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ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ στην κοσμοπολίτικη Ρόδο 
και στην πανέμορφη Κω και μαζί μια
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---- ΚΑΙ Η
θα αφάοουμε ι ·  ΠΑΖΟΚ να καταστρέφει 

την ΕλλάΦα άλλη μια τετραετία;
ΑΡΘΡΟ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α ΤΙΣΜ Ο Υ  ΑΠΟ Τ Ο Ν  ΔΗ Μ Η ΤΡ Η  ΡΙΖΟ

"ΠΑΤΕΡΑ, ΤΑ 
-ΜΑΘΕΣ ΤΑ ΝΕΑ;"

Τώρα θα συνεχίσουν να καταστρέφουν 
την Ελλάδα... δύο ΠΑΣΟΚ;

ύψους 54%
"Μαγκούφης" 46% ο Ακης! θ  Αρχισαν τα όργανα: 

"Να φύγουν υπουργοί" ζήτησε ο Κεδίκογλου /  \τ ί

ΠΕΘΑΝΕ ΧΘΕΣ 
ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Ζάλπαρε 
« καπετάνιος 
ιον τίτλων

ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ O EATON ΤΖΟΝ

Χλιδή στους 
γάμους 

Μαργ. Λάτση 
το Σάββατο
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Αύριο οι αποκαλύψεις για ανατροπή Μητσοτάκη
^ Δ είτε  αναλυτικά τους 

τυχερούς της εβδομάδας 
στην ειδική στήλη Ξυστό (σελ. 29)



Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥ ΠΤΕΙ ,  ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ  ΚΑΙ. . ,  ΛΟΙΔΟΡΕΙ

Ζητώ συγγνώμην και από τους 
. * αναγνώστες μου και απο τους

■ « ε κ ο Κ Ϊ  Τω'

"όνεφα"..· Εκτός απο την... ελευθερία

χόρευε, λέει, και καλό ζεϊμπέκικο...
Λίγο το ’χετε; _________

^  \ Γράφει η φιλοπασοκική Έ", στη 
^ ^ 2  χιουμοριστική της στήλη, για τον 

Ανδρέα:
“...Αρχισε ήδη δουλειά με πλατφόρμα "Ο 
Παράδεισος ανήκει στους αγγέλους"!..
Πολύ αισιόδοξοι είστε, συνάδελφοι. Ο 
Ανδρέας στον... Παράδεισο; Στην Κόλαση 
κατ’ ευθείαν τον πήγαν, τρίτο καζάνι 
αριστερά και δέκα Βερζεβούληδες της 
Κλαδικής να ρίχνουν την πίσσα με τους 
κουβάδες...

Τώρα την Ελλάδα θα την 
καταστρέφουν,.. 2
3 ΗΜΙΤΗΣ, λοιπόν. Επικράτησε το ΠΑΣΟΚ του κ. 

Σημίτη, του άλλου ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσοχατζό· 
ττουλου. Και στη μέση το χάος, το αβυσσαλέο  

μίσος, να χωρίζει τα δύο ΠΑΣΟΚ, αλλά και τη 
δύσμοιρη Ελλάδα να συνεχίσουν να την κα τα σ τρ έ
φουν και τα  δύο ΠΑΣΟΚ μαζί "ενωμένα δυνατά"!

ΒΕΒΑΙΩΣ, γλιτώσαμε από το άλλο ΠΑΣΟΚ των δογ
ματικών "συντρόφων", των αγκυλωμένων πρασινο
φρουρών του λαϊκισμού και του τριτοκοσμικού ερέ
βους. Βεβαίως, ο κ. Σημίτης αποκήρυξε το ν  ολέθριο  
παπανδρείσμό -και μάλιστα ευθέως- και η πολιτική 
του φιλοσοφία είναι μάλλον δυτική.

Αλλά δεν έχε ι τη  δύναμη να ασκήσει πολιτική  
που θα μας βγάλει από το  
τέλμα , από την κα τά ντια  που 
το  παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ  
έφ ερ ε  σ τον τόπ ο.

Είναι και θα είναι αιχμάλωτος του 
άλλου ΠΑΣΟΚ, των προεδρικών, 
των Μιμικών και των... Μαγκούφη- 
δων. Οι οποίοι αποκάλεσαν τον κ.
Σημίτη... "νάνο"!

Ο "Αδέσμευτος Τύπος" δεν θα
αντιμετωπίσει την εκλογή του κ.

Σημίτη με μικροψυχία.
Θα περιμένουμε.
ΘΑ περιμένουμε να τον δούμε να 

προσπαθεί να κάνει πραγματικό
τητα τις επαγγελίες του περί 
εκσυγχρονισμού. Να αποκηρύξει 
εντελώς το κανταφ ικό , σ ταλιν ικό , 
τρ ιτοκοσμικό ΠΑΣΟΚ. Να ξεχάσ ει 
τους άθλιους π απ ανδρεϊκούς λα ϊ
κισμούς. Να προωθήσει τον

εκσυγχρονισμό της οικονομίας  
προχωρώντας τά χ ισ τα  τ ις  απο
κρατικοπ οιήσεις που βάλτωσαν 
μαζί με τα  "μεγάλα έργα". Και, 
προπαντός, να σταματήσει τον 
κατήφορο των σκανδάλων και της 
διαφθοράς, όπου οι ποικιλώνυμοι 
σύντροφοι του "Κινήματος" ανήγα- 
γαν σε... εθνικό σπορ τη ρεμούλα  
και αποθέωσαν τη μίζα!

ΑΝ τα καταφέρει αυτά -ή έστω 
αρκετά από αυτά- ο κ. Σημίτης, θα 
έχει και τη δική μας επιδοκιμασία.

ΕΤΣΙ ή αλλιώς όμως εμείς θα 
συνεχίσουμε τον αγώνα για την 
οριστική πτώση του ΠΑΣΟΚ -...των 
ΠΑΣΟΚ μάλλον- για να κυβερνηθεί 
η χώρα από μια πιο υπεύθυνη 
κυβέρνηση.

ΑΙ κυρίως θα πρέπει τώρα 
να στρέψουμε την προσοχή 
μας και τους προβληματι

σμούς μας στη δική μας Παράταξη. 
Και ο προβληματισμός αυτός είναι 
καίριος: Είναι η Ν.Δ. "κυβέρνηση 
σε αναμονή" ή μήπως αμήχανος  
π αρατηρητής των όσων συμβαί
νουν στο ΠΑΣΟΚ και στη χώρα; 
Είμαστε σε θέση εφ’ όσον προκηρυ
χθούν εκλογές -και είναι πολύ 
πιθανόν- να διεκδικήσουμε την 
εξουσία;

Ο "Αδέσμευτος" θα ασχοληθεί 
αύριο με αρθρογραφία με αυτόν τον 
προβληματισμό.

Μισή ώρα έψαχναν να 
βρουν τον οδηγό του 
ασθενοφόρου για να 
μεταφέρει στο 
νοσοκομείο τον 
λιποθυμήσαντα 
Απόστολο  
Κακλαμάνη. Λέτε να 
του δώσανε κάρτα και 
να παρίστανε τον 
σύνεδρο  -  μαϊμού;

Σοσιαλιστική διάλεκτος
-  Καριόληηη!..
-  Αει πνίξου, ρε 

μ.,.α.
-  Τι λέει, μωρέ 
αυτή η κουφάλα; 
- Δ ε ν  πάει να γ... 
αρχ-ς!..
-  Χαμούρα, που 
θέλεις να γίνεις

Αντρέας στη θέση 
του Αντρέα...
- Γ ι α  κοίτα κάτι 

μούτρα ρε, που την 
είδε και Αρχηγός και 
πρωθυπουργός!..
Είναι μερικά μόνο 
από τα αμέτρητα που 
ακούστηκαν από τους 
νοήμονες συνέδρους,

την ωρα που 
μιλούσε ο 
πρωθυπουργός κ. 
Σημίτης και 
ακούστηκαν από την 
τηλεόραση.
Ηταν υψηλής υφής 
σοσιαλιστικοί 
προβληματισμοί 
των συντρόφων.

Οσοι από σας διαχειρίζεστε 
δημόσιο χρήμα, όσοι είστε 
καλοβολεμένοι σε θέσεις 

του Δημοσίου, ετοιμαστείτε 
να πάτε φυλακή"! (Αν πέσει 

το ΠΑΣΟΚ!).
Ευάγγελος Γιαννόπουλος

Σημ. "Αδέσμευτου": Θυμηθήκαμε και την ιστορική 
φράση του μακαρίτη Θανάση 
Κανελλόπουλου: "Ολοι οι πασόκοι δεν είναι 
κλέφτες και λωποδύτες. Αλλά όλοι οι 
κλέφτες και λωποδύτες είναι πασόκοι"!..
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Ο "μτταλαντέρ"
I I

Τ

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ

0  2000 θα είμαι μόνο 49 ετών’ -είχε δηλώσει σε 
παλιότερη συνέντευξη του ο κ. Λαλιώτης- θέλο
ντας προφανώς να υπογραμμίσει, ότι δεν βιάζε

ται να μας κυβερνήσει και να μας "σώσει“ κατά τη 
λήγουσα εκατονταετία, αφού η Ελλάδα, έτσι που την 
κατάντησαν, θα έχει ανάγκη από "σωτήρες" και τον επό
μενο αιώνα...

Ξέρει, άλλωστε, ότι στη θαυμαστή μας χώρα, μετά τα 
εξήντα οι ηγέτες παίρνουν εισιτήριο για την πρωθυπουρ
γία ή την αρχηγία.

Οσοι, λοιπόν, είναι απελπισμένοι και προ
δομένοι και κουρσεμένοι από τον ψευδεπί
γραφο σοσιαλισμό ή από τον αρειμάνιο φιλε
λευθερισμό - ας κάνουν υπομονή μέχρι το 
2010 ή το 2012, οπότε ο κ. Λαλιώτης θα θεωρεί 
εαυτόν ώριμο να αναλάβει τη "σωτηρία" μας...

Στο κάτω-κάτω, έχει δώσει πλείστες όσες 
φορές απτά δείγματα των “σωστικών αρε
τών" του και αξίζει τον κόπο να τον περιμένει 
ο Λαός.

Επί 22 χρόνια στη δροσερή σκιά του Αρχη
γού του, πολιτικό τέκνο του και κομματικός μπαλαντέρ του, 
είχε την πολυτέλεια, την άνεση και τη σιγουριά να είναι, 
κατά καιρούς, "ομαδάρχης" εκ του ασφαλούς, "αμφισβητί- 
ας" εκ του ασφαλούς, "ρευματάρχης" ή "αντι-ρευματάρχης” 

εκ του ασφαλούς, "γεννηματικός" εκ του 
ασφαλούς, "αρσενικός" εκ του ασφαλούς ή 
"σημιτικός" εκ του ασφαλούς - ενώ πάντα 
ήταν παπανδρεϊκός (δηλαδή αρχηγικός) 
και, άρα, λαλιωτικός από πεποίθηση!
(Οι μεθοδεύσεις στο Πεντελικό και στην 
Εθνική Συνδιάσκεψη, αποτελούν δύο 
εύγλωττους τίτλους των "σωστικών αρε
τών" του).
Προχθές, όμως, στο 4ο Συνέδριο του 

7 7  ΠΑΣΟΚ, πήρε, με το σπαθί του, το Μεγαλό
σταυρο της κομματικής και, ιδίως, της "πολιτικής αρετής"!

Την ώρα ακριβώς που πήγαινε να γεννηθεί στο 
ΠΑΣΟΚ -ύστερα από ωδίνες 22 χρόνων- κάτι το καινού
ριο, κάτι το ξεκάθαρο, κάτι το δημοκρατικό και κάτι το 
διαφανές, συντάχθηκε (ύστερα από μια ακατάσχετη και 
ευτελή φλυαρία):

•  Με το εξοργιστικώς παλιό και σαθρό...
•  Με το εξοφθάλμως θολό και απατηλό...
•  Με το εξόχως αντιδημοκρατικό και αντισοσιαλιστικό...
•  Και με το προκλητικώς αδιαφανές και σκοτεινό!
Συντάχθηκε με τον κόσμο της παρακμής.
Και όχι, φυσικά, με τον κόσμο της σοσιαλιστικής 

παρακμής μόνο. Αλλά και με τον κόσμο πάσης παρακμής 
-δημοκρατικής, κοινωνικής, πολιτισμικής και ηθικής- αν 
όχι και εθνικής (από την άποψη, ότι το εθνικό είναι μόνο 
το αληθές).

Συντάχθηκε με τον κόσμο του ψεύδους.
Αλλά, ο 21ος αιώνας πλησιάζει. Και περί το τέλος της 

πρώτης δεκαετίας του (σημειώστε το) ο Λαός μας "θα 
τον ξανάβρει στους μπαξέδες - τρεις του Σεπτέμβρη να 
περνά...“!

Τα φώτα 
της ράμπας

παντα
ενοχλούν 

τους ζηλωτές
των

παρασκηνίων!
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Στο βήμα ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΑΗΣ

Ε
 «·,,■£· Γ ιατρός χειρουργός είναι στο επ άγγελμα ο κ.

" Πέτρος Τατούλης. Δ ούλεψ ε ως νοσοκομειακός  
,·'Β& γ ια τρός αλλά  και ως ιδιώτης. Το 1989 έβα λε για

πρώτη φορά υποψηφιότητα στην Αρκαδία. Το 1990 
εκλέγετα ι βουλευτής της Ν.Δ. στο νομό Αρκαδίας. 

<Ι̂ Η |  Το 1993 παρά την πτώση της Ν.Δ. καταφ έρνει και 
διπλασιάζει τ ις  ψ ήφους του.Ιδού η "συνταγή"

μου για τη Ν.Δ.
οια είναι τα συμπεράσματά σας από το Συ
νέδριο του ΠΑΣΟΚ;
"Μπορώ να κάνω τ ις  ε ξή ς  παρατηρήσεις. 

Ε ίδαμε ότι οι π ρω τοβουλίες  ξεκ ινά νε και αυτή τη  
φορά από το  ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, ζήσαμε τη  μάχη 
του  παλιού με το  καινούριο, ε ίδα με τη  μάχη τω ν 
μηχανισμών. Νομίζω ότι το  τ έ λ ο ς  του  Συνεδρίου 
του  ΠΑΣΟΚ βάζει και τ έ λ ο ς  στο ΠΑΣΟΚ, τ έ λ ο ς  στο 
ΠΑΣΟΚ του  Ανδρέα Παπανδρέου. Φάνηκαν α νε
παρκή τα  συστατικά στοιχεία  του  ΠΑΣΟΚ στη συμ
μετοχή  το υ ς  σε ένα ν  δημοκρατικό διάλογο. Διαπί
στωσα ένα  μεγά λο  
έλλε ιμ μ α  δημοκρατί
ας, το  οποίο δημιουρ
γε ί επ ικ ίνδυνες κατα
στάσεις".

•  Το κλίμα που 
κυριάρχησε, θα έχει 
επιπτώσεις στη δια
κυβέρνηση της 
χώρας;

"Ασφαλώς. Η νέα 
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, η 
καινούρια κυβέρνηση 
που μπορεί να προκύ- 
ψει από τις  όποιες αλλαγές γίνουν είναι αποδυναμω
μένη σε πολιτικό και ηθικό επίπεδο. Δ εν πρέπει να 
ξεχνάμε τον τρόπο που έγιναν οι τοποθετήσεις των 
διαφόρων πλευρών.

Οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι. Πρέπει να σκε- 
φθούμε σοβαρά αν αυτή η κυβέρνηση, μετά από όσα 
ακούστηκαν στο Συνέδριο, μπορεί να αντιμετωπίσει 
με αποφασιστικότητα τις  ε ξελ ίξε ις  στα εθνικά μας 
θέματα. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί και μεγάλοι για τη 
χώρα μας. Μην ξεχνάτε την  πολιτική κατάσταση που

επικρατεί στην Τουρκία".
•  Η Ν.Δ. πώς πρέπει να κινηθεί με βάση τα 

νέα δεδομένα;
"Η Ν.Δ. θα πρέπει να ουσιαστικοποιήσει τη θέση 

της. Θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ανατροπής 
αυτής τη ς  κυβέρνησης με ενεργοποίηση όλου του 
δυναμικού της, χωρίς αποκλεισμούς. Χρειάζεται η 
Ν.Δ. όλα τα σ τελέχη που έχουν συγκεκριμένη άποψη, 
δυναμική_ διείσδυση στους άλλους πολιτικούς 
χώρους. Ξεκάθαρα και έντιμα  να αναδείξει την πολι
τική δυναμική που έχει ο φ ιλελεύθερος χώρος. Αν 

αυτά γίνουν από τη  Ν.Δ. 
μπορούμε να ανταποκρι- 
θούμε στα νέα  δεδομένα".
•  Μιλήσατε για πρωτοβου
λίες. Ποιες είναι αυτές;
“1) Η Ν.Δ. πρέπει να ξεκαθα
ρίσει το  πόσο επικίνδυνη 
είναι αυτή η κυβέρνηση για 
τη  χώρα.
2) Πρέπει να τονίσει τις  επι
κίνδυνες ε ξελ ίξε ις  που 
υπάρχουν για τα εθνικά 
θέματα.
3) Να υπογραμμίσει ότι αυτή 

η κυβέρνηση μας απομακρύνει από τους στόχους του 
Μάαστριχτ καθώς και να δηλώσει ότι είναι έτοιμη να 
αναλάβει το  κόστος για τα μέτρα που χρειάζονται.

4) Να απεγκλωβισθεί από τις προσωπικές στρατη
γ ικ ές  και τη  φθοροποιό λειτουργία των μηχανισμών. 
Μέσα από καθαρές συμφωνίες να προτείνει έν τιμ ες  
λύσεις.

5) Πρέπει επίσης η Ν.Δ. να επισημάνει ότι πιστεύει 
στην σημερινή μορφή του πολιτικού μας συστήματος 
που στηρίζεται σε μεγάλα και ισχυρά κόμματα".

✓
 Ο Π έτρ ος Τατούλης δ ιακρ ίνετα ι 

για  την  ο ξε ία  π ολιτική του  σκέψη, 
η οποία π ολλές φ ο ρ ές μέχρι 

σήμερα έχει ενοχλήσει. Πέρα από τις  
α ντιδ ρ ά σ εις  και τ ις  επ ικρ ίσεις που δ έχ ε 
ται, όλοι σ υμφ ω νούν ότι ο Π έτρ ος Τατού
λη ς τεκμηριω μένα π άντα κ α τα θ έτε ι τ ις  
απόψεις του. Κριτική στάση ε ίχ ε  υ ιο θ ετή 
σει και με τη ν  π ροηγούμενη ηγεσία της  
Ν.Δ. όπως και με τη σημερινή.

ΝΙΚΟΣ
ΜΕΡΤΖΟΣ

Ε -  ανάγκης οι γραμμές αυτές 
χαράσσονται πριν ανακοινωθεί 
ο νικητής του συνεδρίου, ο 

οποίος κυματίζει σήμερα σ’ όλα τα 
πρωτοσέλιδα. Η επικαιρότητα στήνει 
άσχημο παιχνίδι σε κάθε εφημερίδα 
μεγάλης κυκλοφορίας, αλλά αυτός 
δεν είναι λόγος για να την παρακάμ- 
ψει ένας δημοσιογράφος αν θέλει να 
είναι πράγματι δημοσιογράφος. Εξ 
άλλου, ανεξάρτητα από το  κρίσιμο 
αποτέλεσμα των ψηφοφοριών, η 
στάση των συνέδρων -επιφανών ή 
μη- "εψήφισε" ενωρίτερα δίχως κάλπη 
ορισμένες μείζονες αποφάσεις που 
από σήμερα καθίστανται ανεκκλήτως 
πράξεις.

Ετσι, όποιος και αν έχει επικρατήσει 
στην κάλπη χθες, το ελάχιστον που 
επακολουθεί είναι ότι:

1ον Η ιαχή "όλοι μαζί" σημαίνει πρα-

Σ Υ Ν Ο Ρ Ο
Εξ ανάγκης οι γραμμές αυτές χαράσσονται πριν 
ανακοινωθεί ο νικητής του συνεδρίου, ο οποίος 
κυματίζει σήμερα σ’ όλα τα πρωτοσέλιδα ^

Α Ρ Χ ΙΖΕΙ Η Γ ΙΟ Ρ ΤΗ
κτικά "ουαί τοις ηττημένοις". Πίσω 
από εύσχημα προσχήματα "ενότητας" 
ή μη, ο εμφύλιος τη ς  Μεσοβασιλείας 
εξελίσσεται σε σκληρές οδομαχίες 
από σπίτι σε σπίτι και από θέση σε 
θέση του “Ηνωμένου" Βασιλείου. 
Συντρόφισσες και σύντροφοι, "ο 
Ανδρέας ζει, αυτός μας οδηγεί" - δεν 
άφηνε χορτάρι να φυτρώσει γύρω 
του, κεφάλι να προεξέχει. Καρμανι
όλα ή υποταγή.

2ον Η κυβέρνηση ανασχηματίζεται 
και ο ανασχηματισμός είναι αναγκα
στικά σαρωτικός. Η εποχή των 
λεπτών ισορροπιών παρήλθε ανεπι
στρεπτί μαζί με το  4ο συνέδριο του 
κυβερνώντος κόμματος.

3ον Η μεγάλη σφαγή εξαπολύεται 
κατ’ αρχήν σε επίπεδο μεσαίων και 
μικρών στελεχών. Θάναι βωβή αλλά 
ανηλεής και θα πλεύσει το  μοσχάρι 
στο αίμα. Διότι οι μάσκες έπεσαν και 
το  γυαλί ράγισε τελειωτικά.

4ον Μέσα στο ΠΑΣΟΚ, αν διατηρή
σει την επιφανειακή ενότητα, λειτουρ
γούν δύο κόμματα εντελώ ς διαφορε
τικά. Οχι τάσεις ούτε ρεύματα. Πραγ
ματικά κόμματα με ξεχωριστή οργά
νωση το  καθένα από την βάση έως την 
κορυφή, ξεχωριστή ηγεσία και προ 
παντός διαφορετική πολιτική. Ειρη
νική συμβίωση μεταξύ τους αποκλείε
ται και η επιβίωση του ενός μέσα στο 
"ενιαίο ΠΑΣΟΚ" προϋποθέτει την άνευ

όρων παράδοσή του στο άλλο.
5ον Η εν δυνάμει διάσπαση έχει 

ημερομηνία λήξεως αλλά η εορτή 
είναι κινητή - όπως π.χ. η Μεγάλη 
Παρασκευή. Εξαρτάται από τα φεγγά
ρια και' μπορεί να υποκρυβεί στο 
πασοκικό στερέωμα με την αφομοί
ωση των τελικών ηττημένων από τους 
νικητές. Η αφομοίωση, όμως, προϋπο
θέτει εκλογές και μόνον νικηφόρες.

6ον Είτε κέρδισε είτε έχασε χθες, ο 
κ. Κ. Σημίτης έχει αποκτήσει ήδη στην 
συνείδηση του ελληνικού Λαού ένα 
δικό του κόμμα και το κόμμα αυτό 
είναι άσχετο με το χθεσινό ΠΑΣΟΚ 
της  περιόδου 3 Σεπτεμβρίου 1974 - 27 
Ιουνίου 1996.
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ΣΤΙΣ 8:20 Ο "ΑΝΔΡΕΐΚΟΣ" ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΗTAN γύρω στις 8 και 20 το βράδυ 
όταν ο "ανδρεϊκός" Μανώλης 
Δασκαλάκης ανέβηκε στο βήμα 

του Συνεδρίου και ανακοίνωσε (πολύ 
πικραμένος, όπως έδειχνε):

"Συντρόφισσες και σύντροφοι. Πρόεδρος του 
Κινήματος είναι ο Κώστας Σημίτης. Κατά την 
ψηφοφορία έλαβαν Σημίτης 2.732, Τσοχατζόπου- 
λος 2.324, Λευκά 28, Ακυρα 27“.

Από κάτω ξέσπασε ένα ατέλειωτο χειροκρό
τημα με βασικό σύνθημα "Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, 
ενωμένο, δυνατό”. Το νέο βέβαια είχε κυκλοφορή
σει ήδη, και όλοι σχεδόν οι σύνεδροι έσπευδαν 
να γεμίσουν την αίθουσα του Συνεδρίου.

Είκοσι λεπτά πριν ακακοινωθεί το αποτέλε
σμα ο πρωθυπουργός είχε μάθει το χαρμόσυνο 
νέο από τον Θ. Τσουκάτο και τον Γ. Πανταγιά. 
"Μου έφυγε ένα βάρος. Τρεις ολόκληρες ώρες 
σήκωσα το σταυρό του μαρτυρίου", έλεγε  ο Γ. 
Πασχαλίδης, ενώ οι "σημιτικοί" βουλευτές 
Σουμάκης και Αποστολίδης έγιναν ένα κου
βάρι μαζί του ζητωκραυγάζοντας.

Εβερτ: Ε ξέθ εσ α ν  
δ ιεθ νώ ς τη  χώ ρα

ΠΟΛΛΕΣ και έντονες  
συζητήσεις άνοιξαν στη Ν.Δ. 
για την αντιμετώπιση των 
νέων δεδομένων που φέρνει 
στην πολιτική σκηνή η 
εκλογή του Κώστα Σημίτη 
στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
Ο πρόεδρος της Ν.Δ., κ. Μ. 
Εβερτ, με δήλωση που 
έκανε μόλις ολοκληρώθηκε 
η ψηφοφορία και πριν 
ανακοινωθεί το όνομα του 
νικητή, κατήγγειλε τα όσα 
συνέβησαν στις ημέρες του 
συνεδρίου.
Από την άλλη πλευρά, 
βουλευτές υπογράμμιζαν ότι 
το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης πρέπει να 
κινηθεί αμέσως, μέσα από 
πολιτικές πρωτοβουλίες που 
στόχο θα έχουν τη 
στράτευση όλων των 
στελεχών της φιλελεύθερης 
παράταξης.

Κινήσεις
Πρέπει, τόνιζαν, να γίνουν 
οι διορθωτικές κινήσεις που 
θα φέρουν τη Ν.Δ. 
νικηφόρα στην εξουσία.
Ο κ. Μ. Εβερτ δήλωσε: "Τα 
όσα διαδραματίστηκαν στο 
Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι

πρωτοφανή, αλλά και 
αποκαλυπτικά.
Απογοήτευσαν τους 
Ελληνες και εξέθεσαν 
διεθνώς τη χώρα. Και όλα 
αυτά συμβαίνουν την ώρα 
κατά την οποία ο τόπος 
αντιμετώπιζε τεράστια και 
κρίσιμα, εσωτερικά και 
εξωτερικά προβλήματα, ενώ, 
ταυτοχρόνως, οι πολιτικές 
εξελίξεις παίρνουν 
επικίνδυνη τροπή".
Η πρώτη εκτίμηση για τη 
νέα κατάσταση θα γίνει 
σήμερα το πρωί, στις 
συναντήσεις που θα έχει ο 
πρόεδρος Μ. Εβερτ με 
συνεργάτες τους.

Ξεκάθαρες οι διαθέσεις της 
ηγεσίας, αλλά και των 
άλλων κορυφαίων ηγετικών 
στελεχών, θα φανούν στη 
συνεδρίαση της Επιτροπής 
Εκλογών που έχει 
προγραμματιστεί να γίνει 
αύριο.
•  Με προσοχή 
παρακολούθησε η Πολιτική 
Ανοιξη τα τεκταινόμενα στο 
4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Ο Σαμαράς
Σήμερα ο πρόεδρος του 

κόμματος Αντώνης Σαμαράς,
θα ασκήσει κριτική για όσα 
έγιναν και γίνονται στο 
ΠΑΣΟΚ, κατά την ομιλία του, 
στις 8 το βράδυ, στην 
πλατεία Ταπητουργείου, στο 
Βύρωνα.
•  Ο πρόεδρος της Ένωσης 
Κεντρώων κ. Β. Λεβέντης 
δήλωσε ότι, μετά τα όσα 
έγιναν, "περιμένει την 
αντίδραση του 
ψηφοφόρου".

Το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του, 
τόνισε, "απέδειξε ότι δεν 
είναι κόμμα, αλλά 
μηχανισμός εξουσίας, που με 
το ρουσφέτι ταλαιπώρησε 22 
χρόνια τη χώρα".

Ν ΕΟ  Σ Κ Η Ν Ι Κ Ο  
Π Ρ Ο - Β Λ Ε Π Ε Ι  

0 Σ Υ Ν Α Σ Π Ι Σ Μ Ο Σ

ΩΣ απαρχή ανακατατάξεων σε 
όλο το πολιτικό σκηνικό, 
αντιμετωπίζει ο Συνασπισμός 
τα όσα συνέβησαν στο 
συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και "με 
εδραιωμένη και αμετάθετη την 
αυτονομία του", προβάλλει 
"επιτακτικά" το αίτημα της 
απλής αναλογικής, 
προσβλέποντας ουσιαστικά σε 
κυβερνήσεις συνεργασίας. 
Μιλώντας σε συνδιάσκεψη του 
Συνασπισμού στην Αθήνα, ο κ. 
Νίκος Κωνσταντόπουλος 
εκτίμησε ότι "το πολιτικό και 
κομματικό σύστημα που 
λειτούργησε στην Ελλάδα μετά 
τη μεταπολίτευση, έχει 
εξαντλήσει τα όριά του". Και 
αυτή η κατάσταση "προκαλεί 
έντονους κραδασμούς σε 
όλους τους πολιτικούς χώρους 
και ρευστότητα στην πολιτική 
ζωή. ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. διάγουν 
πλέον βίους παράλληλους". 
Σύμφωνα με τον κ. 
Κωνσταντόπουλο, "μεγάλες 
διεργασίες έχουν αρχίσει να 
εκδηλώνονται στο εσωτερικό 
της κοινωνίας, στη συνείδηση 
των πολιτών, στην εκλογική 
βάση του ελληνικού λαού. 
Επιταχύνονται οι εξελίξεις και 
έρχονται ανακατατάξεις. Ενα 
νέο πολιτικό σκηνικό 
προβάλλει πια στον πολιτικό 
ορίζοντα"...

Τη στιγμή που ο Μ. Δασκαλάκης ανακοί
νωσε το αποτέλεσμα, ο Γιώργος Λιάνης 
σκούπισε ένα δάκρυ και αμέσως έσπευσαν 
και τον αγκάλιασαν (για να τον παρηγορή
σουν...) η Σοφία Σακοράφα και ο Αντώνης 
Λιβάνης.

Εξω από το στάδιο, οι οπαδοί του Ακη Τσοχα- 
τζόπουλου άρχισαν να αποχωρούν. Τη στιγμή που 
ο Ευαγ. Βενιζέλος έκανε δηλώσεις στα κανά
λια, οργισμένοι τσοχατζοπουλικοί φώναζαν 
"Ψηφίσατε τον Τεγόπουλος και τον Μπόμπο- 
λα!". Προς την έξοδο του σταδίου, ο Απόστο
λος Κακλαμάνης έκανε συστάσεις για ενό
τητα σε οπαδούς του Ακη που του έλεγαν: 
"Εσπασε το γυαλί, πρόεδρε...", ενώ κάποιοι 
άλλοι του επεσήμαιναν ότι "είναι στο χέρι 
των νικητών, πλέον, η ενότητα"!..

Στις εννέα ακριβώς μπήκαν στην αίθουσα 
όλα τα μέλη του Ε.Γ. Στην αίθουσα οι σύνεδροι 
φώναζαν "το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνα
τό", αν και, βέβαια, βαρύτατα τραυματισμένο 
από το τετραήμερο του Συνεδρίου. Ωρα 
εννέα και μισή ο Α. Τσοχατζόπουλος συνοδευ- 

όμενος από τους συνερ- 
-γάτες του μπήκε στην 
αίθουσα. Εγινε δεκτός με 
χειροκροτήματα της 
παρηγοριάς. Τον φίλησαν 
όλα τα μέλη του Ε.Γ. κι 
εκείνος κάθησε δίπλα
στον Κ. Σκανδαλίδη.

Ωρα 21.35 στην
αίθουσα μπήκε ο Κ. Σημί
της. Ορθιοι οι σύνεδροι 
του φώναζαν να κρατή
σει το ΠΑΣΟΚ ενωμένο, 
ενώ κάποιοι του θύμισαν 
τον ίσκιο του Πατριάρχη: 
"Ανδρέα, ζεις, εσύ μας 
οδηγείς"...

Αγκαλιές
Στα σκαλιά της εξέδρας, 

τον υποδέχθηκε ο προε- 
δρεύων του Συνεδρίου Γ. 
Σουλαδάκης, ο οποίος και 
τον αγκάλιασε. Εκτός από 
τον Αντ. Λιβάνη, όλα τα 
μέλη του Ε.Γ. τον συγχά
ρηκαν (και τον φίλησαν). 0  
Λιβάνης δεν το άντεχε...

Την ίδια ώρα, τα δύο επι
τελεία ετοιμάζονταν για την 
επόμενη μέρα, που θα απέ
χει πολύ από τα "ενωτικά" 
συνθήματα.

Σε μια άλλη αίθουσα του 
Ολυμπιακού Σταδίου συνεχι
ζόταν η καταμέτρηση των 
ψήφων για τα μέλη της Κ.Ε. 
Εκεί οι "κομματικοί" ήλπι- 
ζαν να πάρουν τη ρεβάνς. 
Ο Ακης, μόνο σε 6 από τις 
30 κάλπες είχε καταφέρει 
να έχει το προβάδισμα...

Σε μια γωνιά, δακρυσμέ- 
νη, η σύζυγος του Α. Τσόχα- 
τζόπουλου έλεγε: "Εχασε 
την πρωθυπουργία στη 
γιορτή του, του Αγ. Αθανα
σίου. Σήμερα, που πάλι 
γιόρταζε, έχασε και πάλι"...



Και στο βάθος... ανασχηματισμός

Η  σύζυγος του Κώστα Σημίτη συζητά με τον Θ. Πάγκαλο  
μετά  την ανακοίνωση του αποτελέσματος

"ΤΟ μόνο που σκέφτομαι τώρα, είναι 
τρόποι για την ανανέωση του ΠΑΣΟΚ, την 
αναγέννηση και την ανασυγκρότηση της 
Ελλάδας". Οι πρώτες δηλώσεις του πρω
θυπουργού Κ. Σημίτη, αμέσως μετά τη νίκη 
του και την ολοκλήρωση της ομιλίας του 
προς το Συνέδριο.

Περικυκλωμένος από τους δημοσιογρά
φους και τους φίλους του ο πρωθυπουργός 
δεχόταν καταιγιστικές ερωτήσεις.

Με χαμόγελο απέφευγε να απαντήσει
και άφηνε στον Δ, Ρέππα τα σχόλια.

Μόνο όταν προκλήθηκε για το ενδεχόμε
νο πρόωρων εκλογών, σχολίασε: "Εσείς, οι 
δημοσιογράφοι, είστε αδιόρθωτοι". Για τον 
ανασχηματισμό, χαμογελαστός είπε: "Σε μια 
βδομάδα θα σας πω1'.

Σύμφωνα με πληροφορίες των συνεργα
τών του πρωθυπουργού, "δεν υπάρχει θέμα 
με τους κυρίους Τσοχατζόπουλο και Λαλιώ- 
τη", αντίθετα αναμένεται άνοιγμα του πρω
θυπουργού προς τους δύο αντιπάλους του.

Κατήφεια επικρατούσε στο στρατόπε
δο των "κομματικών", ορισμένοι έβαλαν

τα κλάματα όταν ο Ακης Τσοχατζόπου- 
λος παραδέχθηκε την ήττα του ενώπιον 
των συνέδρων.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι δε
σμεύεται από τις αποφάσεις του Συνεδρίου 
και εκτίμησε ότι ο νικητής του 4ου Συνε
δρίου "είναι το ΠΑΣΟΚ". Υποσχέθηκε ότι θα 
συμβάλει στην επιτυχία της κυβέρνησης 
και στην έξοδο της χώρας από την κρίση, 
διεκδικώντας όμως έναν ρόλο "εγγυητή" 
για εκείνον και τους συμμάχους του...

Π  ΘΑ ΦΕΡΕΙ 
Η ΕΠΟΜΕΝΗ 

ΝΕΡΑ...
"ΚΑΙ από τη Δευτέρα, όλοι ενωμένοι", 
διαβεβαίωναν όλοι. Ομως οι σχέσεις 
μεταξύ των ηγετικών στελεχών, των 
μελών και οπαδών του ΠΑΣΟΚ έχουν 
ανεπανόρθωτα διαταραχθεί. Βαρύτατες 
ήταν οι εκφράσεις και οι χαρακτηρισμοί 
που αντηλλάγησαν μεταξύ των συνέδρων 
κατά τις τριήμερες εργασίες του 
Συνεδρίου. Αρχής γενομένης από τα 
αποδοκιμαστικά "ου, ου" και "αίσχος" που 
ακούστηκαν κατά του πρωθυπουργού την 
πρώτη μέρα, για να προχωρήσει ο 
βουλευτής Τρικάλων Χρήστος 
Μαγκούφης και να χαρακτηρίσει τον 
πρωθυπουργό “πολιτικό νάνο".
Το γεγονός δεν πέρασε ασχολίαστο από 
τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο, που όταν 
ρωτήθηκε (στον "ΣΚΑΙ") για το γεγονός, 
σχολίασε: "Κρίμα το όνομα" (σ.σ. 
Μαγκούφης).

Ο ΓιαννοττουΑος
Ο ίδιος πάλι ο κ. Γιαννόπουλος δεν 
παρέλειψε στην τοποθέτησή του στο 
Συνέδριο, να απειλήσει πολλούς ότι "θα 
πάνε στον Κορυδαλλό", ιδίως αυτοί που 
διαχειρίζονται χρήματα του ελληνικού 
Δημοσίου, αν διασπασθεί το ΠΑλΟΚ και 
νικήσει η Νέα Δημοκρατία. Αραγε, τι 
εννοούσε ο υπουργός; Επίσης ο κ.
Γ ιαννόπουλος χαρακτήρισε σκωπτικά ως 
"αμπελοφιλοσοφίες" τα όσα έλεγε, επί 
μιάμιση ώρα, ο Κώστας Λαλιώτης προχθές 
το απόγευμα.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου κατήγγειλε 
όλους εκείνους που εκμεταλλεύονται το 
όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου. 
"Ομαδάρχες" και "εξαπτέρυγα", 
χαρακτήρισε ο Κώστας Λαλιώτης τα 
επιτελεία του Κώστα Σημίτη και του Ακη 
Τσοχατζόπουλου. Επίσης, η Βάσω 
Παπανδρέου δεν απέφυγε τελικά την 
αποδοκιμασία από τους 
"τσοχατζοπουλικούς". Οταν στην 
προχθεσινή της ομιλία αναφέρθηκε στον 
Ανδρέα Παπανδρέου, τα "ου, ου" 
συνοδέυσαν την πρότασή της, με 
αποτέλεσμα να παρέμβει το προεδρείο και 
να ζητήσει την αποκατάσταση της τάξης. 
Φαίνεται ότι οι σύντροφοί της δεν είχαν 
ξεχάσει την επιδεικτική αμφισβήτηση του 
ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ που έκανε ενώπιον της 
τηλεόρασης στην σύνοδο της Κ.Ε. στο 
ΚΑΡΑΒΕΛ...

Μ.Β.

το πρπτο
Ο Ε Μ Α ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΗΜΙΤΗ

"Νάνος' ύφους». 54%!
■ Του ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΤΣΑ

Ο
Κώστας Σημίτης, ο 
"νάνος" σύμφωνα με 
τον σύντροφό του κ. 

Μαγκούφη, απέδειξε ότι 
έχει ανάστημα τουλάχιστον 
54%...

Απέσπασε μια δύσκολη μεν, 
αλλά μάλλον άνετη νίκη στο 
συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ανοίγο- 
ντας μια νέα, εξαιρετικά ταραγ
μένη εποχή για το κυβερνητικό 
κόμμα και με πολλά νέα στοι
χεία για όλο το πολιτικό σκηνι
κό, που καλούνται να σταθμί
σουν όλες οι πολιτικές δυνά
μεις.

Η επιλογή της "ρήξης" που 
έκανε με την εισηγητική του ομι
λία την Πέμπτη, αν και 
εξαιρετικά παρακινδυνευ
μένη, δικαιώθηκε, όταν 
χθες, λίγο μετά τις 8 το 
βράδυ, ανακοινώθηκαν 
τα αποτελέσματα της 
κάλπης:

την
υπέρ

Πλειοψηφία
Ο Κ. Σημίτης εξασφά

λισε την πλειοψηφία σε 
ένα κόμμα, όπου μέχρι 
τον Ιανουάριο δεν είχε 
παρά ελάχιστα ερείσμα
τα, συγκρουόμενος με 
την παράδοση του 
Ανδρέα Παπανδρέου (τον 
οποίο "έθαψε" πολιτικά, 
λίγες ώρες μετά την 
αυτοκρατορική κηδεία 
του) και έχοντας απένα
ντι του συσπειρωμένους 
όλους τους "βαρόνους" 
του κόμματος, την "ιστο
ρική ηγεσία" του και τους 
μηχανισμούς του.

Είναι χαρακτηριστικό 
ότι, στη διάρκεια του 
συνεδρίου, πέραν των 
στελεχών που ήδη τον 
στήριζαν, εξασφάλισε 
την υποστήριξη μόνο του 
Γ. Παπανδρέου, που, με

παρέμβασή του 
του πρωθυπουρ

γού, πήρε συμβολικά την 
"εκδίκηση του Καστριού 
απέναντι στην Εκάλη"...

Τα δύσκολα, ωστόσο, 
αρχίζουν από σήμερα:

* Ο Κ. Σημίτης ηγείται 
ενός κόμματος βαθύτατα 
διχασμένου και εξαιρε
τικά ανομοιογενούς. 
Εστω και ηττημένοι, οι 
αντίπαλοί του παραμέ
νουν ισχυροί. Και, παρά 
τις ενωτικές δηλώσεις με 
τις οποίες έκλεισε το 
συνέδριο, θα αντιδρά- 
σουν με κάθε τρόπο σ’ 
αυτό που εκείνος ονομά
ζει "ανανέωση του 
ΠΑΣΟΚ" (βλέπε σε άλλες 
στήλες). Ο Α. Τσοχατζό- 
πουλος δήλωσε ήδη "εγ
γυητής", ενώ οι σύμμαχοί 
του στο "αντισημιτικό 
μέτωπο" διαγκωνίζονται 
για το ποιος θα ηγηθεί 
τώρα της εσωκομματικής 
αντιπολίτευσης. Είναι ο 
ρόλος που διεκδικούν 
όλοι, από τον Κ. Λαλιώτη, 
που για πρώτη φορά βρί
σκεται στην πλευρά των

ηττημένων, μέχρι τον Π. 
Οικονόμου, που δήλωνε 
χθες αργά το βράδυ ότι 
αυτός θα είναι "ο πρώ
τος στην αντιπολίτευ
ση"...

* Ο Κ. Σημίτης ηγείται 
μιας κυβέρνησης προ
βληματικής, που ήταν 
παράλυτη μέχρι το συνέ
δριο και γνωρίζει τώρα 
τους συνεδριακούς τριγ
μούς. Το ενδεχόμενο 
παραιτήσεων εμφανί
στηκε κάποια στιγμή ως 
πολύ πιθανόν, καθώς ο 
"σημιτικός" Β. Κεδίκο- 
γλου δήλωνε ότι τις "πε
ριμένει" και ο Α. Τσοχα- 
τζόπουλος το άφηνε 
ανοικτό.

Ελεγχος
Ο ίδιος ο κ. Σημίτης 

θεωρείται βέβαιο ότι θα 
προχωρήσει σύντομα σε 
ανασχηματισμό, προσπα
θώντας να εξασφαλίσει 
έναν καλύτερο έλεγχο 
του κυβερνητικού σχήμα
τος. Οπως και στην 
περίπτωση του κόμμα

τος, θα προσπαθήσει 
εκείνος να "μοιράσει 
τους ρόλους", όπως 
ακριβώς έκανε και ο 
προκάτοχός του...

Με αυτά τα δεδομένα, 
οι πρόωρες εκλογές 
θεωρούνται ένα πιθανό
τατο ενδεχόμενο, έστω 
και αν ο κ. Σημίτης, σε 
σχετική ερώτηση των 
δημοσιογράφων, περιορί
στηκε να πει: "Εκλογές; 
Εσείς οι δημοσιογράφοι 
είστε αδιόρθωτοι". Οι 
συνεργάτες του, πάντως, 
διαβεβαίωναν ότι το 
συνέδριο "δεν δεσμεύ
τηκε για εξάντληση της 
τετραετίας"...

Η καταμέτρηση των 
ψηφοδελτίων για την Κ.Ε. 
συνεχιζόταν όλη τη 
νύχτα. Οι "σημιτικοί" προ- 
βλεπόταν ότι θα εξασφα
λίσουν την πλειοψηφία. 
Πρώτοι σε σταυρούς ήταν 
οι κ.κ. Λαλιώτης, Σκανδα- 
λίδης και Γ. Παπανδρέου. 
Εκτός, μένουν πολλοί 
"ανδρείκοί", αλλά και "κε- 
ντρογενείς".
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Λίστες για όλα τα γούστα!
"ΛΙΣΤΟΜΑΧΙΑ" χθες στο Συνέδριο του 

ΠΑΣΟΚ. Από νωρίς κυκλοφορούσαν στους δια
δρόμους οι δύο λίστες των μονομάχων, με τις 
προτιμήσεις τους για τα μέλη της Κεντρικής 
Επιτροπής.

Τα πράγματα εκεί δεν ήταν τόσο απλά... Γιατί 
στην πορεία έγινε γνωστό ότι κυκλοφόρησαν και 
άλλες λίστες και από τα δύο στρατόπεδα.

Γ;α παράδειγμα, έντο νες  ήταν οι φήμες ότι η κ.
Βάσω Παπανδρέου, ο κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου 
αλλά και διάφοροι τομείς όπως της  Δημόσιας Διοί
κησης είχαν συντάξει τις δικές τους λίστες... "Αν σ’ 
αυτές προσθέσουμε τις λίστες της Νεολαίας, τις 
λίστες αλληλοϋποστήριξης διαφόρων Νομαρχια
κών, τότε καταλαβαίνεις πόσες κυκλοφορούν" μας 
έλ εγε  παλαιό συνδικαλιστικό σ τέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ. Στα χέρια των δημοσιογράφων έφτασαν 8 
λίστες "ένθεν κακείθεν". Πάντως, όπως ισχυρίζεται 
υπουργός του ΠΑΣΟΚ, σε μια προσπάθεια άμβλυν
σης των εντυπώσεων, οι λίστες υπήρξαν για να 
ξέρουν οι σύνεδροι των κατά τόπους Νομαρχιακών 
ποιους "δικούς τους" να ψηφί
σουν... Προφανώς, ο υπουργός, στο σπίτι του Μ. Παπαϊωάννου 
εσκεμμένα, εφ έρετο  να "αγνοεί" στο Χαλάνδρι, το βράδυ της 
τις συσκέψεις των σημιτικών Πέμπτης, καθώς επίσης και τα
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τσιμπούσια των Τσοχατζοπουλι- 
κών αλλά και των πρωθυπουργι- 
κών σε σε ταβέρνες του Χαλαν

δρίου την Παρασκευή. Διαφορε
τικ ές  ταβέρνες, εννοείται..

Μ.Β.

ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Επεξεργασμένες σε 
κομπιούτερ, τακτικές και  ̂
νοικοκυρεμένες, οι “λίστες 
μεταφέρουν στους
συνέδρους τη “γραμμή : Τα 
ονόματα των “δικών μας 
που πρέπει να ψηφιστούν, 
κατ’ αλφαβητική σειρά 
βεβαίως, ώστε να μην 
μπερδεύονται οι σύνεδροι 
μέσα σε 5 εκατοντάδες 
ονόματα υποψηφίων. Πόσες 
εργατοώρες να 
απαιτήθηκαν, άραγε, για 
όλη αυτή τη δουλειά; 
(Αριστερά, λίστες του κ. 
Σημίτη. Δεξιά, λίστες του κ.
Τσοχατζόπουλου).

ΠΩΣ Η ΠΡΟΤΑ Σ Η ΤΟ Υ ΛΑΛΐΩΤΗ ΓΙΑ "ΔΙΔΥΜΟ" ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ  ΚΕΝΟ

Κλότσησε την καρ6άρα!
Του ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΤΣΑ

Ε ΙΚΟΝΑ μαζικής σχιζοφρένειας έδινε το Σάββατο το 
βράδυ η μεγάλη αίθουσα του Ολυμπιακού Σταδίου.
Οι σύνεδροι είχαν υποβληθεί σε ένα αφόρητο "σκωτσέζικο 

ντους" και τα συναισθήματα τους εναλλάσσονταν ανάλογα με τον ομι
λητή που βρισκόταν στο βήμα.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο οι σύνεδροι χειροκρότησαν τις πιο αντιφατικές 
ομιλίες.

"Γιουχάισαν" τον Κ. Σημίτη οι "κομματικοί", όταν τους είπε ότι θα 
παραιτηθεί από πρωθυπουργός αν χάσει, και οι "σημιτικοί" χειροκρότη
σαν τον πρωθυπουργό όταν είπε ότι θέλει, αν νικήσει ο Α. Τσοχατζό
πουλος, να τον δει και πρωθυπουργό!!!

Το Σάββατο, πέντε ήταν οι ομιλίες που σημάδεψαν το Συνέδριο: Η απε
ραντολογία του Κ. Λαλιώτη και οι παρεμβάσεις των Γ. Παπανδρέου, Μιχ. Χα- 
ραλαμπίδη και των πρωταγωνιστών Κ. Σημίτη και Α. Τσοχατζόπουλου, που 
βοήθησαν στο να εναλλάσσονται τα συναισθήματα συνεχώς. Αλλά ο καθέ
νας είχε τη δική του στόχευση.

Ο Κ. Λαλιώτης αποτέλεσε τον πρωταγωνιστή της παράστασης. Δημιούρ
γησε και πάλι ένα ρόλο για τον εαυτό του, διεκδικώντας να αναδειχθεί σε 

πρώτο πρόσωπο! Αιφνιδίασε με την απόφαση του να στηρίξει 
απολύτως τον Α. -Τσοχατζόπουλο και τον συνασπισμό των 
"αντισημιτικών" που είχε συγκροτηθεί.
"Το 4ο Συνέδριο ήταν συνέδριο του Κ. Λαλιώτη" υποστήριζαν 
αρκετοί τα μεσάνυχτα το Σάββατο, αλλά αυτό δεν τον προ- 
φύλαξε από τα σκωπτικά σχόλια του Ε. Γιαννόπουλου για τις 
"αμπελοφιλοσοφίες" του... Ο υπουργός Περιβάλλοντος απέ
κτησε και νέους εχθρούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι “εκσυγ
χρονιστές" μιλούσαν για το πολιτικό του τέλος, δήλωσε όμως 
παρών στις μελλοντι
κές εξελίξεις.
Χθες στο Ολυμπιακό 
Στάδιο, πολλοί σύνε
δροι εκτιμούσαν ότι ο 
Κ. Λαλιώτης επιχεί

ρησε να βάλει στην άκρη τη γενιά 
των δύο "μονομάχων" και να ανα- 
δείξει σε πρωταγωνιστή τη δική 
του γενιά των "σαραντάρηδων", η 
οποία ωστόσο, στο μεγαλύτερο 
μέρος της, είχε ήδη συμπαρατα
χθεί με τον Κ. Σημίτη.

Από τη Δευτέρα ο Κ. Λαλιώτης, 
όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, θα 
αποτελέσει τη "μοναδική εσωκομμα

τική αντιπολίτευση”, ρε ένα χώρο 
όμως όπου έχουν συρρεύσει όλοι οι 
"βαρόνοι" του ΠΑΣΟΚ.

Ο Γ. Παπανδρέου
Το δικό του ρόλο στο μετα-Αν- 

δρεϊκό ΠΑΣΟΚ διεκδίκησε και ο Γ. 
Παπανδρέου. Ο πρωτότοκος γιος 
του Ανδρέα, με αριστοτεχνικό τρό
πο, άδειασε τον Α. Τσοχατζόπουλο, 
τάχθηκε στο πλευρό του Κ. Σημίτη 
και επιχείρησε να δηλώσει ξεκάθα
ρα ότι περνά στην πρώτη γραμμή.

Η αναφορά του σε όσους εκμε

ταλλεύτηκαν τον Α. Παπανδρέου 
στο 4ο Συνέδριο είχε μοναδικό απο
δέκτη τον "σύντροφο Ακη".

Σημίτης - Τσοχατζόπουλος
έκλεισαν την παράσταση με τη δική 
τους μονομαχία. Ο πρωθυπουργός 
δεν υπέκυψε στην πίεση του Κ. Λα
λιώτη. Στη δευτερολογία του υπήρ
ξε περισσότερος διαλλακτικός. 
Επιχείρησε άνοιγμα στους "προε
δρικούς", μιλώντας κολακευτικά 
για το έργο του Α. Παπανδρέου και 
ανασκευάζοντας πολλές από τις 
θέσεις του για το "σοσιαλιστικό 
ΠΑΣΟΚ".

Με σταθερή φωνή και αποφασι
στικό ύφος επανέλαβε ότι "θέλει 
και την κυβέρνηση και το κόμμα" 
και ξεκαθάρισε ότι θα παραιτηθεί 
από την πρωθυπουργία αν χάσει.

Ο Κ. Σημίτης
Ο Κ. Σημίτης, από την πρώτη 

έως την τελευταία μέρα, πραγμα
τοποίησε ηγετικές εμφανίσεις και 
δεν πτοήθηκε από τις επιθέσεις 
των "κομματικών”.

Στο ΠΑΣΟΚ οι "κομματικοί” πι
στεύουν ότι έχει αποφασίσει να

ιδρύσει ένα άλλο κόμμα, ενώ οι "εκ
συγχρονιστές” ισχυρίζονται ότι θέ
λει να βάλει το κόμμα σε ευρωπαϊ
κό δρόμο.

Ο Κ. Σημίτης εντυπώσιασε με 
την παρουσία του και απέδειξε ότι 
ξέρει να ρισκάρει και να χτυπά "το 
χέρι στο τραπέζι".

Ο Α. Τσοχατζόπουλος στη δευ
τερολογία του υπήρξε πληθωρικός 
σε εκδηλώσεις αλλά αναιμικός σε 
ουσία. Εχασε όσα του πρόσφερε ο 
Κ. Λαλιώτης. Ηταν απροετοίμαστος, 
μπέρδευε νοηματικά τις φράσεις 
του και, όπως σχολίασε ο Κ. Λαλιώ
της, "ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί"...

Ο Α. Τσοχατζόπουλος προβλημά
τισε τους συνέδρους. Εδειξε ότι 
δεν μπορεί να ηγηθεί του κόμμα
τος, "δεν είναι μπαλκονάτος" και 
κέρδισε μόνο εκείνους που τον θε
ωρούν σαν "το καλό παιδί".

Στο Συνέδριο υπήρξε ακόμη 
μια εμφάνιση που συζητήθηκε, 
του Μιχ. Χαραλαμπίδη. Το ιστορι
κό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ήταν το 
μόνο που τόλμησε να βάλει "το 
μαχαίρι στο κόκαλο", να αγγίξει 
τα ιδεολογικά προβλήματα του 
κόμματος, υπό το πρίσμα πάντοτε 
των ιδιαίτερων απόψεών του. Πέ
ντε φορές, οι σύνεδροι ζήτησαν 
την παράταση της ομιλίας του.

Ο Μιχ. Χαραλαμπίδης, με την 
πρόταση του για πλήρη διαχωρισμό 
"κόμματος - κυβέρνησης" έδειξε 
έναν τολμηρό δρόμο για το ΠΑΣΟΚ, 
που οι σύνεδροι, όμως, δεν είχαν 
καμιά όρεξη να ακολουθήσουν.

Εν κατακλείδι, την αλήθεια για 
όσα συνέβησαν το Σάββατο το βρά
δυ την είπε φίλος του Κ. Λαλιώτη: 
"Ο υπουργός άλλαξε το κλίμα 
υπέρ του Ακη, ο Σημίτης προσπά
θησε και ο Τσοχατζόπουλος κλό
τσησε την καρδάρα"...

Μ ϋ



£

★ ΧΙΛΙΕΣ δραχμές έπρεπε 
να πληρώσει ο 

σύνεδρος, για να 
προμηθευθεί τη φωτογραφία 
του που πιστοποιούσε ότι 
συμμετείχε στις εργασίες 
του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ... 
Νομίζω ότι τόσο πληρώνουν 
καιοιθαμώνες τουΛΕΠΑ, 
προκειμένου να αγοράσουν 
τη φωτογραφική 
απαθανάτισή τους.

Μ.Β.

Κέντρο διερχομένων 
Α  έγινε η αίθουσα του 
Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. 
Κανείς δεν ήξερε ποιοι 
ήταν οι σύνεδροι, ποιοι οι 
επισκέπτες και ποιοι οι 
χειροκροτητές. Ολοι, 
πάντως, συμφωνούσαν ότι 
η κατάσταση θύμισε θίασο 
που, αν το καλοκαίρι δώσει 
παραστάσεις, θα... σπάσει 
τα ταμεία.

ΤΑΣΣ.

Σημιτικό στέλεχος 
"βολτάριζε" για αρκετή 

ώρα γύρω από το σημείο που 
είχαν "στρατοπεδεύσει” 
τηλεοπτικές κάμερες και 
ρεπόρτερ, χθες το μεσημέρι, 
στο χώρο του Συνεδρίου του 
ΠΑΣΟΚ.
Αφού είδε και απόειδε ότι 
κανείς από τους 
δημοσιογράφους που 
παραβρίσκονταν δεν τον 
προέτρεπε να κάνει δήλωση, 
λέει: "Ρε παιδιά, δεν θα μου 
ζητήσετε μια εκτίμηση;". Ο 
καυτός ήλιος και η 
ταλαιπωρία της ημέρας 
έκαναν τους ρεπόρτερ να 
αδιαφορήσουν και πάλι. 
Ομως ο βουλευτής επέμενε. 
Ωσπου τεχνικός 
τηλεοπτικού συνεργείου 
απευθύνεται στους 
συναδέλφους του: "Πάρτε 
του μια δήλωση, γιατί αυτός 
μπορεί και να μας χτυπήσει". 
Οχι τίποτε άλλο, αλλά ο εν 
λόγω κύριος είχε επιδείξει 
τις δυνατότητες του στο... 
μποξ στο παρελθόν και 
μάλιστα εντός κοινοβουλίου.

Δ.Ε.

★ Για περισσότερο από 
τρεις ώρες χθες το 

πρωί, στο Συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ, στελέχη και 
βουλευτές αρνούνταν να 
παραστούν σε "ζωντανές" 
εκπομπές ραδιοτηλεο
πτικών μέσων. Ο λόγος... 
τα στούντιο βρίσκονταν 
πολύ μακριά από το χώρο 
όπου έκαναν τα 
"πηγαδάκια" τους οι 
περισσότεροι σύνεδροι και, 
βλέπετε, οι κάλπες δεν 
είχαν ανοίξει ακόμη. "Ασε 
με τώρα. Ελα πάλι σε δυο 
τρεις ώρες. Μετράω τα 
κουκιά μου. Να ’ρθεις όμως. 
Θα περιμένω" απαντά 
πρώην υπουργός σε νεαρό 
ρεπόρτερ. Και την πίτα 
ολόκληρη και το σκυλί 
χορτάτο!

Δ.Ε.

Χ 'Άεν μπορώ να σου 
μιλήσω. Δεν βλέπεις 
πώς είναι η φωνή μου” έλεγε 

χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο 
ο... βραχνιασμένος υπουργός 
Γεωργίας Στέφανος 
Τζουμάκας, όταν του 
ζητούσαν κάποια εκτίμηση 
για το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας. Στους 
διαδρόμους, όμως, του 
σταδίου επιδιδόταν σε 
ατέλειωτες συζητήσεις με 
ανώνυμους σύνεδρους, ενώ 
έκανε ιδιαίτερα αισθητή την 
παρουσία του σε πολυμελή 
“πηγαδάκια”.
Τα... κουκιά γαρ!

Δ.Ε.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΛΠΕΣ- ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ "ΧΡΥΣΕΣ" ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΡ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

"Παιδί μου ία μαθα
ία νέα: Μπάχαλο!

I I

ΜΕ τις λίστες να κυκλοφορούν από χέρι σε 
χέρι και τους συνέδρους να έχουν μπερ
δευτεί από τη χωροταξική διαρρύθμιση 

των 30 τμημάτων με τις 60 κάλπες (175 σύνε
δροι ανά τμήμα), άρχισαν χθες το πρωί, γύρω 
στις ένδεκα και μισή, οι ψηφοφορίες στο Συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ.

Κάθε άλλο βέβαια παρά ψηφοφορίες ήταν, αφού μέχρι τις 
12.30 οι περισσότερες κάλπες ήταν ανοιχτές και ξεκλείδωτες, 
με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός για το κλείδωμά 
τους αλλά και για τη διανομή των ψηφοδελτίων!!

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στις δώδεκα παρά 
τέταρτο πήγε να ψηφίσει ο Ακης Τσοχατζόπουλος και δεν 
υπήρχαν ούτε ψηφοδέλτια... ούτε Εφορευτική Επιτροπή!..

Λίγο, πριν από την... αποτυχημένη του προσπάθεια να 
ψηφίσει, ο Ακης επισκέφθηκε την αίθουσα των δημοσιογρά
φων, γύρω στις ένδεκα και τέταρτο... Κάτι η ζέστη, κάτι η 
κόπωση τόσων ημερών, μοιραία η συζήτηση έφτασε στα "μπά
νια του λαού".

Ο Τσοχατζοπουλος
Ο κ. Τσοχατζόπουλος, λίγο πριν φύγει, μας διαβεβαίωσε 

ότι τα μπάνια του λαού δεν πρόκειται να διαταραχθούν.
Από προχθές, πάντως, το απόγευμα και παρά την παρέμβαση 
του Κώστα Λαλιώτη, οι σχέ
σεις των συνέδρων είχαν 
οριστικά διαταραχθεί μετά 
την επιμονή του πρωθυπουρ
γού να εκλεγεί και πρόε
δρος. Ακούγοντας έξω συνέ
δρους να συζητούν, είχες 
την εντύπωση ότι ανήκαν σε 
διαφορετικά κόμματα!..

Η ένταση του πάθους σε 
συνδυασμό με την έλλειψη 
νερού "διατάραξαν" και τις... 
φωνητικές χορδές του Στέ
φανου Τζουμάκα, με αποτέ
λεσμα οι σύνεδροι προχθές 
να μην καταλαβαίνουν τι 
έλεγε... Και παρά τη “συμ
βουλευτική" παρέμβαση του 
Κίμωνα Κουλούρη από το 
προεδρείο ("Μην μπουκώνεις 
το μικρόφωνο, Στέφανε..."), ο 
κ. Τζουμάκας συνέχισε την 
ομιλία του για να καταλήξει 
στην υποστήριξη της υπο
ψηφιότητας του Κώστα 
Σημίτη...

Ρυθμοί».
Κατά τα άλλα, έξω από 

την αίθουσα του Συνεδρίου, 
τα πράγματα είχαν τους 
δικούς τους ρυθμούς...

Δίπλα από τα εστιατόρια 
υπήρχαν καρφωμένες στον 
τοίχο φωτογραφίες από τις 
εργασίες του Συνεδρίου, 
έχοντας σε πρώτο πλάνο 
τα πρόσωπα διαφόρων 
συνέδρων.

Οπως ακριβώς δηλαδή 
συμβαίνει στα κέντρα δια
σκέδασης, στην έξοδο των 
οποίων οι θαμώνες ψάχνουν

■ Του ΜΙΧ. ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ

να αναγνωρίσουν τους εαυ
τούς τους στις εκτιθέμενες 
φωτογραφίες...

Τα δύο μπαρ, το ένα 
δίπλα από την αίθουσα 
δημοσιογράφων και το 
άλλο στην είσοδο για το 
συνέδριο, έκαναν "χρυσές 
δουλειές". Τα αναψυκτικά 
400 δρχ., ένα νεσκαφέ 400 
δρχ., μια τυρόπιτα επίσης 
400 δρχ!.. Αφήστε τους 
φωτογράφους, που, με μια 
πολαρόιντ στο χέρι, έβγα
ζαν φωτογραφίες τους 
σύνεδρους που ήθελαν μια 
πόζα με τους υπουργούς 
και τα μεγαλοστελέχη του 
κόμματος!..

Ευτυχώς, δεν υπήρχαν 
φωτογράφοι χθες το μεση
μέρι έξω από τις αίθουσες 
Τύπου, την ώρα που ο Ακης 
Τσοχατζόπουλος αγκάλιαζε 
θερμά τον Μιχάλη Χαραλα- 
μπίδη. Ετσι, ακούσαμε ευκρι- 
νώς τον Ακη να δίνει συγχα
ρητήρια στον Χαραλαμπίδη, 
λέγοντάς του χαρακτηριστι
κά: "Εσύ είσαι πάντα στην 
πρώτη γραμμή, Μιχάλη". Εκεί
νος, πάντως, στην ομιλία 
του, είχε απαιτήσει από την 
ηγεσία να ζητήσει συγνώμη 
από το λαό, για όσα σε 
βάρος του έχει διαπράξει...

Λίγο πριν, ο Κώστας Λαλι- 
ώτης είχε επισκεφθεί κι 
αυτός την αίθουσα των

δημοσιογράφων. Στο μεγάλο 
πηγαδάκι που σχηματίσθηκε 
γύρω του, έδινε τις δικές του 
εξηγήσεις για τη στάση που 
πήρε προχθές στο Συνέδρια

Ετσι, χαρακτήρισε "πύραυ
λο" την πρόταση περί "διδύ
μου Ακη - Σημίτη" που κατέ
θεσε προχθές.

Η σχέση του... διαστημι
κού οχήματος με την πρό
ταση του κ. Λαλιώτη ανα
φερόταν βέβαια στην "ενό
τητα και την προοπτική του 
ΠΑΣΟΚ".

Ο Σ κα ν δ α λ ίδ η ς
Για το τι πάντως μέλλει 

γενέσθαι από σήμερα, ο 
γραμματέας του Κινήματος 
Κώστας Σκανδαλίδης ήταν 
κατηγορηματικός ότι η Δευ
τέρα θα βρει το ΠΑΣΟΚ 
"ενωμένο και δυνατό". Σε 
ερώτηση για την πιθανή 
συμπεριφορά των ηττημέ- 
νων, ο κ. Σκανδαλίδης θεω
ρούσε ότι η αντιπολίτευση 
θα είναι μόνον ιδεολογική. 
Σύμφωνα μάλιστα με πληρο
φορίες που διέρρευσαν 
χθες το πρωί, ο Ακης Τσοχα
τζόπουλος δεν πρόκειται να 
αποχωρήσει από την κυβέρ
νηση, σε περίπτωση ήττας 
του από τον Κώστα Σημίτη.

Αναφορικά με τις λίστες, 
το μπάχαλο καλά κρατούσε 
μέχρι αργά το μεσημέρι. Το 
πρωί κυκλοφόρησαν δύο 
λίστες, εμφανώς η μία από

το επιτελείο του Ακη Τσοχα- 
τζόπουλου και η άλλη, εξί
σου εμφανώς, από το επιτε
λείο του Σημίτη. Στη συνέ
χεια, όπως έγινε γνωστό, 
κυκλοφόρησαν άλλες τρεις 
λίστες(!) από το πρωθυ- 
πουργικό επιτελείο, οι 
οποίες πρότειναν 90 συνέ
δρους, ενώ από την πλευρά 
του Ακη έχουν κυκλοφορή
σει άλλες δύο λίστες!..

Κλείνοντας, ακόμα έχω

στ’ αυτιά μου τη συνομιλία 
δυο συνέδρων, την ώρα 
που στεκόμασταν στην 
ουρά για καφέ: "Τους βλέ
πεις πόσο "ανθρώπινοι" 
είναι; Οταν, όμως, πας να 
τους δεις στα υπουργεία 
τους, είναι απλησίαστοι!".

Απέναντι μας, υπουργοί 
και μεγαλοστελέχη συζη
τούσαν "ανθρώπινα" και σε 
οικείους τόνους με "ανώνυ
μους" συνέδρους...



ΓΡΑΦΕΙ 
Ο ΓΙΩΡΓΗΣ 

ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
ΜΗ ΜΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Ηταν φυσικό

ΙΣΩΣ να ξένισε κάποιους ανα
γνώστες η σιγουριά με την 
οποία επέμενα στα σημειώματά 

μου, αλλά και στην τελευταία ανά
λυση που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 
της Κυριακής -με κίνδυνο να δια- 
ψευστεί εκ των πραγμάτων- ότι 
νικητής στη μάχη για τη διαδοχή 
του Ανδρέα Παπανδρέου θα ήταν 
χωρίς αμφιβολία ο Κώστας Σημίτης. 
Αλλά ήταν για μένα, από όσο γνω
ρίζω από τον πολιτικό χώρο, θέμα 
κοινής λογικής να αντιληφθεί 
κανείς γιατί θα έβγαινε νικητής ο 
Σημίτης, παρά τα τεχνάσματα Λαλι- 
ώτη. Διότι, με απλά λόγια, η πλειο- 

ψηφία των συνέδρων 
αισθάνονταν ότι δια
φορετικά θα πήγαιναν 
προς μια πολιτική 
αυτοχειρία. Διότι, με 
απλά λόγια, η εκλογή 
Σημίτη συντηρεί την 
ελπίδα, και των ίδιων 
των στελεχών του 
ΓΙΑΣΟΚ, γι’ αυτό που ο 
ίδιος υποσχέθηκε ως 
μία νέα εποχή, με άλλο 
πολιτικό ήθος και 
σεβασμό στις δημο
κρατικές διαδικασίες, 
αλλά και με την υπευ
θυνότητα που έδειξαν 
έναντι των πραγματι
κών προβλημάτων του 

τόπου βασικοί υποστηρικτές του κ. 
Σημίτη όπως ο κατά τα άλλα ενο
χλητικός υπουργός Οικονομικών, ο 
οποίος έκανε πράγματι μια από τις 
πλέον υπεύθυνες ομιλίες.

Αντιθέτως, στην περίπτωση μιας 
νίκης του Ακη Τσοχατζόπουλου, 

γνώριζαν πολύ 
καλά ότι θα 
είχαμε μια επι
στροφή στο 
παρελθόν, ακόμη 
και αν δεν το 
ήθελε ο ίδιος. 
Διότι ήταν 
δέσμιος της υπο
στήριξης που 
του πρόσφερε η 
φρουρά των 
πραιτοριανών, η 
αυλή της Εκά- 
λης, όλοι όσοι 
ενέχονταν για τα 
πιο μελανά και 

• Α  πιο φαύλα 
~ ~  σημεία της ιστο- 

■ ■ η η ι  ρίας του ΠΑΣΟΚ 
και του περιβάλ
λοντος του 

ιδρυτή του. Και για όσους δεν το 
κατάλαβαν, η καθοριστική αναμέ
τρηση δεν ήταν μόνο ανάμεσα στον 
Σημίτη και τον Ακη. Αλλά και ανά
μεσα στο Καστρί και την Εκάλη. Η 
Σοφία Κατσανέβα έδωσε το αποφα
σιστικό πολιτικό κτύπημα στη Μιμή.

Τώρα όλοι αυτοί, πέρα από τις 
τυπικές δηλώσεις για ενότητα κ.λπ. 
θα οργανώσουν πολιτικό... αντάρτι
κο. Αλλ’ ως συνήθως θα ισχύσει το 
"μακάριοι οι κατέχοντες". Εκτός αν 
ο νέος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ και οι 
συνεργάτες του είτε κάνουν τρα
γικά λάθη στο χειρισμό των εθνι
κών θεμάτων, είτε αποτύχουν στην 
αναδιοργάνωση της οικονομικής 
ζωής του τόπου. Οπότε θα πάμε 
σύντομα για... πέμπτο συνέδριο.

Τώρα 

όλοι 

αυτοί θα 

οργανώσουν 

πολιτικό

αντάρτικο

Τ ι  6 κ μ α ί ν ε ι . . .
ΚΑΙΣΑΡ: Τίτλος Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Χρησιμοποιήθηκε αυτούσιος από 
Γέρμανούς (Κάιζερ) και Ρώσους (Τσάρος) αυτοκράτορες. Σημασιολογικά: ο 
κατόχων την απόλυτη εξουσία. Ετυμολογικά η λέξη δεν περιποιεί... τιμή στο 
αξίωμα! Παράγεται από τη μετοχή ΟΑΕθύΜ του λατινικού ρήματος ΟΑΕΟΟ= κόβω, 
τέμνω, τρυπώ και το ουσιαστικό ο β β ε υ ^  κοπή, τομή, εντομή. Ελληνικό ομόρριζο: 
κεντώ και το κεντρί του Ρίξου! Την προσωνυμία οββεοτ έφερε η Ιουλιανή 
οικογένεια της Ρώμης, διότι εθρυλείτο ότι κάποιος πρόγονος ή ο ίδιος ο Γόιος 
Ιούλιος είχε γεννηθεί με υστεροτομία, δηλ. καισαρική τομή! Την οικογενειακή 
προσωνυμία χρησιμοποίησαν, ως εδικαιούντο, οι Γάιος, Αύγουστος, Τιβέριος, 
Καλιγούλας καιΚλαύδιος. Οταν ανέλαβε ο Νέρων η προσωνυμία είχε, ήδη, γίνει... 
επίσημος τίτλος και καθιερώθηκε! _  λ λ ε π α λ ι ι τ

Λ

Α Τ Τ Ο ι ι «
Μ Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Α ___

Ο σύντροφος του
Ακη και του Σάκη

Π ΡΟΣΕΚΤΙΚΑ διατυπωμέ
νη, ώστε και υπουργό 
Αμυνας να θυμίζει και 

"τσάρο της Οικονομίας" αλλά 
και πιθανό αυριανό πρωθυ
πουργό, η ομιλία του Γεράσι
μου Αρσένη, απέσπασε πολλά 
χειροκροτήματα.

Αξιος, λοιπόν, ο μισθός του 
"συντρόφου" Μάκη, ο οποίος 
είχε εγκύψει από τις 10.30 μ.μ. 
μέχρι τις 7 π.μ. του Σαββάτου 
για να την προετοιμάσει.

Η σύντροφός του (χωρίς 
εισαγωγικά, δηλαδή η γυναίκα 
του) τον βοήθησε αποτελεσμα

τικά, κλεισμένη μαζί του στο 
γραφείο του, στο υπουργείο, 
έως το πρωί.

Φαίνεται, όμως, ότι εκείνο 
το  κομμάτι που περιείχε τον 
υπαινιγμό ότι ο κ. Σημίτης δεν 
είχε (το βράδυ των γεγονότων 
στα Ιμια) "την πολιτική βούληση 

να τις (σ.σ. ισχυρές 
Ενοπλες Δυνάμεις) 
χρησιμοποιήσει τον 
ταλαιπώρησε μέχρι 
να λάβει την οριστική 
μορφή του.

Γι’ αυτό και ακρι
βώς σ' αυτή την 
παράγραφο, υπάρχει 
ένας σολοικισμός, 
σπάνιος για τον κ. 
Αρσένη. Αντί "δεν θα 
διστάσουμε" έγραψε 
(και εκφώνησε) "δεν 
θα διατάξουμε".·

"Η πολλή δουλειά 
(για να "φας" τον 
εχθρό) τρώει τον 
αφέντη" σύντροφε 
(του Ακη και του 
Σάκη) Μάκη.

Ρας.

ΑΔΕΙΑΣΕ Η ΒΟΥΛΗΓΛ Ζ _Λ Ι— ------------ -----

ΕΡΜ ΟΙ Μ

Χρειάζεται και σχόλιό; ρ&Ν ΤΑΝ ΞΕΝ

ΣΥΝΗΘΙΣΑ, κάθε 
μεσημέρι, να βλέπω 
την κυρία Δήμητρα 
να κάνει... βίντεο 
ριπλέι... τρισάγιο, 
στον τάφο του 
μακαρίτη. Μου έγινε 
συνήθεια σαν τον 
"Πρωινό καφέ", το 
"Χαμογελάτε είναι 
μεταδοτικό" το "Πες 
το στη Σεμίνα".
Το "πλάνο" είναι 
ίδιο: προσέρχεται η 
γυναικάρα με τα 
μαύρα, με την Τέτη, 
τον πατέρα Τιμόθεο 
και τον ημιφαλακρό 
μπόντι γκαρντ. Την 
περιμένουν πέντε 
θείτσες, τρεις 
πιτσιρικάδες και δύο 
καμεραμάν. Μόλις 
τη φιλάει η 
επιλεγμένη θείτσα, 
αρχίζουν -σαν το 
αυτόματο πότισμα- 
οι δακρυγόνοι 
αδένες. Μετά το 
πρόγραμμα 
συνεχίζεται από εκεί 
"που έφυγε για 
λίγο...".

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΧΑΜΟΓΕΛΑ η κ. Α λίκη Κουτσόγιωργα. Είναι ο γιος της Δημήτρης, που εξελέγη  σύνεδρος και 
η ομιλία του στο Συνέδριο δείχνει ότι διαφέρει από τον πατέρα του, που τη χαροποιεί.
Η  αυτοπεποίθηση που εκφράζει το σαρδόνιο γέλιο του Κ. Σημίτη εκνευρίζει τον -οπαδό του 
Ακη, βέβαια- άγρυπνο ΠΑΣΟΚο, ο οποίος μόλις την τελευταία στιγμή συγκρατήθηκε. Στη  
φωτό, ένα  λεπ τό  πριν πρυτανεύσει η λογική, το χέρι μένει μετέωρο. Ο Κώστας Σημίτης είναι 
ο δεύτερος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο πρώτος που γλίτωσε (παρά τρίχα) τη μεγάλη  
σφαλιάρα.
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κόμματ
e ΤΟ Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ καθήλωσε στην 

Αθήνα τα περισσότερα από τα ηγετικά 
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κατά παρέες 

οι βουλευτές και τα στελέχη της Ν. Δ. 
παρακολούθησαν από τις τηλεοράσεις τους τα 
τεκταινόμενα στο Συνέδριο, ενώ αρκετοί από αυτούς 
είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους 
που παρακολουθούσαν από κοντά τις εξελίξεις αλλά 
και με συναδέλφους τους από το ΠΑΣΟΚ. Το μεγάλο 
ερώτημα που έθεταν, πέρα από τις προβλέψεις τους 
για τον νικητή του Συνεδρίου, ήταν αν το ενδεχόμενο 
των πρόωρων εκλογών είναι κοντά. _ _X Α ί ί  ■

ΤΗ μνήμη των τριών ηρώων της 
Ιμιας τιμάει η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.
Το βαρύ χρέος ανέλαβε να το 

εκπληρώσει ο δήμος Παπάγου.
Με μνημείο που κατασκεύασε 

στο μεγάλο πάρκο του δήμου δίνει 
το μήνυμα ότι θα κρατήσει αθάνατη 
την προσφορά των τριών

αξιωματικών του Ναυτικού που 
έπεσαν στην Ιμια.

Τα αποκαλυπτήρια του 
μνημείου θα γίνουν μεθαύριο 
Τετάρτη, στις 7.30 το απόγευμα, 
από τον πρόεδρο της Ν Α  κ. Μ. 
Εβερτ μετά από πρόσκληση του 
δημάρχου Παπάγου κ. Β. Ξΰδη.

ΤΑΣΣ.

Μας κούρασε η θλψψένη 
40άραμε τα συνολάκια

Ε τα συνέδριά μας και τις συγκρού
σεις μας, έχουμε εγκαταλείψει και 
τη διακυβέρνηση της χώρας".

Η φράση αυτή ανήκει στον αντιπρόεδρο της 
Βουλής κ. Παναγιώτη Κρητικό, αλλά την πραγματικό
τητα αυτή όλοι τη γνωρίζουν.

Τώρα αρχίζουν να την ομολογούν, χωρίς ντρο
πή, και στις τηλεοπτικές εμφανίσεις τους οι πολιτι
κοί μας.

Ασχετα αν στην εμφάνισή τους αυτή βγάζουν 
και έναν “δεκάρικο” για εκείνους τους "κακούς και 
τους ύποπτους” πού τα βάζουν με τους πολιτικούς. 
Ως αυτοί οι πολιτικοί να είναι μια πεφωτισμένη τάξη 
ανθρώπων που μπορούν, τι.χ., να εγκαταλείπουν 
και τη διακυβέρνηση της χώρας και ο λαός, όχι 
μόνο να μην τους παίρνει με τις πέτρες, αλλά να

Κρίση στη 
Σλοβενία 
μέσω.f i n

Αθηνών
ΜΙΑ από τις μεγαλύτερες 
περιόδους κρίσης περνά 
η κυβέρνηση της 
Σλοβενίας. Κι ίσως να 
ήταν σχετικά αδιάφορο 
το γεγονός, αν δεν 
υπήρχε εμμέσως και... 
ελληνική ανάμιξη!
Η Βουλή της Σλοβενίας 
ψήφισε (με 48 ψήφους 
κατά και 20 αποχές επί 
συνόλου 90 βουλευτών) 
εναντίον του υπουργού 
Εξωτερικών κ. Τάλερ. 
Μεταξύ των άλλων που 
τον κατηγορούν και που 
γίνονται αιτία για την 
αντικατάστασή του, είναι 
και η ανοχή για τη 
συνέχιση της παραμονής 
του Σλοβένου πρέσβη 
στην Αθήνα κ. Βρούνετς. 
Για το θέμα είχε γράψει 
και στο παρελθόν ο 
“Α.Τ.", προβλέποντας τις 
εξελίξεις. Να 
σημειώσουμε, κι αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία, ότι 
παράπονα εκφράζουν με 
σχετικά γράμματά τους οι 
Σλοβένοι που ζουν στη 
χώρα μας.
Τον κατηγορούν για 
παραλείψεις και κυρίως 
την προώθηση 
επιχειρηματικών 
συμφερόντων 
παραγόντων ή μελών 
των οικογενειών της 
πρεσβείας!..

ΑΝΑΤΕΛΛΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Οι Ιάπωνες εκτός από τα δάνεια προς την 
Ελλάδα προσφέρουν και υποτροφίες. 
Τουλάχιστον γι’ αυτές δεν υπάρχει θέμα 
κάποιας ανταπόδοσης ή επιστροφής 
χρημάτων και μάλιστα εντόκως.
Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας αποφάσισε να 
χορηγήσει υποτροφίες σε Ελληνες 
ερευνητές, που επιθυμούν να συνεχίσουν 
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιαπωνία για μία

περίοδο ενάμισι ή δύο ετών, από τον Απρίλιο 
1997 ή τον Οκτώβριο 1997. Πληροφορίες για 
το πρόγραμμα αυτό παρέχονται από το 
Μορφωτικό Τμήμα της πρεσβείας (τηλ.: 
7245.875). Τελευταία προθεσμία για την 
υποβολή αιτήσεων: 2 Σεπτεμβρίου 1996 (Δεν 
θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα φτάσουν 
ταχυδρομικά μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής).

, Τα Σκόρπια...
Μ Κ & , ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ πια ως Χυλό- 
ν ί  πιτ-Ακης. *** Και να σκεφτείς
ότι το σπεσιαλιτέ του ήταν να ελέγχει τόσα 
χρόνια τον κομματικό μηχανισμό. *** Αλλά 
από τα μετρημένα... τρώει ο λύκος.

Ούτε μία φορά δεν χειροκρότησε τον 
νέο πρόεδρό του ο Σάκης Πεπονής. 
*** Ισως γιατί αισθανόταν ότι γι’ 

αυτόν κτύπησε η καμπάνα με τη δήλωση 
Κεδίκογλου που ζήτησε παραιτήσεις 
υπουργών. *** Ή μάλλον και γι’ αυτόν. *** 
Γιατί είναι και άλλοι που τον αντιμετώπισαν 
ως νάνο.

Αλλά περιμένω να δω αν έχει τσίπα 
εκείνος ο Μαγκούφης. Ή θα ανα
καλύψει ξαφνικά ότι είναι... γίγαντας;

f -  Εκείνο που κατάλαβα εγώ είναι πως 
1 ^ 6  από δω και πέρα θα του την έχουν 

στημένη του κ. Σημίτη. Ο Ακης το 
είπε σαφέστατα. *** Αυτός και οι άνθρωποί 
του θα λειτουργήσουν ως εγγυητές. *** Για 
όσους ξέρουν πασοκικά, αυτό σημαίνει 
πως θα του κάνουν τη ζωή του μαύρη. *** 
Αλλά πάντα με... ενότητα!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΜΕ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 26 
Ιουνίου 1996, στο ξενοδοχείο "ΧΑΝΔΡΗΣ", 
εκδήλωση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης 
Ελληνικών Νησιών, με κύριο ομιλητή τον Χιώτη 
οικονομολόγο - επιχειρηματία κ. Γεώργιο I. 
Επιτροπάκη.
0  ομιλητής ανέπτυξε προβληματισμούς και σκέψεις 
γύρω από το τόσο σοβαρό εθνικής και ζωτικής 
σημασίας θέμα του βορείου Αιγαίου, ενώ πρότεινε 

συγκεκριμένες 
προτάσεις - μέτρα 
που κατά την 
εκτίμησή του θα 
βοηθήσουν στην 
ανάπτυξη των νησιών 
του βορείου Αιγαίου.
Η παρουσία πολιτικού 
κόσμου, που τίμησε 
τον ομιλητή, ήταν 
ιδιαίτερα 
εντυπωσιακή. 
Παρευρέθησαν, μεταξύ 
άλλων, ο πρώην 
υπουργός Γεώργιος 
Σούρλας, ο πρώην 
υπουργός Θεόδωρος 
Αναγνωστόπουλος, ο 
πρώην υπουργός 
Γεώργιος 
Τζιτζικώστας, ο 
πρώην υφυπουργός 
Θεόδωρος Κασσίμης, 
ο πρώην υφυπουργός 
Σπύρος
Σπηλιωτόπουλος, ο 
πρώην υφυπουργός 
Αγγελος Μπρατάκος 
και οι βουλευτές: 
Ιωάννης Χωματάς, 
Θανάσης Βαρίνος, 
Αναστάσιος Νεράτζης, 
Παναγιώτης Μελάς, 
Κων/νος Γοργολιός, 
Βασίλης 
Μιχαλολιάκος,
Βασίλης Κοραχάης, 
Ανδρέας 
Καραγκούνης.

οφείλει να τους περιβάλλει με ιδιαίτερο δίχτυ 
προστασίας και από την απλή κριτική...

Ως να οφείλουμε να κάνουμε πως δεν μας 
αφορά το γεγονός ότι από τις 23 Ιουνίου, ημέρα 
θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν λειτουργεί 
τίποτα στον κρατικό μηχανισμό με τη συμμετοχή 
των κυβερνητικών στελεχών...

Ως να οφείλουμε να θεωρήσουμε φυσιολογικό 
αυτό το τριτοκοσμικό θέαμα μιας 40άρας κυρίας, με 
τέλεια μαύρα σύνολα, προσεγμένη στο έπακρο 
εμφάνιση, με μαλλί φτιαγμένο και στη λεπτομέρεια 
με πολύ δύσκολο χτένισμα από την κομμώτρια, που 
πηγαινοέρχεται κάθε μέρα να προσκυνήσει στον 
τάφο με τις κάμερες παρούσες!

Θρηνεί γοερά στον τάφο του παρά δύο ογδο- 
ήκοντα μακαρίτη πια συζύγου της και εμείς, που 

παροικούμε την Ιερουσαλήμ, 
γνωρίζουμε ότι κάποιος ειδο
ποιεί τις κάμερες για το πότε 
θα πάει η 40άρα να "καταθέσει 
στις κάμερες το δάκρυ της”.

Να θεωρήσουμε φυσιολογικό 
το γεγονός ότι, αν και είναι ασυ
γκράτητη στο κλάμα, ποτέ δεν 
ξεφεύγει από τα χέρια της κομ
μώτριας και της μοδίστρας και 
να πάει απεριποίητη, όπως τα 
εκατομμύρια των γυναικών που 
έχουν χάσει τον αγαπημένο τους 
και αδιαφορούν όχι μόνο για την 
εμφάνισή τους αλλά και για την 
κάμερα... Και σ’ αυτό το τριτοκο
σμικό θέαμα και θέμα, υπάρχουν 
πολιτικοί που επενδύουν και 
υπάρχει κράτος που έχει παρα
χωρήσει στην κυρία αστυφύλακες 
για να την πηγαινοφέρνουν με 
τον εξομολόγο της...

Και στηρίζονταν, λέει, στην 
εύνοιά της οι λεγόμενοι προεδρι
κοί και ο Ακης για να κυβερνή
σουν τη χώρα κλπ... Ημαρτον, 
αλλά δεν “ρούπωσε” η 40άρα με 
τη βίλα που κοστίζει πάνω από 
ένα δισ. και με τη διαθήκη που 
την κατοχυρώνει στη συμβολαιο
γράφο κ. Γασπαρινάτου;

0  κ. Σημίτης πάντα εθεω- 
ρείτο σοβαρός άνθρωπος και 
σε όλο την κόσμο που δεν ανή
κει στο ΠΑΣΟΚ και επιτέλους 
ήρθε η ώρα να τελειώσουν οι 
φιέστες με τα... μνημόσυνα 
(ημαρτον, αλλά...)και τα συνέ
δρια κ.λπ.

Οι κάμερες ας τρέξουν στο 
Στρασβούργο, όπου, λέει, πήγε ο 
ψευδομουφτής και ο πρώην βου
λευτής του ΠΑΣΟΚ, οι Αγκά - 
Φάίκογλου για να καταγγείλουν 
την Ελλάδα... Ας τρέξουν και 
στην Ελβετία, όπου, λέει, ανοί
γουν οι Τράπεζες και αποδει- 
κνύεται ότι οι Γερμανοί δεν 
ξανάγιναν μεγάλοι μετά τον 
Παγκόσμιο Πόλεμο, χάρη στην 
εργατικότητά τους...

Ανοικοδομήθηκαν γρήγορα 
γιατί, από όλες τις χώρες που 
κατέλαβαν και μεταξύ τους και 
την Ελλάδα, λεηλάτησαν τόνους 
χρυσού και τους κατέθεσαν στα 
ονοματάκια τους σε ελβετικές 
τράπεζες, βάσει σχεδίου...

Μετά τον πόλεμο, έβγαζαν 
και έχτιζαν...

Δρόμο για την Ευρώπη και 
όχι για... την Ανατολία...

ΓΙΑΝ. ΝΤΑΣ.
Μ Η  Μ Ε Λ Ο Σ  Τ Η Σ . . .  Σ Κ Ο Ρ Π ΙΣ Α !


