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Κ. ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η : 80-65 υπέρ Σημίτη. Μεγάλος χαμένος, ο Αρσένης

Η ;
(Ινίκη του Κ. Σημίτη στο συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ αποτυπώ
θηκε και στην εκλογή των μελών 

της Κεντρικής Επιτροπής.Η πλευρά 
των «εκσυγχρονιστών» έχει σαφή υπε
ροχή, ενώ πολλά στελέχη της πλευ
ράς Τσοχατζόπουλου έμειναν έξω. 
Μεγάλος χαμένος είναι και ο Γερ. 
Αρσένης. Ο Σημίτης, πάντως, θα επι
διώξει σύνθεση όλων των τάσεων στην 
εκλογή του νέου Εκτελεστικού Γρα
φείου, στο οποίο θεωρείται βέβαιο 
ότι θα συμμετέχουν όλα τα κορυφαία 
στελε'χη. Γραμματέας θα παραμείνει

Μακριά από τα 
διαπΠεκόμενα
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «Ε», ΣΕΛ. 8

ο Κ. Σκανδαλίδης. Ο πρωθυπουργός 
δεν σκοπεύει να ακολουθήσει την «πε- 
πατημένη» και να κάνει τώρα ανα
σχηματισμό, ενώ στους σχεδιασμούς 
του δεν περιλαμβάνεται, σ’ αυτή τη 
φάση, θέμα πρόωρων εκλογών, αν 
και όλα αυτά θα επανεξετασθούν το 
φθινόπωρο. Η «ακτινογραφία» τού 
μετά Ανδρέα ΠΑΣΟΚ με τα μέλη της 
Κ.Ε. από τον Γ. Καρελιά. Εκτιμήσεις 
και σχόλια, στις Σ Ε Λ .  3 - 9 ,  1 1 - 1 5

τουμετα
Ανδρέα
ΠΑΣΟΚ

Ούτε σκέψη τώρα για εκλογές 
Συνθετικό το νέο Εκτελεστικό 
Σκανδαλίδης, ξανά γραμματέας

Η Ε Π Ο Μ Ε Ν Η  Μ ΕΡΑ: Α Ν Τ ΙΔ Ρ Α Σ Ε ΙΣ  Μ Ε Σ Α  Κ Α Ι E S O  Α Π Ο  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Ανοδος στο 
Χρηματιστήριο 
Εισροή ξένων 
κεφαλαίων
370 εκ. δολάρια εισήλθαν, 200 δια. 
επενδύθηκαν σε τίτλους

Θετικά 
τα σχόΑια 
από τον 
ξένο Τύπο
«Ανακούφιση στη Δύση από τη νίκη 
Σημίτη» σημειώνει η «Γκάρντιαν»

, //' Guardián

Simitis 
wins 
Pasok  
fight

Μουδιασμένη 
η Ν Α
Οξεία επίθεση 
Σαμαρά
ΚΚΕ: Ιδια γεύση. ΣΥΝ: Το ζητού
μενο είναι η προοδευτική πορεία

Το ψυχο
γράφημα 
του
συνεδρίου
0  X. Μιχαηλίδης περιγράφει... 
ψυχολογικά το τριήμερο

I ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Ω δή σ το  
σ ελ η νό φ ω ς

Κι όμως ο ρομαντισμός 
ζει. Μυριάδες λαού 
προσκύνησαν χθες στην 
Ακρόπολη την 
πανσέληνο. Υπό το 
σεληνόφως και οι 
χθεσινές συναυλίες στην 
Αθήνα - εδώ ο Λ. Ριντ 
Z E A . 2 3 ,3 3
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Κώστας Λαλιώτης
μετά την ομιλία 

του στο συνέδριο 
(«Ε»): 

¡Εγώ για  αρχηγός;
Δ ε ν  είμα ι 
νούμερο».

καν 50 χρόνων.

Ακης Τσοχατζόπουλος
στην καταληκτική 

του ομιλία:
«Η κοινω νία  θα  

α π ο φ α σ ίσ ε ι σ τις  
εκλογές» .

Βίκυ Κουλιανού
για τις προκλητικές 

της πόζες («Ε»): 
«Η Β ίκ υ  π ο υ  είναι 

στο  χ α ρ τ ί  ανήκει 
μό νο  εκ ε ί. Δ ε ν  έχει  
κ α μ ία  σ χ έσ η  μ ε  την  
π ρ α γμ α τικ ή  Β ίκυ».

και όχι
στο... συνέδριο.

χα ρτί ο., 
θησαυρός.

Μάσιμο ντ’ Αλέμα
ο ηγέτης του 

κυβερνητικού 
Δημοκρατικού 
Κόμματος της 

Αριστερός για τον 
όμιλο 

Μπερλουσκόνι: 
«Η M ed ia se t δ εν  

έχει τίποτε να 
φ ο β η θ ε ί  α π ό  τους 

α ρ ισ τερο ύς στην  
εξουσία». «αριστεροί» να 

φοβούνται.

Με λαούτα και 
βιολιά, εκεί στην 

κοινότητα της 
Λαγκαδάς, η 

Σοράγια και ο 
Ρολαντ έκαναν την 

Αμοργό «κουμπάρα» 
στη γενέθλια μέρα 

της κοινής τους 
πορείας...

Με «κουμπάρα» την Αμοργό
Η μικρή πομπή ξεκίνησε από την άκρη 

ταυ χωρίου, τη Λαγκάδα, στην περιοχή της 
Αγιάλης Αμοργού.

Μπροστά ήταν οι λαϊκοί οργανοπαίχτες 
με τα όργανα, το βιολί και το λαούτο. Ακο
λουθούσαν η νύφη κι ο γαμπρός καβάλα 
στα γαϊδουράκια...

Πιο πίσω οι γονείς, οι συγγενείς κι οι φί
λοι τους...

«Αμοργιανό είν’ το νερό Αμοργιανη κι η 
νύφη...», ήταν ο ρυθμός του βιολιού και του 
λαούτου.

Μόνο που η νύφη δεν ήταν από την 
Αμοργό. Ούτε κι ο γαμπρός... Σοράγια την 
έλεγαν. Καταγόταν από το Ιράν, μουσουλ- 
μάνα στο θρήσκευμα, γιατρός στο επάγγελ
μα. Κάτοικος της Βιέννης.

Αυστριακός ο γαμπρός, ο Ρόλαντ Ντόρ- 
φνερ, Καθολικός στο θρήσκευμα, γιατρός κι 
αυτός.

Πριν από δυο χρόνια είχαν έρθει για δια
κοπές στην Αμοργό. Μαγεύτηκαν από τις 
ομορφιές του νησιού... Κι αποφάσισαν να 
παντρευτούν εκεί.

Τώρα, λοιπόν, ντυμένοι με τις παραδο
σιακές αυστριακές στολές, καβάλα στα γαϊ
δουράκια, κατευθύνονταν προς το κοινοτι
κό γραφείο της Λαγκάδας.

Ψηλά στο βουνό, τρία χιλιόμετρα από τον 
γραφικό όρμο της Αγιάλης.

Στην αυλή της κοινότητας τους καλοδέ- 
χτηκε η πρόεδρος του χωριού Αννα Χαλα
ρή. Και στη σκιά ενός τεράστιου πεύκου 
έγινε η γαμήλια τελετή. Μάρτυρας και διερ
μηνέας ταυτόχρονα η Ειρήνη Γιαννακοπού- 
λου.

Χειροκροτήματα και ευχές από τους συ
γκεντρωμένους για το νέο ζευγάρι. Ανοιξαν 
οι σαμπάνιες, έγιναν οι καθιερωμένες προ
πόσεις. Οι παριστάμενοι γεύθηκαν τα πα

ραδοσιακά γλυκίσματα, δίπλες και λουκου
μάδες.

Και καθώς ο ήλιος έγερνε προς τη δύση, 
κοκκινίζοντας τον ορίζοντα, υπό τους ήχους 
του βιολιού και του λαούτου, στήθηκε στην 
αυλή της κοινότητας ο χορός.

Ο Σταμάτης, η Ειρήνη, ο Μιχάλης, η 
Αννίτα, ο Αντώνης λικνίζονταν στους ρυθ
μούς του μπάλου και του συρτού, παρασέρ- 
νοντας στους κυκλαδίτικους χορούς τη Σο
ράγια και τον Ρόλαντ.

Καθώς σουρούπωνε, η ομήγυρις κατηφό
ρισε προς τον ορμό της Αγιάλης.

Το γαμήλιο γλέντι συνεχίστηκε για αρκε
τές ώρες με νησιώτικους αλλά και ζεϊμπέι- 
κσυς χορούς, στην αίθουσα του ξενοδοχείου 
«Αιγιαλίς», το οποίο είχε οργανώσει τη γα 
μήλια τελετή της Σοράγιας και του Ρόλαντ.

Μ.Σ.

ΙΟΥΛΙΟΥ
Avar. 6.06 Δύση 20.52

ΚατάθεσιςΤ.
Θεοτόκου, Ιουβεναλιου

Σήμερα κυκλοφορούν

ΤΡΙΤΗ
Το νησί της Χοζοβιώτισσας

Γιομάτη από εκκλησιές; 
ξωκλήσια και ενοριακσύς 
ναούς, πιστή στην παρά
δοση των Κυκλάδων, εί
ναι η Αμοργός. Με δε
σπόζουσες τη Χοζοβιώ- 
τισσα, φωλιασμένη εκεί 
στο βράχο πάνω από τον 
γκρεμό, την Κυρά Ελεού
σα, τον Αγιο Φανούριο 
και άλλες, που διακρίνο- 
νται γ,ια την ξεχωριστή 
ναοδομία τους στο Αι
γαίο, τη Βυζαντινή και 
Μεταβυζαντινή περίοδο.

Με όλο αυτό το υλικό, 
βιβλιογραφία, έγγραφα 
από τη μονή, μαρτυρίες

από τους μοναχούς, έθιμα 
κατά τον εορτασμό κατα
πιάστηκαν εννέα μαθητές 
και οι τέσσερις καθηγητές 
του Γυμνασίου Αμοργού, 
με σκοπό την ενημέρωση 
των Αμοργίνων και των 
επισκεπτών, καθώς και 
την ευαισθητοποίηση των 
αρμόδιων φορέων για συ
ντήρηση των ναών και 
των εικόνων που έχουν 
υποστεί αλλοιώσεις από 
το χρόνο και την υγρασία.

«Αγαθής τύχης της νεο
λαίας της Αμοργού, ανη- 
γέρθη η σχολή αύτη διά 
δαπάνης της Ιεράς Μονής

Χοζοβιωτίσσης. 1829 Ιου
νίου 21», γράφει η ιδρυτι
κή επιγραφή του Γυμνα
σίου Αμοργού. Αυτό ήταν 
και η αφορμή που οδήγη
σε τους μαθητές στην 
αναζήτηση περισσότερων 
στοιχείων για την αμφί- 
δρομη σχέση της Μονής 
με το τοπίο και την Ιστο
ρία της Αμοργού.

Παρά τις δυσκολίες, το 
πιλοτικό πρόγραμμα προ- 
χωρά. Περιμένουμε τα 
αποτελέσματα.

Γ.Α.Κ.

Πέτρες και φως
Δ ιατρέχοντας στις «Επτά Η μέρες» της 

«Καθημερινής» τις φ ω το γρ α φ ίες  της θαλε
ρ ή ς  -στα ενενήντα έξι της χρόνια!- Νέλλης 
Σ ερα ΐδάρη , αυτής της «αγίας τράπεζας» της 
ελληνικής φ ω το γρ α φ ία ς  που κ α θ ιερώ θηκε 
δ ιεθ ν ώ ς  με το όνομα  N elly’s, το μάτι μου 
στηλώ θηκε σε μ ια  παλιά  αθη να ϊκή  αυλή 
που κάτι μου θύμ ισε έντονα, αλλά δεν  μπ ο 
ρούσα να  εντοπίσω , τι α κρ ιβ ώ ς. Μετά δ ιά 

βασα τη λεζάντα: «Η εσω τερική 
αυλή του Π αλαιού Π ανεπιστημί- 
ου. Κτίστηκε και ήταν ο ικ ία  του 

^  αρχιτέκτονα Κλεάνθη. Από το 
1 8 3 7  έω ς  το 1841 στέγασε το

X  Π ανεπιστήμ ιο. Σ ήμερα  λειτουρ
γ ε ί ω ς  Μ ουσείο Ιστορίας του Πα- 

< 1 7  νεπιστημίου» (φ ω το γρ αφ ία  
1927-29).

Και τότε θυμήθηκα. Θ υμήθη
κα  π ω ς ήμουν εκεί, σ ’ αυτή την 
αυλή της Π λάκας, Θόλου και 
Κ λεψ ύδρας, μόλ ις την περασ μέ
νη Τρίτη. Μ ικρός που ’ναι ο  κό- 

^  σμος! Και ο χρόνος! Π αρακολού- 
θησα μια παράσταση, μια  θεατρι
κή  δράση, του Τμήματος Ε π ικο ι
νω νίας και Μ έσων Μ αζικής Ενη
μέρω σ ης του Π ανεπιστημίου 
Α θηνώ ν, με κείμενα  δ ιαχρονικά  
που επέλεξε και επεξεργάστηκε, 
αλλά κ α ι άλλα που συνέγραψ ε - 

α ρθ ρ ώ σ εις  κ α ι μεταβάσεις- η επ ίκουρη  κα- 
θηγήτρια  του Τμήματος και συνεργάτρια 
τη ς «Ε» Π έπη Ρηγοπούλου, κ α ι ερμήνευ
σαν, με δ ικ ή  τη ς σκηνοθετική  επ ίβλεψ η, 
φ ο ιτητές κ α ι φ ο ιτήτρ ιές της. Θ έμα κ α ι τίτ
λος: «Ο Μ πάυρον στην Ελλάδα». Α φηγητής 
ο και αμφ ιτρύω ν -α φ ού  στο σπίτι του ανα
παραστάθηκαν Ελυτικά «λείψανα παλιώ ν 
άστρων και γω ν ιές αραχνιασμένες» ο Στα
μάτης Κ λεάνθης.

Και γ ιατί στο παλιό σπίτι του Κλεάνθη 
να υποδέχεται (ξανά) τον Βύρωνα η Ελλά
δα; «Μα γιατί σ ’ αυτό εδώ  το σπίτι», προλέ
γει η  Π έπη Ρηγοπούλου, «ορόσημο ανάμε
σα στην τραυματισμένη αίγλη της Α κρόπο
λης και την π α ρ α μ ο ρ φ ω μ έη  Αθήνα, οι π έ
τρες μιλούν».

Οι ομιλούσες πέτρες της Π έπης. Η α κο ί
μητη φ ω το γρ α φ ία  της N elly’s. Η μνήμη δεν 
είνα ι νοσταλγία, είνα ι έργο  επ ίμ οχθο  και 
στάση ζω ής...

Π ΕΤΡ Ο Σ Μ ΑΝΤΑΙΟΣ

Πρόσκδηβη στους 
ποιητές του '80

Το περιοδικό «Νέο Επίπεδο» 
ετοιμάζει την άνοιξη του 
1997 ένα μεγάλο αφιέρωμα 
για την ποιητική «γενιά» του 
’80. Οσοι ποιητές έχουν 
γεννηθεί από το 1956 έως 
το 1967 και έχουν εκδώσει 
τα πρώτα τους βιβλία κατά 
τη δεκαετία του ’80 μπορούν 
να τα στείλουν, εις διπλούν, 
μαζί με κριτικογραφίες, 
βιογραφικά κ.λπ. στη 
διεύθυνση: Γιάννης 
Στεφανάκης,
Αλεξανδρουπόλεως 48,115 
27, Αθήνα ή Νίκος 
Χουρδάκης, Ικονίου 92,171 
23 Νέα Σμύρνη, τηλ.: 
9323680.

χορός οτο 
Βεάκειο

Μια βραδιά αφιερωμένη 
στην έκφραση της ψυχής 
μέσα από την κίνηση του 
σώματος: η Λέσχη Νεολαίας 
Πειραιά (Ζωσιμαδών 44, 
τηλ.: 4175005) παρουσιάζει 
απόψε στις 9.30 την ομάδα 
χοροθεάτρου «Ελξις» στην 
παράσταση με θέμα 
«Σπασμένες μορφές στους 
καθρέφτες».
Η είσοδος είναι ελεύθερη 
για το κοινό.

ΕθεΑοντικιί
αιμοδοσία

Αιμοδοσία διοργανώνει 
αύριο Τετάρτη από π ς  10 
π.μ. ώς τις 2 μ.μ. η Ιατρική 
Υπηρεσία του Ενιαίου 
Δημοσιογραφικού 
Οργανισμού Επικουρικής 
Ασφαλίσεως και 
Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ), 
στα ιατρεία της Ορμινίου 38, 
Ιλίσια, σε συνεργασία με το 
συνεργείο του Νοσοκομείου 
«Η ελπίς».
Επειδή το αίμα σώζει ζωές 
και οι ανάγκες σε αυτό είναι 
συνεχείς...

ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ J k
ΝΕΡΟΥ Λ W k

(ο ε εκατ κυβικά)ΧΟΕΣ ΠΕΡΥΣΙ 1985
803,44 509,51 1.145,5

Πηγή: ΕΥΔΑΠ

στο ΙΝ ΤΕΡΝΕΤ
Γ Ι Α  Ν Α  Ε Ι Σ Τ Ε  Π Α Ν Τ Α  Σ Υ Μ Δ Ε Δ Ε I I  Ε Ν Ο 1 
_______________ Μ Ε Τ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α ______________

ηλεκτρονική διεύθυνση:
w w w .e n e t.g r

ι

http://www.enet.gr


Κινήσεις της
επόμενης
μέρας

ν κ ά π ο ιο ς 
παρατηρήσει τα 

ονόματα αυτών που 
εκλέχθηκαν στη νέα 
Κεντρική Επιτροπή του 
ΠΑΣΟΚ, αλλά και 
εκείνω ν που δεν 
κατάφ εραν να 
εκλεγούν, βγάζει 
σημαντικά 
συμπεράσματα. Και 
αυτά συνοψίζονται σε 
μια φ ρά σ η  «Το 
ΠΑΣΟΚ αλλάζει». Νέα 
πρόσω πα  στο 
προσκήνιο ,

αποκλεισμός παλιώ ν που 
δέσποσαν για  αρκετά  χρόνια  
και σημαντική αλλαγή 
συσχετισμώ ν όσον α φ ο ρ ά  την 
εκπροσώ πηση τάσεω ν είνα ι 
μερ ικά  μόνο στοιχεία  από  μια 
πρόχειρη ... χαρτογράφ ηση  ίω ν  
μελώ ν της Κεντρικής 
Επιτροπής. Ισω ς οι αλλαγές 
αυτές να  χρεω θούν στα θετικά 
του κυβερνώ νιος κόμματος, 
ίσ ω ς όχι. Ο χρό νο ς  είνα ι ο 
μόνος που θα  δείξει τι 
σημαίνουν ο ι αλλαγές αυτές.
Ω ς τότε ο ι εξελίξεις τρέχουν 
και μ α ζί μ ’ αυτές και οι 
υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. 
Η δη τα κομματικά  επιτελεία 
αναπροσαρμόζουν τ ις  τακτικές 
τους, α φ ο ό  π ια  βρίσκονται σε 
νέα δεδομένα. Και οι 
α ναπροσαρμογές αυτές 
φαίνοντα ι και από  τον τρόπο 
με τον οπο ίο  τα άλλα κόμματα 
υποδέχθη κα ν την εκλογή 
Σημίτη και στην πρ ο εδρ ία  του 
Κ ινήματος.

Μ ουδιασμένη η ηγεσία
της Ρηγίλλης, αλλά 

όρκο δεν  παίρνουμε π ω ς και η 
άλλη ισχυρή τάση στο κόμμα 
της Ν.Δ. αισθάνεται έτσι. 
Πάντως, εκτός του 
μουδιάσματος οσμίζονται και 
εκλογές στη Ρηγίλλης και γ ι’ 
αυτό σήμερα κάνει την 
παρθενική της συνεδρίαση η 
επιτροπή εκλογικού αγώ να του 
κόμματος. Ο Αντ. Σαμαράς, 
σε ανοιχτή συγκέντρωση της 
Π ολιτικής Α νοιξης στον 
Βύρωνα, ούτε λίγο ούτε πολύ 
χαρακτήρισε τον Κ. Σημίτη ω ς 
προϊόν διαπλεκομένω ν 
συμφερόντω ν ! Η χεί παράξενο 
ίσω ς, αλλά κά π ω ς έτσι το είπε. 
Οσο για  την παραδοσ ιακή 
Αριστερά, σ ’ αυτήν δεν 
παρατηρήθηκαν έντονες 
αντιδράσεις. Το ΚΚΕ μίλησε 
για αλλαγή προσώ πω ν, αλλά 
όχι και αλλαγή πολιτικής, ενώ  
ο ΣΥΝ είπε ότι «το ζητούμενο 
είναι η προοδευτική πορεία». 
Θ α συμφω νήσουμε στο 
ζητούμενο...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΑΑΚΗΣ

Αιχμές Πάγκαλου 
για τη Βρετανία

Επίσκεψη γνωριμίας στην Αθήνα έκανε χθες ο νέος εκπρόσωπος 
του γ. γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Χαν Σουνγκ Χο, ο 
οποίος συναντήθηκε με τον Θ. Πάγκαλο. Ο κ. Χαν ανέφερε ότι αυ
τή τη στιγμή δεν υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες για τη λύση του θέ
ματος, αλλά ελπίζει ότι οι επισκέψεις του σε Αθήνα, Αγκυρα και 
Λευκωσία θα συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Απαντώντας 
σε σχετική ερώτηση, ο κ. Πάγκαλος ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν 
επιθυμεί να αναλάβει το ρόλο του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης για το Κυπριακό, ο ειδικός απεσταλμένος της Βρετανίας, 
πρέσβης κ. Χαν. Και αυτό, γιατί, όπως είπε ο Θ. Πάγκαλος, η Βρε
τανία προσπαθούσε να αποτρέψει ή να συρρικνώσει στο ελάχιστο 
κάθε πρωτοβουλία της Ε. Ενωσης για τη λύση του Κυπριακού.
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ΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ήταν τα κουκιά και παιζόταν η διαφορά. Διαψεύδει 
το περιβάλλον του πρωθυπουργού εκλογές, ανασχηματισμό, αποκλεισμούς

Eixe Kprtti «Μ  πριν
η εκλογή m «  Inuitn

Tou ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Η φράση «τώρα 
αρχίζουν τα 
δύσκολα», που είχαν 

για «ψωμοτύρι» οι 
συνεργάτες του 
πρωθυπουργού χθες, μια 
μέρα μετά τη νίκη του στο 
συνέδριο, αποδίδει 
ακριβώς την εικάνα που 
επικρατεί στην 
κυβέρνηση, αλλά και σε 
μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ.

Φυσικά, ο πρωθυπουργός 
και όλοι όσοι συμπορεύθηκαν 
μαζί του δεν κρύβουν την ικα
νοποίησή τους, αλλά η ευφο
ρία έχει ήδη αρχίσει να κατα
λαγιάζει και να δίνει τη θέση 
της στην περίσκεψη εν όψει 
των σοβαρών προβλημάτων 
που έχει ν’ αντιμετωπίσει. Με 
τη σκέψη σ’ αυτά, ο πρωθυ
πουργός δεν σκοπεύει επί του 
παρόντος να ενθαρρύνει σενά
ρια, είτε εκλογολογίας είτε 
ανασχηματισμού.

Κόντρα 
ατο ρεύμα

«Ο Σημίτης δεν σκοπεύει 
να ακολουθήσει την πεπατη- 
μένη, που θέλει ύστερα από 
κάποια πετυχημένη εκλογική 
διαδικασία να γίνεται ανασχη
ματισμός ή να κάνουμε εκλο
γές» έλεγαν χθες οι συνεργά
τες του. Και ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Δ. Ρέππας το ξε
καθάρισε δημοσίως: «Το τε
λευταίο που απασχολεί τον 
πρωθυπουργό είναι θέμα αλ
λαγών στην κυβέρνηση» είπε. 
Επίσης, επανέλαβε τη γνωστή 
κυβερνητική θέση ότι οι εκλο
γές θα γίνουν στο τέλος της τε
τραετίας. Την ίδια άποψη εξέ- 
φρασαν σε δηλώσεις τους η 
υπουργός Ανάπτυξης Βάσω 
ΙΙαπανδρέου και ο Κ. Σκανδα- 
λίδης.

Οι συνεργάτες του πρωθυ
πουργού υποστήριζαν χθες ότι 
η νίκη του στο συνέδριο έχει 
μεγαλύτερη αξία διότι «πήγε

κόντρα στο ρεύμα», Και απο
κρούουν την άποψη ότι οφεί
λεται σε «εκβιαστικά διλήμμα
τα», όπως ισχυρίστηκαν οι 
εσωκομματικοί του αντίπαλοι. 
Αν συνέβαινε αυτό -έλεγαν- 
θα απέδιδε μόνο στην εκλογή 
προέδρου, ενώ η νίκη του Κ. 
Σημίτη αποτυπώνεται και στη 
σύνθεση της νέας Κεντρικής 
Επιτροπής.

Οπως έλεγαν οι άνθρωποι 
του πρωθυπουργού, «αυτά τώ
ρα τελείωσαν» και στόχος του 
είναι «η αναμόρφωση του 
κόμματος και η διεύρυνση των 
πολιτικών ορίων του». Πρό
σθετον ότι θα γίνει ανασύνθε
ση των οργάνων, αλλά χωρίς 
αποκλεισμούς, και θα δημι- 
ουργηθεί νέα ηγετική ομάδα.

Στο ίδιο πνεύμα μίλησε χθες 
και η Βάσω Παπανδρέου, η 
οποία είπε ότι το μήνυμα του 
συνεδρίου ήταν «συλλογικό 
ΠΑΣΟΚ χωρίς αποκλει
σμούς». Αποδοκίμασε, μάλι
στα, δηλώσεις ορισμένων στε
λεχών (π.χ. Β. Κεδίκογλου) για 
παραιτήσεις υπουργών που τά
χθηκαν εναντίον του κ. Σημίτη 
στο συνέδριο.

«Είναι ακραίες απόψεις που 
έγιναν στο κλίμα του συνεδρί
ου και τώρα πρέπει να σταμα
τήσουν» είπε.

Παρασκευή 
η νέα κ.Ε.

Η νέα Κεντρική Επιτροπή 
του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει

την Παρασκευή για να εκλέξει 
το νέο Εκτελεστικό Γραφείο. 
Η πλευρά Σημίτη θεωρεί ότι 
στο όργανο αυτό θα εκπροσω
πηθούν όλες οι τάσεις, θα συμ- 
μετάσχουν όλα τα επιφανή 
στελέχη, αλλά και στελέχη της 
νεότερης γενιάς.

Μεταξύ των τελευταίων που 
θα προταθούν είναι ο Στ. Μά
νικάς, ο Χρ. Πρωτόπαπας, η 
Αννα Διαμαντοπούλου κ.ά., 
ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα 
επανέλθουν η Βάσω Παπαν
δρέου και ο Θ. Πάγκαλος.

Η πλευρά Σημίτη θεωρεί βέ
βαιη τη συμμετοχή των Α. Τσο- 
χατζόπουλου και Γερ. Αρσένη, 
ενώ γραμματέας θα είναι και 
πάλι ο Κ. Σκανδαλίδης, ο 
οποίος συναντήθηκε χθες με 
τον πρωθυπουργό και πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Σημίτης θα δώσει ιδιαί
τερο βάρος στη λειτουργία της 
επταμελούς Πολιτικής Γραμ
ματείας του Ε.Γ., που θα απο- 
τελέσει τη νέα ηγετική ομάδα. 
Σ ’ αυτή θεωρείται βέβαιο ότι 
θα συμετέχουν, πλην του κ. Ση
μίτη, οι Α. Τσοχατζόπουλος, 
Γερ. Αρσένης, Κ. Λαλιώτης, 
Απ. Κακλαμάνης, Κ. Σκανδα
λίδης, ενώ την άλλη θέση μπο
ρεί να καταλάβουν στελέχη 
όπως η Βάσω Παπανδρέου, ο 
Γιώργος Παπανδρέου, ο Π. 
Αυγερινός κ.ά.

Σιγουριά 
για τη νίκη

Μια μέρα μετά τη λήξη του 
συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ,. όλα 
τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Κ. 
Σημίτης ήταν σίγουρος από 
πριν για το αποτέλεσμά του. 
Οπως, μάλιστα, έλεγαν χαρα
κτηριστικά κομματικά στελέχη, 
η έκβαση του συνεδρίου, του
λάχιστον σε ό,τι αφορά την 
εκλογή προέδρου, «δεν κρίθη- 
κε στην αίθουσα του Ολυμπια
κού Σταδίου, είχε κριθεί από 
πριν».

Αυτό σημαίνει, κατά τις 
ίδιες εκτιμήσεις, ότι η πλειο- 
ψηφία των συνέδρων που είχε 
εκλεγεί είχε αποφασίσει ότι ο

κ. Σημίτης έπρεπε να εκλεγεί 
και στη θέση του προέδρου 
του κόμματος και με αυτή τη 
δέσμευση είχαν εκλεγεί από 
την κομματική βάση.

Ετσι, σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες, οι επιτελείς του 
κ. Σημίτη γνώριζαν εκ των 
προτέρων ότι τουλάχιστον 
2.500 (που μπορεί να έφταναν 
και τις 2.700) σύνεδροι ήταν 
«σίγουροι ψήφοι» για τον 
πρωθυπουργό.

«Αυτό που παιζόταν στο συ
νέδριο -εξηγούσαν- δεν ήταν η 
νίκη αλλά η διαφορά και σ’ αυ
τή συνέβαλαν διάφοροι παρά
γοντες, όπως οι ομιλίες των 
Γιώργου Παπανδρέου (θετικά) 
και Κώστα Λαλιώτη (αρνητι
κά), η κατηγορηματική θέση

του κ. Σημίτη ότι θα παραιτηθεί 
από πρωθυπουργός αν δεν ε
κλεγεί κ.ά.

Τα αριθμητικά δεδομένα, 
λοιπόν, ήταν γνωστά και ευνο
ούσαν τον πρωθυπουργό. 
Αλλά, πέραν αυτών, ο κ. Σημί
της είχε υπέρ αυτού άλλα δυο 
μεγάλα επιχειρήματα:

1. Οτι η δική του εκλογή α
πέτρεπε τη δημιουργία κυβερ
νητικής κρίσης. Και

2. Οτι η εκλογή του και στη 
θέση του προέδρου του κόμμα
τος τον καθιστούσε αδιαφιλο
νίκητο ηγέτη του κόμματος, ο 
οποίος αποτελεί τον ισχυρότε
ρο αντίπαλο της Ν.Δ. του κ. 
Εβερτ στις εκλογές.

Απολαύστε δροσιά το Καλοκαίρι 
Φτιάξτε το δικό σας ΚΛΙΜΑ με 
ΚΛΙΜ ΑΤΙΣΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΣΕΙΣ
ΒΟΛΗ

(με συναλλαγματικές)

N a t io n a l
CS-970 Ιαπωνίας 
9000 12000 BTU h 
ψύξη-θέρμανση 
□ συρμ. χειριστήριο

FUJITSU 
O C E N E R D L
ASG-12RK 
11200/13500 BTU/h 
ψύξη-θέρμανση 
Ιαπων. κατασκευής 
ασύρμ. χειριστήριο

16.600

SASYO
SAP-KC125 
11600/13300 BTU/h 
ψύξη-θέρμανση 
ασύρμ. χειριστήριο

DYNAMIC
GF-9RE Ιαπωνίας 
9000/11000 BTU/h 
ψύξη-θέρμανση 
ασύρμ. χειριστήριο

13.600το μήνα
12000/13500 BTU/h

15.1 00το μήνα

*
H I T A C H I
RAS-5101 
0700 10240 BTU/h 
ψύξη-θέρμανση 
ασύρμ. χειριστήριο 
Fuzzy Logic

15.500
το μήνα

► Τηλεψ ω νείσ τε  μα ς Τ Ω Ρ Α  ή επισκεφ θείτε μας γ ια  να σας προτείνουμε 
τη ν  πιο σ ω σ τή  λύ σ η  γ ια  ένα  Δ ρ ο σ ε ρ ό  Καλοκαίρι.

► Ε Τ Ο ΙΜ Ο Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Σ  όλες  οι μονάδες από 7000 - 24000 Β Τ υ .
► Δ ε κ τέ ς  ό λε ς  οι πιστω τικές κάρτες (εκτός Ο ΙΝ Ε Ρ β -Ο ΙΤ Υ -Α Ι-Ρ Η Α ) 

με μηνιαίες δό σεις  Χ Ω Ρ ΙΣ  Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Β Ο Λ Η
► Μ Ε Λ Ε Τ Η -Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Α Μ Ε Σ Η  α πό ειδικευμένους ψυκτικούς.

Δ Ω Ρ Ο  Η  Ε Γ Κ Α Τ Α Χ Τ Α :

M A R K E T S
Β. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πατησίων 49 & Αβέοωα» 1 (Εναντι Πολυτεχνείου) 

' Τηλεφ. Κέντρο:



01 ΤΟΥΡΚΟΙ 
ΕΠΙΑΣΑΝ 
3 ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Του ανταποκριτή μας 
ΑΡΗ ΑΜΠΑΤΖΗ

Τρεις Ελληνες 
συνέλαβε χθες η 
τουρκική αστυνομία 
κατά τη διάρκεια 
συγκέντρωσης έξω  
από τις φυλακές 
Μπαϊράμπασα της 
Κωνσταντινούπολης, 
όπου είχαν 
συγκεντρωθεί 
συγγενείς 
κρατουμένων και 
ξένες
αντιπροσωπείες.
Η αστυνομία 
συνέλαβε τους 
Δημήτρη 
Χατζηπαναγιώτη, 
δικηγόρο του 
Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών, τη σύζυγό 
του καθηγήτρια 
Κανέλα Χανιά- 
Χατζηπαναγιώτη και 
την εκπρόσωπο του 
Συνασπισμού 
Μαγδαληνή 
Σπηλιοπούλου. Η 
αστυνομία, στις 
έντεκα το πρωί, 
διέλυσε τη 
συγκέντρωση που 
χαρακτήρισε 
παράνομη και 
συνέλαβε επτά άτομα, 
μεταξύ των οποίων 
ήταν και οι τρεις 
Ελληνες, τους 
οποίους οδήγησε στο 
τμήμα αλλοδαπών.
Στο τμήμα έσπευσε 
και εκπρόσωπος του 
ελληνικού προξενείου 
στην
Κωνσταντινούπολη. 
Οπως έγινε γνωστό, 
οι τρεις Ελληνες 
πρόκειται να 
απελαθούν.
Εδώ και αρκετό καιρό 
το θέμα της 
κατάστασης των 
κρατουμένων γίνεται 
αντικείμενο 
συγκεντρώσεων και 
διαμαρτυριών, ειδικά 
στην Πόλη και στην 
Αγκυρα. Ειδικά στην 
Πόλη, κάθε Σάββατο, 
μία ομάδα από 
συγγενείς 
κρατουμένων 
επιχειρεί να 
συγκεντρωθεί στην 
κεντρική οδό του 
Πέρα ως ένδειξη 
διαμαρτυρίας για τις 
συνθήκες που 
επικρατούν στις 
φυλακές. Κάθε φορά 
όμως η προσπάθειά 
τους δεν βρίσκει το 
στόχο της, αφού 
πάντα τους περιμένει 
πολύ ισχυρή 
αστυνομική δύναμη η 
οποία συλλαμβάνει 
όποιον περνά εκείνη 
τη στιγμή από το 
σημείο εκείνο. Κατά 
τη διάρκεια του 
συνεδρίου Χάμπιτατ 
για το περιβάλλον, 
είχαν συλληφθεί στο 
ίδιο σημείο και ξένοι 
σύνεδροι, για να 
αφεθούν όμως στη 
συνέχεια ελεύθεροι.

ΠΟΙΟΙ μπαίνουν και ποιοι απέτυχαν στο καθοδηγητικό όργανο του ΠΑΣΟΚ. Κό
αποδυναμώθηκαν οι κεντρώοι

Η Κ.Ε. ίων νέων και ίων
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Τ ο μετά τον Ανδρέα 
Παπανδρέου ΠΑΣΟΚ 
έχει σαφώς 

διαφορετική όψη. Το 
συνέδριό του ανέδειξε 
πρόεδρό του τον Κώστα 
Σημίτη, ο οποίος δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως ο 
αυθεντικότερος 
εκφραστής της 
«συνέχειας».

Και η σύνθεση της νε'ας Κε
ντρικής Επιτροπής του δείχνει 
ότι οι συσχετισμοί άλλαξαν και 
ότι το «νε'ο ΠΑΣΟΚ», που προ
βάλλει ο νε'ος πρόεδρός του, α- 
ποτυπώνεται τουλάχιστον στο 
επίπεδο των προσώπων.

Ο κ. Σημίτης διαθε'τει σαφή 
υπεροχή στη νε'α Κεντρική Επι
τροπή. Από τα 150 με'λη της, 
τουλάχιστον 80 εντάσσονται 
στο λεγόμενο «εκσυγχρονιστι
κό μπλοκ». Η σημασία του γε
γονότος αναδεικνύεται καλύτε
ρα αν ληφθεί υπόψη ότι στην α- 
πελθούσα Κ.Ε. η πλευρά αυτή 
δεν διέθετε περισσότερα από 
40 (στην καλύτερη περίπτωση) 
μέλη, ενώ κυριαρχούσε η πτέ
ρυγα των «κομματικών», «προ
εδρικών» και άλλων ομάδων με 
περισσότερα από 100 μέλη.

Βεβαίως, τα περισσότερα η
γετικά και ιστορικά στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν και 
στη νέα Κ.Ε. Εχει επέλθει, ό
μως, σημαντική ανανέωση, που 
εκφράζεται είτε με τον απο
κλεισμό γνωστών στελεχών είτε 
με την είσοδο νέων και παντε
λώς αγνώστων. Οι τελευταίοι α
νήκουν, στη συντριπτική πλειο- 
ψηφία τους, στην πτέρυγα των 
«εκσυγχρονιστών».

Καταποντισμός 
του Αροένπ

Από τη μελέτη της νέας σύν
θεσης της Κ.Ε. προκύπτουν τα 
εξής:
•Αποδυναμώθηκε η ομάδα του 
Γερ. Αρσένη. Εκλέχτηκε μόνο η 
Νόρα Κατσέλη, ενώ έμειναν έ
ξω στενοί συνεργάτες του όπως 
οι Δ. Μπέης, Δ. Πιπεργιάς, 
Μαν. Μπεντενιώτης, Στ. Σπά
θής και γνωστά στελέχη της ε-

0  Σημίτης διπλάσιασε τον αριθμό των μελών που 
ήλεΥχε στην Κ.Ε.

Εναγκαλισμός παλιών συντρόφων. Ο Ακης μπαίνει έτσι κι αλλιώς 
στην Κεντρική Επιτροπή

Ο Αρσένης 
εξελέγη μεν, 
αλλά εξέλεξε 
μόνο έναν (μία) 
ακόμη στην Κ. 
Επιτροπή. 
Εχασε όλα τα 
υπόλοιπα 
στελέχη του

πιρροής του, όπως οι Στ. Παπα- γακόπουλος κ.ά.
θεμελής, Ν. Ακριτίδης, Π. Κρη- Συνεργάτες του κ. Αρσένη έ-
τικός, Π. Ζακολίκος, Δ. Γεωρ- .  λεγαν ότι ασφαλώς ο υπουργός

Αμυνας είναι στενοχωρημένος 
από το γεγονός, πρόσθετον ό
μως ότι αυτό αποδεικνύει πως ο 
ίδιος «δεν έκανε συμφωνίες ού
τε μπήκε στη λογική των λι
στών». Είναι, όμως, γεγονός ότι 
οι άνθρωποι του κ. Αρσένη δεν 
υποστηρίχθηκαν επαρκώς από 
το μηχανισμό του Α. Τσοχατζό- 
πουλου και γ ι’ αυτό απέτυχαν.
•  Αντίθετα, ο ίδιος μηχανισμός 
υποστήριξε πολύ καλά την ομά
δα των λεγάμενων προεδρικών, 
με εξαίρεση τον Γ. Λιάνη, ο ο
ποίος δεν εκλέχτηκε. Εκλέχτη
καν, όμως οι Γ. Παναγιωτακό- 
πουλος, Μιχ. Καρχιμάκης, Π. 
Λάμπρου, Σ. Βαλυράκης, Γ. 
Κατσιφάρας, Αντ. Λιβάνης, Δ. 
Κρεμαστινάς, Ν. Αθανασάκης, 
Κ. Παπούλιας, Ν. Σηφουνά- 
κης, Τηλ. Χυτήρης.
•Απέτυχαν να εκλεγούν γνω
στά στελέχη, όπως ο υφυπουρ
γός Γ. Μωράΐτης, οι πρώην υ

πουργοί I. ΙΙοττάκης (και οι 
δυο υποστήριξαν τον Α. Τσοχα- 
τζόπουλο) και Γ.-Α. Μαγκάκης, 
ο οποίος υποστήριξε στην πρω
θυπουργία τον κ. Σημίτη, αλλά 
στην πορεία άλλαξε στάση και 
τάχθηκε με τον κ. Τσοχατζό- 
πουλο.
•  Αποδυναμώθηκε πολύ η ομά
δα των κεντρώων, η οποία ου
σιαστικά εκπροσωπείται από 
τον I. Χαραλαμπάπουλο, καθώς 
απέτυχαν να εκλεγούν στελέχη 
όμως ο Λ. Βερυβάκης, ο Π. 
Κρητικός κ.ά.
•  Δεν εξελέγη ούτε αναπληρω
ματικός ο βουλευτής Χρ. Μα- 
γκούφης, ο οποίος είχε αποκα- 
λέσει «πολιτικό νάνο» τον πρω
θυπουργό.
•  Επανεκλέχτηκαν με άνεση 
γνωστά «ανεξάρτητα» στελέχη 
όπως οι Ευάγγ. Βενιζέλος, Αν. 
Πεπονής (υποστήριξαν, πά-

Καταποντισμός στελεχών της Θεσσαλονίκης
Θ ΕΣΣΑ ΛΟ Ν ΙΚ Η
Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑΠΗ

ΚΑΙ δεύτερο... πένθος μέσα σε μια 
βδομάδα για το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονί
κης, που οι περισσότεροι εκπρόσωποί 
του «έπεσαν» στις εκλογές για την ανά
δειξη μελών στην Κεντρική Επιτροπή 
του κόμματος. Τέταρτος απ’ το τέλος, 
στη θέση 177 με μόλις 503 σταυρούς, ο 
γραμματέας της νομαρχιακής Α ' Θεσ
σαλονίκης, «της μεγαλύτερης οργάνω
σης του ΠΑΣΟΚ σ’ όλη τη χώρα», Κώ
στας Μαμέλης. Και στη θέση 169 με 544 
σταυρούς, ο δημοφιλέστερος ίσως βου
λευτής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Στέ
λιος ΙΙαπαθεμελής.

Για «ένταση που δίχασε το κόμμα» 
έκανε λόγο ο κ. Παπαθεμελής. Ωστόσο, 
«θέλει να πιστεύει ότι αυτά τα διεστώτα 
έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα 
να επανασυνδεθούν μεταξύ τους», όπως

δήλωσε στο Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων.

«Επικράτησαν οι σκληρές γραμμές; οι 
λίστες», είπε. «Βρεθήκαμε ανάμεσα σε 
συμπληγάδες και ήταν αδύνατον να επι
βιώσουμε, όσοι δεν ήμασταν σε καμιά 
λίστα», πρόσθεσε ο βουλευτής που δεν 
μπορεί να... κατηγορηθεί ούτε ως «φιλο- 
σημιτικος» ούτε ως «υποστηρικτής» του 
Ακη.

Ωστόσο, Μαμέλης και Παπαθεμελής
δεν ήταν οι μόνοι της οργάνωσης Θεσ
σαλονίκης του ΠΑΣΟΚ που καταποντί- 
σθηκαν. Ο πρώην υπουργός και γραμ
ματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ακριτίδης, του «κλί
ματος Αρσένη», εξελέγη πρώτος ανα
πληρωματικός, ενώ απέτυχαν «ονόμα
τα» του χώρου αυτού, όπως ο γενικός δι
ευθυντής της ΕΡΤ-3 Μιχάλης Αλεξαν- 
δρίδης (154ος με 630 σταυρούς) και η 
αντινομαρχίνα Πολιτισμού Χρύσα Αρά-

πογλου με πέντε σταυρούς περισσότε
ρους απ’ τον Αλεξανδρίδη στην 153η θέ
ση...

Η... τιμή του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης 
διασώθηκε πάντως απ’ τον Ευάγγελο 
Βενιζέλο, αρκετά αποστασιοποιημένο 
απ’ τον τοπικό κομματικό μηχανισμό, 
που κατέλαβε τη 12η θέση εξασφαλίζο
ντας 1.718 σταυρούς και απ’ τον Χάρη 
Καστανίδη, της ομάδας των «λοχαγών», 
που εξασφάλισε τη 14η θέση με 1.652 
σταυρούς. Καλή εμφάνιση έκανε και ο 
γραμματέας Β ' Θεσσαλονίκης του 
ΠΑΣΟΚ Κώστας Νικολάκαρος, που 
εξελέγη με 704 σταυρούς στη θέση 134 
σε σύνολο 150.

Και κανείς, βέβαια, δεν ξεχνά τον 
Θεσσαλονικιό Ακη Τσοχατζάπουλο και 
τον αγώνα που έδωσε: Το βράδυ της ψη
φοφορίας είχε την υποστήριξη όλων των 
Θεσσαλονικέων, ανεξαρτήτως κομματι

κής τοποθέτησης! Οσο κι αν φαίνεται 
οξύμωρο, δεν ήταν λίγοι οι Θεσσαλονι- 
κείς που είδαν στην αναμέτρηση Σημί- 
τη-Τσοχατξόπουλου έναν ακόμη αγώνα 
Νότου-Βορρά. Ή ... «Ολυμπιακού»- 
ΠΑΟΚ, όπου «πάλι μας έσφαξε η διαι
τησία - χώρια που είχαμε και τον άνεμο 
αντίθετο...».

Ή , όπως το είπε ο Στέλιος Παπαθε
μελής: «Το συνέδριο αισίως κατάφερε 
να εκλέξει τον πρόεδρό του». Κι αν 
εξαιρέσει κανείς εκείνη την ειρωνεία 
στο «αισίως» και στο «κατάφερε», δεν 
μπορεί παρά να σταματήσει στον «πρό
εδρό ΤΟΥ» - όχι «πρόεδρό ΜΑΣ».

Χθες τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη 
Θεσσαλονίκη ήταν κλειστά - ακόμη και 
οι πόρτες των ανελκυστήρων ήταν κλει
δωμένες. Μπορεί και να μην είχαν ακό
μη επιστρέφει οι σύνεδροι απ’ την Αθή
να...

λαφος για Αρσένη, βγαίνουν οι «προεδρικοί»,

αποκλειομενων

«¡¡Sga,.
Τα φώτα χαμήλωσαν, η αυλαία πέφτει. Το έργο τελείωσε

ντως, τον Α. Τσοχατζάπουλο), 
Μιχ. Χαραλαμπίδης κ.ά.

Πρώτες θέσεις
•  Πολλές πρώτες θέσεις κατέ
λαβαν στελέχη που υποστήρι
ξαν τον κ. Σημίτη (συνδικαλι
στές, «λοχαγοί» κ.ά.), ενώ «ε
κτινάχθηκε» στην 6η θέση (από 
την 41η) ο Μιλτ. Παπάίωάννου, 
το μέλος του Εκτελεστικού Γρα
φείου που σήκωσε το βάρος της 
υποστήριξης του Κ. Σημίτη όλο 
αυτό το διάστημα και αναδεί
χτηκε πόλος συνεννόησης των 
αντίπαλων ομάδων στο συνέ
δριο.
•  Την πρώτη θέση κατέλαβε ο 
Γιώργος Παπανδρέου, λόγω 
και της συναισθηματικής φόρτι
σης των ημερών και τη δεύτερη 
ο Κώστας Λαλιώτης, μολονότι 
κατά καιρούς είχε μπει στο στό
χαστρο και των δυο πλευρών. 
Στην περίπτωσή του δεν επιχει- 
ρήθηκε κανένας αποκλεισμός.
•  Εξελέγησαν 20 γυναίκες. Οι 
οκτώ κανονικά και οι υπόλοι
πες 12 με τη μέθοδο της «ποσό
στωσης». Δηλαδή, δεν ήταν μέ
σα στους 150 πρώτους αλλά «υ
περπήδησαν» άνδρες συναδέλ
φους τους για να συμπληρωθεί 
ο αριθμός των γυναικών που 
προβλέπει το καταστατικό. Εί
ναι οι: Αννα Καραμάνου, Ειρή
νη Λαμπράκη, Χρυσή Αράπο- 
γλου, Σούλα Ευθυμίου, Χρυ
σάνθη Κισκήρα, Ιωάννα Πανο
πούλου, Νότα Παπαδοπούλου, 
Τιτίνα Πανταζή, Μαριλίζα Ξε- 
νογιαννακοπούλου, Μαρία Κυ- 
πριωτάκη (μέλος του προηγού
μενου Ε.Γ.), Χρύσα Μανωλιά- 
Ραψομανίκη, Μαρία Φραγκια- 
δάκη.

Με την ίδα μέθοδο της «πο-

σόστωσης» εξελέγησαν και 
τέσσερις από τις οργανώσεις ε
ξωτερικού (Απ. Ανδρικάκης, Γ. 
Αγγελόπουλος, Δ. Κωνσταντι- 
νίδης, Β. Θεοδωρίδης).
•  Εξαιτίας της «ποσόστωσης» 
περιορίστηκαν σε θέσεις ανα
πληρωματικών στελέχη όπως οι 
Β. Τόγιας, Γ. Λιάνης, Δ. Μπέ
ης, Φ. Ιωαννίδης, Ν. Ακριτίδης, 
Μιχ. Αλεξανδρίδης, ενώ ακόμη 
πιο χαμηλά έμειναν οι Μ. Μπε
ντενιώτης, I. Ποττάκης, Γ. 
Μωράίτης κ.ά.

Οπως έλεγαν τα κομματικά 
στελέχη και των δυο πλευρών, η

σύνθεση της νέας Κεντρικής 
Επιτροπής απέδειξε ότι:
— Ηταν καλύτερα οργανωμέ
νος ο μηχανισμός της ομάδας 
των «εκσυγχρονιστών» και σ’ 
αυτό οφείλεται όχι μόνο η πλει- 
οψηφία τους σε αριθμό μελών, 
αλλά και το καλύτερο «πλασά
ρισμα» πολλών στελεχών αυτής 
της πλευράς. Επίσης, η ίδια 
πλευρά εξέλεξε πολλά νέα μέ
λη, άγνωστα έως σήμερα.
— Αντίθετα, ο πολυδιαφημισμέ
νος «μηχανισμός της Χαρίλαου 
Τρικούπη», ο οποίος ελεγχόταν 
απολύτως από τον Ακη Τσοχα- 
τζόπουλο, δεν τα κατάφερε τό

σο καλά. Οχι γιατί έχασε την 
πρώτη θέση σε αριθμό μελών, 
αλλά γιατί είτε δεν κατάφερε 
να εκλέξει στη νέα Κ.Ε. πολλά 
γνωστά στελέχη (αδυναμία) εί
τε απέκλεισε (λόγω εσωτερι
κών αντιθέσεων) άλλα, κυρίως 
της πλευράς Αρσένη.

Στις διαπιστώσεις αυτές στη
ρίζονται όσοι σήμερα υποστη
ρίζουν ότι η πλευρά Σημίτη, η ο
ποία προβάλλει στόχο το «νέο 
ΠΑΣΟΚ», ελέγχει πλέον και 
μεγάλο μέρος του κομματικού 
μηχανισμού και μένει να απο- 
δειχθεί αν θα εφαρμόσει όσα 
τόσα χρόνια διακηρύττει.

Ποιοι εκλέγονται 
στην Κ. Επιτροπή
Ι.ΤσοχατζόπουλοςΑ. 92. Εξαρχου Γ. 887
2. Παπανδρέου Γ. 2.394 93. ΓκεσούληςΝ. 880
3. Λαλιώτης Κ. 2.295 94. Παπούλιας Κ. 878
4. Παπανδρέου Β. 2.222 95. Μπάκουλης Ν. 875
5. Σκανδαλίδης Κ. 2.172 96. Σακελλίων Γ. 868
6. Αυγερινός Π. 2.075 97. Αδαμόπουλος Γ. 868
7. Πάπαϊωάννου Μ. 2.010 98. Χρυσοχοΐδης Μ. 865
8. Πάγκαλος θ. 1.855 99. Φλωρίδης Γ. 860
9. Χαραλαμπίδης Μ. 1.803 100. Μανιάτης Γ. 855

10. Κακλαμάνης Α. 1.793 101. Νιώτης Γ. 838
11. Αρσένης Γ. 1.790 102. Καρύδης Δ. 835
12. ΓιαννόπουλοςΕ. 1.778 103. Θωμά Μ. 828
13. Βενιζέλος Ε. 1.718 104. Κουλούρης Κ. 826
14. Παπουτσής X. 1.677 105. Αρσένη Μ. 820
15. Καστανίδης X. 1.652 106. Πανταγιάς Γ. 801
16. Μανίκας Σ. 1.643 107. Ζαμπουνίδης Ν. 801
17. Γείτονας Κ. 1.561 108. Μαγκριώτης I. 789
18. Τζουμάκας Σ. 1.547 109. Τζιόλας Λ. 788
19. Κοτσακάς Α. 1.547 110. Βλαχόπουλος Η. 782
20. Κανελλόπουλος Λ. 1.536 111. Παπαγεωργίου θ. 779
21. Δρυς Γ. 1.492 112. ΚόκκαςΒ. 772
22. Χαραλαμπόπουλος I. 1.488 113. Γερανίδης Β. 772
23. Ρέππας Δ. 1.478 114.ΧατζημιχάληςΦ. 765
24. Μπένος Σ. 1.469 115. ΒουνάτσοςΔ. 759
25. Πρωτόπαπας X. 1.453 116. Τσιόκας Θ. 758
26. Παπαντωνίου Γ. 1.436 117. Κεδίκογλου Β. 749
27. Μαλέσιος Ε. 1.422 118. Λωτίδης Λ. 747
28. Παπαδόπουλος Α. 1.413 119. ΛούσκοςΠ. 746
29. Δασκαλάκης Γ. 1.397 120. Καλογερόπουλος Δ. 746
30. Τσουκάτος Θ. 1.392 121. Νούσιος Β. 746
31. Αλευράς Α. 1.390 122. Σμπώκος I. 741
32. Παναγιωτακόπουλος Γ. 1.375 123. Παπαζώη Ελ. 740
33. Διαμαντοπούλου Α. 1.369 124. Βασιλακόπουλος Γ. 738
34. Νεονάκης Μ. 1.318 125. Κατσέλη Ν. 738
35. Φούρας Α. 1.314 126. Πάχτας X. 736
36. Μαντέλης Α. 1.296 127. Σηφουνάκης Ν. 734
37. Γιατρός Σ. 1.290 128. Καψής Γ. 722
38. Καρχιμάκης Μ. 1.281 129. Χυτήρης Τ. 720
39. Κατσιμπάρδης Γ. 1.275 130. Ζήση Ρ. 718
40. Πεπονής Α. 1.266 131. Χαρισιάδης Κ. 716
41. Πασχαλίδης Γ. 1.249 132. Τρικούκης Ε. 714
42. Ροκόφυλλος X. 1.246 133, Χρονόπουλος θ. 710
43. Σουλαδάκης I. 1.246 134. Δατσέρης I. 710
44. Αποστολίδης Λ. 1.228 135. Ανδρικάκης Α. 683
45. Παπαδέλλης Φ. 1.197 136. Καραμάνου Α. 662
46. Νικολάου Γ. 1.182 137. Λαμπράκη Ε. 644
47. Κατσανέβας Θ. 1.180 138. Αράπογλου X. 635
48. Αργύρης Β. 1.178 139. Ευθυμίου Σ. 615
4 9 .Λάμπρου Π. 1.162 140. Κίσκηρα X. 563
50. Σφυρίου Κ. 1.161 141. Πανοπούλου I. 548
51. Αντωνίου Τ. 1.158 142. Παπαδοπούλου Ν. 490
52. Κουτσούκος I. 1.144 143. Πανταζή Τ. 486
53. Αγραφιώτης Γ. 1.131 144. Αγγελόπουλος Γ. 485
54. Πετσάλνικος Φ. 1.120 145. Ξενογιαννακόπουλου Μ. 485
55. Δασκαλάκης Μ. 1.106 146. Κυπριωτάκη Μ. 470
56. Παππάς Τ. 1.106 147. Μανωλιά-Ραψομανίκη X. 470
57. Μπαλτάς Α. 1.078 148. Φραγκιαδάκη Μ. 469
58. Βαλυράκης I. 1.064 149. Κωνσταντινίδης Δ. 393
59. Σμυρλής-Λιακατάς X. 1.063 150. Θεοδωρίδης Β. 387
6 0 .Σταυρακάκης Μ. 1.062
61. Παπαγεωργίου θ. 1.057 Αναπληρωματικοί
62. Αγγέλου Λ. 1.052 1. Νικολακάρος Κ. 704
63. θωμάς Γ. 1.046 2. Τόγιας Β. 697
64. Οικονόμου Π. 1.040 3. Κρανιδιώτης Γ. 688
65. Ανωμερίτης Γ. 1.033 4. Τσερτικίδης Π. 687
66. θάνος Δ. 1.024 5. Μαδεμλής Ν. 686
67. Λουκάκης Μ. 1.008 6. Κοντόπουλος Η. 684
68. Κουσελάς Δ. 1.005 7. ΛιακόπουλοςΧ. 663
69. Κολιοπάνος Θ. 992 8. Λιάνης Γ. 661
70. Βερελής X. 990 9. Μπέης Δ. 661
71. ΠαπαδήμαςΛ. 989 10. Ιωαννίδης Φ. 654
72. Σωτηρλής Δ. 980 11. Παπαδημητρίου Γ. 652
73. Κατσιφάρας Γ. 980 12. Παπαδόπουλος Κ. 651
74. Βασιλακάκης Β. 969 13. Τζανακάκης Γ. 651
75. Σπυρόπουλος Ρ. 964 14. Μακρυπίδης Α. 646
76. Σαλαγιάννης Ν. 954 15. Ακριτίδης Ν. 641
77. Μπρακατσούλας Β. 951 16. Τσελέντης Γ. 638
78. Γ αϊτανίδης Δ. 936 17. Αλεξανδρίδης Μ. 630
79. Σουμάκης Σ. 931 18. Μπακιρτζής Κ. 624
80. Λιβάνης Α. 922 19. Βασιλικόπουλος Κ. 619
81. Γρίβας Γ. 915 20. Μπεντενιώτης Εμ. 614
82. Κρεμαστινάς Δ. 913 21. Ποττάκης I. 602
83. Πολυζωγόπουλος X. 913 22. Μωράΐτης Γ. 596
84. Χαραλάμπους I. 900 23. Λιόλιος Ν. 581
85. Τσακλίδης I. 899 24. Καλλίρης Κ. 575
86. ΤσούραςΑ. 896 25. Χωραφάς Ε. 575
87. Ανδριγιαννάκης Μ. 894 26. Χάιδος X. 574
88. Κατσαντώνης Δ. 891 27. Δήμου Σ. 445
89. Αθανασάκης Ν. 890 28. Σχοιναράκη-Ηλιάκη Ε. 416
90. Τσουκάτου Π. 888 29. Τσιμπίδα Β. 397
91. Παπαγιάννης Β. 888 30. Παπανδρέου Μ. 386
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Ο ΝΙΚΗΤΗΣ 
ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ 
ΣΤΟ ΒΗΜΑ
Θυμάσαι τη φράση του 
Μένιου Κουτσόγιωργα 
«οι δυνάμεις του φωτός 
ενάντια στις δυνάμεις 
του σκότους». Κανείς δεν 
τον μνημόνευσε στις 
τέσσερις μέρες του 
συνεδρίου. Υποτίθεται 
ότι εκεί βρίσκονταν οι 
ίδιες εκείνες δυνάμεις 
του φωτός έστω και 

προσπα
θώντας τώρα 
να εκσυγ
χρονιστούν. 
Σαν να ήταν ο 
θυρωρός που 
σε υποδεχόταν 
στην είσοδο, ο 
υπάλληλος του 
γραφείου. Δεν 
έμεινε ούτε 
μια σκόνη 
μέσα του έστω 
και αν πέθανε 
στο εδώλιο του 
ειδικού 
δικαστηρίου. 
Στο συνέδριο 
ωστόσο 
φώναζαν «το 
ΠΑΣΟΚ είναι 
εδώ, ενωμένο, 
δυνατό». 
Μπήκες μέσα 

^  στο κτίριο,
πέρασες από 

2* το Κέντρο
Τύπου,

Μ άνοιξες μια
γυάλινη πόρτα 
και

προχώρησες 
ανεμπόδιστα μέχρι τη 
μεγάλη αίθουσα: Εκεί 
που ήταν στημένο κάτι 
σα σκηνικό της εξουσίας, 
θα μπορούσες να ρίξεις 
μια βόμβα αν σε κατείχε 
η πυρωμένη θέρμη ενός 
αναρχικού επαναστάτη 
του περασμένου αιώνα. 
ΤΗ απλώς ενός 
ανθρώπου στα όρια της 
αντοχής του, που ήθελε 
να βγάλει κάτι κακό από 
μέσα του, σακατεμένου 
από λόγια που σύντριβαν 
τις πράξεις. Εχοντας 
αισθανθεί σ’ αυτή την 
πόλη τη μοναξιά των 
ανθρώπων, τη φτώχεια 
που πλησιάζει κάτω από 
τον αστερισμό των 
βορείων προαστίων (σ’ 
ένα δρόμο του Στρέφη ο 
μαρκαδόρος έγραφε: 
«Εχει ωραία μπαράκια σ’ 
αυτόν το σκατόκοσμο»). 
Στο βήμα ανεβαίνει με 
πρόσωπο Σφίγγας ο 
Κώστας Σημίτης νικητής 
και του κόμματος με 
54%: ξαναθυμάται λέξεις 
όπως σοσιαλισμός και 
πατριωτικός, με το μικρό 
κορμί του να 
ταλαντεύεται όπως κι ο 
ίδιος ταλαντεύεται 
ανάμεσα συνέχειας και 
ανανέωσης. Τι θα κάνει 
μ’ αυτό το υπόλοιπο 
46%; Ο Ακης υψώνει τα 
χέρια, συγχαίρει τον 
αντίπαλο του. Το πολύ 
μια πνοή πίκρας στο 
πρόσωπό του.
Το προηγούμενο βράδυ 
στην ταβέρνα της 
«Ξανθής» στου Στρέφη ο 
Γιάννης Μπανιάς με μια 
δράκα συντρόφων του 
τραγουδούν «Απόψε θα 
κάνει ξαστεριά».
Αγνωστο αν πρόσεξαν 
εκεί απέναντι το 
μαρκαδόρο: «Εχει ωραία 
μπαράκια σ’ αυτόν τον 
σκατόκοσμο». 

Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Α ΪΣΗ Σ

ΠΩΣ ΕΙΔΑΝ την εκλογή Σημίτη μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες

Σχόλια χωρίς κακία
Αγγλοι: Οι κάλπες 
δεν αποκλείονται
ΛΟ Ν ΔΙΝ Ο
Του ΜΠΑΜΠΗ ΜΕΤΑΞΑ

1 1  ε ανακούφιση δε'χθηκαν τη 
”  ΙΥ Ι νίκη του κ. Σημίτη οι Δυτι
κοί παρατηρητές», σημειώνει η 
Χέλενα Σμιθ της «Γκάρντιαν» 
στην ανταπόκρισή της από την 
Αθήνα. «Πολλοί» συνεχίζει «φο
βούνταν ότι, αν έχανε, η Ελλάδα 
θα έμπαινε σε περίοδο πολιτικής 
αναταραχής και μια νέα κυβέρνη
ση θα εγκατέλειπε γρήγορα το φι- 
λο-ευρωπαϊκό, εκσυγχρονιστικό 
πρόγραμμα του πρωθυπουργού».

Η «Γκάρντιαν» γράφει ότι στε
νοί συνεργάτες του κ. Σημίτη δεν 
απέκλειαν το ενδεχόμενο να πάει 
σε πρόωρες εκλογές για να ενι- 
σχύσει τη θέση του. «Πάντως», κα
ταλήγει η Σμιθ, «λίγοι παρατηρη
τές πιστεύουν ότι οι φατριαστικές 
διαμάχες θα σταματήσουν τώρα 
και αντίθετα είναι διάχυτη η εντύ
πωση ότι η ψηφοφορία στο συνέ

δριο σήμανε την αρχή του τέλους 
του ΠΑΣΟΚ».

«Το συνέδρι αφήνειτο ΠΑΣΟΚ 
χωρισμένο στα δυο - από τη μια 
πλευρά οι οπαδοί του πρωθυπουρ
γού, που θέλουν ένα πιο διαφανές, 
πιο δημοκρατικό και πιο αξιοκρα
τικό κόμμα και από την άλλη το 
στρατόπεδο Τσοχατζόπουλου, 
που νοσταλγεί τον κεντρικό έλεγ
χο και τις σχέσεις πατρωνείας της 
εποχής Παπανδρέου», γράφει 
στην «Ντέιλι Τέλεγκραφ» ο Μάλ- 
κολμ Μπράμπαντ.

Στους«Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» η 
Κέριν Χόουπ γράφει: «Σύμφωνα 
με τους αναλυτές, αν οι οπαδοί του 
κ. Τσοχατζόπουλου επιχειρήσουν 
να μπλοκάρουν τα σχέδια της κυ
βέρνησης για περικοπή των δαπα
νών και μείωση των θέσεων εργα
σίας στο Δημόσιο, ο κ. Σημίτης ί
σως αναγκασθεί να πάει στις κάλ
πες το φθινόπωρο.

Γ ερμανοί: 0  Γ ιώργος 
έδωσε τη νίκη

^ ι α  πρώτη φορά ο Ανδρέας δεν μπορεί να βοηθήσει το κόμμα 
' '  I  του», τιτλοφορείται δημοσίευμα της χθεσινής «Φρανκφούρτερ 
Αλγκεμάίνε» σχετικά με το συνέδριο τού ΠΑΣΟΚ και την εκλογή νέ
ου προέδρου. Στο ενυπόγραφο άρθρο αναφέρονται μεταξύ άλλων: 
«Δεν έγινε τελικά γνωστό, αν ο Παπανδρέου είχε να πει κάτι στο κόμ
μα του -το ίδιο που έφερε εκείνον και τους συναγωνιστές του στην 
εξουσία και αυτό που είχε διαμορφώσει σε προσωπικό του όργανο- 
και τι θα ήταν αυτό. Αυτό που έγινε φανερό, όμως, ήταν πως ως πρω
θυπουργός και κομματάρχης δεν είχε φροντίσει για ενδοκομματική τά
ξη».

«Η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου έφερε στο φως, για πρώτη 
φορά, την έκταση των διαφωνιών σχετικά με το κομματικό πολιτικό 
προφίλ και τις ηγετικές προσωπικότητες της μεταπαπανδρείκής επο
χής», συνεχίζει ο συντάκτης, «και ο Σημίτης έδειξε ότι δεν διαθέτει τί
ποτε από το απρόβλεπτο ύφος του μεγάλου σολίστα και γόητα Παπαν
δρέου, θεωρείται όμως ήρεμος, “μεταρρυθμιστής” και ηγετικό μυαλό».

Εκτός της παράθεσης των επιχειρημάτων των δύο κυρίων υποψη
φίων για την προεδρία, ο συντάκτης Χορστ Μπάσια αναφέρει, πως «η 
πλάστιγγα έγειρε αποφασιστικά προς την πλευρά τού Κ. Σημίτη, όταν 
ο Γιώργος ΙΙαπανδρέου υποστήριξε το αίτημά του για ένωση των αρ
μοδιοτήτων προεδρίας, κόμματος και πρωθυπουργίας. Αντιθέτως, η - 
μακροσκελής, γεμάτη πάθος και καταχειροκροτούμενη ομιλία του υπ. 
Περιβάλλοντος, Κ. Λαλιώτη, φάνηκε να εξουδετερώνει την ανωτέρω 
επίδραση». «Τελικά, οι σύνεδροι κατανόησαν την ευθύνη τους με τον 
συσχετισμό εκλογής προέδρου και επαπειλούμενης κυβερνητικής κρί
σης σε περίπτωση απώλειας του αγαπητού αυτού Ελληνα πολιτικού- 
με το ανάλογο αποτέλεσμα».

Πιο γοργούς ρυθμούς 
βλέπει π Κύπρος
Λ Ε Υ Κ Ω Σ ΙΑ

Του ανταποκριτή μας 
ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Ικανοποίηση έχει προκαλέσει 
στην Κύπρο και ιδιαίτερα στους 
κυβερνητικούς κύκλους ότι ο Κώ
στας Σημίτης παραμένει πρωθυ
πουργός, ύστερα από την απόφα
ση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Ο 
πρόεδρος Κληρίδης έχει εγκαθι- 
δρύσει με τον κ. Σημίτη μια στενή 
και ειλικρινή συνεργασία, η οποία 
πιστεύεται ότι θα μπει τώρα σε μια 
πιο στερεή βάση, αφού ο Κώστας 
Σημίτης παρουσιάζεται κυρίαρχος 
του παιχνιδιού και έτσι θα μπορέ
σει να προχωρήσει με πιο γοργούς 
ρυθμούς στην υλοποίηση του δόγ

ματος του ενιαίου αμυντικού χώ
ρου.

Ολες οι κυπριακές εφημερίδες 
πρόβαλαν χθες ως κύρια είδηση 
την εκλογή του Κ. Σημίτη. Οι τίτλοι 
των εφημερίδων είναι:

«Αγών»: Πανίσχυρος ο Σημίτης. 
Εξελέγη και πρόεδος του 
ΠΑΣΟΚ», «Αλήθεια»: Εχασε ο 
λαϊκισμός. Ο Σημίτης επεκράτησε 
των παλαιοκομματικών, «Θάρ
ρος»: Πρόεδρος ο Σημίτης. Εκκλη
ση για ενότητα στο Κίνημα, «Ση
μερινή»: Μαζί για την Ελλάδα, 
διεκήρυξε ο νικητής Κώστας Σημί
της, «Φιλελεύθερος»: Ο Σημίτης 
στο τιμόνι του ΠΑΣΟΚ, «Χαραυ
γή»: Επικράτηση Σημίτη. Κέρδισε 
την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

ΓΑΛΛΟΙ: 
ΔΥΣΚΟΛΕΣ 
01 ΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΙΣΙ
Της ΗΡΑΣ 
ΦΕΛΟΥΚΑΤΖΗ

Στην εκλογή του Κα'κττα 
Σημίτη ως προέδρου 

του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε 
με σύντομα ειδησεογρα- 
φικά σημειώματα ο γαλλι
κός Τύπος. Η εφημερίδα 
«Μοντ», σε ανταπόκριση 
από την Αθήνα με τον τίτ
λο «Ο Κωνσταντίνος Ση
μίτης διαδέχεται τον 
Ανδρέα Παπανδρέου 
στην ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ», γράφει ότι 
«στις εργασίες του Συνε
δρίου κυριάρχησαν οι 
σκληρές αντιπαραθέσεις 
που θα αφήσουν ίχνη 
στους κόλπους του κόμμα
τος.

Ο κ. Σημίτης θα έχει δυ
σκολίες στο να συγκε
ντρώσει τις διάφορες τά
σεις και να εκμοντερνίσει 
το κόμμα, που έχει βαθιά 
σημαδευτεί από την προ
σωπικότητα του Α. Πα
πανδρέου και την εθνικι
στική λαϊκιστική πολιτική 
του. Ο πρωθυπουργός κά- 
λεσε όλους τους σοσιαλι
στές οπαδούς του 
ΠΑΣΟΚ να «προχωρή
σουν από τη Δευτέρα όλοι 
μαζί ενωμένοι για τη νί
κη».

Η εφημερίδα «Λιμπε- 
ρασιόν», σε είδηση με τον 
τίτλο «Ο Σημίτης επικεφα
λής των Ελλήνων σοσιαλι
στών», αναφέρει ότι ο 
πρωθυπουργός Κ. Σημίτης 
εξελέγη πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ, σαν διάδοχος 
του Α. Παπανδρέου. Γίνε
ται έτσι, εκπληρώνοντας 
τα διπλά καθήκοντα του 
ηγέτη κόμματος και πρω
θυπουργού όπως ο προκά- 
τοχός του, ο ισχυρός άν- 
δρας της Ελλάδας».

Του ΚΥΡ

Ιταλοί: Οι σύνεδροι 
ψήφισαν με το νου
ΡΩΜΗ
Του ΛΑΚΗ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

Νίκησαν ο φόβος του κενού και ένας ώριμος πολιτικός ρεαλι
σμός. Το ΠΑΣΟΚ, που έμεινε ορφανό εδώ και μια εβδομάδα, 

πήρε προκλητικά το δρόμο της ανανέωσης. Μεταξύ του παρελθόντος 
και της πρόκλησης του μέλλοντος, διάλεξε το τελευταίο. Θα είναι ο Κ. 
Σημίτης, 60 χρονών, εκσυγχρονιστής που αποκαλείται “ο Κινέζος” για 
την αδιαταραξία του, που θα πάρει τη θέση του Παπανδρέου στην ηγε
σία του κόμματος». Ετσι αρχίζει την ανταπόκρισή του απ’ την Αθήνα ο 
Αντόνιο Φεράρι στην «Κοριέρε ντέλα Σέρα».

Σε ένα ιδιαίτερα θετικό άρθρο, παρατηρεί ότι στην πολυθρόνα του 
κόμματος κάθεται τώρα ένα άτομο, που ήταν μακριά απ’ τον Παπαν
δρέου. Παρότι αναγνώρισε στον εκλιπόντα ηγέτη το χάρισμα και τον 
αντικομφορμισμό, ο μικροκαμωμένος καθηγητής δεν άλλαξε ποτέ γνώ
μη και μάλιστα την τελευταία ΙΟετία δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του.

Ο κ. Σημίτης δεν ήθελε να γίνει όμηρος των πολιτικών του αντιπά
λων. Τελικά η πρόκληση: ή πρόεδρος ή παραίτηση, που ορισμένοι τον 
χαρακτήρισαν εκβιασμό, είχε αποτέλεσμα. Ο καθαρός τρόπος της σκέ
ψης του έπεισε πολλούς. Πρώτη φορά ανεπηρέαστοι απ’ τον Παπαν
δρέου, οι σύνεδροι παρασύρθηκαν απ’ το νου και όχι απ’ την καρδιά.

Οι δύο αντίπαλοι μέχρι το Σάββατο ήταν ισόπαλοι. Τρεις οι ομιλίες 
που ανέτρεψαν τις ισορροπίες. Μια πεπεισμένη υποστήριξη στο Σημί
τη έφθασε απ’ τον Γιώργο Παπανδρέου, που εντυπώσιασε τους συνέ
δρους. Επειτα η διαυγής δευτερολογία του πρωθυπουργού, που άγγι
ξε τις χορδές της πειθούς. Τέλος, η συγκινητική έκκληση, αλλά πολύ 
γενική και συναισθηματική του Τσοχατζόπουλου, που ανέτρεψε ορι
στικά τον προσανατολισμό των συναινέσεων.

Αγκυρα: Ιδια στάση 
σε θέση αναμονής
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο ΥΠ Ο Λ Η

Του ανταποκριτή μας 
ΑΡΗ ΑΜΠΑΤΖΗ

Η ΑΓΚΥΡΑ δεν σχολιάζει την ε
κλογή του Κώστα Σημίτη στην ηγε
σία του ΠΑΣΟΚ και κρατά στάση 
αναμονής, περιμένοντας την απά
ντηση της Αθήνας στην πρόταση 
διαλόγου, σύμφωνα με τον εκπρό
σωπο του τουρκικού υπουργείου 
Εξωτερικών Ομέρ Ακμπέλ, απο
κλειστικές δηλώσεις του οποίου 
δημοσιεύονται στο σημερινό ιρύλ- 
λο της «Τζουμχουριέτ».

Ο Τούρκος εκπρόσωπος, απα

ντώντας σε ερώτηση σχετικά με 
την «τάση του Κώστα Σημίτη για 
ήπια στάση απέναντι στην Τουρ
κία», είπε πως «αυτό αφορά δημο
σιεύματα του Τύπου» και ότι επι- 
σήμως «δεν μπορεί να σχολιαστεί 
το θέμα». Διευκρίνισε όμως ότι «η 
εκλογή του Κώστα Σημίτη δεν 
πρόκειται να αλλάξει τις τουρκι
κές θέσεις στα ελληνοτουρκικά 
θέματα». Η στάση αναμονής είναι 
αυτό που υπογραμμίζει ο Ακμπέλ. 
Τονίζει όμως ότι εξακολουθεί να 
ισχύει η πρόταση ελληνοτουρκι
κού διαλόγου που είχε κάνει στις 
24 Μαρτίου ο τότε πρωθυπουργός 
Μεσούτ Γιλμάζ.



i l  ο  Λ  ■ τ  I  κ  ή  7ΚΚΕ: ΚΟΜΜΑ
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΤΟ ΚΚΕ δεν εξέδωσε 
επίσημη ανακοίνωση για 
τα αποτελέσματα του 
συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Σε 
δήλωσή του ο Δ. Γόντικας, 
μέλος του Π.Γ. του ΚΚΕ, 
χαρακτήρισε το τελικό 
αποτέλεσμα «αποθέωση 
του εκβιασμού, της 
πολιτικής υποκρισίας και 
δημαγωγίας». Ο κ. 
Γόντικας παρατήρησε 
μεταξύ άλλων: 
«Αποδείχθηκε από το 
συνέδριο ότι το ΠΑΣΟΚ 
είναι κόμμα των μεγάλων 
συμφερόντων και ακόμα 
πιο χαρακτηριστικά, 
κόμμα κρατικοδίαιτο. Εδώ 
όπως εκβιάζουν το λαό 
στις εκλογές, έτσι 
εκβίασαν και τους 
συνέδρους. Φυσικά και οι 
σύνεδροι δεν είναι 
άμοιροι ευθυνών. Είναι 
δεδομένο το πολιτικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο 
καλείται να κινηθεί το 
ΠΑΣΟΚ, αυτό έχει 
προδιαγράφει από την 
Ε.Ε. και τους άλλους 
οργανισμούς. Και αυτό το 
έχουν αποδεχθεί από την 
πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και 
δεν αμφισβητείται. 
Επόμενα είναι δεδομένο 
αυτό το πλαίσιο και το 
έχουμε ζήσει, το ζούμε 
καθημερινά. Ακόμα είναι 
δεδομένη η υποστήριξη 
του κ. Σημίτη από το 
οικονομικό κατεστημένο 
και όχι μόνο το ελληνικό, 
αλλά από μεγάλες χώρες».

ΣΥΝ: ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΕ 4 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, με 
ανακοίνωση της Πολιτικής 
Γραμματείας παρατήρησε 
ότι το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε 
δημοκρατικά τη νέα 
ηγεσία του, επέμεινε 
όμως ότι «η συνολική 
αλλαγή του πολιτικού 
σκηνικού δεν εξαντλείται 
σε αλλαγές στο εσωτερικό 
των κομμάτων». Ο 
Συνασπισμός επιμένει ότι 
το μεγάλο ζητούμενο 
παραμένει η προοδευτική 
πορεία που χρειάζεται ο 
τόπος και προσδιορίζει 
τους τομείς δραστικών 
αλλαγών στην 
κυβερνητική πολιτική:
•  Κοινωνική δικαιοσύνη 
και ανάπτυξη στην 
Οικονομία.
•  Εκδημοκρατισμός και 
διαφάνεια στο πολιτικό 
σύστημα και το κράτος.
•  Στρατηγική και 
πρωτοβουλίες στην 
εξωτερική πολιτική.
•  Ποιότητα ζωής και 
φροντίδα στην 
καθημερινότητα του 
πολίτη.
Η ανακοίνωση καταλήγει 
με την επισήμανση ότι «η 
συνολική αλλαγή του 
πολιτικού σκηνικού δεν 
εξαντλείται σε αλλαγές 
στο εσωτερικό των 
κομμάτων. Αποτελεί 
ουσιαστική προϋπόθεση 
για να αντιστραφεί η 
πορεία παρακμής στην 
οποία καθήλωσε τη χώρα 
η πόλωση της 
δικομματικής εναλλαγής. 
Στην περίοδο που 
διανύουμε αναδεικνύεται 
η πρωταρχική ανάγκη της 
σύγχρονης δημοκρατικής 
Αριστερός των 
κοινωνικών κινημάτων και 
της οικολογίας». Ο 
πρόεδρος του ΣΥΝ 
απέστειλε λιτό 
συγχαρητήριο 
τηλεγράφημα στον Κ. 
Σημίτη.

ΕΒΕΡΤ, Μητσοτάκης, Σουφλιάς, Μάνος βλέπουν από διαφορετική οπτική γωνία 
τη νίκη του Σημίτη. Σε προεκλογική ετοιμότητα το κόμμα

καθένας έχει άλλη
εκιίμηοη οιη ΗΔ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ιχασμένες -ως συνήθως 
άλλωστε- είναι οι εκτιμήσεις 
στη Νέα Δημοκρατία όσον 

αφορά τις επιπτώσεις που θα έχει 
στο κόμμα τους η εκλογή του Κ.
Σημίτη στη θέση του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ.

Η Ρηγίλλης, σχεδόν μουδιασμένη α
κόμη, αναμένει τις πρώτες κινήσεις του 
πρώθυπουργου, ελπίζει σε ενδεχόμε
νες εσωκομματικές αντιδράσεις στο 
κυβερνών κόμμα, ενώ παράλληλα θέτει 
σε ετοιμότητα τον προεκλογικό της μη
χανισμό προβλέποντας εκλογές το φθι
νόπωρο.

Ακόμη, εκτιμά ότι η θετική για  τον Κ. 
Σημίτη εικόνα σύντομα θα αρχίσει να 
αλλάζει, αφού θα βρεθεί μπροστά σε ε
σωκομματικά αδιέξοδα, αλλά και σε 
σημαντικά προβλήματα (οικονομικά ή 
εθνικά).

Κερ6ισμένο
Από την άλλη πλευρά, στην Αραβα- 

ντινού, όπου και το επιτελείο του Κ. 
Μητσοτάκη, πιστεύουν ότι στην πα 
ρούσα φάση σε επίπεδο ενΑπώσεωντο 
ΠΑΣΟΚ βγήκε κερδισμένο από το συ
νέδριο και άρα αυτό που προέχει είναι 
να αντιπαρατεθεί η Ν.Δ. σε επίπεδο ι
δεολογικών επιχειρημάτων και να μην 
τίθεται το δίλημμα Εβερτ-Σημίτης.

Διάφορες, όμως, είναι και οι εκτιμή
σεις μιας σειράς από σημαντικά στελέ

χη του κόμματος της αξιωματικής αντι
πολίτευσης, με χαρακτηριστικότερα 
παραδείγματα τους Γ. Σουφλιά και Στ. 
Μάνο.

Ο πρώτος, σχολιάζοντας τα διαδρα
ματιζόμενα, αλλά και τα αποτελέσματα 
του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, παρατήρη
σε ότι «με μια μακρά ομολογουμένως 
δημοκρατική διαδικασία, αφού καθυ- 
βρίσθηκαν, εξέθεσαν την πολιτική μας 
ζωή, διχάσθηκαν και επανασυγκολλή- 
θηκαν, ρύθμισαν μια σοβαρή εκκρεμό
τητα διατηρώντας πολλά εσωκομματι
κά προβλήματα».

Οπως δε, πρόσθεσε ο κ. Σουφλιάς: 
«Ετσι, δεν είναι δυνατόν να κυβερνή
σουν και να δώσουν λύσεις στα μεγάλα 
και σύνθετα εθνικά προβλήματα. Είναι 
εθνική ανάγκη να  πάμε το ταχύτερο σε 
εκλογές».

Ο Στ. Μάνος από την πλευρά του χα
ρακτηρίζει καλό το συνέδριο, επιση

μαίνει ότι έγινε αντιπαράθεση σε επ ί
πεδο επιχειρημάτων, ενώ σχολιάζοντας 
την ομιλία Σημίτη βρίσκει αντιφάσεις. 
Συγκεκριμένα, κρίνοντας τις διαπιστώ
σεις Σημίτη για την Ελλάδα του ωχα
δερφισμού, της αρπαχτής και των κολ- 
λητών, της συναλλαγής και της διαφθο
ράς, ο κ. Μάνος είπε ότι είναι σωστές.

Ομως, όπως δήλωσε, επειδή «μόνη 
πολιτική με ελπίδα επιτυχίας είναι μια 
πολιτική συρρίκνωσης του κράτους και 
γενικότερης αποκρατικοποίησης», για 
να αντιμετωπίσει ο κ. Σημίτης τα προ
βλήματα που ο ίδιος διαπιστώνει πρέ
πει να έρθει σε σύγκρουση με τις συν
δικαλιστικές δυνάμεις και τα επιχειρη
ματικά συμφέροντα που εξέθρεψε το 
μεγάλο κράτος, που όμως συνιστούν 
και τη ραχοκοκαλιά του ΠΑΣΟΚ. «Γι’ 
αυτό άλλωστε στο συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ ήσαν παρόντες, συμμετείχαν 
και στήριζαν τον κ. Σημίτη οι επικεφα
λής όλων των συνδικαλιστικών οργα
νώσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέ
α».

περιοδείες
Πάντως, σήμερα το μεσημέρι επρό- 

κειτο να συνεδριάσει η επιτροπή εκλο
γικού αγώνα της Ν.Δ. με αντικείμενο 
την ενεργοποίηση του κόμματος για το 
πιθανό -όπως κρίνουν- ενδεχόμενο ε
κλογών. Στη συνεδρίαση αναμένεται 
να τεθούν από τον κ. Εβερτ οι στόχοι 
του κόμματος κάτω από τα νέα δεδομέ
να, ενώ πληροφορίες ανέφεραν πως ο 
πρόεδρος της Ν.Δ. προετοιμάζει περιο

δείες ανά τη χώρα.
Ο κ. Εβερτ, εν τούτοις, σε συγχαρη

τήρια επιστολή του προς τον πρωθυ
πουργό για την εκλογή του, τονίζει: 
«Αγαπητέ πρόεδρε, σε συγχαίρω θερ
μά για την εκλογή σου. Οπως γνωρί
ζεις τα προβλήματα που αντιμετωπί
ζει η χώρα είναι τεράστια και, ανεξάρ
τητα από τις ιδεολογικές ή πολιτικές 
θέσεις μας, χρειάζεται εθνική προσπά
θεια για την επίλυσή τους».

Εν τω μεταξύ, η προχθεσινή δήλωση 
Εβερτ για «πρωτοφανή και αποκαλυπτι
κά» φαινόμενα που συνέβησαν στο συ
νέδριο του ΠΑΣΟΚ, σχολιάσθηκε χθες 
από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. «Οι 
πρωτοφανείς και αποκαλυπτικές διαδι
κασίες για τις οποίες μίλησε ο κ. Εβερτ, 
είναι πραγματικά και αποκαλυπτικές για 
τη δημοκρατικότητα του κινήματος μας 
και πρωτοφανείς, αφού κανένα άλλο 
κόμμα στην πολιτική ζωή του τόπου δεν 
έχει τέτοια συνέδρια για τα οποία θα 
μπορεί να υπερηφανεύεται».

Κύκλοι της Ρηγίλλης, απαντώντας 
στον κ. Ρέππα, ανέφεραν πως «για τη 
Ν.Δ. η δημοκρατική εκλογή ηγεσίας γ ί
νεται από το 1980, ενώ το ΠΑΣΟΚ μό
νο πρόσφατα την έζησε. Μόνο γ ι’ αυτό 
μπορεί να εξηγηθεί η ανιστόρητη έπαρ
ση του κυβερνητικού εκπροσώπου».

Τέλος, σήμερα ο Μ. Εβερτ αναμένε
ται να συναντηθεί στη Ρηγίλλης με τον 
υπουργό Δικαιοσύνης Ε. Βενιζέλο. Τη 
συνάντηση ζήτησε ο κ. Εβερτ, προκει- 
μένου να συζητηθεί και το θέμα της ε
κλογής της νέας δικαστικής ηγεσίας.

Σαμαράς: Διατεταγμένη επιλογή των MME ο Σημίτης

Μ ια μέρα μετά τα γενέ
θλια της Πολιτικής 
Ανοιξης -έγινε τριών 

χρόνων στις 30 Ιουνίου- ο 
Αντ. Σαμαράς από την πλα
τεία  Ταπητουργείου στο Βύ
ρωνα δεσμεύθηκε να  «κρατή
σει ψηλά τη σημαία του ασυμ
βίβαστου επαναστάτη». Και 
να βοηθήσει στην προσπά
θεια  «να περάσει ο λαός από 
την απογοήτευση στην ελπί
δα, από τη φτώχεια στην προ
κοπή, από την αθλιότητα στο 
ήθος, από την εθνική νάρκω
ση στα ιδανικά της Πατρί
δας».

Καταφέρθηκε με πάθος κα
τά του οικονομικοπολιτικού 
κατεστημένου που, όπως είπε, 
στηρίζει το δικομματισμό και 
κατήγγειλε: «Με τα μέσα που 
διαθέτουν, φιμώνουν τη φωνή 
μας. Με τα χρήματα που ξο
δεύουν, φτιάχουν πλαστές δη
μοσκοπήσεις. Στήνουν γιγα- 
ντια ίες παραστάσεις, που τις 
βαφτίζουν συνέδρια και π α 
νεθνικές διασκέψεις. Και 
προσπαθούν πίσω από τις φα- 
νταχτερές κομματικές πασα
ρέλες να  κρύψουν αυτό που 
πράγματι είναι. Αυτό που ή-

ταν κ ι αυτό που θα είναι: 
Αποτυχημένοι και θλιβεροί 
μακιγιέρ της ψεύτικης εικό
νας. Της αφερέγγυας υπόσχε
σης. Και του κάλπικου οράμα
τος».

Σκληρός όσο ποτέ με τους ι
διοκτήτες των M M E που γενι
κώς «ονομάζονται διαπλεκό- 
μενα συμφέροντα», ο Αντ. 
Σαμαράς τόνισε: «Τα εξωθε- 
σμικά παρασκήνια έκριναν 
την εσωκομματική αναμέτρη
ση στο ΠΑΣΟΚ. Τους πραγ
ματικούς πολιτικούς ηγέτες 
τους αναδεικνύει η λαϊκή βού
ληση κι όχι οι δοκιμαστικοί 
σωλήνες μέσα στα γραφ εία  
του Μεγάλου Αφεντικού.

»Η νέα  διατεταγμένη επι
λογή των M M E και των προ- 
κατασκευασμένων δημοσκο
πήσεων Κ. Σημίτης) -η δεύτε
ρη μέσα σε λίγους μήνες- δεν 
έχει καμιά σχέση με τα συμ
φέροντα του τόπου και του 
λαού».

Ζήτησε εκλογές «εδώ και 
τώρα», όπως είναι και το πα 
λιό σύνθημα του Π ΑΣΟΚ λέ
γοντας: «κ. Σημίτη τις καθα
ρές λύσεις τις δίνει μόνο ο λα
ός».

Κι αμέσως έριξε το καρφί 
«το μήνυμα εσείς (κ. Σημίτη) 
το έχετε πάρει από αλλού.

Εκλογές και διανομή του πα
κέτου Ντελόρ δεν πάνε μαζί».

Προέβλεψε ότι η αυτοδυνα
μία είναι δύσκολη στις επόμε
νες εκλογές και ερμήνευσε ό
τι «τους πανικοβάλλει και 
τους τρομοκρατεί (τους ιδιο
κτήτες των M M E) η προοπτι
κή να  τεθεί τέρμα στις περ ί
φημες αυτοδυναμίες. Και μαζί 
μ’ αυτό και όλους εκείνους 
τους παράγοντες που δεί
χνουν τα οικονομικά τους 
συμφέροντα πάνω στο γνώρι
μο και απόλυτα ελεγχόμενο 
σκάφος του δικομματισμού».

Και απευθυνόμενος στους 
δυο αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ

και της Ν.Δ., είπε:
«Σας ρωτώ κ. Σημίτη από 

πότε το κόμμα σας πιστεύει ό
τι η μείωση της δύναμης της 
Ν.Δ. θα βλάψει τα συμφέρο
ντα του λαού: Σεις, δημόσια 
δεν την κατηγορείτε ως υπη
ρέτη του μεγάλου κεφαλαίου 
και ως κόμμα της αντίδρασης 
και της πολιτικής ανωμαλίας; 
Γιατί ανησυχείτε, αν μειωθεί 
η εκλογική της δύναμη; Αν η 
Ν.Δ. είναι το κόμμα της πολι
τικής ανωμαλίας, γιατί τη θέ
λετε ισχυρή;

Και σεις κ. Εβερτ, πώς συμ
βιβάζεστε να κατηγορείτε το 
ΠΑΣΟΚ για εθνική προδοσία 
και ταυτόχρονα να κάνετε δε
ήσεις για την ενότητά του; 
Εάν είναι προδότες σε τι εξυ
πηρετεί τα εθνικά συμφέρο
ντα η στήριξή τους;».

Καταχειροκροτούμενος α
πό το πλήθος των οπαδών της 
«Ανοιξης», κυρίως στα ση
μεία της ομιλίας του κατά των 
διαπλεκομένων συμφερό
ντων, ο Αντ. Σαμαράς στάθη
κε πολύ στην οικονομική πο
λιτική. Επέκρινε τη λιτότητα 
και την ανεργία και προέβλε
ψε εκρήξεις στον κοινωνικό 
τομέα.

Συγχαρητήρια Α6ραμόπουλου
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ επιστολή έστειλε ο δήμαρχος 
Αθηναίων Δημήτρης Αβραμόπουλος στον 
πρωθυπουργό Κων. Σημίτη. Στην επιστολή του 
αναφέρει: «Κύριε πρωθυπουργέ, παρακαλώ δεχθείτε 
τα συγχαρητήριά μου για την εκλογή σας και στη θέση 
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Σε κρίσιμες στιγμές 
επωμίζεσθε βαριές ευθύνες και έναντι της χώρας και 
έναντι του κόμματός σας».



ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ
Μακριά από 

ία  όιαπλεκόμενα
ΜΙΊΑΙΝΕΙ τώ ρα  στο δρόμο της ουσ ιαστικής, π α ρ α γ ω 

γ ικής κ α ι αποτελεσ μ α τική ς δο υ λ ε ιά ς η κυβε'ρνηση 
του Π Α ΣΟ Κ . Ο  π ρ ω θυ π ο υ ρ γό ς Κ ώ στας Σημίτης, με
τά  τη νίκη του στο συνε'δριο, ε'χει α π ό  όλες τ ις  π λευ 
ρές λυμένα  τα  χ έ ρ ια  του. Ε ίνα ι ισχυρός κ α ι στην Κ ε
ντρική Ε π ιτροπή . Α ύ ρ ιο  θ α  ε ίν α ι ισ χυρός κ α ι στο 
Ε κτελεστικό Γ ραφ είο .

Μ’ ΑΥΤΗ τη δύναμη που  έχ ε ι σ υγκ εντρώ σ ει δ εν  θα  
μ π ορεί μεθα ύρ ιο  να  χρη σ ιμ οπο ιή σ ει κ α νένα  άλλοθι 
αν α π ο τύχει κ α ι δ εν  δουλ έψ ει η κυβέρνηση. Σ τα  χ έ 
ρ ια  του είνα ι να  πετύχει.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, όμω ς, π ροϋπ όθεσ η  γ ια  να  π ετύχε ι, ε ί
ν α ι να  π ρ ο χω ρ ή σ ε ι γ ρ ή γο ρ α  στη βα θύτερη  αλλαγή  
της ε ικόνα ς του Π Α ΣΟ Κ , να  α ντισ τρέφ ει τα  δυσμενή 
σ το ιχε ία  που  έδ ινα ν  ο ι δημ οσ κοπήσ εις γ ια  την π ο λ ι
τική κα ι τους πολιτικούς, καθιός κ α ι γ ια  την κ υ β έρ 
νηση.

ΟΦΕΙΛΕΙ γ ι ’ αυτό  ο Κ ώ στας Σημίτης, ω ς π ρ ω θ υ π ο υ ρ 
γό ς  κ α ι π ρ ό εδ ρ ο ς  του Π Α Σ Ο Κ , να  κ ερ δ ίσ ε ι το  δ ύ 
σκολο σ το ίχημα  γ ια  την αποκα τά σ τα σ η  της α ξ ιο π ι
στίας της εξουσ ία ς με την εφ αρμ ογή  τω ν α ρχώ ν της 
πλήρους δ ια φ ά ν ε ια ς  κ α ι του αυστηρού ελέγχου  στη 
δ ιάθεση  κ α ι τη δ ια χε ίρ ισ η  του δημοσ ίου χρήματος.

ΑΥΤΗ η κυβε'ρνηση ο φ ε ίλ ε ι να  εξο β ελ ίσ ει α π ό  τον δη 
μόσιο βίο τα  δ ια π λεκό μ ενα  σ υμ φ έροντα  κ α ι να  μην 
επ ιτρέψ ει να  δημ ιουργηθεί ούτε σκ ιά  υ π ο ψ ία ς σε β ά 
ρος της, ό χ ι γ ια  συναλλαγή, ούτε καν  γ ια  ανοχή .

ΠΡΕΠΕΙ ν ’ α ντ ισ τα θ ε ί κ α ι να  ε ίνα ι αμείλ ικτη  στην 
αντιμετώ πιση κ ά θε  α π ό π ε ιρ α ς  να  την εμ πλέξουν α υ 
το ί που  θέλουν ν α  μπουν στο χο ρ ό  τω ν δ ισ εκατομ μ υ
ρίω ν τω ν μεγάλω ν έργω ν.

ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ η α νάθεσ η  όλω ν τω ν μεγάλω ν έργω ν  υπό  
το συνεχή έλ εγχο  .δ ια κομ μ α τική ς επ ιτρ ο π ή ς κ α ι με 
όλα  τα  σ το ιχε ία  στο φ ω ς της δημοσιότητας.

Π Ο Λ Λ Ο Ι κα ρα δο κο ύ ν  γ ια  να  εμ πλέξουν την κυβέρνη 
ση στο π α ιχν ίδ ι τω ν ο ικονομ ικώ ν τους συμφερόντω ν. 
Π αράλληλα, όμω ς, ε ίνα ι ά γρυπνη  κ α ι υ π ερ ευ α ίσ θ η 
τη η κοινή γνώ μη, η ο π ο ία  π α ρ α κο λ ο υ θε ί, έμ α θε να  
υποψ ιά ζετα ι, ν α  ελ έγχε ι κ α ι ν α  α ντιδρά .

ΜΕ ΚΑΛΟΥΣ οιω νούς ξεκ ινά  τη ν έα  της π ο ρ ε ία  η κυ
βέρνηση του Π Α ΣΟ Κ , μετά  κ α ι το  ά ψ ο γο  σε δημο
κρα τικές δ ια δ ικα σ ίες  σ υνέδρ ιο  της ιστορικής του κ α 
μπής. Η  α γο ρ ά  κ α ι γεν ικ ό τερ α  η κοινή γνώ μη αντέ- 
δρασ αν θετικά , γ εγο νό ς  που  δ η μ ιο υ ρ γε ί κλίμα  εμ π ι
στοσύνης, χρήσ ιμο  γ ια  την κυβέρνηση κ α ι τον π ρ ω 
θυ πουργό  της.

ΑΥΤΟ α κρ ιβ ώ ς το  κλίμα  σ η μ α ίνε ι ότι ο υ δε ίς  δ ικ α ιο ύ 
τα ι, κ α ι προπα ντός ο π ρ ω θυπ ουργός, ν α  επ α ν α π α ύ ε 
τα ι. Η  θετική αντίδραση της α γ ο ρ ά ς  ε ίνα ι ένα  σ το ι
χε ίο . Χ ρ ειά ζετα ι, παράλληλα , ν α  α π α λ υ νθ ε ί κ α ι η 
λαϊκή δυσ φ ορ ία . Α υτό θ α  επ ιτευχθ εί α ν  η κυβέρνηση 
δ ε ίξ ε ι ό χ ι μόνο κα θα ρό , αλλά κ α ι κ ο ινω νικό  π ρ ό σ ω 
πο.
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ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 
2121/1993 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα».

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Βραδυφλεγής βομβιστής

Τον έλεγαν αναποφάσιστο, άβουλο ή και σ ιγανοπαπαδιά . Δεν είναι 
ηγέτης, δεν ε ίνα ι μπαλκονάτος, δεν δ ίνει πρωτοσέλιδους τίτλους στις 
εφημερίδες.

Ομως, όταν ήρθε η ώρα, έδειξε ένα  πρόσωπο που έκρυβε, σκόπιμα, 
εδώ και 20 χρόνια. Π ήγε στο συνέδριο και έριξε τη βόμβα που οι αντί
παλοί του δεν περίμεναν. ' Η  πρόεδρος ή τίποτα. Ρήξη με το παρελθόν, 
άνοιγμα στο μέλλον. Το βράδυ του Σαββάτου, παρά  την ασφυκτική πίε-

Γράψε Βάθος
Το «λάθος» του απελθόντος επικεφαλής 
της αμερικανικής διπλωματικής 
αντιπροσωπείας στα Σκόπια Βίκτωρ 
Κόμρας, ο οποίος στις 12 Ιουνίου σε 
συνέντευξή του στη «Νόβα Μακεντόνια» 
αναφερόταν, για πολλοστή φορά, στη 
«Δημοκρατία της Μακεδονίας», είναι 
γεγονός αναμφισβήτητο.
Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθεια της 
αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, 
αλλά και στα Σκόπια, να υπάρξει μια 
επανόρθωση από την ίδια τη σκοπιανή 
εφημερίδα (η οποία και δημοσιεύτηκε 
στις 22 Ιουνίου, αλλά στη σελίδα των 
...επιστολών) ήταν απολύτως κατανοητή, 
όπως κατανοητή ήταν και η 
«διευκρίνιση» που έκανε στη συνέχεια η 
αμερικανική πρεσβεία, με βάση την 
επανόρθωση αυτή, και προς την 
«Ελευθεροτυπία», η οποία 
αναδημοσίευσε την επίμαχη συνέντευξη. 
Ταυτόχρονα όμως με τη «διευκρίνιση», η 
αμερικανική πρεσβεία ζητεί, οι 
δημοσιογράφοι που πρόκειται να 
γράψουν πράγματα σχετικά με την 
πολιτική ή τις δραστηριότητες των 
Αμερικανών, να επικοινωνούν πρώτα 
μαζί της.
Ε, αυτό δεν είναι, τουλάχιστον, 
κατανοητό...

Τ .Δ .

Εναν δικό τους έβγαλαν όλο κι όλο 
στην Κ Ε . τον ΠΑΣΟΚ οι 
«αρσενικοί» κι αυτός είναι 

...γυναίκα. Και λέγεται και Αρσένη...

ση που δέχθηκε από Λαλιώτη και 
άλλους, δεν έκανε ούτε μισό πό
ντο πίσω. Κι ενώ οι άλλοι έκαναν 
κρυφές συναντήσεις ή και συμφω
νίες, ο ίδιος στάθηκε μακριά α π ’ 
όλα αυτά. Μ όνος εναντίον όλων. 
Και νίκησε.

Ο Κώστας Σημίτης αλλάζει τώ
ρα σελίδα στο ΠΑΣΟΚ. Ν α δούμε 
αν θα  δημιουργήσει κα ι μια δική 
του εποχή.

Φ.

Θ α μ μ ένα  α ρ χ εία
Μια φιλόδοξη, αλλά απολύτως 

αναγκαία προσπάθεια, για πολιτι
κούς και ιστορικούς λόγους, έχει ξε
κινήσει εδώ και λίγο καιρό στο 
υπουργείο Εξωτερικών:

Πρόκειται για τη διάσωση, ταξινό
μηση και μηχανογράφηση όλου του 
ιστορικού αρχείου του υπουργείου 
Εξωτερικών, από τη σύσταση του ελ
ληνικού κράτους.

Τα πολύτιμα αρχεία, προς δόξαν 
του κράτους, παρέμεναν πεταμένα 
στα υπόγεια του κτιρίου, προς βοράν 
ζωυφίων και όχι προς μελέτη των εν
διαφερομένων πολιτών.

Εδώ και λίγο καιρό, όπως ανέφε
ραν ο Θ. Πάγκαλος και η υπεύθυνη 
όλης της επιχείρησης Φωφώ Τομαή- 
Κωνσταντοπούλου, για τη διάσωση 
των εγγράφων χρησιμοποιούνται ει
δικές σκόνες, σελοφάν και τεχνικές 
από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Ηδη έχει αρχίσει το κοπιώδες έρ
γο της μηχανογράφησης του τεράστι
ου υλικού.

Για πρώτη φορά, τα υπόγεια των 
κτιρίων του υπουργείου Εξωτερικών 
αποκτούν ζωή... Πότε όμως θα ανοί
ξουν τα αρχεία; Ουδείς απάντησε
χθες-  ΚΕΑ

Μ η χ ε ιρ  
Λ α ϋ ιώ τη
Τελικά, δεν «έβαλε το χέρι» τον 
ο Κώστας Λαλιώτης στη 
συγγραφή τής πολύ καλής 
ομιλίας τον Ακη 
Τσοχατζόπονλου (της 
Παρασκευής) στο συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ, μας διαβεβαιώνει ο 
ίδιος. Οσο για τις ταυτόσημες 
εκφράσεις που υπήρχαν και στις 
δυο ομιλίες (περί της «μνήμης 
τον μέλλοντος», του «μέλλοντος 
τον ΠΑΣΟΚ» και τον «ΠΑΣΟΚ 
τον μέλλοντος» κ.ά.) ο κ. 
Λαλιώτης εξηγεί άτι τις 
χρησιμοποιεί από καιρό σε 
συνεντεύξεις και άρθρα τον και 
δεν σημαίνει τίποτα η 
ταυτόχρονη χρησιμοποίησή τους 
και από άλλους.
Δεκτές οι εξηγήσεις, αλλά εμείς 
δεν θεωρούμε ότι είναι κακό να 
σνμβάλει ένας πολιτικός στην 
καλύτερη παρουσία ενός 
συντρόφου τον (τον επί 22 
χρόνια Ακη Τσοχατζόπονλου) 
τον οποίο, μάλιστα, προτείνει να 
έχει πρώτο ρόλο στο κόμμα τον. 
Αλλά όλα αυτά τελείωσαν και 
πάμε γ ι’ άλλα...

Γ. ΚΑΡ.

Ανϋίοι κ α ιρ ο ί
Το πρώτο μήνυμα ήρθε από τις δη

μοτικές εκλογές του 1995. Τότε, συ- 
γκρούσθηκαν δύο τακτικές.

Από τη μια η ορμητική, ρητορική, 
επιθετική του Θόδωρου Πάγκαλου, 
που θύμιζε δεκαετία του ’80.

Από την άλλη, η ήπια, χαμογελα
στή, φιλική του Δημήτρη Αβραμό- 
πουλου. Νίκησε η δεύτερη.

Είναι φανερό πως οι καιροί άλλα
ξαν. Αυτό αποδείχθηκε και στο συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος πια δεν 
θέλει συνθήματα, φραστικές επιθέ
σεις και μεγάλα λόγια. Θέλει ήπιους 
τόνους, λογικά επιχειρήματα και κα
θαρές θέσεις.

Από την άποψη αυτή, μια νέα επο
χή ανατέλλει. Α ς  το καταλάβουν οι 
στενόμυαλοι νοσταλγοί του παρελθό
ντος. Για να μην καταντήσουν... μα- 
γκούφηδες της πολιτικής ζωής.

Φ.



Ανάλυση στα γεγονότα

Ενας ανιδιοτελής βετεράνος
Ενας από τους «αριστίνόην» 
συνέδρους τον ΠΑΣΟΚ ήταν 
δικαιωματικά ο τ. βουλευτής και τον 
ΠΑΣΟΚ και της Ενωσης Κέντρου 
στην Αιτωλοακαρνανία, Γεώργιος 
Σερπάνος. Α πό  τους πλέον αγνούς 
και φλογερούς μαχητές της 
δημοκρατικής παράταξης, ήταν από 
τους πρώτους που στήριξαν τον 
Γεώργιο Παπανδρέον στον περίφημο 
«ανένδοτο αγώνα».
Οι παλαιότεροι θα θυμούνται τη 

μεγαλειώδη συγκέντρωση του Αγρίνιου, όταν ο «Γέρος» έριξε για 
πρώτη φορά το σύνθημα: «Τρομοκρατήσατε τους τρομοκράτες». 
Τότε έσπασε ο πάγος της φοβίας ανάμεσα στους οπαδούς της 
αντιόεξιάς παράταξης.
Τώρα ο παλαίμαχος Γεώργιος Σερπάνος είναι καθηλωμένος στο 
κρεβάτι, καθώς ένα κρυοπάγημα που άρπαξε το 1940, όταν 
πολεμούσε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στην Αλβανία (τιμήθηκε με 
Αριστείο Ανδρείας) επιδεινώθηκε στα χρόνια της εξορίας τον στη 
Φολέγανδρο, στα χρόνια της δικτατορίας, και τώρα τον ταλαιπωρεί 
περισσότερο.
Δεν μπόρεσε ο κ. Σερπάνος να πάει στο συνέδριο, αλλά η ψυχή τον 
ήταν εκεί. Μια ζωή αγνός, ανιδιοτελής και αφοσιωμένος αγωνιστής.

Ε υχα ρ ισ τημ ένο ι
Αισιόδοξος για την πορεία του 

κόμματός του ήταν χθες ο Δ. Τσοβό- 
λας. Η εκλογή του Κ. Σημίτη και 
στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ εκτιμά, 
όπως μας είπε, ότι επικυρώνει τη 
στροφή του κόμματος αυτού προς το 
νεοσυντηρητισμό. Αρα ανοίγει πολ
λές προοπτικές στον ίδιο να συγκε
ντρώσει τις απαραίτητες ψήφους για 
να μπει το ΔΗΚΚΙ στη Βουλή.

Σήμερα, που η νεοεκλεγείσα Κε
ντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμ
ματός του συνέρχεται για να εκτιμή
σει την πολιτική κατάσταση και να 
προγραμματίσει τη δράση πανελλα
δικά, θα εστιάσει τη συζήτηση στην 
εκλογή Σημίτη. Κι αν κρίνουμε από 
τις κουβέντες που πολλοί σύνεδροι 
του ΠΑΣΟΚ έλεγαν μετά τα αποτε
λέσματα, ευνοϊκός φαίνεται ο πολιτι
κός ορίζοντας για το ΔΗΚΚΙ.

Αντε να δούμε πόσα μικρά κόμμα
τα θα έχουμε στην, οψέποτε εκλεγεί, 
νέα Βουλή και τι θα εκφράζουν.

Κ. Κ.

Τ ό τε, το  '8 9 ...
Επεσαν ορισμένοι να ...θάψουν τον 

Κ. Λαλιώτη. Ξεχνούν προφανώς ότι 
το 1989 τα έβαλε με το, παντοδύναμο 
τότε, «κράτος» των «αυριανιστών» 
και του Ταύρου. Οτι ζητούσε από τό
τε επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Οτι τον 
επέκριναν πολλοί και συγκέντρωνε 
την οργή πολλών ΠΑΣΟΚων γι’ αυτό.

Μπορεί ο Κ. Λαλιώτης να έχει χί
λια κακά, όμως ας του αναγνωρίσου
με ότι το Σάββατο το βράδυ έκανε 
μια συγκλονιστική ομιλία. Και κράτη
σε με κομμένη ανάσα τους τηλεθεα
τές, αποδεικνύοντας πολλά πράγμα
τα για όσους μπορούν να σταθμίζουν, 
να αναλύουν και να κρίνουν.

Το μέλλον, και ίσως το πολύ κοντι
νό, να δείξει αν είχε δίκαιο ή άδικο.

Κ.Κ.

Β ιβΑ ίο -αγκάθι
Εχουν καιρό να εμφανιστούν δη

μόσια ο Κ. Μητσοτάκης και οι συν 
αυτώ βουλευτές που συγκροτούν το 
δεύτερο πόλο στο κόμμα της αξιωμα
τικής αντιπολίτευσης. Θα το κάνουν 
σήμερα, κατά την παρουσίαση του βι
βλίου «Ανατρέψατε Μητσοτάκη», 
του Γιώργη Μασσαβέτα. Ενα βιβλίο 
που θα προλογίσουν ο Αν. Ανδριανό- 
πουλος, ο Θ. Κατριβάνος και ο δημο
σιογράφος Κ. Τσουράκης και το 
οποίο θα συζητηθεί πολύ, αφού σ’ αυ
τό θίγονται πρόσωπα και καταστά
σεις. Ανάμεσα στα θίγόμενα πρόσω
πα. ο Μ. Εβερτ, ο Αντ. Σαμαράς, 
πολλά στελέχη της ΠΟΛ.ΑΝ., ο επι
χειρηματίας Σ. Κόκκαλης, ενώ ανά
μεσα στις καταστάσεις, η ανατροπή 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αν μη τι άλλο, θα ’χει ενδιαφέρον η 
παρουσία του επίτιμου και πολλών

βουλευτών της Ν.Δ. σε μια εκδήλωση 
όπου καυτηριάζεται σκληρά ο αρχη
γός τους...

Γ. ΠΑΝ.

ΙσΑάμ κα ι ο ίνος
Μπόλικο κρασί καταναλώθηκε το 

Σαββατοκύριακο στη Μυτιλήνη από 
Ελληνες και Τούρκους που συμμετεί
χαν σε διήμερες εκδηλώσεις με θέμα 
«Ειρήνη στο Αιγαίο». «Καλά, τι θα 
κάνετε τώρα στην Τουρκία με ισλαμι- 
στή πρωθυπουργό, που κάθε άλλο 
παρά θα του άρεσε σε μια χώρα όπου 
κυριαρχούν οι ισλαμιστές οι κάτοικοί 
του να μπεκρουλιάζουν;».

Και η απάντηση χαρακτηριστική:
«Ελα, μωρέ. Εδώ δεν κόψαμε το 

οινόπνευμα όταν ο σουλτάνος Μου- 
ράτ ο τέταρτος έκοβε το κεφάλι όποι
ου συλλαμβανόταν μεθυσμένος. Ο μι
κρούλης Ερμπακάν θα τα καταφέ
ρει;». Σ. ΜΠΑ.

Π οιος τα  είπ ε;
Προς τι η ταραχή; «Η καλή μέρα 

από το πρωί φάνηκε». Ούτε τις βά
σεις θα διώξει ο άνθρωπος ούτε από 
το ΝΑΤΟ θα φύγει ούτε από την Ευ
ρώπη θα απομακρυνθεί ούτε τη συμ
φωνία με το Ισραήλ θα πετάξει στο 
καλάθι. Μην πάει αλλού το μυαλό 
σας. Για έναν ...συνεπή ισλαμιστή 
πρόκειται, που απλώς θα εμποδίζει 
τους ...πραγματικούς ισλαμιστές να 
σηκώσουν κεφάλι.

Κ.Ξ.

ΜεΑόδραμα<;>
Η κηδεία του ηγεμόνα τελείωσε, το 

συνέδριο για την εκλογή του διαδό
χου του τελείωσε κι αυτό.

Την επομένη του θανάτου, μια ουγ
γρική εφημερίδα επέγραφε πρωτοσέ
λιδα: «Μετά το θάνατο του Ανδρέα η 
Ελλάδα γίνεται ανιαρή».

Και μια αμερικανική υπενθύμιζε 
ότι όλα αυτά συμβαίνουν «στη χώρα 
όπου γεννήθηκε το δράμα». Θα μπο
ρούσε ίσως να προσθέσει: αλλά τε
λικά μετεξελίχθηκε σε μελόδραμα.

Α . Κ.

Β Το έπαιξε ο σκληρός της 
ομάδας του Ακη, 
αποκαλώντας τον 
πρωθυπουργό «πολιτικό 
νάνο». Και τον

αποδοκίμασαν ακόμη και οι ίδιοι 
οι σύντροφοί του. 0  βουλευτής 
Τρικάλων Χρ. Μαγκούφης δεν 
εξελέγη ούτε αναπληρωματικό 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής!

Γ. ΚΑΡ.

I Ο Διογένης Καμένος 
απολαμβάνει από σήμερα 
τη θερινή του άδεια

Του ΒΙΚΤΩΡΑ 
ΝΕΤΑ

Κέρδισε ο Κώστας Σημίτης το παιχνίδι της 
διαδοχής σε όλα τα σημεία, σε όλες του τις 
φάσεις. Αναδείχθηκε πρωθυπουργός από 

την Κοινοβουλευτική Ομάδα με άψογες διαδικα
σίες. Εξελέγη και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από 
ένα ανοιχτό και δημοκρατικό συνέδριο, το πρώτο 
ακηδεμόνευτο από τον ιδρυτή και ιστορικό ηγέτη 
του, αντιμετωπίζοντας μια ισχυρή συσπείρωση 
στο πρόσωπο του Ακη Τσοχατζόπουλου. Πήρε ο 
Κώστας Σημίτης την πλειοψηφία στην Κεντρική 
Επιτροπή, θα πάρει και την πλειοψηφία στο 

Εκτελεστικό Γραφείο, δηλαδή στα συντε
ταγμένα όργανα, όπου λαμβάνονται οι κρί
σιμες αποφάσεις για το κόμμα και την κυ
βέρνηση. Τα διεκδίκησε με ανυποχώρητο 
πείσμα όλα και τα πήρε όλα, παίζοντας 
ψυχρά, χωρίς κανένα συναισθηματισμό, σε 
αντίθεση με τον έντονα φορτισμένο συναι
σθηματικά αντίπαλό του Ακη Τσοχατζό- 
πουλο.

Τα πέτυχε όλα αυτά ο Κώστας Σημίτης 
γιατί, όπως από καιρό φάνηκε, ήταν ο κα
λύτερος μαθητής του Ανδρέα ΙΙαπανδρέου, 
την τακτική του οποίου μελέτησε καλά τό-

Κέρόιοε ο πιο
καλός μαθικίκ 
to« Ar. Παπανόρέου

σα χρόνια και αντέγραψε. Δεν υπήρξε ο καλός 
και αφοσιωμένος μαθητής, αλλά ο τολμηρός, που 
έφτασε ώς την αναμέτρηση με το δάσκαλό του. 
Εκανε ό,τι είχε κάνει πριν από 30 χρόνια ο 
Ανδρέας ΙΙαπανδρέου, που είχε έρθει σε σύ
γκρουση με τον πατέρα και πολιτικό του δάσκαλο 
Γεώργιο Παπανδρέου, για να εκτοξευθεί τότε 
στη θέση του ηγέτη της Κεντροαριστεράς.

Τον βοήθησε πολύ τον Κώστα Σημίτη ο 
Ανδρέας Παπανδρέου, όταν τον είχε προσδιορί
σει ως αντίπαλο της τάσης που είχε συσπειρωθεί 
γύρω του, τη στιγμή μάλιστα που το ΠΑΣΟΚ είχε 
φτάσει να έχει τη χειρότερη εικόνα της ιστορίας 
του και επιτακτικό ήταν το αίτημα για την αλλαγή 
της.

Τ α πράγματα δεν κρίθηκαν στην Κοινοβου
λευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ στις 18 Ιανουά
ριου 1996. ούτε στο συνέδριο του κόμματος. 

Για όσους μελετούν ψύχραιμα τις πολιτικές εξε
λίξεις, τα πράγματα κρίθηκαν στην κρίσιμη 4η 
σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, 
που συνήλθε την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 1995.

Είπε σ’ αυτή τη σύνοδο ο Ανδρέας ΙΙαπανδρέ- 
ου «δείχνοντας» τον Κώστα Σημίτη:

«Να μιλήσουμε σήμερα ανοιχτά. Δεν αμφισβη
τείται η πολιτική μας. Δεν μπορεί να προβληθεί 
καμιά αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Κι όμως, 
υπάρχει πρόβλημα με την εικόνα του ΠΑΣΟΚ. 
Πρόβλημα που δημιονργείται μέσα από το ίδιο το 
ΠΑΣΟΚ. Οχι με την εσωτερική κριτική, όταν αυ
τή είναι καλόπιστη και εποικοδομητική. Αλλά με 
τη γενικενμένη αμφισβήτηση, την ισοπέδωση, την 
κατεδάφιση. Κυριολεκτικά, όλοι αυτοί οι όροι 
ισχύουν».

Ιε ισχύοντες όλους αυτούς τους όρους και 
με αδύναμο τον Ανδρέα ΙΙαπανδρέου να 
αλλάξει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, η «κίνη

ση των 4» εμφανιζόταν ως αξιόπιστη εναλλακτι
κή πρόταση, εκφράζοντας την αμφισβήτηση. Ο 
άλλος πόλος είχε δημιουργηθεί. Θα τον ενισχύ- 
σει ο Ανδρέας Παπανδρέου με την επίθεση ενα
ντίον του, που εξαπολύει στη σύνοδο της Κεντρι
κής Επιτροπής, όπου θα πει:

«Ενας μικρός κύκλος κεντρικών στελεχών γίνε
ται κύκλος αυτοκαταστροφής και διάλυσης. 
Μπαίνουν οι κατώτερες των περιστάσεων φιλοδο
ξίες. Μπαίνουν μπροστά οι προσωπικές στρατη
γικές. Αγνοείται επιδεικτικά ότι η εντολή του λα
ού μάς δόθηκε για να αντιμετωπίσουμε τα δικά 
του προβλήματα και τα προβλήματα της χώρας, 
όχι για να φέρουμε στο προσκήνιο το προσωπικό

ή τα προσωπικά προβλήματα με τις έμμονες ιδέες 
μας».

Από τη στιγμή, όμως, που το θέμα της διαδοχής 
στο ΠΑΣΟΚ είχε εκ των πραγμάτων τεθεί και 
ήταν υπαρκτό πρόβλημα, η εκδήλωση φιλοδο
ξιών δεν ερμηνευόταν εύκολα από τους ανησυ- 
χούντες οπαδούς και τα στελέχη του κόμματος, 
ως κατώτερες των περιστάσεων. Και αυτό ασφα
λώς το γνώριζε ο Ανδρέας Παπανδρέου, γι’ αυτό 
και ήταν σφοδρή η επίθεσή του κατά των φιλοδο
ξιών. Και οι «φιλοδοξίες» γνώριζαν ότι κέρδιζαν 
παρά έχαναν από αυτή την επίθεση, όπως τελικά 
αποδείχθηκε με τις μετέπειτα εξελίξεις.

Είπε, ακόμη ο Ανδρέας Παπανδρέου: «Υπάρ
χει ένα τεράστιο πρόβλημα. Προβεβλημένα 
στελέχη τον Κινήματος αρνούνται εδώ και 

ένα τουλάχιστον χρόνο να στηρίξουν με το δημό
σιο λόγο τους τις πολιτικές και το έργο της κυβέρ
νησης. Ε πί πολλές παρουσίες τους στα μέσα ενη
μέρωσης, στις επισκέψεις στους στην περιφέρεια, 
τροφοδοτούν οι ίδιοι ένα νοσηρό κλίμα, που μόνο 
την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ δεν εξυπηρετούν. 
Μεταφέρουν αυτό το κλίμα σε μεσαία και κατώ
τερα στελέχη της βάσης μας, αποπροσανατολί

ζουν και εμπλέκουν σ ’ αυτήν 
την απαράδεκτη τακτική μι- 

■ ■ ■ ■ ■ ■  κρά ποσοστά στελεχών και με
λών που καλούνται να στοιχι- 
θούν από τώρα πίσω από τους 
επίδοξους αρχηγούς και μελ
λοντικές εσωκομματικές ανα
μετρήσεις».

Το κλίμα, όμως, είχε δημι- 
ουργηθεί από την κακή εικόνα 
της κυβέρνησης και του κόμ
ματος, όπως προέκυπτε από 
τα στοιχεία των δημοσκοπήσε- 

» ων. Ο επίδοξος αρχηγός, που
θα ζητούσε την αλλαγή της ει
κόνας του ΠΑΣΟΚ και θα 
έβγαινε μπροστά, θα ήταν ο 
κερδισμένος, γιατί θα εξέφρα
ζε τη λαϊκή δυσφορία και αγω- 
νία. Ο Κώστας Σημίτης πήρε 
το ρίσκο και το έκανε. Αν μπο
ρούσε, θα το έκανε ο ίδιος ο 

Ανδρέας Παπανδρέου, όπως το είχε κάνει στο 
παρελθόν με ανασχηματισμούς και αναδομήσεις, 
έως και διαγραφές από το κόμμα.

Τ α όσα είπε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν
τα πρόσεξαν όσο έπρεπε αυτοί που συσπει
ρώθηκαν για να εκφράσουν τη συνέχειά του 

και να διεκδικήσουν την ηγεσία στο κόμμα. Είπε 
ο Ανδρέας Παπανδρέου:

«Οι ηγετικές ομάδες δεν διαμορφώνονται με 
άτυπες συναντήσεις, διαβουλεύσεις και συμφω
νίες κορυφής. Δεν διαμορφώνονται με την ίντρι
γκα. Διαμορφώνονται και αναδεικνύονται μέσα 
από τους αγώνες, με τη συμμετοχή στις ευθύνες, 
με την αποτελεσματικότητα σε ό,τι το Κίνημα σου 
αναθέτει και εκλέγονται εδώ μέσα, ή στο συνέ
δριο, στα όργανα, όπου κάθε μέλος έχει ψήφο».

Ο Κώστας Σημίτης ενήργησε με το πνεύμα 
των θέσεων του Ανδρέα ΙΙαπανδρέου. Αντέκρου- 
σε τις συμφωνίες κορυφής, ακόμη και όταν προ
τάχθηκαν ανοιχτά και μέσα στο συνέδριο. Ζήτη
σε «καθαρές λύσεις», που θα τις έδινε η ψήφος 
των συνέδρων στην αναμέτρηση. Τα ήθελε όλα.

Υπάρχει ακόμη μια θέση του Ανδρέα Παπαν
δρέου, που την αντέγραψε πλήρως ο Κώστας Ση
μίτης και την εφήρμοσε στην τακτική του για τη 
διεκδίκηση και της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.

Είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου στην 4η Σύ
νοδο της Κεντρικής Επιτροπής:

«Οσοι αναζητούν έναν Ανδρέα Παπανδρέον 
πρωθυπουργό και πρόεδρο τον ΠΑΣΟΚ υπό πε
ριορισμό, υπό επιτροπεία, υπό κηδεμονία, ή δεν 
ξέρω εγώ τι άλλο, να τον αναζητήσουν αλλού. Εγώ 
δεν προσφέρομαι».

Δεν το είπε ο Κώστας Σημίτης, αλλά το έκανε 
αρνούμενος να δεχθεί τον περιορισμό να είναι 
άλλος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

0  καλός μαθητής κέρδισε το παιχνίδι της δια
δοχής, αναλύοντας προσεκτικά και εφαρ
μόζοντας με πείσμα την τακτική του δασκά

λου του. Μένει να κερδίσει και τη μάχη της εκλο
γικής αναμέτρησης με την πολιτική που θα ακο
λουθήσει και για την οποία έχει όλη την ευθύνη, 
ως πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Οι 
επιφυλάξεις είναι αν αυτή η πολιτική θα ικανο
ποιεί τα αιτήματα του προοδευτικού δημοκρατι
κού κόσμου ή θα είναι μια πολιτική στενά τεχνο- 
κρατική. όπως φάνηκε από το λόγο του Κώστα 
Σημίτη προς το συνέδριο. Κατά την άποψή μου, 
αυτά που είπε δεν εκφράζουν μια κεντροαριστε
ρή πολιτική. Είναι όμως νωρίς να τον κρίνουμε. 
Θα έρθει η ώρα.



LANCIA
E C O N P L A N

ΘΕΡΜΑ συγχαρητήρια από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την εκλογή του Σημίτη

ΜΙΑ: Ελπίζουμε οε ιοχυρό ουνειαίρο

ση».
Στην ενημέρωση του, ο εκ

πρόσωπος του αμερικανικού 
υπουργείου Εξωτερικών δήλω
σε: «Συγχαίρουμε τον Ελληνα 
πρωθυπουργό κ. Σημίτη. Ηταν 
ένα πολύ σημαντικό συνέδριο 
αυτό που έγινε, τόσο για τον 
ίδιο όσο και για το κόμμα και 
την Ελλάδα. Το γεγονός ότι

ΤΟΚΚΕΣΊΉ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗ.

Την Πέμπτη θα γίνει, τελικά, 
η συγκέντρωση που οργανώνει 
το ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη με ο
μιλητή τον επίτιμο πρόεδρο του 
κόμματος Χαρίλαο Φλωράκη 
στην πλατεία Αριστοτέλους. Η 
συγκέντρωση, που είχε αναβλη
θεί λόγω του θανάτου του 
Ανδρέα Παπανδρέου, έχει προ
γραμματιστεί να αρχίσει στις 
8.30 το βράδυ. Σκοπός της είναι 
η «ενημέρωση του λαού που 
πραγματοποιεί το ΚΚΕ μετά το 
15ο Συνέδριό του», όπως ανα
κοινώθηκε.

ΗΟΑΚΚΕ 
ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑ

Αποτίμηση του έργου του 
Ανδρέα Παπανδρέου κάνει η 
οργάνωση για την Ανασυγκρό
τηση του ΚΚΕ. Αναφέρει σε α
νακοίνωσή της:

«Ο Α. Παπανδρέου εργάστη
κε πάντα με αυταπάρνηση για 
την εκπλήρωση ενός σκοπού, 
την πρόσδεση της Ελλάδας στο 
άρμα της ρώσικης υπερδύνα- 
μης. Χρειάστηκε γι’ αυτό να α- 
ξιοποιήσει και να αναπτύξει 
κάθε ελάττωμα στα άτομα και 
στις τάξεις, ώστε να πετύχει την 
υπονόμευση της οικονομίας, τη 
διεύρυνση του ρήγματος με την 
Τουρκία και την αντιπαράθεση 
με την Ευρώπη».

Τ ώ ρ α  η  μ ικ ρ ή  
α γ γ ελ ία  

κ ο σ τ ίζ ε ι μ ό νο  
έν α

τη λ εφ ώ ν η μ α ! 
ό λο  το  2 4 ω ρ ο  

στο

Σ το FAX

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Τ α συγχαρητήριά του για 
την εκλογή του Κώστα 
Σημίτη στη θέση του προ

έδρου του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε 
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο 
εκτιμά ότι «μετά το αποτέλε
σμα του τόσο σημαντικού συ
νεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ο πρω
θυπουργός κ. Σημίτης βρίσκε
ται τώρα σε πολύ ισχυρή θέ

τώρα είναι αδιαμφισβήτητα 
αρχηγός του κόμματος, όπως 
και της κυβέρνησης, σημαίνει, 
ελπίζουμε, ότι η ελληνική κυ
βέρνηση θα παραμείνει ένας 
πολύ ισχυρός συνεταίρος των 
III ΙΑ.

Μετά από τόσους μήνες 
αβεβαιότητας λόγω της υγείας

του Α. Παπανδρέου, είναι σί
γουρα καλό να βλέπουμε τον 
πρωθυπουργό κ. Σημίτη σε 
μια τόσο ισχυρή θέση».

Ο εκπρόσωπος μίλησε θετι
κά και για τον επικείμενο τερ
ματισμό της κυβερνητικής 
αστάθειας στην Τουρκία, ενώ 
στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

σημείωναν ότι όσο πιο σταθε
ρή είναι η πολιτική κατάσταση 
σε Ελλάδα και Τουρκία τόσο 
μεγαλύτερες πιθανότητες 
υπάρχουν για την εξομάλυνση 
των σχέσεων των δυο χωρών.

Η μείωση της έντασης στο 
Α ιγαίο και η προσπάθεια για 
την εξεύρεση φόρμουλας που
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θα ανοίξει το δρόμο για τη 
βελτίωση των ελληνοτουρκι
κών σχέσεων είναι άλλωστε 
και το αντικείμενο της επίσκε
ψης που πραγματοποιεί σήμε
ρα και την Τετάρτη στην Αγκυ
ρα και την Αθήνα ο Αμερικα
νός υφυπουργός Εξωτερικών 
Πίτερ Τάρνοφ.

LANCIA DEDRA 1.6 LS
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟ 

AIR CONDITIONΠ Α  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ ΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ

Lancia Dedra 1.6 LS
Έ να  αυιοκίνηιο συνώνυμο 
ιης κομψόιιμας και ιης 
πολυτέλειας. Τώ ρα μπο
ρείτε να  αποκτήσετε το πιο 
καλά εξοπλισμένο αυτοκί
νητο της κατηγορίας του, 
στην πτο οτκονομτκή ττμή 
και με τους ευνοϊκότε
ρ ο υ ς  ό ρ ο υ ς  π λ η ρ ω μ ή ς . 
L a n c i a  D e d r a  1.6 LS 
Π έρ α  από κάθε σύγκριση .

•ABS ·ΑΙΗ BAG 
•ΕΠΕΝΛΥΣΗ ALCANTARA 

•ΖΑΝΤΕΣ ΕΑΑΦΡΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ 
•  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΛΑΡΙΕΣ 
•ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜ. ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ 

•ΥΛΡΑΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ »IMMOBILIZER 
•ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ

5.990.000

Τ ώ ρ α  η ί β η ο ΐ α  κ ά ν ε ι  
α κ ό μ α  π ι ο  ε ύ κ ο λ η  
υ π ό θ ε σ η  ι η ν  α γ ο ρ ά  
ι ο υ  α υ ι ο κ ι ν ή ι ο υ  σ α ς .

Με ιο Γπποίπ- Ε οοπρίβπ 

το π το  ο ι κ ο ν ο μ τ κ ό  κατ 
ευέλικτο πρόγρα μμα  χρ η 
ματοδότησης, στο οποίο 
εσείς καϋορίξετε τους 
ό ρ ο υ ς  κατ τον τρόπο 
π λ η ρ ω μ ή ς  π ο υ  οα ς 
ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί  α π ό λ υ τ α .

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ των κομμάτων σχολιάζουν -ο καθένας από την οπτ

Αναμενόμενη αλλά όχι
Των ΕΛΕΝΗΣ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗ 

ΜΑΚΗ ΣΕΛΑΜΑΖΙΔΗ

Υ στερα από την αγωνία η βεβαιότητα, μετά την αμφισβήτηση η 
κατ’ αρχάς αποδοχή κάτω από το βάρος των πλειοψηφίας των 

συνέδρων,
που έκανε τον Σημίτη εκτός από πρωθυπουργό και πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ την Κυριακή το βράδυ. Ολα αυτά «εντός», γιατί «εκτός» 
όλοι φαίνεται να περίμεναν την εκλογή Σημίτη.
Στα υπόλοιπα κόμματα - είτε ήθελαν είτε όχι τον Κώστα Σημίτη, 
πάντως - τον θεωρούσαν φαβορί της αναμέτρησης.
Και τώρα, σήμερα όλοι φαίνεται να περιμένουν τις  εκλογές που 
εκτιμούν ότι δεν θα αργήσουν. «Καταλύτης στα πολιτικά πράγματα» 
θα αναδειχθεί μέσα από αυτές τις  εκλογές το ΔΗΚΚΙ, υπογραμμίζει 
ο πρόεδρος του Κινήματος Δημήτρης Τσοβόλας. «Ιδεολογικά 
συμπαγές κόμμα» χαρακτηρίζει τη Ν.Δ. ο Σταύρος Δήμας, ενώ ο 
Σωτήρης Κούβελας αποφαίνεται: «Εχουμε καλύτερη “ ομάδα” , 
καλύτερες λύσεις. Να τα προβάλουμε για να πείσουμε...». Εκλογές 
τώρα με απλή αναλογική ζητεί ο Νικήτας Κακλαμάνης της 
ΠΟΑ.ΑΝ. Αντιλαϊκή πολιτική στο εσωτερικό, πλήρης υποτέλεια σε 
ΗΠΑ και Ευρώπη σημαίνει η εκλογή Σημίτη, 
τονίζει ο Μάκης Κοψίδης από το ΚΚΕ. «Θετικό 
γεγονός» η ανάδειξη Σημίτη,
υπερθεματίζει από τον ΣΥΝ ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης.

0  πρωθυπουργός και 
πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ Κ. Σημίτης 
μπροστά στον τάφο 
του Ανδρέα 
Παπανδρέου, 
περιστοιχιζόμενος 
από τους Κ. Γείτονα, 
Μιλτ. Παπαϊωάννου, 
τον προσωπικό 
φρουρό του και τους 
Γιάννο Παπαντωνίου 
και Γιώργο 
Παπανδρέου

• ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ,
γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ.

«Οπλο» του π εξάρτηση 
συνέδρων από το Δημόσιο

Λευκά τριαντάφυλλα στον ιδρυτή

Ονέος ηγέτης του 
ΠΑΣΟΚ Κώστας Ση
μίτης έδωσε χθες το 

μήνυμα της ενότητας και της 
συνέχειας, αφού απέτισε α 
μέσως μετά την εκλογή του 
στο αξίωμα του προέδρου 
φόρο τιμής στον εκλειπόντα 
ιδρυτή του κινήματος 
Α νδρέα Παπανδρέου.

Χθες στις 1.35 μ.μ. ο πρω
θυπουργός, συνοδευόμενος 
από τον υπουργό Π αιδείας 
Γιώργο Π απανδρέου, προ- 
σήλθε στο Α ' Νεκροταφείο 
για  να αποθέσει στον τάφο 
του Α νδρέα Παπανδρέου 
μια ανθοδέσμη με λίγα λευ
κά τριαντάφυλλα και μαρ
γαρίτες.

Λίγο νωρίτερα, είχαν έρ
θει η υπουργός Ανάπτυξης 
Βάσω Παπανδρέου, ο υ
πουργός Εθνικής Ο ικονο
μίας Γιάννος Παπαντωνίου 
και ο υπουργός Δημόσιας

Τάξης Κώστας Γείτονας.
Επίσης, ο πρόεδρος της 

ΓΣΕΕ Χρηστός Πρωτόπαπ- 
πας, ο πρόεδρος του 
ΟΚΑΝΑ Στέφανος Μάνι
κάς, οι βουλευτές Λάμπρος 
Κανελλόπουλος και Αλέ
ξανδρος Ακριβάκης, ο Μιλ
τιάδης Παπαϊωάννου από 
το Εκτελεστικό Γ ραφείο και 
άλλα στελέχη του κινήμα
τος.

Ο νέος πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης 
κράτησε ενός λεπτού σιγή 
στον τάφο του Α νδρέα Π α
πανδρέου κι έπειτα απομα
κρύνθηκε μαζί με τα στελέ
χη του κόμματος. Εκείνη τη 
στιγμή οι πολίτες που είχαν 
συγκεντρωθεί επευφήμη
σαν τον πρωθυπουργό, φω- 
νάζοντας «άξιος» και τον 
χειροκρότησαν κατά την έ
ξοδό του από το Α ' Νεκρο
ταφείο.

•  Στις 12.00 το μεσημέρι εί
χε τελεστεί τρισάγιο για  τα 
εννιάμερα του εκλιπόντος 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ από 
τη σύζυγό του Δήμητρα Λιά- 
νη-Παπανδρέου και τα τρία 
του παιδιά, Γιώργο, Αντρικό 
και Νίκο. Η Σοφία Παπαν- 
δρέου-Κατσανέβα είχε επι- 
σκεφθεί νωρίς το πρωί το 
νεκροταφείο μαζί με το σύ
ζυγό της Θεόδωρο.

Η κ. Λιάνη προσήλθε συ- 
νοδευόμενη από τους βου
λευτές Αντώνη Αιβάνη, Τη
λέμαχο Χυτήρη και Γιώργο 
Κατσιφάρα και τη φίλη της 
Τέτη Γ εωργαντοπούλου.
Στον τάφο του μεγάλου πο
λιτικού ηγέτη Α νδρέα Πα
πανδρέου είχαν τοποθετη
θεί δεκάδες τριαντάφυλλα, 
γλάστρες με βασιλικά, ορχι
δέες και μαργαρίτες από α 
πλούς πολίτες.

«Η εκλογή Σημίτη ήταν, για μένα, αναμενόμε
νη. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην ε
ξουσία, σε συνδυασμό με την κοινωνική και ε
παγγελματική σύνθεση της πλειοψηφίας των συ
νέδρων (εξαρτώμενοι κατά κύριο λόγο από το Δη
μόσιο), καταστσύσαν σφοδρά πιθανή την επικρά
τηση του. Η πλειοψηφία των συνέδρων δεν ήθελε 
αναταραχή, νέα ανάδειξη πρωθυπουργού κ.λπ. 
Τέλος, μεγάλη μερίδα των MME (και όχι μόνο) ε
πιδίδεται εδώ και μήνες σε καταιγιστική προβολή 
του κ. Σημίτη.

»Απλώς ο κ. Σημίτης, γνωρίζοντας όλα αυτά, τα 
εκμεταλλεύτηκε επαρκώς. Πολλά γράφτηκαν για 
το ότι «ο άτολμος έγινε τολμηρός» κ.λπ. Ο χαρα
κτήρας του ανθρώπου δεν αλλάζει. Δεν υπήρξε 
τόλμη. Υπήρξε απλώς επαρκής γνώση της πραγ
ματικότητας του σημερινού ΠΑΣΟΚ.

»Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων απέ
δειξαν αυτό που έλεγα από καιρό. Οτι δηλαδή οι 
“ρήξεις” στη Ν.Δ. ήταν επιφανειακές, προσωπι
κές αν θέλετε, και γ ι’ αυτό επουλώσιμες. Και α
ποδείχθηκε στη συνδιάσκεψή μας ότι είχα δίκιο.

»Αντίθετα οι ρήξεις στο ΠΑΣΟΚ είναι βαθιές, 
μαζικές και ιδεολογικού χαρακτήρα. Κι αυτό επί
σης αποδείχτηκε - στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

»Ο ελληνικός λαός, λοιπόν, έχει απέναντι του 
σήμερα για να διαλέξει δύο κύρια κόμματα στην

•  ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ,
βουλευτής της Ν.Δ.

«Ο κ. Σημίτης επικράτησε στην Κοινοβουλευτι
κή Ομάδα και στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ διότι έ
χει μεγάλη απήχηση στην κοινή γνώμη. Αυτό το 
γεγονός δεν μπορούσαν να το παραγνωρίσουν 
ούτε στελέχη που έχουν επιλεγεί και προωθηθεί 
από την άλλη πλευρά (Τσοχατζόπουλου, προεδρι
κών κ.τ.λ.).

»Βλέπετε ότι το πρώτο που τους ενδιαφέρει εί-

πορεία προς τις εκλογές, οι οποίες πιστεύω ότι θα 
γίνουν πολύ σύντομα.

»Το ΠΑΣΟΚ. Ενα κόμμα βαθύτατα μαζικό, δι
χασμένο ως προς την πορεία, την οργάνωση και 
την ιδεολογία του. Ενα κόμμα που κυβέρνησε πε
ρίπου 11 χρόνια στην τελευταία δεκαπενταετία 
και παρ’ όλα αυτά βύθισε τον τόπο στα χρέη χωρίς 
τις αναγκαίες τομές στο δημόσιο τομέα, την οικο
νομία, την εξωτερική πολιτική. Ολα λιμνάζουν. Το 
δεύτερο “πακέτο” Ντελόρ π.χ. δεν απορροφάται 
ούτε κάτά 12%.

»Και η Ν.Δ. Ενα κόμμα ιδεολογικά συμπαγές, 
προσαρμοσμένο ως προς τις θέσεις και την ιδεο
λογία του με το σήμερα και το αύριο της παγκό
σμιας οικονομίας και με ιστορία δημιουργίας, α
νάπτυξης, έργων υποδομής.

»Οι εξελίξεις, λοιπόν, θα εξαρτηθούν όχι τόσο 
από το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ ή όχι, αλλά από τη 
δική μας ικανότητα να δείξουμε, να εξηγήσουμε 
και να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι, τόσο ι
δεολογικά όσο και οργανωτικά (αφού όλοι στη 
Ν.Δ. πιστεύουμε στα ίδια βασικά ιδεώδη) είμαστε 
ουσιαστικώς οι μόνοι που έχουμε την πρακτική 
δυνατότητα να οδηγήσουμε τη χώρα έξω από τη 
σημερινή κρίση. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέ
ρουμε».

ναι η διατήρησή τους στην εξουσία κι επιλέγουν 
αυτόν που έχει περισσότερες προϋποθέσεις να 
την επιτύχει.

»Πολλοί πίστεψαν ότι η συμπαράταξη πολλών 
“ιστορικών” στελεχών προς τον Τσοχατζόπουλο 
καθιστούσε προβληματική τη θέση του Σημίτη. Η 
πράξη έδειξε ότι τα στερεότυπα αυτού του είδους 
ανήκουν στην... ιστορία.

»Το πολυάριθμο του συνεδρίου εξάλλου λει
τούργησε υπέρ του Σημίτη, γιατί ούτε “στη σειρά” 
μπορούσε να τους βάλει ο κομματικός μηχανισμός 
ούτε να αγνοήσουν οι σύνεδροι τα εξωτερικά μη
νύματα ήταν δυνατόν. Στους μεγάλους αριθμούς η 
δημοκρατία λειτουργεί καλύτερα παρά στους μι
κρούς.

»Τέλος και το σημαντικότερο, ο Σημίτης είχε 
την υποστήριξη των MME. Αυτό μπορεί να ση
μαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν νικιέται 
εύκολα από τους κομματικούς μηχανισμούς έχο
ντας με το μέρος του έστω και μια κατασκευασμέ
νη τεχνηέντως πλειοψηφία στην κοινή γνώμη, ό- 
περ και απεδείχθη.

»Δεύτερον ότι εφ’ όσον η εικόνα του είναι εν 
πολλοίς δημιούργημα των MME είναι αμφίβολο 
αν θα επιβεβαιωθεί κατά την άσκηση των καθη
κόντων του. Ιδωμεν, λοιπόν. Αλλωστε η αρχή άν- 
δρα δείκνυσι. Στο θέμα αξιοποίησης δυναμικού η 
Ν.Δ. πρέπει να κηρύξει πανστρατιά και να το κά
νει πραγματικά, όχι κατ’ επίφαση.

»Μέχρι προ ολίγου αυτή η ανάγκη δεν αναγνω
ρίζονταν στα κομματικά μας επιτελεία. Πρόσφα
τα όμως, στην εθνική συνδιάσκεψη, διακηρύχθη-

κε στεντόρεια τη φωνή. Δεν μένει παρά να επιβε
βαιωθεί στην πράξη, για να έχουμε αποτέλεσμα.

»Στο θέμα αρχών και προτάσεων είναι ανάγκη 
να προβάλουμε τη δική μας ιδεολογία και να εξη
γήσουμε γιατί αποτελεί ασφαλέστερο πλαίσιο α
πό την ομιχλώδη έως ανύπαρκτη πλέον ιδεολογία 
του ΠΑΣΟΚ.

»Καθ’ όσον αφορά τις ειδικότερες προγραμμα
τικές θέσεις, να γίνουμε σαφέστεροι και να πα
ρουσιάζουμε τις δικές μας λύσεις σε αντιπαραβο
λή μ’ αυτές των αντιπάλων μας.

»Εχουμε καλύτερη “ομάδα”, μπορούμε να έ
χουμε καλύτερες λύσεις. Να τα προβάλουμε για 
να πείσουμε.

»Οι πρόωρες εκλογές μόνο ως ελιγμός μπορεί 
να προκληθούν από το ΠΑΣΟΚ για να υπεκφύγει 
από την αδυναμία του μπροστά στα τεράστια προ
βλήματα, για να λύσει ο κ. Σημίτης τις διαφορές 
που έχει με τους εσωκομματικούς του αντιπάλους. 
Οχι για να λύσει τα προβλήματα του ελληικού λα
ού.

»Μία Ν.Δ. προετοιμασμένη καταλλήλως μπο
ρεί να κερδίσει τις εκλογές και να κυβερνήσει κα
λύτερα από το ΠΑΣΟΚ».

Εχει μεγαλύτερη απήχηση 
στην κοινή γνώμη

ική γωνιά του- το αποτέλεσμα και «στο βάθος... εκλογές»
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• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ,
πρόεδρος ΔΗΚΚΙ (Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος)

Επισημοποιήθηκε 
η συντηρητική στροφή

«Η εκλογή Σημίτη επισημοποίησε τη συντηρητι
κή στροφή της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και επιβε
βαίωσε ότι τα παραδοσιακά κόμματα έχουν μετα
τραπεί σε χώρους νομής της εξουσίας, δεν εκφρά
ζουν πλέον τις ζωντανές, λαϊκές δυνάμεις. Το 
ΔΗΚΚΙ έχει αυτόνομη πολιτική πρόταση με σαφή 
πατριωτικά, προοδευτικά, λαϊκά χαρακτηριστικά. 
Η εκλογή Σημίτη δεν υποχρεώνει το Κίνημά μας 
να κάνει οποιαδήποτε ανασύνταξη τακτικής ή με
τακίνηση, αντίθετα δικαιώνει τον ιστορικό ρόλο 
του ΔΗΚΚΙ, αφού συσπειρώνει στο ΔΗΚΚΙ πε
ρισσότερες προοδευτικές, λαϊκές δυνάμεις του τό
που. Πιστεύουμε ότι η εκλογή του προσώπου του 
Σημίτη ξεκαθάρισε τα πράγματα. Προσωπικά εί
χα και έχω τη βεβαιότητα, ανεξάρτητα από το συ
νέδριο του ΠΑΣΟΚ, ότι στις επερχόμενες εκλογές 
ο λαός θα δώσει τη δυνατότητα στο ΔΗΚΚΙ όχι 
μόνο να βρίσκεται στη Βουλή, αλλά με τη δύναμη 
που θα έχει σε βουλευτές να αποτελέσει μελλοντι
κά τον καταλύτη στο πολιτικά μας πράγματα.

»Εκτιμούμε ότι τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα - 
το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ.- δεν πρόκειται να πάρουν 
την αυτοδυναμία. Κι αυτό γιατί ο συντηρητισμός 
κυριαρχεί σε αυτά και επίσης έχουν και τα δύο 
κοινά σημεία αναφοράς εντός και εκτός Ελλάδος 
σε δεσμεύσεις. Ετσι ένα ικανοποιητικά μεγάλο

τμήμα των Ελλήνων θα στραφεί στο ΔΗΚΚΙ, που 
αποτελεί κίνημα γνήσια προοδευτικό, λαϊκό, πα
τριωτικό.

»Εκτίμησή μας ακόμα είναι ότι η ουσιαστική 
διάσπαση των δύο πρώην μεγάλων κομμάτων έχει 
επέλθει και αυτό το έζησε ο ελληνικός λαός στο 
τριήμερο του συνεδρίου. Οταν θα δημιουργηθούν 
νέες κατευθύνσεις στο πολιτικό σκηνικό θα έχει 
γίνει και τυπικά η διάσπαση, είναι θέμα τακτικής 
που δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Μέσα σε αυ
τό το πλαίσιο οι εκλογές μπορεί να γίνουν ανά πά
σα στιγμή.

»Εμείς στο ΔΗΚΚΙ είμαστε έτοιμοι να εξορμή- 
σουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η Πολιτική Γραμ
ματεία του ΔΗΚΚΙ συνέρχεται αυτές τις ημέρες 
για να καταλήξει στις πολιτικές της εκτιμήσεις, ©α 
ακολουθήσει μια προγραμματισμένη έξοδος σε ό
λη την Ελλάδα των στελεχών μας για να αναπτύ
ξουμε τις πολιτικές μας θέσεις και να αποκαλύ- 
ψουμε τις νέες κατευθύνσεις στα πολιτικά σχέδια, 
καθώς εξωθεσμικοί ελληνικοί παράγοντες και πα
ράγοντες των μεγάλων ξένων δυνάμεων θα προ
σπαθήσουν να ελέγξουν τις οικονομικές εξελίξεις 
και να κλείσουν τα μεγάλα εθνικά θέματα σε βά
ρος της Ελλάδας και σε βάρος του ελληνικού λα
ού».

«  ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ,
ευρωβουλευτής Πολιτικής Ανοιξης

Εχουμε κυβέρνηση 
συνασπισμού δύο κομμάτων

«Με το πέρας των εργασιών του 4ου Συνεδρίου 
του ΠΑΣΟΚ ανεδείχθη στο πολιτικό προσκήνιο ο 
ένας πόλος εξουσίας που εκπροσωπείται από τον 
Κώστα Σημίτη. Το αποτέλεσμα αυτό τυπικά οφεί
λεται στην ψήφο του συνεδρίου, ουσιαστικά όμως 
ήταν το επιστέγασμα μιας διττής προσπάθειας θε
σμικών και εξωθεσμικών πολιτικών παραγόντων. 
Το πιστοποιητικό αντοχής αυτού του πόλου εξου
σίας δεν μπορεί κανείς να εκδώσει αυτή τη στιγμή. 
Η υλοποίηση των δεσμεύσεων Σημίτη προς το κόμ
μα του, την κοινωνία, τους αναδόχους του, θα δώσει 
την απάντηση στην παραπάνω επισήμανση και ταυ
τόχρονα στο χρόνο των εκλογών.

»Ηδη υπάρχει μια κυβέρνηση συνασπισμού δύο 
κομμάτων, διότι ποια σχέση έχουν οι απόψεις του 
κ. Χαραλαμπίδη με εκείνες του κ. Πάγκαλου για τα 
εθνικά θέματα, αλλά και οι απόψεις του κ. Σημίτη

με εκείνες των κ. Τσοχατζόπουλου και Αρσένη για 
την οικονομική και κοινωνική πολιτική. Το μέλλον 
θα δείξει αν ο ένας εσωκομματικός πόλος θα α
πορροφήσει τον άλλον ή θα συνεχιστεί η παράλλη
λη πορεία του με όλες τις καταστροφικές για τον τό
πο συνέπειες. Στην άλλη όχθη η Ν.Δ.: Την αγωνία 
της για τη μη διάσπαση του ΠΑΣΟΚ διαδέχθηκε η 
αγωνία για το πότε θα στηθούν οι κάλπες. Η Πολι
τική Ανοιξη έχει μόνο μια αγωνία: πώς και πότε θα 
λυθούν τα καθημερινά κοινωνικά προβλήματα του 
πολίτη, αλλά και τα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Δι
καιωμένοι από τις εξελίξεις ζητούμε εκλογές και, 
κατά την άποψή μου, οι εκλογές πρέπει να γίνουν 
με απλή αναλογική, αφού μόνον έτσι θα καταλή
ξουμε στη σύνθεση πολιτικών απόψεων και όχι 
προσωπικών συμφωνιών».

•  ΜΑΚΗΣ ΚΟΨΙΔΗΣ,
μέλος της Κ. Ε. του ΚΚΕ, υπεύθυνος του γραφείου Τύπου.

Κλίμα υποκρισίας, 
δημαγωγίας και εκβιασμών

«Για τον εργάτη, τον αγρότη και το μικρομεσαίο, 
για τα λαϊκά στρώματα που ακολουθούν το 
ΠΑΣΟΚ, η εκλογή Σημίτη σηματοδοτεί το άνοιγμα, 
ακόμη πιο διάπλατα, του δρόμου για μία άνευ προη
γουμένου αντιλαϊκή πολιτική στο εσωτερικό, για 
μία πολιτική πλήρους υποτέλειας στις ΗΠΑ καιτην 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Αυτοί που πανηγυρίζουν δικαι
ολογημένα είναι οι βιομήχανοι, οι μεγαλοκαρχα
ρίες της οικονομίας, τα μεγάλα εκδοτικά συγκροτή
ματα, οι ΗΠΑ και η Γερμανία.

»Μέσα σ’ ένα κλίμα αποθέωσης της πολιτικής υ
ποκρισίας, δημαγωγίας και εκβιασμών, το συνέ
δριο έδειξε σε όλο του το μεγαλείο κάτι που προ 
πολλού έχει συμβεί, ότι τα λαϊκά στρώματα της βά
σης του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν πια περιθώρια να α
σκήσουν από τα μέσα καμία πίεση. Τα έχουν περι
θωριοποιήσει, τα στεγανά είναι αδιαπέραστα. Κα
μία από τις υπαρκτές τάσεις στο πλαίσιο της ηγε
σίας δεν μπορεί και δεν θέλει να παραδεχθεί ότι το 
ΠΑΣΟΚ προ πολλού έχει κάνει πλήρη και οριστική 
στροφή προς τα δεξιά, και στο επίπεδο των διακη
ρύξεων στο όνομα της δήθεν προσαρμογής στο και
νούργιο και το σύγχρονο.

»Η νέα σελίδα για τα λαϊκά στρώματα που πίστε
ψαν στο ΠΑΣΟΚ είναι η χειραφέτηση από την πο
λιτική και ιδεολογία του ΠΑΣΟΚ, από τα καλέσμα
τα υποταγής στην οικονομία της αγοράς, τις επιλο
γές της Ε.Ε. και της “νέας τάξης πραγμάτων”, από 
την αντιλαϊκή πολιτική, τις μοιρολατρικές ιδέες που 
βαφτίζονται “μεταρρυθμίσεις” και εκσυγχρονι
σμός, από τις επικίνδυνες απόψεις ότι η διεκδίκηση 
των κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί λαϊκισμό.

»Αμεση ανάγκη είναι το ενωμένο και χειραφετη
μένο λαϊκό κίνημα να βάλει στη γωνία ολόκληρο το 
μπλοκ των δυνάμεων που έχουν πιλότο τις νεοφιλε
λεύθερες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ενωσης που έ
χουν συμφωνηθεί από τα φιλελεύθερα και σοσιαλ
δημοκρατικά κόμματα με τη συναίνεση δυνάμεων 
και παραγόντων που προ πολλού έχουν αποκηρύξει 
στην πράξη αριστερές και ριζοσπαστικές ιδέες.

»Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι οι κομ
μουνιστές θα συναντηθούν σε μεγάλους καθημερι
νούς αγώνες με τους εκατοντάδες χιλιάδες αγωνι
στές που δεν υποκύπτουν, δεν παραιτούνται από τα 
οράματά τους».

• ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
ευρωβουλευτής του Συνασπισμού.

Οι κομματικοί μηχανισμοί 
δεν είναι ανίκητοι

«Η ανάδειξη του Κώστα Σημίτη στην προεδρία 
του ΠΑΣΟΚ είναι, από πολλές πλευρές, ένα θετι
κό γεγονός: διαψεύστηκαν οι “παραδεδεγμέ
νες”... αλήθειες ότι οι κομματικοί μηχανισμοί εί
ναι ανίκητοι ή ακόμη ότι στα συνέδρια μόνο οι 
συμβιβαστικές προτάσεις και τακτικές μπορούν να 
κερδίσουν. Οι συζητήσεις και ο τρόπος διεξαγω
γής τού (ουσιαστικά πρώτου) συνεδρίου του 
ΠΑΣΟΚ, σηματοδοτούν και τον απογαλακτισμό 
του από παρωχημένα πρότυπα και είδωλα. Ολα 
αυτά είναι θετικά για το ίδιο το κυβερνών κόμμα 
και για την ποιότητα της πολιτικής ζωής στην 
Ελλάδα.

»Ωστόσο οι επιθυμητές και αναγκαίες αλλαγές 
στο πολιτικό σύστημα της χώρας δεν θα προέλ- 
θουν μόνο από αλλαγές στο εσωτερικό τού κάθε 
κόμματος και για το καλό του, αλλά από νέες και 
θεσμικά κατοχυρωμένες αλλαγές στις σχέσεις α
νάμεσα στα κόμματα και ανάμεσα σε αυτά και την 
κοινωνία. Αυτά παραμένουν ζητούμενα και εύχο
μαι να έχουμε σύντομα σχετικές εξελίξεις. Εξελί
ξεις, που θα πρέπει να προηγηθούν των εκλογών,

ώστε να ανοίξει νέα περίοδος στην πολιτική ζωή 
της χώρας.

»Τις εκλογές τις θεωρώ πιθανές για δύο λόγους: 
Η λογική του πρωθυπουργοκεντρικού συστήματος 
μας απαιτεί ουσιαστική νομιμοποίηση του πρωθυ
πουργού από τη λαϊκή ψήφο. Επιπλέον είναι και η 
μόνη λύση αν η εσωκομματική διαμάχη αναζωπυ
ρωθεί, πράγμα πιθανόν, αν πάρει κανείς στα σο
βαρά τα όσα διατυπώθηκαν μέσα και έξω από το 
συνέδριο εναντίον του νέου προέδρου και της πο
λιτικής που εισηγήθηκε σε γενικές έστω γραμμές. 
Ο ΣΥΝ με αυτήν την πολιτική θα πρέπει επίσης 
(παράλληλα με τις αναγκαίες αλλαγές στο πολιτι
κό σύστημα που διεκδικεί) να αναμετρηθεί.

»Είναι και παραμένει δύναμη δημοκρατικού εκ- 
συγχρονισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης, οικολο
γικής εγρήγορσης, ενεργού ευρωπαϊκού προσα
νατολισμού. Αυτές τις κατευθύνσεις εγγυάται, με 
βάση αυτές θα κρίνει τις όποιες ανταγωνιστικές 
προτάσεις και πολιτικές. Και ασφαλώς όχι ως θε
ατής, αλλά με τη διάθεση συμβολής από τη δική 
του ιστορία και θέση στην πραγματοποίησή τους».

Σαββατοκύριακο στο Εξωτερικό σε Τιμές... Εσωτερικού

ΚΥΪ7ΡΟ*
Ανακαλύψτε την. Θα σας Εκπλήξει

“Τα φλαμίγκος έφθασαν, 
εσείς πότε πετάτε 

για Κύπρο;”

Αυτό το Σαββατοκύριακο ειδικά πακέτα εκδρομών. CYPRUS AIRWAYS Κ Υ Ι Ί ί Ι

Για πληροφορίες: Κ Υ ΠΡ Ι Α ΚΟ Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ,  Γραφ. Αθηνών, Βουκουρεστίου 36, Τηλ: Φαξ:



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και εικόνες από τις «4 μέρες που συγκλόνισαν το

ϊ· ψυχογράφημα ενός όιπλού
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Τ ο ’παθε πολύς κόσμος το 
βράδυ του Σαββάτου, 
όμορφη νύχτα του 

καλοκαιριού: άκυρωσε την έξοδό 
του, έμεινε σπίτι, καρφώθηκε 
στην τηλεόραση και... δεν 
τελειώσαμε ακόμη... 
παρακολούθησε μετά προσοχής, 
κάποιες στιγμές και με «κομμένη 
την ανάσα», τις εργασίες του 
συνεδρίου ενός πολιτικού 
κόμματος!

Κάτι πρέπει να λέει αυτό το πράγ
μα το οποίο, αν κάποιος το ακούσει 
έτσι ξερά, χωρίς να γνωρίζει τι συνέ
βη στην Ελλάδα τις τελευταίες 8-9 η
μέρες, μπορεί (και όχι αδίκως) να μι
λήσει για «μαζική διαστροφή».

Ισως πάλι, βιαστούν ορισμένοι να 
εξηγήσουν το ενδιαφέρον που προ- 
κάλεσε σε εκατομμύρια ανθρώπους 
το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επικα
λούμενοι μονάχα εκείνα τα στοιχεία 
του «σόου» και του «σασπένς» που, 
αναμφίβολα, αφειδώς μας προσέφε- 
ρε το συνέδριο.

Επαιξε ρόλο, ασφαλώς, και το 
...εκπληκτικό σενάριο αυτού του 
«έργου». Πρωτότυπο; Οχι. Αλλά δο
κιμασμένο με εξαιρετική επιτυχία σε 
μυθιστορήματα και κινηματογραφι
κές ταινίες που άφησαν εποχή. Η 
μάχη της εξουσίας. Η σύγκρουση με
ταξύ ισχυρών. Αυτήν την συνταγή α 
κολουθεί κατά κόρον ο Τζέφρι 
Αρτσερ και κάθε του βιβλίο γίνεται 
«μπεστ σέλερ»... προτού καν κυκλο
φορήσει.

Θυμηθείτε το «Κάιν και Αβελ», το 
«Πρώτος μεταξύ ίσων» και άλλα 
πολλά, οι τίτλοι των οποίων, ...ε, με 
λίγη φαντασία, ίσως και υπερβολή, 
θα μπορούσαν να ήσαν και τίτλοι αυ
τού του συνεδρίου.

Το «κάστινγκ», η διανομή των ρό
λων δηλαδή, δεν μπορούσε να  ήταν 
καλύτερο - όλοι οι πρωταγωνιστές 
γνωστοί, πρόσωπα οικεία, και κατα
νεμημένοι οι ρόλοι τους κατά τέτοι
ον τρόπο που να μπορεί κανείς, ακό
μα και ο πιο απαθής, να πάρει θέση 
υπέρ ή κατά. Αυτές οι «ταινίες», που 
ξέρεις στο τέλος ότι θα υπάρχουν νι
κητές και ηττημένοι, είχαν ανέκαθεν 
σουξέ μεγάλο.

Εδώ, γράφτηκε Ιστορία
Αλλά, πέρα απ’ όλα αυτά, και πιο 

κάτω από την επιφάνεια των πραγ
μάτων, ο κόσμος που έμεινε το Σάβ
βατο στο σπίτι του, δεν έμεινε απλώς 
για  να ιδεί μια συναρπαστική κινη
ματογραφική ταινία.

Τα όσα συνέβησαν την περασμένη 
εβδομάδα, μια μέρα θα αποτελούν 
ξεχωριστό κεφάλαιο στη σύγχρονη 
Ιστορία αυτής της χώρας. Α ισθανό
μενος κανείς ότι είναι παρών, ότι υ 
πάρχει την ίδια στιγμή που συντελεί- 
ται αυτό που ονομάζουμε Ιστορία, 
είναι εκείνο, νομίζω, που μαγνήτισε 
το ενδιαφέρον τόσων πολλών αν
θρώπων.

Και γ ι’ αυτό, φερ’ ειπείν, κατενόη- 
σα πλήρως την έκρηξη οργής του συ
ναδέλφου μου, φωτορεπόρτερ 
Αντώνη Παπαδόπουλου όταν, την η
μέρα που μίλησε ο Απόστολος Κα- 
κλαμάνης, και αμέσως μετά έπαθε 
το συγκινησιακό σοκ, οι επιτελάρχες 
του ΠΑΣΟΚ είχαν τη φαεινή ιδέα να 
μην υπάρχουν στην αίθουσα οι άν
θρωποι των μέσων ενημέρωσης.

«Λήχτο λήχτο». Το ρολόι ξεπέρασε τα όρια και ο σύνεδρος το υπενθυμίζει στο προεδρείο. Ιδίως όταν ο ομιλητής είναι δυσάρεστος στην «παράταξη».
Ποια παράταξη, μικρή σημασία έχει

«Εδώ», φώναζε δικαιολογημένα ο 
Αντώνης, «γράφεται κάθε στιγμή 
Ιστορία, που εγώ θέλω να τη συλλά- 
βω, να  μείνει, να  καταγραφεί...»

Το συνέδριο ξεκίνησε με ένα η- 
μίωρο οπτικοακουστικό ντοκιμα
ντέρ, αφιερωμένο στη μνήμη του 
Ανδρέα Παπανδρέου που, την προη
γούμενη κιόλας ημέρα, είχε αποχαι- 
ρετήσει τα εγκόσμια. Για τις ανά
γκες του αφιερώματος είχε χρησιμο
ποιηθεί, σχεδόν αποκλειστικά, αρ
χειακό υλικό της ΕΡΤ - κυρίως της 
προ ιδιωτικής τηλεόρασης περιόδου 
όταν, όπως γνωρίζετε, τα πάντα γ ί
νονταν κατό
πιν παραγγε
λίας, χωρίς 
φαντασία και 
επαγγελματι
σμό.

«Πόσο 
πλουσιότερο 
και αρτιότερο 
αλήθεια θα 
’ταν το αφιέ
ρωμα στον Α.
Παπανδρέου, 
αν είχαμε ξυ
πνήσει νωρί
τερα;» θα σκέ- 
φτηκε, στοι
χηματίζω, ο 
φίλος μου φω
τορεπόρτερ, 
βλέποντας 
κάποιους ξ ε
περασμένους 
του κόμματος 
να  προσπα

θούν, ακόμη και σήμερα, να  απομο
νώσουν, έστω και γ ια  λίγο, τα μέσα 
ενημέρωσης. Ευτυχώς, δεν το κατά- 
φεραν. Και έτσι, μπόρεσε ο κόσμος, 
το Σάββατο το βράδυ να  μείνει στο 
σπίτι του, και τις άλλες ημέρες να 
σπεύσει, όπως παλιά, στα περίπτερα 
για  τις εφημερίδες.

Η αρχή - το τέηος
Ηταν, λοιπόν, ένα συνέδριο που 

άρχισε και τέλειωσε με δύο πολύ έ
ντονες και χαρακτηριστικές στιγμές.

Στην αρχή, το αφιέρωμα για  τον 
Α νδρέα Π απανδρέου. Τα Κάρμινα 

Μ πουράνα 
στη διαπα
σών, αμέτρη
τες φορές. Τα 
πλήθη στις 
πλατείες. Το 
πάθος στα 
μπαλκόνια.
Οι σημαίες. 
Τ ι απέγιναν, 
άραγε, όλες ε
κείνες οι ση
μαίες;

Στο τέλος, η 
ενθρόνιση του 
διαδόχου. 
Χωρίς μουσι
κή υπόκρου
ση. Χωρίς ο
μοφωνίες διά 
βοής και ανα- 
τάσεως των 
χειρών. Με 
λυπημένους

και χαρούμενους, εμφανείς και κα
θωσπρέπει. Με σύνθημα τιμής προς 
το παρελθόν, «Ανδρέα ζεις...», με 
μερικές άδειες καρέκλες για  τους π ι
κραμένους που δεν άντεξαν. Και νο
μίζω πως είδα τρεις, μόλις, σημαίες...

Βέβαια, η αρχή και το τέλος όλων 
των συναρπαστικών ταινιών, έχουν 
πάντοτε μια δόση υπερβολής - κάτι 
τις το απαραίτητα φαντασμαγορι
κόν. Οταν, όμως, κλείσουν το φώτα, 
και πας στο σπίτι σου, τότε μόνο δ ια 
πιστώνεις, ξαναβλέποντας το έργο 
καρέ καρέ μέσα σου, ότι τα σπουδαι
ότερα ήταν κάπου ενδιάμεσα.

Τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο 
Σημίτης εξελέγη πρόεδρος, ο αντι
δράσεις στα δύο «στρατόπεδα» δεν 
είχαν και πολλές ομοιότητες με αυτό 
που είδαμε, στον επίλογο, στα έδρα
να των πρωταγωνιστών. Από τη μία, 
υπήρχαν κάποιοι εκφραστές της «α
λαζονείας του νικητή» - τους σκίσα
με, φώναζαν, ή «να δούμε τώρα που 
θα κρυφτεί ο...».

Και από την άλλη, υπήρχε η ανέ
λεγκτη οργή των χαμένων - «πάει τε
λείωσε, το διέλυσε το ΠΑΣΟΚ ο άτι
μος...».

Οι... του Ακη
Περιμένοντας να φτάσει στο Στά

διο ο Ακης Τσοχατζόπουλος, βρεθή
καμε για  λίγο στην πτέρυγα που είχε 
παραχωρηθεί για  το δικό του το επι
τελείο. Ασχημες στιγμές. Ατμόσφαι
ρα βαριά πολύ. Ως και τα κλιματιστι
κά είχαν χαλάσει και έβγαζαν αέρα 
καυτό.

Σ ’ ένα γραφείο μικρό, μπαινό- 
βγαιναν εκείνα τα λεγάμενα επώνυ
μα στελέχη που είχαν ταχθεί ανα
φανδόν παρά τώ πλευρώ του. Ο 
Αντώνης Αιβάνης, ο Χρηστός Πα
πουτσής, ο Γεράσιμος Αρσένης, οι 
δύο Δασκαλάκηδες, Μανώλης και 
Γιώργος, και άλλοι που δεν θυμάμαι 
τώρα.

Μ αζί τους και δύο άνθρωποι, ο 
Πέτρος Αάμπρου και ο Γιώργος Πα- 
ναγιωτακόπουλος, που τα ονόματά 
τους είναι άμεσα συνδεδεμένα με ε
κείνο του Α νδρέα Παπανδρέου. 
Ετρεχαν και αυτοί, πάνω-κάτω. Το 
«γιατί» δεν το γνωρίζω. Συνήθεια, ί
σως. Μ ια ζωή, αυτήν την δουλειά κά
νουν: τρέχουν!

Προσπάθησα, όλες αυτές τις ημέ
ρες να ανιχνεύσω ποιο είναι εκείνο 
το «καίριο σημείο» που κάνει τους 
ανθρώπους που, τον τελευταίο ειδι
κά καιρό, ήταν κοντότερα στον εκλι- 
πόντα ηγέτη, να μην θέλουν να δουν 
ούτε ζωγραφιστό τον Κώστα Σημίτη;

Είναι βέβαιον ότι, για  πολλούς, 
δεν είχε σημασία το ποιος στάθηκε 
απέναντι από τον πρωθυπουργό σε 
αυτήν την αναμέτρηση. «Κι ο Γκραν 
Πάπας να ’ταν», μου ’πε ευθέως ένας 
από τους πολύ έμπιστους του Πα
πανδρέου, «εμείς αυτόν θα υποστη
ρίζαμε». Οταν τον ρώτησα γιατί, έ
λαβα την μισή απάντηση «γιατί, α- 
πλούστατα, φέρθηκαν απρεπώς 
προς τον πρόεδρο ο Σημίτης καί η 
παρέα του».

Θαρρώ, όμως, πως, για  να βρει 
κανείς όλην την εξήγηση, θα χρεια
στεί να κάνει και μερικά επιπρόσθε

Η ενθρόνιση του 
διαδόχου με ιαχές 

για το νεκρό βασιλιά. 
Ο «Πκραν Πάπας» 
και η ...απρεπής 
συμπεριφορά. 

Κατσάδα Ακη στον 
Μαγκούφη, ενώ 
κάποιοι από τη 

«βάση» τα βρήκαν 
γύρω από ένα 

ποτηράκι κρασί...

ΠΑΣΟΚ»

ouvtôpiou
τα βήματα, πέραν του «φέρθηκαν α 
πρεπώς». Δεν θα σταθώ, σ’ αυτό που 
κατά κόρον ψιθυρίστηκε στο συνέ
δριο, ότι «για πολλούς που υποστη
ρίζουν τον Ακη Τσοχατζόπουλο, αυ
τή είναι η τελευταία ευκαιρία, έστω 
και διά του κόμματος, να συνεχίσουν 
να είναι μέσα στα πράγματα, να υ
πάρχουν».

Ο... απόΠυτος Ανδρέας
Θα σταθώ σε έναν υπερφυσικό, αν 

θέλετε, παράγοντα, που έχει να  κά
νει με την... πάγια συνήθεια πολλών 
ανθρώπων να θεωρούν ως δικά τους 
συναισθήματα (ενίοτε και ισχυρο
ποιημένα) εκείνα που έχει, ή νομί
ζουν πως έχει, αυτός που θεωρούν 
είδωλο ή πρότυπό τους.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν, σε 
ορισμένα πράγματα, και ιδίως στις 
φιλικές ή εχθρικές του σχέσεις με 
άλλους, ένας απόλυτος άνθρωπος. 
Το είχε παραδεχτεί και ο ίδιος σε 
μια συνέντευξη που έδωσε το Σε
πτέμβριο του 1981 στο δημοσιογρά
φο Μιχάλη Δημητρίου για  την εφη
μερίδα «Το Βήμα». Διαβάστε:

«Είμαι πολύ ανοιχτός. Ακριβώς γι ’ 
αυτό λοιπόν, εάν και όταν υπάρχουν 
απογοητεύσεις που κλονίζουν αυτήν 
την εμπιστοσύνη που τόσο έχω δώσει 
στο ξεκίνημα, τότε πράγματι αλλάζω 
μορφή σχέσης, γίνεται αυταρχική, ε
χθρική, χωρίς καμιά εμπιστοσύνη. 
Και άσχετα τι θα γίνει με το συνεργά
τη ή τον φίλο μου, η εμπιστοσύνη κό
βεται με το μαχαίρι».

Αυτά έλεγε, αυτά πίστευε ο Πα
πανδρέου. Το ερώτημά μου, που το 
έθεσα κιόλας σε ένα από τα νεότερα 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ που «έβγαζε α- 
φρούς» κατά του Κώστα Σημίτη, ή
ταν: «τον ξέρεις καλά τον άνθρωπο; 
του έχεις μιλήσει ποτέ;».

Η απάντηση, αρνητική, «αλλά, από 
τη στιγμή που έκανε τόσο κακό στον 
πρόεδρο, εγώ δεν μπορώ ούτε ζω
γραφιστό να τον βλέπω».

Τέτοιες απόψεις έβγαιναν από τα 
στόματα εκείνων που συνηθίσαμε να 
ονομάζουμε «προεδρικούς» και που 
δεν γνωρίζω αν τελικώς έκαναν κα
λό στον Ακη Τσοχατζόπουλο συ- 
μπλέοντας μαζί του και, εκτός αυτού, 
παίζοντας και βασικό ρόλο στο όλο 
του «μάρκετινγκ». Ο ίδιος ο Ακης ο 
Τσοχατζόπουλος, όσο και οι περισ
σότεροι, εκτός των «προεδρικών» υ- 
ποστηρικτές του, δεν διεπίστωσα ού
τε στιγμή σ’ αυτό το συνέδριο να έ
χουν τόσο απόλυτη... σχέση μίσους 
προς τον Κώστα Σημίτη και τους γύ
ρω από αυτόν.

Οι ακραίοι
Αντιθέτως, σε στιγμές έντονης συ

ναισθηματικής φόρτισης - και υπήρ
χαν κάμποσες τις τέσσερις ημέρες 
στην Καλογρέζα - είδαμε μετριοπα
θή στελέχη και των δύο πλευρών να 
συζητούν φιλικά και πολιτισμένα, να 
αναπτύσσουν τις διαφορές τους και 
να λένε, στο τέλος, ότι «από Δευτέ
ρας θα ’μαστέ πάλι μαζί».

Θα πρέπει, επίσης, να τονισθεί, ό
τι ο ίδιος ο Τσοχατζόπουλος δεν εκ
φράστηκε ποτέ με απρεπή λόγια ε
ναντίον των αντιπάλων του. Και, ό- 
ποτε άκουγε κάποιον από τη δική 
του πλευρά να το κάνει, γινόταν έξω 
φρενών και τον παρακαλούσε να  μη 
συνεχίσει.

Είναι χαρακτηριστικό το εξής πε
ριστατικό: Μόλις ολοκλήρωσε την

πρώτη του ομιλία, την Παρασκευή, 
ένας από τους πρώτους ανθρώπους, 
που έσπευσαν να τον συγχαρούν λί
γο αργότερα στο γραφείο  του, ήταν 
ο βουλευτής Τρικάλων, Χρηστός 
Μαγκούφης ο οποίος, μια μέρα 
πριν, είχε χαρακτηρίσει τον πρωθυ
πουργό «νάνο της πολιτικής».

Για εκείνη τη δήλωσή του, ο κ. 
Μ αγκούφης είχε εισπράξει έπαινο 
από τους φανατισμένους της λεγάμε
νης «προεδρικής φρουράς». Ο χι ό
μως από τον κ. Τσοχατζόπουλο. 
Αντιθέτως, μόλις τον είδε μπροστά 
του, στο γραφείο του, έγινε έξαλλος 
μαζί του και, όπως το λέει ο λόγος, 
τον πέταξε έξω με τις κλωτσιές.

Από την άλλη πλευρά, εκείνη των 
«σημιτικών», θα έλεγε κανείς πως υ
πήρχε πιο ήπιο κλίμα, αν και δεν λεί
πουν και από αυτό το στρατόπεδο ε
κείνοι που, όμοια με τους «προεδρι
κούς» έχουν βγάλει πολύ κακό όνο
μα.

Εάν, φερ ειπείν, οι «προεδρικοί» 
δεν θέλουν να βλέπουν ούτε ζωγρα
φιστούς τους Σημίτη, Πάγκαλο, Βά- 
σω Παπανδρέου (πολύ μίσος εδώ...), 
Γιώργο Πασχαλίδη, Γιώργο Δρυ, 
Θεόδωρο Κατσανέβα (δεν μπορώ να 
σας πω τι λένε γ ι’ αυτόν...) και άλ
λους, άλλο τόσο και οι «σημιτικοί» 
κάτι παθαίνουν ότι μιλάνε για  τον 
Κοκκινοβασίλη, τον Δασκαλάκη, 
τον Παπουτσή, τον Κουλούρη, και 
τους λοιπούς.

Ροστ μπιφ και ουίσκι
Είναι μάλλον ευτύχημα, αν και ως 

προς τούτο κανένας δεν μπορεί να 
είναι σίγουρος, που οι βάσεις αυτών 
των δύο μπλοκ δεν έχουν ολότελα 
διαβρωθεί από αυτό το μικρόβιο του 
μίσους. Ψ υχικό χάσμα ίσως να υπάρ
χει ανάμεσα στον κόσμο του 
ΠΑΣΟΚ - αλλά όχι τόσο όσο υπάρ
χει μεταξύ των λεγομένων κορυφαί
ων στελεχών του. Ε ίναι ενδεικτικό ί
σως, ότι στο τέλος του συνεδρίου, έ
να τμήμα της νεολαίας που φώναζε 
πολύ δυνατά υπέρ του Ακη Τσοχα- 
τζόπουλου, πείστηκε από συνέδρους 
της άλλης πλευράς να  πάνε όλοι μα
ζί σε μια ταβέρνα της Νέας Ιωνίας 
και να  πιουν ένα ποτηράκι.

Δεν νομίζω ότι κάτι ανάλογο μπο
ρεί να συνέβη στα... ανώτερα κλιμά
κια του κόμματος. Φαντάζεστε, δη
λαδή, τον Κουλούρη, προχθές το 
βράδυ, σε ταβέρνα με τον Πασχαλί
δη;

Τσοχατζόπουλος και Σημίτης, αν 
ταίριαζαν τα χνώτα τους κοινωνι- 
κώς, ίσως θα μπορούσαν. Ε χει κα
νείς την αίσθηση ότι έχουν και οι δύο 
έμφυτο το στοιχείο της ευγένειας. Η 
διαφορά είναι ότι ο Ακης στο «Μερ- 
σέντες» θα έπινε ουζάκια, και ο Ση
μίτης στα «Λαδάδικα» θα παράγγελ- 
νε προτοκαλάδα - πιθανώς δε, άνευ 
ανθρακικού!

Δεν πρέπει, άλλωστε, να  είναι και 
εντελώς άνευ σημασίας το γεγονός 
ότι το μακρύ βράδυ της Κυριακής, α 
ναμένοντας τα αποτελέσματα, ο μεν 
κ. Σημίτης κέρασε τους δημοσιογρά
φους γεύμα αποτελούμενο από ροστ 
μπιφ, καλαμπόκι, ρωσική σαλάτα 
και κόκα-κόλα, ο δε κ. Τσοχατζό
πουλος μας έστειλε ουίσκι και ξη
ρούς καρπούς.

Οι... áARoi póRoi
Περνάμε τώρα, όπως λένε και 

στην απονομή των βραβείων Οσκαρ,

Μια τελευταία 
συγκριτική 
ματιά ανάμεσα 
στην
ανεπίσημη
λίστα
σταυροδότη- 
σης και το 
επίσημο 
ψηφοδέλτιο

στο δεύτερο και τρίτο καλύτερους 
ρόλους. Για μία ακόμη φορά, ο Κώ
στας Ααλιώτης, χωρίς να  είναι άμε
σα ενδιαφερόμενος (έμμεσα μπορεί, 
εκτιμούν κάμποσοι...), κατάφερε την 
επόμενη ημέρα να  συζητούν όλοι για

Στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, μοιάζει 
να είναι αποδεκτός και αγαπητός. 
Τον ξέρουν από παλιά, βλέπετε. Τον 
αισθάνονται δικό τους, όποιες θέ
σεις και αν παίρνει. Και τον πιστεύ
ουν όταν λέει ότι ανέκαθεν ήταν μα

κριά από μηχανισμούς.
Ο μέγας χαμένος της αναμέτρη

σης, ο Γεράσιμος Αρσένης, αυτήν α 
κριβώς την... κατανόηση δεν μπορεί 
να  επιτύχει. Μιλήσαμε με πολλούς, 
με συνέδρους όλες αυτές τις ημέρες. 
Και οι πιο πολλοί φάνηκε να  μην έ
χουν ακόμη (κι ούτε πρόκειται ποτέ, 
νομίζω) ξεπεράσει εκείνην την ε
κτός ΠΑΣΟΚ παρένθεση του υπουρ
γού Αμυνας.

Ενας από τους πιο στενούς του συ
νεργάτες, περίλυπος μας έλεγε μετά 
από το συνέδριο: «Αν ο Γεράσιμος 
δεν είχε φύγει τότε από το ΠΑΣΟΚ 
και κυρίως αν δεν είχε επιτεθεί τόσο 
έντονα κατά του κόμματος και του 
Ανδρέα Παπανδρέου, σήμερα θα ή
ταν αυτός που θα πανηγύριζε».

Οταν τέλειωσαν όλα, νωρίς χθες 
το πρωί, το Ολυμπιακό Στάδιο ήταν 
σαν να  ’χε δεχτεί επιδρομή. Τρεις 
τουαλέτες αχρηστεύθηκαν - πλημμύ
ρισαν.

Οι καθαρίστριες θα πρέπει να τρί
βουν μέρες τα πατώματα για να κα
θαρίσουν από τους χυμένους «φρα
πέδες». Και στο δάπεδο, κάτω από 
το βήμα απ’ όπου μίλησαν οι σύνε
δροι, βρήκαν ένα σπασμένο, κεχρι
μπαρένιο κομπολόι...

το ρόλο του.
Το παράξενο είναι ότι, και στις 

δύο περιπτώσεις - τον Ιανουάριο 
στην εκλογή πρωθυπουργού, και τώ
ρα στην εκλογή προέδρου - το φοβε
ρόν τέκνον του ΠΑΣΟΚ μου έδωσε 
την εντύπωση ότι κατάφερε πάλι να 
μείνει μόνος του. Στην εξέδρα, πλάι 
στα υπόλοιπα μέλη του Εκτελεστι
κού Γραφείου, ήταν ο πιο αμήχανος 
από όλους. Εμοιαζε να μην ταιριάζει 
με κανέναν. Δηλαδή, δεν ήταν τόσο 
λυπημένος όσο ήταν οι υπόλοιποι 
«τσοχατζοπουλικοί» (με τους οποί
ους, άλλωστε, τώρα είχε συμπλεύ- 
σει) και βέβαια ούτε τόσο χαρούμε
νος όσο οι λίγοι «σημιτικοί» του Ε.Γ.

Ισως και γ ι’ αυτό να έμεινε μακριά 
από τα γραφεία  των δύο επιτελείων 
και να πέρασε τις περισσότερες ώ
ρες του στην αίθουσα που είχε πα 
ραχω ρηθεί στους δημοσιογράφους. 
Εδειχνε, ο Κώστας Ααλιώτης, να  εί
χε ανάγκη να ακούσει από τους αν
θρώπους των MME, τις εντυπώσεις 
και εκτιμήσεις τους για  τη στάση που 
είχε επιλέξει να κρατήσει.

Γερ.
Αρσένης 

και Κ. 
Ααλιώτης 

σε μια 
φωτογρα
φία, που 
απ’ ό,τι 

δείχνει το 
ύφος 
τους, 

πάρθηκε 
μετά την 
καταμέ

τρηση των 
ψηφοδελ

τίων


