα διευίΗ'ντήρια δεν είναι
φιλικά προς την ανανέωση και τη
ιτί'νΟειτη του συνόλου. Μιιλλον τινές
θέλουν να εξαοφαλιστο»·λ· ως αποκλειιπικοί εκφραιττές τάσης πολιτι
κής. ιόστε να είναι πάντα δυνατή η
επανεκλογή τους. Σαν τα κόμματα
και κομμάτια που αποτελούσαν κά
ποτε την Ενωση Κέντρου. Το ε' ο
ΠΑΣΟΚ που εξελίσσεται σε Ενωση
Κέντρσυ. Βέβαια, θα πείτε, στο άνο
μα μιας δημοκρατικής λειτουργία;
και μιας σύνθεσης, που πραγματο■ ■ η ··
ποιείται οε ένα πολυμελές όργανο.
δεν εγκαταλείπεται η προσωπική
φιλοδοξία...
Με αιαη η) λογική, όμως, οι τά
σεις ορίζονται, μερίζονται και δεν συναρθριίινονται
διαρκώς σε ενιαίο ιίλο. όπως οφείλει να γίνεται ιη’νεχώς στην Κ.Ε. και ma <η·νέδρ«ι του Κινήματα;,
ιίταν μάλιιπα είναι υπαρκτή η σημαντική και γρήγο
ρη μεταλλαγή τσι> σι'τχρσνου κιίσμσυ. Ενω στην Κ.Ε.
η ποικιλομτίρφία. η ιινομοιότητα μπορεί να σ»*γκρατεί ως δύναμη η οποία πρέπει να σιιντεθεί, η προοωποποιημένη ανομοιότητα ma διευθυντήρια θα τείνει
πάντα στη δμίοπαση, στη διαφορά, στη σ\*γκροικ>η.
στην προσπάθεια επικυριαρχίας, στη μετατροπή του
ΠΑΣΟΚ οε Ενυκτη Κέντροι·, για να μιλι'μιοιιμι απλά.
Ειίν α κ. Τοοχατίΐιίπουλος, α κ. Σημίτης ο κ, Α|.κιένης κ.λπ. θέλαυν να διεκδικήσεων την προεδρία του
Κινήματος και την πρωθυπουργία, οφείλουν να το
κάνουν ξεκάθαρα -ο κ. Σημίτης ήδη το έχανε. Η διακριτότητα των ρόλων είναι θεσμοθετημένη ήδη από
καιρό και αφορά τα ιίργανα του Κινήματος, <ίχι τα
πρόσωπα. To juivo που μένει, είναι να λειτικ>ργ«κ'·ν
τα ιίργανα αυτά σύμφωνα με το καταστατικό. Μπο
ρεί να Ηεσπισθεί και χιίριν παιδιάς η ανακλητότητα
των οργιίνων εκείνων που δεν τηροιίν το καταστατι
κοί!).
Μ

Ι\ ί

αλλε ; μίνες, áko mu κύΚΝος φουκα
ράς θα σηίθηχε μπρικπύ στο γριιμματέα «W Ι« κ » ρ ϊ« 'γ Μ μια απλή Vπιεγραφούλα xttt θα ιίχσναε to γνυ»«n»W -o x υπουργός απουσιάζει».
Πόσο κοστίζει άραγε -αν χάνουμε
M «m n | ανάλυση των εργάσιμων ωiww· rmw απλό πολίτη αυτό tu « o x.
υπουργός απουσιάζει»; Στην a tv iorkmi *w> βρίσκεται η χώρα (w n ό
λοι οι iuÁummN πολιτικοί m rxux¡IMivuv o » συνέδριο toi» ΠΑΣΟΚ λ flu
XTçtprvr κανείς va κάνουν n u i*ω(i r ; m a υπουργεία τους και όχι r w
ρωρίε ς. άσκοπων για ιον χαλύ χάσμα.
Ιυμώσεων mo προσκήνιο και παρα
σκήνιο roc συνεδρίου tmtç.

Ε. αυτό δεν έχε» ξαναγίνει: Toon
χιόνια παρακολουθούμε απά κοντά
την πορεία too ΠΑΣΟΚ. ης εκδηλω(Kiç uni. w προηγούμενα συνέδρια.
ut ταξίδια K<u itc επαφές tin' Ανδρέα
ΚακοεΛφίον, «ο ν στελεχών too Κινή
ματος και τόσα άλλα. Me οικειότητα
χαι άνεση.
Αλλά, χθτς το μεσημέρι, xuw ης
τρεις, ό κ η μιλούσε ή τελείωνε την ο
μιλία τον ο Ακης Τσοχατζόπουλος
και αχούγονταν οι άγριες κραυγές
m b ία συνθήματα. »τράοπμε αχό to
Ολυμπιακό Στάδιο... Να πάρουμε: μια
γεύσή. μα... τζούρα too συνεδρίου.
Κόσμος. γνωστός και άγνωστος,
συζητήσεις, φωνές. φασαρία. Μεγάλος νιόρος xm σόγχοοη.
Σαρτ Εΐοοόο θ|ς μτγάλης αιθοναας
τον σοντΑρίοο. αοοτηροί ( ! ) οι <^ρροονο(»ράςσταμάτηοαν.
Μόνον οι «όνεόροι Γτιτρέχτται να
μχονν μέσα...
—Πλάκα μης xovrtr ;
- Οχι. Σοβαρά.
-K m γαηί, «ιρακαλώ; Οι Αφίοσιο
γράφοι Acv μχαίνουν;
—Οχι. Διότι, χβτς, χοο μπήκαν όλοι,
¿γη « χορός. Μεγάλος ...χαβαλές.
Λες και ο χαμός αΛό μας ¿γιντ.
Αλλά ΠΑΣΟΚ χ«τρτζ χαβαλέ vtvrtai.
Κι ας «ιραΑεχόμαοκ «ω ς ρτρίΜη t*
κ<ί μ^οα πραγματικά χονονν και ιηα>
φέήσνν.
AJL

Εκ too μακρόθεν καρακολυοθοόν
οι γαλάζιοι ης εξελίξεις mo ΠΑΣΟΚ
Km οι κεριοοόττρο« χροαμοήν κρος
to χαράν τ^ίΗΜΚή* μέχρι να εκλεγεί ο
νεο; «ράεΑοος. Ο Μ. Εβερτ τκιρηκο
λονθεί ης εξελίξεις οκό το οκίτι τον
σ*ο Πικέρμε, ενώ ο Κ MqtimwáiíHC
αχό to Δηέό η»υ ση) ΓλυφάΑα.
Π άντ»*;,ΐ)θΐι»κήηη·ςμ όνο«βςαΑιαφορία Αεν μχορεί να εκληφ^ί. αφοι<οι εξελίξεις cno κνβερνιόν κόμμα

τούς ενΑιαφέρονν άμεou. Qxutçavuφέροον κάποιοι στη ΡηγΛλης. ναι μεν
θα χροημοιίοαν τη Αιαρχία στα
ΠΑΣΟΚ (κοι* εκτιμούν ότι θα 'σιτνόAtvtrt με έντονες εοωκομματικές τρι|Wç). εν τούτοις και μια νίκη τον Κ.
Ιτμ ίτη μι ποοίΗΤκ» της τήξεως τον
ΜΚτ-ΛΟ'Τ Arv Hu ήταν και άσχημη γι'
αντούς εξέλιξη, αφού ο πρωθνπονργιίς θά έχει μια ισχυρή εσωτερική αντυτολίτευση. Κάτι ανάλογο μ' amó
ιην>συμβαίνει και στο Aucó τους «μαyt&Á»ΑηλαΛή...
Γ,ΠΑΝ.
τα

α νά π οβ α

Αν. όταν η Κοινοβουλειαική ΟμάΑα του ΠΑΣΟ Κ επέλεγε πρωθυπουργό. είχε κερΑίσει ο Α. Τοοχατζόπόυλας και είχε χάσει ο Κ, Σημί
της. όλα^στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
θα... αναποΑογτίριζαν. Ο Κ. Σημίτης
θα μιλούσε για Αιαρχία. ενώ ο Α.
Τσοχατζόκουλος για ενιαία αρχή.
Τ ο μόνο που θα συνέβαινε ούτως ή
άλλως - για λόγους που μόνο από
σπόντα συζητουνται στο συνέδριο είναι ότι οι δυο τους θα ήταν πιΰμ άντίπαλοι. Οπως τότε. Οπως τώρα.
Γuní τελικά η πολιτική δεν είναι (;)
δύσκολη υπόθεση.

Β

Κι εκεί που α σοσιαλισμός
και η αρκπεροούνη έδιναν
κι έπαιρναν, κάτι πέταξε
από το βήμα ο Βαγγέλης
Γταννόποι/Αος για
κάποιους συντρόφους του ·που
ζρυν στη χλ/Βή (!) από τους
ιιόρυυςιυυ ΠΑΣθΚ·(;)
Αλλά δεν φομτίσθηκε κι άλλο η
ατμόσφαιρα Στο ντούκου
πέρασε

ΓΑ.

ρυγμένες αρχές του. το πρόγραμμα, το καταιττατιμό
και τις αποφάσεις των ιτυντδρίων και έχει την ευθύ
νη της πολιτικής καθοδήγησης των οργανώσεων».
Ειίν ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν εξέφραζε αυτή την
πολιτική, λόγω ειδικών λόγων, γιατί αυτή την πολιτι
κή να μην την εκφράσει ο νέος πρόεδρος τον Κινή
ματος, όποιος κι αν είναι. Ποιους διακριτούς ρόλους
προσώπων έχει ανάγκη το Κίνημα κατά τα παλαιοκομματικά πρότυπα, ότιιν υπάρχουν και υφίστανται
διακριτοί ρόλοι των θεσμικών οργάνων του Κινήμα
τος:
; κληρονομιά τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν συι:
ρευεται σε πρόσωπα. Η συνάρθρωση της δια
φορετικότητας πράγματι,ινεται στα σΐ'λλογικά
Οργανα, όπου η πολυμορφία διασφαλίζεται από τη
διακριτότητα των ρόλων των συλλογικών οργάνων
καί όχι των προσώπων. Γιατί η ενότητα πυνίσταται
στο «κέλευσμα» του λαού, στην πάντα επαναπροσ
διοριζόμενη «επιλογή». πχκ> εξασφαλίζει η διαρκής
σύνθεση. Η διαρκής διαλεκτική σχέση, η οποία δεν
προσωποποιεί την αντίθεση ως φετίχ π.χ. Τσοχατζοπιη'λικοί-Αροε νικοί-Σημιτικοί και υπάρχει στα συλ
λογικά όργανα, μπορεί να συνθέσει τη διαφορετικό
τητα. Ο Ανδρέας Πιιπανδρέου είχε πιίντα την ικανό
τητα να ξεδιαλέγει τις δυνατότητες εφαρμογής πολι
τικής που ενυπήρχαν στο ενιαίο «κέλενσμα»-«εντολή» του λαού. Αυτό το «ξεδιάλεγμα» της πολιτικής
στα πολυσυλλεκτικά κόμματα μπορεί νσ πραγματο
ποιηθεί σήμερα μόνον μέοσ στα θεσμοθετημένα συλ
λογικά όργανα των κομμάτων, όπου οι κραυγές των
ομάδων δεν κρίνονται από τις εντάσεις των φωνυ*νοπαδών, αλλά από την ιιρθολογικιίτητο των επιχειρημάτων-πολιτιιΛ·.
Η δυαρχία ή τριαρχία κ.λπ.. που θα οςκοει και θα
διαχωρίσει την εντολή ο ι προοωποπυιημένες τάσεις,
θα οδηγήσει στη μετατροπή τον ΠΑΣΟΚ σε «σι>νι»μοσπσνδία κομμιίτυιν», οε διαμέρισμα υπενοικιαζιίμενο από «ιτι>νδικαλιστικές φρόξιες». Μια κεηάτη
αναβίωση της παλιάς Ενωσης Κέντροί'. με σρχηγιί
κιίπΐΗον τσί» τιίπου τικ> αειμνήστου Γ. Μαιίριηι. Εκεί
π.χ. ικ εκσυγχρονιστές θα λέγονται Νέες Δυνάμεις
και σι κσμματικυί ας πικίμε Ενωση Κέ ντρου.
Η εντινλή, βέβαια, θα μεριστεί και ίή διαχειριστές
θα επιμένουν στις τάικις. Ετσι η σύνθεση δεν μπορεί
να επελίίει. γιατί«. κιίθι πρίΜΗ,ιποπικιμιένος εκφραστής θα /χιτοιχιγπ' «< διαχειριστής της τάσης πι«> θα
ηη· εξασφαλίζω ιη μόνιμη ικπρικίιώιηιΐη και επανε
κλογή.

Η:

I δη.
· όσο κι αν γίνεται προσπάθεια αυτό να υποI βσϋμισθεί, ικ σύνεδρι ι «κ* ΠΑΣΟΚ έχουν
! χρίΝΝιιπσκίΗηθεί χαι έχσι«ν εκλεγεί με βάση
τηαή την κρίΗΜοπαπίΝηση. Τ«ν»χ»»τζοκοΐ'λικ»κ, Σημι-

Η

ίναι, βέβαια, αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει
χώρο για πολλούς αρχηγοί'< Ιιίως ο κ. Τσοχατζιίποΐ’λυς, παρασίΗκίμενος από τη συνδικαλι
στική λογική των συμβίΜ'λων του. προσπαθεί να υπο
βιβάσει τον εαυτό του και να ηερει το ΠΑΣΟΚ στα
μέτρα τους. Ακιω πρκίεδίΗκ; του ΠΑΣΟΚ ασιηιβίβαστος με το αξίωμα του πρωθι>πονργιη'>(!) Γιατί δεν
φέρ/ται προς ψήφιση κάνη πριίταση του κ. Σιεμαρα,
που δΜίκηρϋττει το ασυμβίβαστο τοι> βουλι υτη και
του μέλι*. » της κι>βερνηιη)ς: Παραλλαγή της έξαλλου
είν«Μ η πριίταση του κ. Τι**χιπζιίπουλιη>.

Ε

Το κίνημα «ιυ ΠΑΣΟΚ run μιιλλον θα μετατραπι ί
σε θεραπαινίδα των τεχνοχρατων και η πολιτική θα
αντίκατασταθεί απιί τα τ<ίχιιΐΗ>δετενκ( αντικειμενικά
τους σενάρια. Παλιότερα. στο ΠΑΣΟΚ. ιυς πείραμα
είχε διαχωρυιθεί το Κίνημα πλ>|ρως απιί την κυβέρ
νηση. Το αποτέλεσμα ήταν, ο ίδιος ο Α. Παπανδρέου
να κατιιργήαει εκείνο το ανεκδιήγιίιο Ε.κτελεστικο
Γραφείο
Αλήθεια, γιατί έρχεται ένα κομμά στην εξοίΗπα:
Γΐιι νι» παραχωρεί την εκτελεστική εξοίΊΚα; Σε π.κιως; Γιαvu ελέγχει ο εκιιστοτε πριίεδρικ tin* ΠΑΣΟΚ
την κυβέρνηση εκ τι«> πλαγίου: Ma Ihi προλαβαίνω:
’ Η θα ιιλλάζει του: υποι*ργού; κατ’ εντολήν του ο
πρωθυπικφιγο;; Μια κυβί'ρνιμτη ομοιωμάτων φιυδαισθήοεων και ηανταομιίτ,,ιν;
II δημοκρατική πανκίτιιξη. βέβαια, δεν αγαπα τα
φαντιίοματα. μιιλλον τα εξορκιζεί . Τελεΐ'ταία, δικττί'χώς. εξιφικιζει με κραυγές και τι; αλιβΚ ο ;. Δεν έχει
διάθεσή vu τις ακούει

a
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ΟΛΟΚΛΗΡΗ η ομιλία του Ακη Τσοχατζόπουλου, που τόνισε ότι
■δεν ξεκινάμε από το μηόέν», έδωσε έμφαση στο παρελθόν του ΠΑΣΟΚ και στους δικούς
του δεσμούς μ 'α υ τό το παρελθόν

ο πλήρες κείμενο της ομιλίας του υπουργού
Δημοσία; Διοίκηση; χαι Αποκέντρωσης
Αχη Τοοχαχζώιαυλου. είναι το ακόλουθο:
Αγαχψυ»σύνεδροι στο 4ο συνέδρια.
Υχάρχουν στιγμές που συμπυκνώνουν το
χρόνο. Στιγμές το ν Λεν ανήκουν μόνο στο πα
ρόν. αλλά είναι ταυτόχρονα και παρόν και πα
ρελθόν και μέλλον.
Υπάρχουν, όμως, και όνθρωκοι που συμπυ
κνώνουν το χρόνο, άνθρωποι που Λεν ανήκουν
μόνο στο παρελθόν, αλλά ακόμη κι αν δεν είναι
μαζί μας. ανήκουν και σιο παρελθόν χαι οτο πα
ρόν και στο μέλλον.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένα τέτοιο ι
στορικό παράδειγμα. Το ανάσεημά του είναι με
γαλύτερο από τα στενά όρια, στα οποία περιο
ρίζεται ο κύκλος ζωής τον ανθρώπου.
' Ο Ανδρέας ΠαπανΛρέου ανήκει στη γενιά της
Αντίστασής, πσυ αυτός την αναγνώρισε, ανήκει
στη γενιά του ανένΛοτον αγώνα, κον αυτός τη
δικαίωσε. ανήκει στη γενιά τον αγώνα ενάντια
στη χούντα, που αυτός την ανέόαξε, ανήκει στη
γενιά της αλλαγής, « ο » αυτός τΐ|ς άνοιξε το δρόμο. ανήκει οπη σημερινή μας γενιά, που αυτός
τής έλΜαε προοπτική. Ανήκει όμι«ς και στη γε
νιά του 2000, πβν θα αποτψ ήαει τη ν ιστορική
τον συμβολή και θα συνεχίσει το έργο τον αεαλάνεευτα.
Είναι το μήνυμα που έστειλαν οι χιλιάδες πο
λίτες, η λαοθάλασσα που συνοδέυσε το μεγάλο
ηγέτη στον τελευταίο τόπο του. Αυτό το μήνυμα
που στέλνουμε σήμερα εμείς από εδώ, δεν είναι
μόνο δικό μας μήνυμα. Είναι μήνυμα εκείνης της
μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας - πέρα και έξω α
πό τα κόμματα -, που πίστεψε, που δημιούργησε
βεβαιότητα και ελπίδα, όα το μέλλον ανήκει και
σ ' αυτούς. Εκείνοι που βγήκαν από το περιθώ
ριο και μπόρεσαν με;την πολιτική του ΠΑΣΟ Κ
και τον Α. ΠαπανΛρέου,
V, να αισθανθούν ισότιμ « Ελληνες

Τ

Σοντρόφιοσες xcu σύντροφοί.
Είμαστε όλοι εδώ. άνΛρες και γυναίκες, που
για 22 χρόνια, αχό το 1974 μέχρι σήμερα, συν
δέσαμε τη ζωή μας με το ΠΑΣΟΚ. μΡτις μάχες
του, με «ςόνσκολες και ας μεγάλες στιγμές τον,
με » ς αμφισβητήσεις τ ο και με α ς νίκες του.
Είμαστε όλοι εδω, »σ υ μαζί δακρύσαμε από
χαράγια « ς νίκες μας και από λύπη για τις πι'κοές στιγμές μας. Η ιστορία τον ΠΑΣΟ Κ είναι
αδιάσπαστα σννδεόεμένη με την ιστορία του ιΑρντή το ». (Δλά και με τις χιλιάδες προσωπικές
ιστορίες και αγωνίες τον καθένα μας.
Είμαστε όλοι εμείς που σταθήκαμε όρθιοι 4 » « * » « πιστεύουμε για τα θέματα που μας ε·
άαςσόμεν
..........
S και
ζούμε με την αγωνία και την ελπίδα στην καρΛιά μας
;
1ίέ» ι ήυυς «frm m ή^ηεηι π ω νηφά ΐεοι.
Γνωρίζουμε το «Μ φ ΐιό μας χρέος. Τ ο χρέος
μας να διασφαλίσουμε την ενότητα τον
ΠΑΣΟΚ , την κοινή πορεία, την κοινή προοκά-

Είμαστε όλοι μαζί εδώ. Γιατί γνωρίζουμε ότι
έχουμε ευθύνη αναλογιζόμενοι την πορεία μέ
χρι σήμερα, να συνθέσουμε τις απόψεις μας, να
συμφωνήσουμε σε κοινή πορεία.
Και από αυτό το δρόμο, κανένα δίλημμα δεν
θα μας αποπροσανατολίσει. Διότι τα μέλη του
ΠΑΣΟΚ, έχουν κατακτήσει ιστορικά την ικανό
τητα να ενοποιούν τις απόψεις μας, δημιουργώ
ντας έτσι το στέρεο θεμέλιο της ιδεολογικής και
πολιτικής ενότητας του ΠΑΣΟΚ. Να γιατί μπο
ρούμε να είμαστε σήμερα και ήρεμοι και νήφά
λιοι. .
Δεν ήρθαμε εδώ να ανηπαρατέθούμε με κο
ρόνες. Ηρθαμενα μιλήσουμε γι’ αυτά που έχει
ανάγκη όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά ο τόπος, ο
λαός, πώς θα απαντήσουμε στα προβλήματα.
Πρέπει να καταλάβουμε γιατί ήρθαμε στο συνέ
δριο.
.....
Ηρθαμε να συζητήσουμε και να αποφασίσου
με για τους τρόπους με τους οποίους το ΠΑΣΟΚ
θα απαντήσει στα ζητήματα και στις προκλήσεις
της μεταβατικής περιόδου, που ζειη χώρα και ο
λαός μας. Και βέβαια δεν ήρθαμε για να ιδρύ
σουμε ένα νέο κόμμα. Δεν ήρθαμε για να ανακαλνψουμε οράματα και αξίες. Δεν ξεκινάμε από
το μηδέν.
Εχουμε όραμα. Και όραμά μας είναιοβοβια*
λισμός. Με αυτό το όραμα ανδρωθήκαμε, νική
σαμε στις 18 Οκτώβρη του ’81. Με τις αξίες και
τις αρχές του σοσιαλισμού κυβερνήσαμε την
Ελλάδα και οδηγήσαμε την ελληνική κοινωνία
στο δρόμο της εθνικής αξιοπρέπειας καί της
προόδου. Επομένως, ούτε πετρωμένο ούτε ακί
νητο είναι το όραμά μας.
Ζονμε σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται α
πό γενική αμφισβήτηση ιδεών και αξιών, από έ
να ξεθώριασμα των οραμάτων, από μια στροφή
στην ιδιώτευϋη και στον καταναλωτισμό.
Να γιατί μπορούν να μπουν ερωτήματα. Αλλά
εμείς έχουμε καθήκον να ανταποκριθούμε στις
νέες συνθήκες και απαιτήσεις, oiic νέες προ
κλήσεις, στα νέα δεδομένα και με σιγουριά να
προχωρήσουμε; Γιατί έχουμε γερά θεμέλια και
δεν τα απαρνιάμαστε.
Γ ι' αυτό σήμερα ένα χαι μυναδιχό είναι το α
ντικείμενα του συνεδρίου μας: Το μέλλον τον
ΠΑΣΟΚ χολ το ΠΑΣΟΚ τονμ Ο ' >ντοςΙ
Το μέλλον των ιδεών και
οραμάτων του
Π ΑΣΟ Κ είναι το μέλλον «ου ΐάιαυ του ΠΑΣΟΚ.
θ α είναι συνέχεια του ρεύματος σκέψης και
δ ρ ό ^ τον Al Παπανδρέον, πον ήταν π ω em ii
αρωτοποριαχά χαι στην Ευρώπη χαι στην Ελλά
δα χαι στην ινρύτερη Αριστερά.
Πολλοί μίληϊχιν γύτ το μαρασμό ή moi για το
«έλος της πολιτικής, κάτω από τη γενική αδια
φ ορία Στη θέση της συκοφαντημένης πολιτικής,
του συκοφαντημένου δημόσιου χώρου και τω ν
χλτυαζομένων κοινωνικών και προοδευτικών αξκδν, επιχειρείτω να διαμορφωθεί η αντίληψη
ότι νέο και σύγχρονο είναι ό,α απορρίπτει την ι
δεολογία και τις αξίες σαν ξεπερασμένη μόδα.
Την πολιτική οαν ύποπτη ιδιοτέλεια. Το δημάαιο
χώρο, σαν ένα επικίνδυνο κατάλοιπο από το πα

Τσοχοτζόπουλος: «Γνωρίζουμε το κπορικό μας χρέος να διασφαλίσουμε την ενότητα του ΠΑΣΟΚ».
Πιο« του ο Σημίτης παρακολουθεί προσεκτικό
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ρελθον που δεν θα επιστρέφει πια, ενώ ταυτό
χρονα άνοδε ικνΰει τις αξίες του άγριου ανταγωνιομοΰ της αγοράς.
Αυτή η αντίληψη είναι σήμερα ένα από τα πιο
επικίνδυνα πρόσωπα του συντηρητισμού. Το
μελλοντικό ΠΑΣΟΚ Λεν μπορεί να συμβαδίσει
με υποχωρήσεις και αποδοχές αυτών τω ν σύγ
χρονων μορφών της αντίδρασης, του νεοφπλελευΟεριομού, της κοινωνικής αναλγηοίας, της;
δημοκρατικής αναισθησίας, της ατομικής απο
μόνωσης. της σιωπής και της ιδιώτευσης. Είναι
χ<?έοςμας να δημιουργήσουμε το ΙΙΑ ΣΟ Κ της υΆέρβειαης των συντηρητικών διλημμάτων για την
ελληνική χοηχονια.
Αγαπητές σι<ντρόφιοσες χαι σύντροφοι,
Η αντίθεση μεταξύ νέου και παλιού δεν είναι
κάτι καινούργιο. Σε κάθε σημαντική περίοδο γί
νεται μάχη μεταξύ τους. Το νέο όμως δεν ποοχύπκι από παρθενογένεση, αλλά curó μετεξέλι
ξη μιας ιστορικής πορείας. Μια πορεία που σέ
βεται και διατηρεί τις αξίες, τις αρχές και τις με
γάλες κοινωνικές προτεραιότητες, που οδήγη
σαν σε μια σειρά από σημαντικές εθνικές και
κοινωνικές εξελίξεις χαι κατακτήσεις.
Βέβαια τον τελευταίο καιρό γινόμαστε όλοι
μάρτυρες της προσπάθειας να μας παρουσιά
σουν τα MME ως «ν έο », αυτό που εκφράζεται
ως δημοκρατία των δημοσκοπήσεων, που θέλει
να ακυρώσει τις πολιτικές και κομματικές επι
λογές και να τις προσαρμόσει στα ποσοστά των

■· ·

γκάλοπ. Είναι αυτά το «ν έο », που αγνοεί τις κοι
νωνικές αντιθέσεις. αρνείταιτη συλλογική έκ
φραση και διεκδίκηση. Είναι το ίδιο «ν έ ο », που
θέλει να επιβάλει τη λογική της οικονομικής δια
χείρισης. απέναντι στη ε θ ν ι^ στρατηγική ανά
πτυξης., στις κοινωνικές ανάγκες και σας εθνι
κές προτεραιότητες.
Τ ο νέο, το σύγχρονο, για μας είναι ή ολοκλη
ρωμένη απάντηση, με ποιους τρόπους, με ποι
ους νέους θεσμούς, μέσα απο ποιες σύγχρονες
οικονομικές και κοινωνικές επιλογές, με βάσή
ποια εθνική στρατηγική, θα προοιθήοριψε τις ι
δέες, τις αξίες, τα οράματα μας. θα κάνουμε
πράξη τα προοδευτικά μα; προγράμματα. Αυτό
είναι για μας το νέο και το σύγχρονο.

Γι’ αυτό για μένα αυτό το νέο δεν μπορεί πα
ρά να προκόψει ως συνέχεια της 22χρονης πο
ρείας του ΠΑΣΟ Κ και της προσφοράς του ηγέ
τη του, ως επιβεβαίωση της σύγχρονης προο
δευτικής στρατηγικής του λα ίκ οό κινήματος
στην Ελλάδα. Και ως αναγνώριση των λαϊκών
προοδευτικών κοινωνικών τόυ θεμελίων. Ημο— » MM
1.-~Γ.
f „T,·,, I,
«móc rtWu τρόπος ζω ή ς όχι Αιαχεμμω/ οη+êtiv.

ΖΥΝΚΧΙΙΑ ΣΤΗΝ
R0QMBNM HA1AA
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ΠΡΟΤΑΣΗ για «Αριστερά της νέας εποχής» σε δρόμο σοσιαλιστικό με πατριωτικό χαρακτήρα και έμφαση στην ανάπτυξη

Σ·λλονική ηγεηα με 6νκ put? ενβυνες οε 5 οημεια
πό το εξωτερικό. Η εξασφάλιση του πραγματι
κού εισοδήματος πρέπει να είναι «πάχος της α
ναπτυξιακής μας προσπάθειας και πρέπει να ε
ξασφαλιστεί μέσα από μια ουσιαστική αναδια
νομή του εθνικού εισοδήματος. Δεν μιλάμε βέ
βαια για πολιτική παροχών, αλλά για εφαρμογή
της πολιτικής μας. Και αυτό είναι το δύσκολο
και γι’ αυτό χρειάζεται με σχέδιο, με σταθερό
τητα. με σιγουριά, να προωθήσουμε και να υλο
ποιήσουμε.
Βέβαια είναι όνοχυΐο, dev λέω. Αλλά εόώ είναι
η μεγάλη μας δύναμη. Διότι εμείς αποκρούοντας
το νεοφιλελευθερισμό, λέμε ναι; Δεν μπορούμε
να μη δαπανήσουμε χρήματα για τις συλλογικές
ανάγκες. Η ευημερία δεν εξαρτάται από τα χρή
ματα που έχουμε στο πορτοφόλι μας. ιύλά και
από τα συλλογικά αγαθά που μας παρέχει η κοι
νωνία.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ADO TWI
ΠΡΟΗΓΟΥΜΡΙΗ HAIAA
litvui σνγχε κριμενη χοινίΛτχή δράση. δεν ri
vai «ωηρηισνη ιδέα. Είναι ανθρωπισμός. ζε 
στασιά. κατανοι>ση. απάντηση στσν άλλον, όχι
g ιλανθρωπια Εχει αρχή x «i σκοπό τον τον άν
θρωπο. τον χιtHr πολίτη.όλουςτους πολίτες. Οχι
τοι·: καταΐτχΓίΝίομενονς καταναλωτές η κ ιϊό·
χτιιλ·. tivu i ελευθερία και συμμετοχή σ τ « κοινά,
οχ* χεμΝυ/ύιγηση κ «ι καθιεδήγηση. Είναι ιοότητιι άιχακΉΜΠοίν και υποχρεώσεων μεταξύ μ «;,
m m αποκλεισμένους. Eivru η ε.πιινασι·γκρόττμιη ττμ κοινωνίας. γι<ι να «ποφνγονμε την « -ΐι»τι·ν«ι οη «ης. Είναι w U t | u a j ελπίδα. όχι α
τομική απόγνωση. την οχικα βλε π<κ·με καθημε οι να ία πολλές γωνιές τη; Ελλάδας. Οποιος πο

λεμά τα οοοιαλιομό και τις αξίες του êa μας βρει
or* δράκο top. ça va mai ξανά, θα w ηχήσουμε
ξανά. θα ηχήσσεγκ ξανά τη ουντήρφκη. τον avay o i p í moi την maèi‘στέρηση.
Αγηπητικ ιηιτρσηισικζ χηι πτττρυηικ.
Emu «ναγχη. r.TiT|xyrr μοι· πο>.ί· ιηνηιμα.
οε ορισμένα θέματα πολιτικής. Είναι ανιίγκη
νομίζω να τα τσνί«*>ι·μτ. Ακούστηκαν πολλοί ο
μιλητές. κατιθεοαν τι; απι»γ» ι: τους χιό νομίζιι»
οτι ιπ ιι^ ιι χικνο; ιττιίχος: Ο Μ κ μ α η Μ { χα
ρακτήρας τον ΙΙΑΣΟ Κ ήταν, είναι και θα πα·
ραμεινπ ένα κομμάτι της ιδία: τοι· της ifόσης.
I.iuui βί fWuo; οτι μας εκφράζε· όλους. Ούτε αλιιίζ ι αυτί ΗααλλάΞει. Ομιι*ς. «ιλλτιξαν <κ συνθήκε ια «κι οτι: οποίες Ηα εκδηλωθεί ο πατριωτι
κό: μα: χαρακτήρ«;
Επίκεντρο της εξωτερική: πολιτικής τον
Π Α Σ Ο Κ IIVIU η σταθερή προάσπιση τη ; εθνι
κής σντξαρτηαίάς και κυριαρχίας. αλλά παράλ
ληλα και η υποβοήθηση της οικονομικής ανά
πτυξης τη; χ»·>ρα:. Δικ> ιηόχικ αλληλενόετοι.
π·κ· <ιπ«»τι λι»0ν αυτή τη νέα καινιετομία πον προωθι ι το ΙΙΑΣΟ Κ. Η προάσπιση της εθνικής α

νεξαρτησίας ανβψερεται και «τη ν αμυντική ε
πάρκεια mm «τη ν ενίσχυση της αποτρεπτικής
ικανότητας της χήρας.
ΙΙιακαλεμα. βέβαια. κινητοποκη’ιίαιπε. πριν
οπαΗάιντ«: να αξιοποιήοουμι σχέσεις ισότητας
με uinua/in·: κιό εταίρους. να ιοχμροποιήοουμι την ι λληνική πιιρονικα και φωνή στις διε
θνή : ιυρωπαικε: και περιφ ερ» ιακες εξελίξεις.
I lf« πει να δι«οφ<ιλΰκή·με με την πολιτική τον
ΠΛΣΟΚ. «ιχι μιίνο το βαθύ πατριωτικό τον χα
ρακτήρα. αλλά και την απστελεαματιχόεητά
*.»ι· στην ι -ωτερικη πολίτική, κιπι το οπίόο πρε.1 « ι μι σχέδιο. με πικ'/τοβονλίες. με δράση. να επφι μαιιίινονμε καθημερινά. Δ εν μπορούμε να
ιιμαοτε παθητικοί Ηεατε'ς των εξελίξεων. Αυτό
νι ήαξω είναι πλέον κοινός u n o: σπς χικνωνικε ς
¿/ιικε; Λυντίμ» ις. πον ελπίζουν και εκφρτίζονται
μίνια στο ΙΙΛ ΙΟ Κ
ΓΓ α.τ... ¡, <Ηνικί| μας πρικιπιίΗΐία αναπηκ»σεται ι » ε(.»εις άξονες. στον αξονα της ΕλλάΛας,
στον ιίξονα τη; Ει\κίιπης. στον ίιξονα τιλ’ Ελληνμτμιη*.
λAíro ay </ρα Γι/Γ άξιΛνΐ TIJC ΕλλαΑας. πρε.τει
T^xr-uitrt. τίπωί:ειπωΗηκε ήόη ι α ί ομιλιμι ς. να
αντι>ηηβικ*με τη νείι κιηιίικαιτη πον Διαμιηιηολνετίό στα UtuMtvui. Και π^κί'/ματι. τα «η*/XfMTi/íí πλεονεκτήματα. π»κ· "fiu πρώτη ηορά.
με τα απο Λεκαετιες. εχει την τνχη η χωρά μας να
Ααμεετιι στην περιοχή; οηεύχη-μι με «τχε'άιυ. με
μεΗοόικοτητα. με ffryaoíu. με πονο. να τα αξα>
πεκήσονμε.
<kmη· íujoQu u/v εω-ρκ/κο /.τεχταεκηιά. είναι
πε^κττο να σας νπενΗνμίσω τις διαστάσεις που
καμβάνιι. Δεν ίχ ΐι σημασία αν τον τροηοδιν
εοόν «κ ηιλίΐδοξεε; των χιφτρνητιχισν ελίτ της
Tm viuu: ή τα αδιιξυδα της κικνωνίας της. ή ο
η|κ·κκος αγώνας τοι» Κουρδικού λεειην Τον ενΗεηερύνεευν οι νπολογισμοί δννάμεων. όπως οι
ΗΠΑ και αρισμλνες από τις ισχηρά; χόιρες της
Ει\»·τπαικής Ενωσης, πολύ απλά, γιατί στρατη
γικά αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία σιa δικά
τους σχέδια σιο ρόλο της Τουρκίας.
Η ιμλειρηνιχή διάθεση της χωράς μας είναι
δεδομέ νη. Η ελληνική στάση ως προς τον τούρ
κικο επεκτατισμό κράεει να εκκλμκει σταθερό
τητα. δύναμη και αποτροπή. Γι' a v ió κοινός Ο
λων μας. Μ · · μ ι ι ί ( ννόχμρ εθνικής προετοιμα-

Κ ο ιν ω ν ικ ή α υ μ φ ω ν ίο

Οι σύνεδροι ρφ οκρόνηο» μ< βνβουβησμό πολλό σημεία του λόγου του Ακη ΤΜχικζόπουλου

νότητας της χήρας σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε
σύμφωνοι, είμαστε ι>λοι ενωμένοι σ' «ιπ ό το θέ
μα. παρ όλο που έχει βέβαια κόστος για όλους,
αλλά μαζί Ηα παλέψουμε να αντιμετωπίσουμε
αυτό το κόστος, γιατί είναι ο μοναδικός δρόμος
να μπει φραγμός στα πολεμικά σχέδια προκλή
σεων της Αγκυρας.
Γui rrjv xitTúmaotj στον άξονα της Ευρώπης.
Ξέρετε ότι υπάρχει η Διακυβερνητική Διάσκε
ψη. όπου «ποψασίζσνται οι αλλαγές πον Ηα ισχύσσυν από το '97 γαι την Ευρώπη. Εμείς έ
χουμε πει ότι υπάρχοΐ'ν ρεαλιστικέ; προϋποθέ
σεις να ενταχΗεί η Ελλάδα στο τρίτο στάδιο της
νομισματική; ένωσης, έστω μετά το ‘99.

συγκρότηση τη; Διαρκούς Διακομματικής Επι
τροπής του Αποδήμου Ελληνισμού. Ε ίνω μόνον
η αρχή. Γρήγορα ελπίζουμε και πρέπει να δημι
ουργήσουμε ξανά το υπουργείο του Απόδημου
Ελληνισμού, για να αναβαθμίσουμε την εντυπω
σιακή δράση του Απόδημου Ελληνα.
Σύντρυψισσες πιο σόντροψοι.
Το ΠΛΣΟΚ είναι το κόμμα που οργίίνοκΗ συ
στηματικά τβ κβινωηκό κράτα; στην Ελλάδα.
Το ΕϊΣΥ. -το κοινωνικό τέκνο τοι· αξέχαστου ιπ·ντρυφίΛ* Γιώργοι* Γεννημιχτά. είναι ένα από τα
πιο χαρακτήρισακά παραδείγματα. Ομως το θέ
μα μας δεν είναι να κάνουμε απολογισμό των ε
πιτυχιών μας.

Βγγύποη των συνόρων μας
Η μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
που επέρχεται με τη Δαικυβερνητική Δκίιτκεψη,
δεν πρέπει να οδηγήσει, με πρόσχημα την απο
κέντρωση. στην κατάργηση κοινοτικών πολιτι
κών. Οπως τονίσαμε, στο Συμβούλιο Κορυφής
στη Μαδρίτη, το Δεκέμβριο του 1995. η χώρα
μας δεν μπορεί να συναινέσει στη διαμορφού
μενη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική α
σφάλειας. αν προηγουμένως δεν δοθούν σαφείς
εγγυήσεις ότι τα ελληνικά σύνορα αποτελούν
και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αυτή εί
ναι η ελληνική Ηέση.
Βέβαια είναι κοινή διαπίστωση των ευρω
παϊκήν λαών άτι η Ευρωπαϊκή Ενωση κινείται
με χαμηλότερους ρυθμούς απ' ό,τι επιβάλλουν οι
περιστάσεις. Οι δυσκολίες δεν είναι μόνο για
τους Ελληνες και την Ελλάδα. Ολες οι χώρες της
Ευρώπη; έχουν δύσκολες.
Το παράδειγμα της ανεργίας και η αντιμετώ
πισή της. είναι χαρακτηριστικό. Το κυρίαρχο θέ
μα σε όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Και γι' αυτό και οι σοσιαλιστές ζητούμε να υ
πάρξουν πέρα από τα παραδοσιακά προγράμ
ματα αντιμετώπισης της ανεργίας, επιπρόσθετα
ειδικά νέα προγράμματα ανάπτυξης, για να α
ντιμετωπίσουμε την ανεργία.
Βεβα είναι μια αντιπαράθεση, όιοτι οι συντη
ρητικοί μεταθέτουν την απάντηση στα εθνικά
κράτη Οι σοσιαλιστές, οι προοδευτικές δυνά
μεις λένε ότι υπάρχει ανάγκη μιας νέας κοινοτι
κής πολιτικής. Εδώ συγκρούονται η συντήρηση
με την πρόοδο και γι' αυτό ελπίζουμε η οε εθνι
κό επίπεδο κυριαρχία των προοδευτικών δυνά
μεων να δώσει χλειοψηφάι και στην Ευρώπη,
για να μπορέσει να προωθηθεί αυτή η αντίληψη
προς όφελος των εργαζομένων και των πολτών.
Ο τρίτος άξονας αναι ο άξονας m o Ελληνι
σμού. Σε συνθήκες άπ -: οι σημερινές, που ο ε
θνικός ρόλος υποβαθμίζεται και οι υπερεθνικοί
οργανισμοί άνοδεικνύονται. έχει σημασία η <·
ννιία εθνική έκωροπη τον παγκόσμιον Ελληνι-

•μβύ. Των Ελλήνων πον ανεξάρτητα από ποια
υπηκοότητα ένονν. ζουν mcbαναπτύασονται σαν
Ελληνες, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης.
Κάναμε βήματα, όπως η σνγκρότηση του Συμ
βουλίου Αποδήμου Γ ά η κ ιφ η ιΐ, καθώς και η

Τι σημαίνει «ανάπτυξη« για τους σοσιαλιστές.
σιιντρυηοι; Αυτό πρέπει να το απαντήσουμε, έ
τσι ιόστε να έχουμε καθαρή πυρεία και καθαρή
πολτική μετά το συνέδριο. Ασφαλώς, ανάπτυξη
δεν μπορεί να σημαίνει ένα αχαλ'νωτο κυνήγι
του επιχειρηματικού κέρδους, όπου οι σι·γεχεί;
μειώσεις τοι· εισοδήμιπος βαδίζουν δίπλα δίπλα
με τις απολύσεις χιλιάδων εργατών, με τη δημι
ουργία νέων στρωμιιτων φτώχειας και νέων ελ'τ
πλούτου, με το θρίαμβο του κεφαλιίου πάνω
ιπην εργαοια. Αυτό δεν μπορεί να είναι ανά
πτυξη για μας. για τους σουιιιλιπές.
Το να επιδιώκουμε την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων είναι και φυσικό και αυτο
νόητο. γιατί γνωρίζουμε ότι η μεγάλη Ευρωπιιική Αγορά όσο πιο μεγάλη τόσο πιο σκληρέμ και
τόσο πιο ανταγωνιστικές πρέπει να γίνΐΗ>ν οι ελ
ληνικές παραγωγικές δυνάμεις.
Το ότι πασχίζουμε να αντιμετωπίσουμε τις α
πειλητικές μακροοικονομικές ανισορροπίες εί
ναι και φυσικό και αυτονόητο. Και ότι ζητοιηιε
θΐΌίες με αντίκρισμα από το λαό είναι και αυτό
κατανοητό.
Αν όμως η σκέψη μας και η πράξη μας περιο
ριστεί σ' αυτά, θα καταλήξουμε αλλού, όχι εκεί,
που θέλουμε και εκεί που πρέπει.
¡ ι νόημα εχει γιο έναν εργαζόμενο η ατηρημέ
νη βελτίωση της ανταγωνιστιχότητας της Oato·
ναμίαζ παι η βελτίωση των μαπροοοεσνομιχών
μεγεθών, αν máxoia στιγμή λεν éu σνγωεπριμένη
βελτίωση παι της óoafc reí· ατημεκής και οικυγενειαπης πατόσταση;,*
Είμαστε υποχρεωμένοι, είτε μας αρέσει είτε
όχι. όχι μόνο στν; εκλογές, και εώρει, να απαντή
σουμε στα λωχά στρώματα τι προοπτικές δϊνουμε για το μέλλον. Νομύμι»όλοι μαςσνμφκκνοιίμε.
έχει περάσει ο καιρός ίω ν μεγάλων λόγων και
των υποσχέσεων. Απαιτούν συγκεκριμένες δε
σμεύσεις και θέσεις comí όλους μας.
Μόνο έτσι αναβαθμίζουμε την ικανότητα μσ;
να είμαστε μια αξεόηστη προωθητικη δύναμη
στην πορεία τον ελληνιπού λαού.
Πιστέ νω ότι μόνο οι εργαζόμενοι μ« αυξανόμενο εισόδημα είναι σε βέσφ να στηρίξουν την
εσωτερική ζήεηση. ώστε να μην καταρρευσει η
Οικονομία μέσα από α ς τεράσαε; εισαγωγές α

ΓΓ αυτό πρέπει να συζητησόυμε τους όρους
μιας γνήσιας κοινωνικής πολιτικής, με κοινω
νικό διάλογο και κοινωνική συμφωνία. Γtan μό
νο αν πετύχονμε στη σι>νολική πορεία ανάπτυ
ξή? της χώρας, τότε Ηα απαντήσουμε και ικανο
ποιητικά σ' αυτά τα θέματα.
Δ ιό τι προπύ.ττει το ερώτημα: Ποια xoiyiuvia
θέλυνμε και πάιυ χρείΤος. Το αίτημα για κοινω
νική αλλαγή εξακολουθεί να υπάρχει. Για άλ
λοι*ς ως αόριστη επιδίωξη και για άλλους ικιν
πρωταρχικός στόχος. Πρέπει να στηρίξουμε τις
δυνάμεις τη: δημιουργίας, του πολιτισμού, της
εργασίας, τα νέα στρώματα και τις παραγωγικέ;
δυνάμεις που έχουν δημιουργηθεί.
Η μια διάσταση αυτού του σχεδίου είναι η θε
σμική αναΐΛΎχρότηση της χωράς. Δ εν δημιουρ
γήσαμε του; νέους θεσμοί»; της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, ούτε το αποκεντρωμένο κράτος
της περιφέρειας ούτε του; νόμους για την ενί
σχυση της δημοκρατίας, για vu εκσι»γχρσνύκ>υμε απλά το θεσμικό πλαίσιο της χώρας. Το πραξαμε για να αποκεντρώσουμε την εξουσία στις
κοινωνικέ; δΐΎάμεις, ιττην ελληνική περιφέ
ρεια.
Ωστε αυτές να πρωταγωνιστήσουν ιπο κοίνιονικό και πολιτικό πρικτκήνιο. Να ιττηριχτούν ό
μως. αυτές οι κοινωνικές δυνάμεις οικονομικά. Γ Γ α ϊτό χρειαζιίμιιστε την κατάλληλη οικονομι
κή πολιτική.
Αγιότητες συντροηιοαες mat οιώτρυηοι.
Πέρα, όμως, από τις πολιτικές, που έχΐΗ»με »·ποχρέΐΉτη να σι·ζητησουμε στο σι»νέδριο. « ς μην
Ξεχνούμε ιίτι παράλληλα πρέπει να ρυθμίσουμε
τον τρόπο δουλειάς μας. τον τροπο κειτικφιγιας
του κόμματός μας.
Ας μην ξεχνοι»με ιίτι μέχρι στιγμής, «νταποκρχθήκαμε με επιτντ·π στα οιιτ^ολα καθήκι*ντα
που συνεπάγεται η μετάβαση ταυ Π ΑΣΟ Κ στη
νέα πορεία. Ανταποκριθήχαμε απιπελεσμιιτικιϊ
σης κυβερνητικές και κομματικές ειΉινες. απο
κρούσαμε πολλές και ποικίλες επιθέσεις και υ
πονομεύσεις. όταν ο πρωθυπουργός Ανδρέας
Παπανδρέον δίνοντας τη μάχι) της ζιοής τοι> στο
«Ο νάσειο» δεν μποροικιε να ικτκήοει τα καθήκσντάτου.
Ο πρείεδρος. το Εκτελεστικό Γραφ,είο και η
Κεντρική Επιτροπή, με αχοφασιστικιί και στα
θερά βήμιπα. σχεδόν πάντα ομιίηωνα, προχω
ρήσαμε στη λήφ·ΐ| των αναγκαίων αποφάσεων,
που επέτρεψαν στο ΠΛΣΟΚ να ανταποκριθεί
συντονισμένα κοι αποτελεσματικά στις κι»βερνηηκε; ευθύνες και στην κομματική τοι» εξέλιξη
και στη νικηφόρα προοπτική του.
Με μια δημοκρατική υποδειγματική διαδικα
σία. η Κοινοβουλευτική Ομάδα εξέλεξε νέο
πρωθυπουργό, τον Κώστα Σημίτη. Και δεσμευ
τήκαμε εκ των πρατέρων ότι θα στηρίξουμε την
κυβέρνηση του ΠΛΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Κ.
Σημίτη και ότι θα πάμε μέχρι το τ^λος για να νι
κήσουμε και σης επόμενε; εκλογές.
Η εκλογή του πρωθυπουργού, όμως θα ήθελα
να θυμίσω, έγινε ωαιδή ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε αρχίσει τη μάχη της ζωής του και παραι
τήθηκι. Δ εν έγινε εκειδή αχετνχε η πολιτική
του. Δ εν έγινε επειδή αποδοκιμάστηκε. Εξελέγη
νέος πρωθυπουργός για να υλοποιήσουμε τις
δβαμεύστις. ης οποίες τόσο w νέες προγραμμα
τικές δηλώσεις της κυβέρνησης όσο όμοίς και οι

προηγούμενες προγραμματικές δηλώσεις του
Ανδρέα Παππνδρίου. ήταν απστε λέσμα των
προεκλογικών δεσμει»σεων ποι· ψήφισε ο ελλη
νικό: λαός. Και αυτή την πολιτική και μόνο έ
χουμε να υλοποιήσουμε μέχρι τέλος της τετραε
τίας.
Μάταια αναμένουν όσοι ευελπιστούσαν να
δοι·ν το Π ΑΣΟ Κ νπ παραπαίει και να κομματιάζεται με την αποχώρηεπ| του ηγέτη και ιδρυ
τή του. Και γΓ αυτό, παρ'όλα όσα λέγονται, παρ’
όλα όσα γράφονται, παρ' όλα όιπι μας λένε τα
MÉDIA, εγώ είμαι αισιόδοξος μαζί με σας. ότι
μπορούμε από εδώ μέσα να βγούμε ενωμένοι,
να οδηγήσουμε ξανά την πορεία προς τα εμπρός
για το λαό και τον τόπο.
Σήμερα, με τη νηφαλιότητα και την ευθύνη
που επιβάλλουν η ιστορία μας και m εποχές που
έρχονται όμως, καλούμαστε να αποφασίσουμε
για τη μελλοντική μορφή τον ΠΛΣΟΚ, για το
ΙΙΑΣΟ Κ του μέλλοντος. Η σημερινή μέρα είναι
ιστορική σ'α υτό το 4ο συνέδρια, είναι μια ιστο
ρική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ. Δ ενα νο ίγει μόνο
μέσα
ίσα από το συνέδριο και τυπικά
τνπιπα την «μεια-Πα«μετα-ιιαχνδρείκ#» εποχή, αλλά δοκιμάζει την ιστορική
πανδρεϊκή»!
π» αντοχή, την ίδια τον την προοπτική.
TOI·'

Km αυτή η «μετα-Παπανδρείχή» εποχή, πον
άλλοι ονομάζουν σχηματικά νέα μεταπολίτευση,
δεν Ηα καθαριστεί από την απλή διαδοχή προ
σώπων. Κύρια από την ανάδειξη νέων τύπων ε
ξουσιών. Δ εν αφορά αφελείς εκδοχές για την α
πλή μετάβαση από το «παλιό» σ ιο «νέο », απαι
τεί σαφείς πολιτικές απαντήσεις για το παρόν
και το μέλλον. Σαφείς απαντήσεις.
Το ποια κοινωνικά συμφέροντα εκπροσωπεί
το ΠΛΣΟΚ. ποιες ιδέες, ποιες κοινωνικές αξίες
προασπίζει· Ποιους συλλογικούς θεσμούς θα
διαμορφώσει για να ασκήσει δημοκρατικά την
εξουσία, με ποια εθνική στρατηγική θα πρου»θήσει «α συμφέροντα της χώρας.
Η ενότητα, που όλοι μας επιθυμούμε, δεν συ
γκροτείται. αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι
μέσα από ευχολόγια. Ούτε ασφαλώς μέσα από
συναλλαγές προσώπων και συμβιβασμών. Για
να έχε» πολιτική ισχύ, διάρκεια π « αποτελε·
ομο τω όιη να η «νάτη να. πρέπει να διασφαλίζει
δύο βασιπές προϋποθέσεις:
•Αία διαμορφώνεται διαρκώς μέσα εκ θεσμούς
σνλλσγιχής λεπσοργίας
•Αία εχψρείζει όλες τις εχψέρσυς χοενωπχές
διαφοροποίησε ις. πον συγκροτούν το μεγάλο
χλειοφηφαιό προοόεν timó κίνημα, που στηρίζε
ται και εκφράζεται στο ΠΛΣΟΚ.
Αν αποδεχτούμε ης δύο αυτές βασικές αρχές,
τότε η διασφάλιση τη ; ενότητας από εδώ και πέ
ρα προϋποθέτει την απόρριψη της «αρχής του ενός». Η μετάβαση από το πρότυπο του ενός και
μοναδιπσύ πόλου εξουσίας, στο κόμμα και στην
κυβέρνηση - που Γκτρραζόπιν ισιοριχά και πολύ
σωστά πιστεύω εγω από τον Ανδρέα Παπανδρέου · σ’ ένα νέο συλλογικό πρότυπό, απαιτεί
μια δύσκολη και σύνθετη πορεία που μόλις τώρα
ξεκινά.
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Είναι ιστορικό το λάθος όσιον θεωρούν ότι
μπορούν να επαναλάβουν το πρότυπο του
Ανδρέα Παπανδρέου σης σημερινές συνθήκες.
Να γιατί πρέπει να είμαστε αντίστοιχοι με αυ
τά που πράξαμε ως κυβέρνηση. Το Π ΛΣΟ Κ ι
στορικά έσπασε το κλειστό κύκλωμα εξουσίας
στην Ελλάδα. Προωθήσαμε την αποκέντρωση.
Δεν μπορεί παρά να ανοίξουμε διάπλατα τη διά
χυση της κομματικής εξουσίας σε όλα τα επίπε
δα, σε συλλογικά όργανα από την κορυφή μέχρι
τη βάση, για να μπορέσει πράγματι να αισθαν
θεί κάθε επίπεδο του ΠΛΣΟ Κ ότι είναι υπεύθυ
νο να σνμβάλει στην πολιτική και την καθοδήΥή°ή·
Αγαπητές σνντρόφισσες και σύντροφοι
Η ενότητα είναι επιταγή των καιρών κια πα
ρακαταθήκη του ιδρυτή μας. Η ενότητα δεν βα
σίζετα ι μόνο σε μια κοινή πορεία. Είναι κυρίως
πολιτική και ιδεολογική ενότητα, που πιστεύω
ότι τη διαθέτει το σημερινό ΠΛΣΟΚ. ΓΓ αυτό
προτείνω συλλογική ηγεσία με διακριτές ευθύ
νες. Προτείνω τη μ ετεξέλιξη του Π ΛΣΟ Κ σε
δημοκρατικό θεσμό, με αποκεντρωμένη λει
τουργία.
Η νέα αρχιτεκτονική τον ΠΑΣΟΚ που προτεί
νω - δηλαΑη η συλλογική ηγεσία με διακριτές ευ
θύνες -είναι για μένα η εγγύηση της ενότητας και
της νίκης, επειδή εξασφαλίζει ό τι η νίκη τον κα
θένα μας είναι νόεητσυ ενωμένου ΠΑΣΟΚ, δεν εί

ναι νίκη τον ενός απέναντι στους άλλους. Είναι
νίκη τον ενωμένου ΠΑΣΟΚ, για ν 1αντιμετωπί
σουμε νικηφόρα τις προοπτικές και τις ανάγκες
της χεύρας, για ν’ αντιμετωπίσουμε το νεοσύντηρητιομό, το νεοφιλελενθεριομό, τη Δεξιό. Γ ι’ αυ
τό χρειαζόμαστε τους δχακριτούς ρόλους στο κόμ
μα και σγην κυβέρνηση.
Πρέπει να μιλήσουμε για τον τρόπο εξέλιξης
του κόμματός μας. Γνω ρίστε ότι στην Ο ργανω
τική Συνδιάσκεψη ήμασταν νομίζω πολύ απο
φασιστικοί τον περασμένο Ιούνιο. Συμφωνήσα
με όλοι μας, με συντριπτική πλειοψηφία, σε μια
σειρά από αλλαγές πον πρέπει να κάνουμε στο
κόμμα ΠΑΣΟ Κ. Λόγω τω ν γεγονότων από το
Νοέμβριο και μετά, δεν μπορέσαμε να τα υλο
ποιήσουμε.
Σήμερα, ιιπό Δευτέρα, είναι η ωρα να ξεκινή
σουμε |ΐε την υλοποίηση όλων αυτών των μεγά
λων αλλαγών που έχει ανάγκη το ΠΛΣΟ Κ σε ό
λα τα επίπεδα, για να είναι ισχυρό, μαζικό και
σύγχρονο, για να μπορέσει να δώσει απαντήσεις
<πα λαϊκά προβλήματα, να παράγει πολιτική, να
είναι ανοιχτό σε ό,τι ζωντανό, πρωτοπόρο και
προοδευτικό υπάρχει εττην ελληνική κοινωνία.
Αγαπητοί σύντροφοι και ανντρύφισαες.
Πρέπει, αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε την
παρέμβασή μας, μετά τα αποτελέσματα της συν
διάσκεψης. να μιλήσουμε και για το θέμα της δο
μής της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Εγώ προσωπικά

θα πρότεινα τη συλλογική ηγεσία με διακριτές
ευθύνες στα εξής σημεία:
1. Το συνέδριό μας θα εκλέξει πρόεδρο. Ο νέος
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δε θα είναι πρωθυπουργός.
Ο πρωθυπουργός έχει εκλεγεί με υποδειγματική
διαδικασία. Αποδεχτήκαμε όλοι το αποτέλεσμα
προκαταβολικά. Είμαστε όλοι στρατενμένοι.
Συμμετέχουμε όλοι ιπην κυβέρνηση τον ¡ΙΑΣΟΚ
που έχει πρθνπσνργό τον Κ. Σημίτη κια από την
πρώτη στιγμή δεομεχπήκιψε ότι θα δώσουμε τη
μάχη για να κερδίσουμε τη νέα εκλογική νίκη εον
Οκτώβριο του V7.
2. Μετά τις εκλογές ήταν και είναι αυτονόητο ό
τι ο νέος εντυλυόιίχυς πρωθυποΐ'ργός θα είναι ο
πρωθυπονργιίς της νίκης. Αυτό είναι ειηιιητυ.
Δεν υπάρχει συζήτηση επ'αυτού.
3. Ο νέος πρόεδρος τον ΠΑΣΟΚ διατηρεί όλες
τις ευθύνες και εξουσίες που προβλέπονται από
το καταστατικό του κόμματος.
4 . ΙΙιστεύω. όμως, ότι είναι ανάγκη η διεύρυνση
της συλλογικότητας και της ουνενθύνης. Γι αυτό
προτείνω την πρόταση της ΑΙΕ. να θεσπιστεί θέ
ση αντιπροέδρου με συγκεκριμένες ευθιώες και
αρμοδιότητες.
Λ . Προτείνω επίσης να συμμετέχουν αυτοδίκαια
στην Πολιτική Γραμματεία του Εκτελεστικού
Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόε
δρος, ο πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρος τον
ΠΑΣΟΚ. ο γραμματέα; της Κ.Ε., ο πρόεδρος
της Βουλής και δύο μέλη του Ε.Γ.
Α ρ ι σ τ ·ρ ά τ η ς ν έ α ς α π ο χ ή ς
Αγαπητοί σύντροφοι και συντριίφιοσες.
Επιτρέψτε μου να συνοψίσω το μήνυμα της
συνολικής και συνθετικής πρότασης που ανέ
πτυξα. Είναι μια πρόταση για το μέλλον του
ΙΙΑΣΟ Κ , για το ΠΑΣΟ Κ του μέλλοντος, για τη
συνολική συγκρότηση της Αριστερός της νέας
εποχής.
Την Κυριακή πρέπει να ψηφίσουμε ελεύθερα
αυτό που πιστεύουμε, αυτό που αισθιινόμαστε.
Οφείλουμε ο καθένας εξ ημών, μόνος του. να α
ξιολογήσει προτάσεις. Και βέβαια, κανείς μας
δεν μπορεί να υποταχθεί σε διλήμματα, Το μή
νυμα της ομιλίας μου είναι η σνστράτευση όλων
μας. με τις αποχρώσεις και τις ιδιαιτερότητες
τοι» κάθε νός μας σ' αι*τό το μεγάλο σκοπό της
Ν ΙΚ Η Σ, της ενότητας, της προόδου, της δημο
κρατικής παράταξης.
Η υποψηφιότητά μου, που καταθέτω σήμερα,
για την προεδρία τον κόμματος έχει ένα μόνο στό
χο: Να υπηρετήσει αυτή την ενότητα, την προο
πτική και το μέλλον τοι» ΠΑΣΟΚ. Δέσμευσή μου
είναι οι αποφάσεις του συνεδρίου. Για μένα δεν υ
πάρχουν διλήμματα. Σήμερα είμαστε όλοι μαζί,
θα είμαστε όλοι μ α ζί και τη Δευτέρα, θα είμαστε
όλοι μ α ζί ενωμένοι να δώσουμε τη μάχη για τη
νέα ΝΙΚΗ, για τιιν Ελλάδα, γμ τ » λαό της, για το
ΠΑΣΟΚ. για τ » ένα. το μεγάλο, το ενιαίο ΠΑΣΟΚ
πον μας εκφράζει όλους.

ΑΛΛΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΤΙΣ
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΕΛΙΑΙΖ

Το πάθος γιο ενότητα κλόνισε τον Απόστολο Κακλαμάνη
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 4 .
πεατ κια έδειχνε πλέον ότι είχε λιποθυμιχές τάσεις.
Ο Χρήστος Παπουτσής τσν
αήρ« από το μπράτσο γαι να
τον βοηθήσει να σηκωθεί και
ενώ για λίγο στάθηκε <πα πό
δια ταυ, έχαβε την u o o p o É i
too. Τα άλλο μέλη τον Εκτελεσηκού άρχισαν να αδειάζουν
τοχώο
δάπεδο

τοπ εδράνον.

τω και έτριξε επάνω στο προ
εδρείο. Την ίδια στιγμή πήγς
κάποιος να ειδοποιήσει τη
γιατρό και το νοσηλευτικό
προσωπικό του ΕΚΑΒπου είστο Ολυμπιακό
Για κάποια ώρα δεν τους
βρίσκανε - τους έψαχναν σιο
ασθενοφόρο ενώ εκείνοι βρί
σκονταν στο ιατρείο του ΟλυμπκΗΐοό Σταδίου, γιατί τέτοια
είχαν, όπως υαοστήριστην «fi».
Τελικά τούς εντόπισαν και
έτριξα ν στην αίθουσα τον συ-

νεδρίου με ό,τι ιατρικά μηχα
νήματα είχαν στη διάθεσή
το κ .

Την ώρα που η
μ*
την επίβλεψη του Δ.
σανού, έκανε καρδιογράφη
μα και έβαζε ορό στον πρόε
δρο της Βουλής, οι περισσότε
ροι σύνεδροι άρχισαν να βγαίνσυν από την αίθουσα για να
διευκολυνθεί η μεταφορά του
με το ασθενοφόρο, που ήδη είθέση μπροστά στην έτ εtχπάρει
ά
ξ ο ί» της μεγάλης αίθουσας.

Ανάμεσα ιπο πλήθος διακρίναμε δύο σύνεδρους να φωνά
ζουν «ανοίξτε δρόμο» και να
υποβαστάζουν το βουλευτή Β.
Βαστλάκη, ο οποίος επίσης ή
ταν έτοιμος να λιποθυμήσει.
Σης δύο παρά 20, βγήκε ιυ
φορείο με τον Απόστολο Κα
κλαμάνη, ενώ το ακολουθού
σαν φανερά ταραγμένοι ο Δη·
μήτρης Κρεμασηνός και ο
Χρήστης ΙΙαπουτοής. Τελικά,
ο ασθενής δεν μετηφέρθηκε
σε νοσοκομείο, αλλά σιο ια
τρείο του Ολυμπιακού Σταδί
ου, όπου του έδωσαν κι άλλες

πρώτες βοήθειες και μετά ένα
ηρεμιστικό για να κοωηΟη.
Εκεί νοσηλεύτηκαν για λίγο ο
βουλει*τής και ένας νεαρός
σύνεδρος.
Για τον τελευταίο μάς ενη
μέρωσε η Τόνεα Αντωνίου,
γραμματέας της Νεολαίας τοι»
ΠΑΣΟΚ. «Ευτυχώς δεν ήταν
κάτι το σοβαρό», είπε, «ιλ λ ά
μας ζήεηεπ να μη γράψουμε το
όνομά του για να μην ανησυ
χήσει η μητέρα του παιδιού».
Ο πρωθυπουργός πήγε στο ια
τρείο ταυ ΟλιήιπιαΜΜ» Σταδί
ου για να ενημερωθεί για την

κατάσταση τοι» προέδρου της
Βουλής και βγαίνοντας δήλω
σε στοι>ς δημικκογριτφους:
«Είναι καλά. Υπάρχει ένταση,
πάθος, αλλιί πρέπει κιίπωα
στιγμή να το ελέγχουμε».
Μιίλις τα στελέχη άρχυκιν
να κληροφοροιίντπι tin ο Απόοτολος Κακλαμάνης δεν είχε
πάθει κάπΐΗΟ καρδιακό επει
σόδιο, αλλά μια απλή λιποθυ
μία λόγω της συγκίνησης, ιτρχισαν να επιστρέφουν στην «ίθοικη τοι» σιινεδρίου. ιίκου «κ
εργασίες συνεχίζονταν κανο
νικά.
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ΔΙΧΑΣΜΕΝΟ το συνέδριο για τους διακριτούς ρόλους, καθώς δεν μπορεί
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να προβλέψει με ασφάλεια ποια πλευρά έχει το προβάδισμα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΖΟΚ

Κλίμα Μ ομοικ και από ικ ομιλίες tw euvtôpwv
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΠΑΣΟΚ. Οι Λκ ιΛομμηι·;
διάδοχη; θα επρε τι· να «νο ι£οι·ν ΐιι^κητικ τον Α. Παπανδρεου. πχα τ η παλαιιήερα
Ο πρόεδρό; που θα εκλεγεί
ίκν ιι.τοι>η Τ'Η.«· να η'ναι
πρυ4Η·πΐΗ·ργό;.
Αημ. Νικολάου; θ α είχε α
πευθύνει το ίδιο ερώτημα για
παραίτηση ο Κ. Σημίτη;, αν
ζιηχτε ο Α. Πειπανδρέον:
V ΙΙαπαδακης: Ελπίζω
στην ενότητα τον επ·νεδρίιη·
ιιε το σεβασμό των απόψεων.
Χβρ. Σβφιβνός: Ο Κ. Σημί 
τη: «.το παλιά είχε μιλήσει τι
σημαίνει ε κσι·γχρι>νι ι»μο;.
Κ. Τβτυαλης: Ο Κ. Σημίτη;
ω την ομιλία τον δίχασε το
συνέδριο και το μττττμτφτ « .το χώρο πάλη; ιδεών ο ι χοί
ρο προσωπική; διαπαλη;.
Απεδειξε με τη επαση Τ»Η* ότι
Ατ* μπορεί ενει .τριΜοΜο να
π νγχτνφ ώαπ ι ν « · ; τους μ »·
λικ·;.
Σ τ. Μ τνίχ α ρ Να προχωρήοοι-με σε επίλογέ; το »' θα
δΰιμορφ«»ν»« ύ οριστικά τι;
προϋποθέσει; τη; νίκη;. Για
να παραμεϊνουμε ενωμένικ
πρέπει να έχουμε οαφεύ ό
ρον:. Η ενότητα δεν υπηρεττ«τοι μτ το μοίρασμα των μό
λων Γιιπί διαφορετικά κινίΝΎΤ ιχ*ι·με να φτιάξιη·με μια
«νώντ·μη εταίρε ια .τον Αμ λ ι μι ι μερίσματα. II τνοτητα πη
γάζει <βό τη ουλλογικότητα
στη λειτουργία των οργάνων
Δεν πρέπει να μοιράσουμε το
χιτώνα « η* Α. Παπανδρέον ο.τως διένεμαν τα τεμάχια τον
χιτώνα τοι· Χριστοί·.
Κ. Σφυρί· »: Υπενθόμιση
στον Ακη Τοσχατζάπούλο όπ
αχό Ι5 γτι<ι ; υποστήριζε την
άπσψη όπ σι·ντανίζεται η κο-

λιτική κιιμματο; και κυβέρνη
ση; ιττο πρόσωπο τον προέ
δρου. ΛιίΗο: η επιλογή μορ
φή; ηγεσία; πον δεν «νταποχρίνεται ιττι; επιταγέ; τοι· Σ γ ντάγματο;. Πέραν αϊτού, πι
θανή διαρχία θα οδηγήσει σε
σνγκρούσει; και πιθανότατα
στη δαίσπαοη.
Αναστασίου: Εχει μεταβλη
θεί τι» κόμμα σε μωσαϊκό. Εκ
τοι· πονηροί'· γίνεται λόγο;
για τον Α. Παπανδρεον. Λυπαμαι γιατί βρίσκομαι σ ' αντό το ,π*νε'δριο. Α ; μην ψά
χνουμε για ηγεμονίσκον; πον
άνοδε ικνύονται από την κομΐΜΠική νομέ νκλατοϋρα. Α ; ά
νοδε Γίονμε ηγέτη μαζί με την
κοινωνία.
Λ. Βουνατοος: Μιλάνε για
υπέρβαση τιη· παλιού α ϊτο ί
πον βγήκανε από το αβγό τον
η ίδιοι·. Α ϊτο ί ποι· έβαλαν κα
τά τη ; μονοκριηορία; τον ενό ;. ήταν αυτοί πον έφτια
χναν ομάδε; των «4 » ή των
«7 ». αλλά τώρα ζητούν για
τοι- ε α ιτό το ν; το δικαίωμα
τη ; μονοκρατορία;. Μ α; κα
τηγορούσαν κάποτε για εθνικιστέ;. αλλά τιίιρα έρχονται
και λένε παχιά πιπριι τικά
λόγια m o συνέδριο ή φωνάζι«·ν από την Κρήτη «μολών
λαβε». Ο ι δκικριτικ ρόλοι εί·
νια η μιίνη λύση για το κόμμα
Ρ «ί

θ χαραθθβποικ
Γ. Χαφαλάμπους; Ψαρεύουν στα θολά νερά όσοι κατα
ψηφίζουν η ; αμυντικέ; δαπά
νες. αλλά κραυγάζουν «μό
λων λαβέ». Αυθαίρετοι οι χα
ρακτηρισμοί
«εκσυγχρονισ τέ ;» και « παλαιοκομ ματικ οί» Κόποιot χειροκροτού
σαν τις δήθεν λαϊκάπικες ο ι
κονομικέ; επίλογέ; όοο δια
τηρούσαν τις θέοεις τους, αλ-

Χαραλαμπόπουλος: Κανείς
δεν μπορεί να γίνει Ανδρέας
πέρ των διακριτών ρόλων στην τω
ρινή χρονική περίοδο τάχθηκε χθες
ο κ. Γιάννης Χαραλαμπόπουλος λέγο
ντας ότι ο πρωθυπουργός
δεν έπρεπε να εμπλακεί σ ’
αυτή την κομματική διαδι
κασία.
Ο παλαίμαχος πολιτικός
αναφέρθηκε στην αρχή
της ομιλίας του, στη
συνάντηση που είχε
πριν από είκοσι μέρες
με τον Ανβρέα
Ποπονβρέου. «Ο
πρόεδρος μού εξέφ ρασε»,
είπε, «την ανησυχία του γιο τα
εθνικά μας θέματα και τον
προβληματισμό του για την πορεία του
ΠΑΖΟΚ και όταν έφυγα μου είπε ότι δεν
έχουμε το δικαίωμα να
απογοητεύσουμε το δημοκρατικό λαό,
με τον οποίο δώσαμε τα τελευταία 30
χρόνια μάχες για να τον ενώσουμε και
ira τον οδηγήσουμε στην εξουσία».
Ο κ. Χαραλαμπόπουλος τόνισε ότι η
εικόνα trau παρουσίασε το συνέδριο,
όταν μίλαγε ο πρωθυπουργός δεν ήταν

Υ

λά τις κατήγγειλαν όταν έχαοαν τις θέσει; τους. Χρειάζεται συγκεκριμένη πολιτική τέ 
τοια. πον θα λύση τα προβλή
ματα τω ν κοινωνικών στρω
μάτων πον μας ψήφισαν. Οχι
πολιτική ιαοπέδωση; τω ν πά
ντων. όχι πολιτική που δήθεν
εκφράζει τους π όντε;. Ο Ση
μίτης παγίδευσε την κοινο
βουλευτική ομάδα, γιατί είπε
ότι θα είναι πρωθυπουργός

εικόνα ενότητας και ανέφ ερε ότι πριν
εκλεγεί πρωθυπουργός, ο κ. Σημίτης
τού είχε πει ότι οριστική λύση σημαίνει
ότι όποιος θα εκλεγόταν
πρωθυπουργός, θα οδηγούσε
κάι το κόμμα στις εκλογές.
Στη συνέχεια, ο κ.
Χαραλαμπόπουλος επισήμονε
ότι δεν διαφωνεί θεωρητικό
με την άποψη πρόεδρος του
κόμματος και πρωθυπουργός
να ¿ ναι το ίδιο πρόσωπο,
αλλά διαφωνεί ως προς τη
χρονική συγκυρία και γιατί δεν
μπορεί κανένας να
αντικαταστήσει τον Ανβρέα
Ποπονβρέου. «Αυτός είναι ο λόγος που
με κάνει να προσχω ρήσω σήμερα στην
άποψη για διακριτούς ρόλους», είπε.
Ακόμα υποστήριξε ότι τα προβλήματα
που έχει η χώρα είναι πολλά και, κατά
την άποψή του, ο πρωθυπουργός
έπρεπε να αφοσιωθεί σ ε αυτά και να
μην εμπλακεί σε διαδικασίες αυτής της
μορφής. Τέλος, τάχθηκε κατά της
οποιοσδήποτε μορφής διαλ< >υ με την

διετίας και δεν είπε ότι θα
παραιτηθεί αν δεν εκλεγεί
και πρόεδρος ή αντιπρόεδρος
τιη· ΙΙΑ Σ Ο Κ .
Ρ. Σπυρόπουλβς: Ο πρω
θυπουργός και αυριανός πρό
εδρος έκανε ένα λάθος. Μ ί
λησε με ειλικρίνεια. Επρεπε
να μιλήσει περί διαγραμμά
τω ν ytα να μην τον καταλάβει
κανένας μας και όλοι μαζί να
τον χειροκροτήσουμε.

Εμμένει ότι ο Σημίτης είναι «πολιτικός νάνος»
Ε μ μ έν« ο βουλευτής Χρ.
Μβγχούφΐ|ς στους
χαρακτηρισμούς του
«τιολπΜίάς νάνος» ο
πρωθυπουργός και
«φ ασιζουσο» η νοοτροπία
του.
I t συνομιλία μαζί μας ο

Σώμα. Και ενώ είχε
δεαμευθεί πολπτκά και
ηθικό απέναντι στην Κ.Ο.
που τον εξέλεξε
πρωθυπουργό της χώρος
μ » που ολόκληρη τον
στηρίζει στο έργο του, και
ενώ θεαμεύθηκε ηθικά και
πολιτικά και στην ICE.,
που έθεσε το πλαίσιο για
την εκλογή του
πρωθυπουργού και την

Εάν κιχ* τεθώ από
πλκυράς Κ. Σημίτη αυτά
το «κβιασπκό δίλημμα
στην Κ.Ο., τότε το
αποτέλοομα θα ήταν
διαφρμκηκό».
- Εμμένηκ αττους
χαροκτηριαμούς για «νάνο
ran φασίζουσα
νοοτροπία»;
-Φ ο οίζουοο ήταν η
νοοτροκίο που «ή(Κ
ουνέχβια στα στκλέχη του
κλίματος Σήμήη.
Ν β μην ξκχάοουμ» τη

ο β Μ ίΖ κ ^ ίπ ά η ι^ Γ 1

ΠΑΣΟΚ.
-Γ ι α το «πολπι ¿ς
νάνος»;
-Σ τ η ν τελευταίο Κ.Ο.
ζήτησα οπ ό τον Κ. Σημίτη
να στηλιτεύαει αυτές τις

Γ. Μ νρωνίδης: Διχαστικό
το κλίμα που δημιονργήθηκε
με την ομιλία τον πρωθυ
πουργού. Τη μεγάλη ευθύνη
φέρουν οι ηγέτες. Ω στόσο
στα καλά του σημεία τον χει
ροκρότησα κι εγώ. Δ εν πι
στεύω ότι πρέπει να συγκε
ντρώ σει το ίδιο πρόσωπο τις
ιδιότητες του προέδρου και
του πρωθυπουργού. Μη φο
ρέσετε το σακάκι τον Α. Πα-

Βενιζέλος: Λεν ήρθαμε να κατανείμουμε ρόλους

πανδρέου. Θ α σας είναι με
γάλο. Και σε σας και σ ' οποιονδήποτε άλλον το δοκιμά
σει.

σες απίΜΤπίσεις και από τον Ακη
Τοοχατζόποΐ'λο και από τον Κώ
στα Σημίτη προσπάθησε να κρατή
σει ο υπουργός Δικαιοσύνης και μέλος
του Ε Γ. του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενι
ζέλος. θέληοε να ισορροπήσει μεταξύ
Των δύο και δεν πήρε ευθέως θέση ιπο
επίμαχο θέμα για τον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ και τον πρωθυπουργό.
Χαρακτηριστικό απόσπασμα απο
την ομιλία του αυτής της τακτικής του,
που το ανέψερε ως απάντηση άλλων ο
μιλούν, είναι το εξής:
«Δεν έχω την αίσθηση ότι η εικόνα
της κυβέρνησης του Κώστα Σημίτη εί
ναι κακή. Αντιθέτως γνωρίζω ότι η ε
κλογή του προκάλεσε μια ευφορία
στην κοινωνία και το μέχρι τιίιρα έργο
της είναι θετικό. Αυτή η κυβέρνηση ό
μως της οποίας είμαι μέλος, όπως εί
μαι μέλος και των κομματικών οργά
νων, δεν παρεμποδίστηκε ούτε υπονο
μεύτηκε ούτε μία φορά από τα κομμα
τικά ιίργανα. Δεν υπάρχει ούτε μια α
πόφαση της κυβέρνησης που κινείται
μέσα ιπο πλαίσιο των θέσεων του

Ι

ΡοκόφιιΜΙος
και ηιπονίίς
Χρ. Ροκόφυλλος: Μερικοί
θέλουν να διαμοιράσουν το
Π ΑΣΟ Κ. Σκύλε ύυυν τη μνή
μη τοι· Α. Παπανδρέον. θ έ 
λουν το κόμμα στα δύο. Το έ
να μέρος στην κυβέρνηση και
το άλλο στο κόμμα. Δ εν έχου
με κανένα λόγο να το οδηγή
σουμε στο σίγουρο διχασμό
για να έχουν κιίποιοι το ν; δι
κούς τους διακριτούς ρόλους,
γιατί Ηεχωριστοί ρόλοι οδη
γούν σε ζεχω ριστά ταμπού
ρια.
Σόκης ΙΙιε ο ν ή ρ Κάλεοε
τον πρωθυπουργό να αποσύ
ρει την υποψηφιότητά τοι* και
βεβαίως την απειλή παραίτη
σή ; τοι·. Οχι στο όνομα ενό ;
νομικού ασυμβίβαστου - ό
πως τόνισε - αλλά με το ηθικό
νόημα μιας προσφοράς που
την επιβάλλουν οι συνθήκες
και η α γω νιά της λαϊκή; βά
σης τοι· Π ΑΣΟ Κ. Εξέφρσαε
την υποστήριξή του στον Κ.
Σημίτη ως πρωθυπουργό, αλ
λά υποστήριξή ότι δεν θα συμβάλει στη εκτόνωση και στην
αποκατάσταση κλίματος συ
νοχής αν ενεργήσει (ΠΟΟΙΎί·
δριο ως εκφραστής ομάδας,
και τον κάλεσε να ασκήσει τα
καθήκοντα που ο ίδιος ζήτησε
να το»· αναθέσει η κοινοβου
λευτική ομάδα οριστικά, χω
ρίς να επιζητεί πρόσθετους ό
ρους. Εάν θεσπιστεί θέση α
ντιπροέδρου, αυτός να ορι
στεί ως αναπληρωτής το»·
προέδρου και όχι ως εκφρα
στής διανεμόμενων αρμόδιό
τήτων.
Επίσης, ο Δημήτρης Κουτσόγιωργος. γιος του Μένιου,
με κείμενο που διένειμε τονί
ζει ότι μόνο ενωμένο το κόμ
μα και η κυβέρνηση νπό το ί
διο κρόυ οτο μπορεί να πετύχ ειτο» στόχο»·; του.

0 απόλυτος διαχωρισμός
στους Γάλλους σοσιαλιστές
Toc ΛΕΝΑΣ ΠΑΓΩΝΗ
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Τώρα η μικρή
αγγελία
κοσηζει μόνο
ένα
τηλεφώνημα!
ήλο το 24ωρο
στο
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92 96 660

• ΑΣ φύγουμε λίγο από την Ε>ύ/ιδα,
την ένπαιτη. τη σΐ'ναισ'ίηματικη φορτιιτη. τι; >μκιι·γές. τα ιτυνθηματα και τις
ιπγκ^κιΐΗίεις μέσα στο ιτννεδριο του
Π/\ΣΟΚ.
Κι α; ρίξουμε μια ματιά >ττ<*ν τρόπο
λειτουργίας και έιοκηοης της εξουσία;
και σε ξένα κόμματα: Στην Ευρώπη
Ισως πτίρουμε ιδέες και ηειπάκτυμε το
αδιέίοδο τη; ταπιοη; ή μη στην κυβερ
νητική και κομματική εξουσία.
Μια καλή περίπτωση για ανίχνευση
είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλ
λίας. Διότι xiu κοινά στοιχεία έχει με το
ΠΑΣΟΚ και μεσογειακά κιήιμίΓτο είναι
και τα δι·ο και κοινές πο/ατικές επιδιωξει; ως π^κις τον ευροιπαικά Νιίτο και
το κυριιίτερο. είχαν ποu s : ομικοτητες
ιηην πρΜΜΝιιπικι'ηητά τους οι ηγέτ» ; και
των δύο. Ο Φρανσονά Μ ιτεράν και ο
Ανδρέας Παπανδρέου.
Υπενθυμίζουμε βέβαια «»τι ιττη Ιαλ/ία είναι προεδρικό το πο/ατειακό οτ'·ιπηιια. Δκεφιφιετικιέ δηάιδη απ ο,τι ε
δώ.
Ετσι αρχίζει και τη συζήτηση «α ; ένας Γέι/ί^ις, που ζει και εργείζεται χρό
νια <ττη χιόρα μας. και τη γνωρίζει καλά.
Ο Ιΐασκάλ Βαγκελν, εκπρικκοπος Τιαου
της γαλλικής πρεσβεία; στην Ηλίάδα
Ο ÔM XM PfO pÔ C
Στη Γαλλία ω ιζιχ ει απόλυτος διαχυρισμός ανάμεσα στην εκτελεστική
και την κομματική εξουσία.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ο
ποίος εκλέγεται ιίμεσα και προσωπικά
από το εκλΛ-μκό σώμα, μόλις αναλείβει
τίΐ προεδρικιί τιη· καθήκοντα στο ύπατο
αξίωμα της χώρα; είναι ται>χι»ευ»μένικ
να εγκαταλπίψε; το όποιο κομμεπικό
του πεκπο. Αυτό έκανε και ο Φρανσονά
Μετερά» it, ί 781. όιαν εξελλγη πριλεόρος και ήταν κεα γενικός γραμμεπέας

του Σικτιαλαπικού Κόμμεπος. κειι αργότερα ο ιτιτντηρητικός πρόεδρος Ζακ Σιρείκ, ο οποίος παραιτήθηκε, ήδη, από
την προεκλογική του εκστρατεία από
την προεδρία του κόμματος του «Συνα
γερμού», του RPR.
-Γ ια τί υπάρχει αυτός ο διαχωρι
σμός;
.·,■·'
_
- Για να μπορεί να αοχολείται ο πρό
εδρος της Δημοκρατίας με τα καθήκοντά του. Δεν θα είχε χριίνο. αλλιείες. να
εργείζεται και στους δύο χιίφιους. Βα ή
ταν αδύνατόν.
Ο Γάλλος ουνομι/.ητής μας υπενθυμί
ζει πως είναι δημοκρατική παράδοση
για την ισχύ των παραπεενω.
Είναι .μία πρακτική χρόνων, η οποία
ιτυμπε'ριλαμβάνει και όλου; τους υπευφυ/ούς κεει τους βουλευτές.
Λεν μπορεί, δηλαεδή, ένας υπουργέ»; ή
ένας jkwÀrimjç να είναι ταυτόχρονα
και στην κυβέρνηση και ιπο κομμά.
Ο μείνος που, πρεκεφείτως, έσπασε αυ
τή την παράδοση είναι ο πρωθυπουργό..
Αλέν Ζικέ, ο οποίος είναι και πρόεδρος
του RPR και στη σιτνέχιιο. ο υπουργεί;
Παιδείας Φοανσουά Μπάίρειύ, που εί
ναι κι;., προεδρ.>ς ».<,ν Χραπιανοδημο/(.κιτιίιν.
Αιτεί όμως συμβαίνουν ιπη Γαλλ.ία,
Τι γίνεται ιπη χώρα μας; Σ' αιτεί ι>ιν εί
ναι εφιμιίδιοςο Γείλλεις εη·νομιλητής μας
να ειπαντηοει. Αιτεί, είμως. που μένιι
επο νειυ μεες απεί τις εηιζητήειεις μεις με
ξένο»·; πειρεετηρητέ: ιπη συνέδριε» τε>υ
ΠΑΣΟΚ, είναι πέος δεν θα έχει χ^κίνο
και τη δι·νατότητα ένας πρωίΗ’πουργιί;
να ηγείται κειι του κιιμματο;. απεί το ο
ποίο προέρχεται.
Αλλ.ες δουλειές οι μεν. Αλλες υπυχρεείκιεις οι δε.
Ξεκάθαρα πρείγματα. Που θα μπο
ρούσαν να ιετχικκ)ΐ·ν. γιατί όχι, και οε
μια χιίιρα θερμείαιμη έκκ» η [ίλλάδα, με
έναν πρωθυπουργό με τείοο ευρείεε α
ποδοχή.

ΙΙΛΣΟΚ που να προοέκρουσε ιπο
φραγμό του κόμματος».
Ο κ. Βενιζέλος, λοιπόν, με την αναιμορά του αυτή αποκρούει το βασικό ε
πιχείρημα του Κ. Σημίτη ότι υπονο
μεύεται η κυβέρνηση από το κόμμα, α
ποκρούει όμως και τις φωνές εκείνες
που λένε ότι η κυβέρνηση δεν είναι
καλή, Ωιπόοο αρκετοί σύνεδροι εκτι
μούσαν ότι αυτή η αναφορά του είχε
και την έννοια, αν και δεν το είπε ευ
θέως, ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει να
φοβείται αν εκλεγεί πρόεδρος ο κ.
Τοοχατζόπουλος, γιατί θα είναι ένας
ισχυρός πρωθυπουργός μιας καλής
και αποτελεσματικής κυβέρνηεπις.
Ο κ. Βενιζέλος ακόμη υπικπήριξε ό
τι είναι λάθος η προσέγγιση, ότι αντι
κείμενο του συνεδρίου είναι η απιίντηιτη ιπο δίλημμα αν πρέπει να υπάρ
χουν διακριτοι ριίλοι ή αν πρέπει να
αυμπιπτουν ιπο ίδιο πράοωπο. « Αντι
κείμενο του ιπτνεδρίου -είπε- είναι η
αναζήτηιπι των προϋποθέσεων ουσιαεπικής πολιτικής ενότητας, η αναζήτη
ση της κυβερνητικής επιτυχίας και Π)ς

εκλογικής νίκης στις επιίμενες εκλο
γές. Ο λαός αξιώνει από μας ό.τι και
από τον Ανδρε« Παπανδρέου. Να εκηιράοουμε τη μεγάλη δημοκρατική πα
ράταξη και να εξαοιμαλίοουμε πολιτι
κή ιπαθεριίτηεα. Το ΠΑΣΟΚ της νί
κης είναι ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ, δεν
είναι η οποιαδήποτε πλειοψηφία του
ΠΑΣΟΚ».
«Δεν ήρθαμε εδώ για να κατανεί
μουμε ρόλους και κυρίως οχι ρόλους
μεταξύ αυτών που θα αποτελέοουν την
ενεργό -πλειοψηφιίά και την παροπλι
σμένη μειοψηφία», είπε σε άλλο οη·
μείο, και αναφεριίμενος ιπο τι σημιυ νει ενότητα τόνισε:« Σημαίνει ειλικρι
νής ιπήριξη της κυβέρνηιτης. ολοκλή
ρωση την τετραετίας, μεγαλύτερη δυ
νατή εκλογική ιπόχευση, διαμόρφυκτη
προϋποθέσεων όλου του ιπελεχικού
δυναμικού του ΠΑΣΟΚ και διαφύλα
ξη της πολιτικής φυσιογνωμίας του
ΠΑΣΟΚ. Αν υπάρχουν δύο νοοτρο
πίες ιπο ΠΑΣΟΚ. αυτές δεν διακρινονται με βάιπ| ταπ^κίοωπα».

«Μαϊμού» σύνεδροι με κάρτες!
Της
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ
Μ ΕΣΑ ο ’ όλα και «μαϊμούδες»
ιπίνεδροι προέκυψαν ιπο
ετυνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Οι
ιτυγκεκριμένοι -αγνιόιπου
αριθμού» «σιίνεδροι»μπαινόβγαιναν επί] μεγιίλη
αίθουσα τού Ολυμπιακού
Σταδίου της Καλογρέζας.
χρηοιμοποιιιλντας «δανεικές»
κάρτες κανονικών συνέδρων ή
κείρτες οι οποίες ενώ)

ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ
ΣΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Χ ωρίς π αρεμβάσεις από την
Τράπ εζα τη ς Ελλάδος κύλησε
η χθεσινή ημέρα στη ν αγορά
συναλλάγματος και τη
διατραπεζική αγορά εν
αναμονή τω ν απ οφ ά σεω ν του
συνεδρίου για τη ν εκλογή
π ροέδρου του ΠΑΖΟΚ. Από
τη ν πλευρά ορισμ ένω ν
τρ α π εζικ ώ ν ιδρυμάτων
εκδηλώθηκε ζήτηση
συναλλάγματος, που
συνολικό έφ θα σε τα 100 εκατ.
δολάρια, χωρίς όμ ως, η
αρχική «νευ ρικ ότη τα » να
α π οτελέσει πρόβλημα, ούτε
να δημιουργήσει π ιέσεις. Τα
τραπ εζικά επιτόκια στη
διατραπεζική αγορά, νω ρίς
χθες το πρωί, ανέβηκαν κατά
μισή περίπου μονάδα, αλλά
στη συνέχεια υποχώρησαν
και πάλι (το επιτόκιο για ένα
μήνα έφ θα σε σ το 15,7%, ενώ
στη συνέχεια επ έστρ εψ ε σ το
15,1%).

προορίζονταν για επιλέχη της
Τεχνικής Γραμματείας του
ιτυνεδρίου κάι
δημοσιογρείφους. περιέργως
(!) έφτασαν στα χέρια τους,
Η υποψία επι υπήρχαν
σύνεδροι - «μαϊμούδες»,
είρχιοε να κυκλοηορεί επα
«πηγαδείκιει» του συνεδρίου
απεί προχθές, όταν ακούστηκαν
απεί τμήματα της δεξιάς
πτέρυγας της αίθουσας τα
γνωεπά «ου, ου» και «αίσχος»
ιπην ομιλία του πρωθυπουργοί»
Κιόεπα Σημίτη. Χθες ίο πρωί
προέκυψαν και τα πρειίτα
απικδι ικτικεί εποιχεία.
Ι ντοπίεπηκαν δύε» ιτυνιτδροι να
έχουν δο.νείσε» τις κάρτες τους
σε είλλει είτεΐμα. Μόλις το
πληρσφορήθηκε αυτό ο
πρόεδρευων I'ιαν\·ης
Σσυλαδακης. ιπις 12 το
μεσημέρι τους κατήγγειλε και
ανακσίνοκτε την αποιραετη για
την οριστική διαγραήιή ΐενε»;
από το κομμά.
Παρείλληλα, ενω την πρείιτη
ημέρα ήταν ελεύθερη η
είσοδος για τους
δημεκιιογρείφους επην αιθουενι
τε»υ ιτυνεδρίου, χθες το πρωί
μας είπαν ιίτι απαγορεύεται να
μπούμε, διοτ* ¡ιέ
δημεκηογραηιΐχες κιίρτες
κυκλ.οηκφκιύεκτν και έίλλα
είτομα που δεν ήταν
δηιιεκηογρείη-οι. Οταν
^Μοτήοαμε πως βρέθηκαν αιπές
οι κείριες επα χέρια τους, μας
απαντούσαν «δεν ξέρουμε»
Αν και η «τικιχατζοπουλικη»
πλιτψκί κυκλιΚ(;ιίρηοε την
«πλη<_κ»ψιορία» επι τις κάρτες
τις είχε προωθήσει η
«ιπ)μιτική» πλ.ευρεί σε δεχεη»ς
ιης ανθρεύπους, το ρεπορτάζ
έδειξε επι «δεν θα μπορούσε
νεε γίνει <«πιί, αηκη» η ετχέεπι

σ]ς με το σημερινό κρμματικιί
μηχανιεηιε» μιίλλον... πάσχει».
Πάντως, πέρα απεί τε> ειν
υπήρχε ή δ ιν υπήρχε
ετργεινεομένε» «ΧΓΛπρε»»
διανομής πλεμπών καρτών,
είναι γεγονός ότι γενικώς
επικρατούσε «¡ιπάχάλο» όταν
μοιρείξοΜαν οι Κείριες κειτεί
την ένειρξυ, του επ*νεδρίευ.».Ί'ις
παίρναμε - τουλαχιεπον οι
δημοείιειγρείψοι λεγοΜεις μείνε»
το όνομά μας - κανένας δεν
ζητούσε να δει τις
δημοσιογραφικές ταυτότητες.
Οποιος, μάλιοαε. δεν t βρίσκε
το όνομιι τε»υ επίς ετοιμες
κάρτες, έπαιρνε μια κενή και
τ»| συμπλήρωνε μείνος τε»υ
Ί'ελικά, ελαχυττα λε.ττά πριν
από την ομιλία του Λκη
ΤσοχατζείπεΗίλοι» επετράπη η
είοοδος ιπην αι(ΐε>υσα του
ουνιτδρίου. μόνο σε ένα
δημοσιογράφε» από κάθε
'μέσον, πιιρα το γεγονε»ς ιίτι
αυτό δημιουργούσε πρόβλημα
οε ε»λα τα μέσα ενημέρυκιης, τα
οποία είχαν περισοείτερους
διίίπάπευηιενους επν»υ: ν*,\εnσ t\
είχε ανατεθεί εδιαηορετικο
είδε»; ρεπορτάζ
επε»ν καθένα. ΙΙε>ύ νει το
καταλαβει, όμως, αυ ό η
οργανωτική επιτροπή η οποία
ε'τσι κι άλλίίΰς είναι ελαχιεπα
ε*ργανωμέ\Τ).
Είναι χειράχτηριεπικο ότι η
ύπαρξη των «ιίύϊμοϋ»
ετυνέεδρων πςΗ'καλεοε την εψ»γ»|
και του Ε\»άγνελου
Γίαννενιουλοι». «Ν α η υγ(»υν ε»ι
"τεχνικές" βοήθειες που
χείλασειν τον κεκΐ|ΐο ιστό τα
επ·νθήματα» είπε μιλώντας,
χθες, ιπο συνέι\»ιο. «(Χν>ε δεν
έχεu ψιίη-ε»ναε;»ηετε. Ποιος
ικις μιιζεψε εδεο πέρα...»
Βει τον ακούκκτυν; Να »δούμε.

