
ΜΕ ΑΨΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Η ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

με πρόεδρο Σημίτη, είπε το ΠΑΣΟΚ
- Ένα νέο κεφάλαιο ιστορίας 
άνοιξε χθες το Συνέδριο

-Όχι στις διαχωριστικές 
γραμμές, τόνισε ο Σημίτης

- Ενωτικός και ο Άκης 
δηλώνει: «Θα είμαι παρών»

- Χωρίς αλλαγές
ή παραιτήσεις υπουργών 
συνεχίζει η κυβέρνηση

- Κ. Λαλιώτης - Γ. Παπανδρέου 
προηγούνται για την Κ. Ε.
σελίδες 5-20 και ΡΙΠΕΣ: Το κυρίαρχο (σελ. 3)
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Θάνος Παπαδόπουλος

φ/Μ Ψ ϋ®
Οι αριθμοί που κερδί
ζουν εί

0
@

Στο ΠΡΟΤΟ κερδίζει ο 
αριθμός: 8104793 
Στην «ΟΜΑΔΑ» σελ. 5

Έρχεται
σε Ο ημέρες 

η ταινία
«Αγεφύρωτες 

σχέσεις» 
με τον 
Ρόμπερτ 

Ντε 
Ñipo

ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ διεξάγεται 
πάλη των τάσεων και ως ένα 
βαθμό αυτό είναι απαραίτητο 
συστατικό δημοκρατίας. Αρκεί να 
μη μετατρέπεται σταδιακά σε 
αιματηρό εμφύλιο πόλεμο που δεν 
επιτρέπει τη συνύπαρξη και την 
αλληλοσυμπλήρωση. Ο Β. 
Τζαννετάκος στους «Προβολείς». 
Σελ. 6.

I
Η ΚΡΙΣΗ έχει γίνει απαγορευτική 
για τις παλιές πολιτικές κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Η μαγική «σύνθεση» 
οικονομικού και πολιτιστικού έχει 
καταλυθεί, με αποτέλεσμα να 
απειλούνται τα σοσιαλιστικά 
εκλογικά ακροατήρια από τη 
γοητεία ενός αναπτυσσόμενου 
λαϊκισμού. 0  Π. Τσίμας στην 
«Τρίτη Άποψη». Σελ. 6.
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Γ.-Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ: Η τέχνη της 
πολιτικής είναι η πιο δύσκολη. 
Απαιτεί μέγιστη διορατικότητα.
Η τέχνη της ποίησης είναι η πιο 
βαθιά: εκφράζει τα μύχια που 
αλλιώς θα έμεναν άπιαστα. 
Απαιτεί μέγιστη ενορατικότητα.
Η τέχνη των κομματικών 
συνεδρίων είναι στέγη δίχως 
ποίηση. Όμως χρειάζεται. Οι 
απαντήσεις στις «30 Ερωτήσεις» 
του Γ.Ε. Διακογιάννη στη σελ. 22.

I
ΣΕ ΠΕΙΣΜΑ της δυσπιστίας και 
του χλευασμού η βιβλιοθήκη της 
Κασσαβέτειας λειτουργεί, 
δανείζει εκατό βιβλία κάθε μήνα 
στους νεαρούς κρατούμενους και 
συγκεντρώνει κάθε μέρα ομάδες 
παιδιών που διαβάζουν... Η Λίνα 
Αλεξίου «Σε πρώτο ενικό». Σελ. 23.
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ΜΑΝΤΟΝΑ: Το ταλέντο δεν 
φτάνει. Χρειάζεται και πάθος. Το 
πάθος το βρίσκεις ζώντας. Σε μια 
μεγαλούπολη σαν τη Νέα Υόρκη 
πρέπει να φυλάγεσαι διαρκώς. Να
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ΤΟ ΜΑΥΡΙΣΜΑ 
είναι από τα «σπορ» 
ή τις «απολαύσεις» 
του καλοκαιριού. 
Είναι και θέμα της 
μοντέρνας αισθητι
κής και του σεξ α- 
πίλ. Αλλά ο ήλιος, ε
κτός από ζωογόνος 
είναι και επικίνδυ
νος όταν τον αντιμε
τωπίζουμε με απε
ρισκεψία. Τι πρέπει 
να κάνουμε, λοιπόν, 
για να προστατευ
τούμε; Συμβουλές 
και οδηγίες αύριο 
στο «Υγεία».

μην κοιμάσαι με κάποιον που δεν 
θέλεις. Ό χι τίποτα άλλο, αλλά 
κανείς δεν πρόκειται να το 
εκτιμήσει. Η σειρά «Επάγγελμα... 
Γ υ ναίκα» από σή μέρα, σελ» 24-25.

I
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ «πληρώνουν τα 
σπασμένα» της δυσαρέσκειας των 
μαθητών για  τη σχολική ζωή. Και 
έτσι τα ρίχνουν στην πυρά στο 
τέλος του σχολικού έτους, καθώς 
νιώθουν αποξενωμένοι από τα 
Αρχαία Ελληνικά (64,6%) και 
ακόμη γύρω στο 45% από

Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, 
Φιλοσοφία. Ο Χρ. Κάτσικας στη 
σελ. 30.

I
Ο Ν. ΕΡΜΠΑΚΑΝ δηλώνει 
τώρα προσήλωση στους νόμους 
της Τουρκίας. Αλλά πριν από λίγο 
δήλωνε: «Θα ιδρύσουμε έναν 
ισλαμικό ΟΗΕ, ένα ισλαμικό 
ΝΑΤΟ και μια ισλαμική... 
Ευρωπαϊκή Ένωση ! Και η 
Τουρκία θα αναλάβει την ηγεσία 
των μουσουλμανικών χωρών όλου 
του κόσμου. Σελ. 41.

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Μετά
Κύριε Διενθυντά,
Λοιπόν: Ας προσέξει ο κ. Σημίτης. Νίκησε στην Κοινο

βουλευτική Ομάδα, νίκησε στο Συνέδριο -  αν νικήσει και 
στις εκλογες, θ’ αρχίσουν να μιλάνε για μετασημιτική επο-

Χή· „  -Με τιμή
Νεόκοπος

Πανόραμα

Λ. ΠΑΠΑΑΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ: Θέλησα τα 
τραγούδια μου να 
παρουσιασθούν γυ
μνά, χωρίς τη βοή
θεια και στήριξη με
γάλων τραγουδι
στών. Επιθυμία μου 
είναι οι συναυλίες 
αυτές να είναι δικές 
μου και να μην καπε
λωθούν από είδωλα. 
Γι’ αυτό διάλεξα νέ
ους. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη σε όλες τις 
συναυλίες. Στο «Πα
νόραμα», σελ. 1.

Καιρός

ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ: 6.05 
ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ: 8.52 
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Σήμερα τα μονά 
αύριο τα ζυγά

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περι
ληπτική, ή κατά παράφραση, ή 
διασκευή απόδοση του περιεχομέ
νου τη<; εφημερίδας με οποιονδήπο- 
τ ε  τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ρ άλλο, 
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια 
του εκδότη. Νομος 2121/1993 και 
κανόνες Διεθνούς Δικαίου που 
ισχύουν στην Ελλάδα.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
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Πάτρα............................ 33
Λάρισα..........................34
Ιωάννινα........................ 30
Ηράκλειο.......................30

Εξωτερικού
Φρανκφούρτη...............22
Λευκωσία......................35
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Παρίσι............................ 22
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Πώς είναι ...και πού
ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο ο 
ΧΙΟΝΙ

ΑΤΤΙΚΗ: Σχεδόν αίθριος 
καιρός.
Άνεμοι: Μέτριοι.
Θάλασσα: Ταραγμένη. 
Θερμοκρασία: 21-34 β.
Β. ΕΛΛΑΔΑ: Σχεδόν αίθριος 
καιρός.
Άνεμοι: Έως μέτριοι.
Θάλασσα: Ταραγμένη. 
Θερμοκρασία: 19 - 32 β.
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ Ν. ΕΛ
ΛΑΔΑ: Σχεδόν αίθριος καιρός 
σ’ ολόκληρη τη χώρα. Πιθανότητα 
σποραδικών βροχών στα 
βορειοανατολικά.
Άνεμοι: Μέτριοι.
Θάλασσα:Ταραγμένη. 
Θερμοκρασία: 15-34 β.
ΑΥΡΙΟ: Σχεδόν αίθριος καιρός.

ΠΟΛΥ 
ΙΣΧΥΡΟΙ 

K H f ___ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ

Π ου είναι Τι

Μ ικροπολιτικά ....................... σελ. 4
Μ ατιές
ΜΕ ΤΟΝ Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ........ σελ. 4
Θ έματα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ..............σελ.28
Ε κτος ΣΥΝΟΡΩΝ...................σελ.41
Δ ιεθνή ........................................ σελ. 41-44
Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ..........................σελ. 45
Ο ικονομία................................. σελ. 45-46
Μ ικρές αγγελίες..............σελ. 49-65
Κ ο ιν ω ν ικ ά .................................σελ. 65-66
Σ κ ά κ ι.....................................σελ. 66
Α σ τ ρ α ....................................σελ. 67
Γ ια  ΩΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ..................σελ. 67

Πανόραμα
Τ ηλεό ραση ................................σελ. 33-36
ΘΕΑΜΑΤΑ.............................. σελ. 37
Σ ταυρόλεξό .........................σελ. 37



| |  «Το ΠΑΣΟΚ 
είναι γνήσιο 

νόμισμα»

Παναγιώτης
Κρητικός:
(για τις επιρροές 
κάθε πλευράς)
«Τα “κουκιά” είναι 
μονοκοτυλήδονα 
και δικοτυλή δόνα. 
Τα δεύτερα τα 
μετρούσαν και οι 
δύο...».

I
Μιχάλης
Χαραλαμπίδης:

Ι ιΡ

Ψήφισε
αλλαγή το ΠΑΣΟΚ

(μέλος τηςΚ .Ε.)
«Ο Ανδρέας 
Παπανδρέου δεν θα 
γίνει το 
πλυντήριο των 
ευθυνών μιας 
ολόκληρης 
ηγετικής 
ομάδας».

I
Αημήτρης
Κουτσόγιωργας:
«Κάποτε το 
πρόβλημα ήταν η 
Δεξιά, σήμερα 
το πρόβλημα 
είμαστε εμείς».

ΤΑ ΝΕΑ
ΕΤΟΣ 51ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 15.574

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΧΡ. Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Λ. Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: Β. ΓΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Κ. Γ. ΡΕΣΒΑΝΗΣ 
ΗΛ. Κ. ΜΑΤΣΙΚΑΣ 
Π.Ι.ΚΑΨΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΚΔΟΣΕΩΣ: Μ. Γ. ΦΑΚΙΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ (60 γραμμές)

Χρ. Λαδά 3, Τ.Δ. 102 37, ΑΘΗΝΑ

ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 0  ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
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Ο διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει από 
χθες ονοματεπώνυμο: ονομάζεται Κώστας Σημίτης, και δεν μοιάζει σε τίποτε 
με εκείνον.

Του
Γ ιώργου Χρ. Παπαχρήστου

ΕΝ μοιάζει χαρισματικός, δεν έχει μεγα
λοπρεπείς κινήσεις, δεν έχει την ικανότη
τα εκείνου να συναρπάζει τα πλήθη. Εί

ναι όμως μεθοδικός, έχει πρόγραμμα, δικό του ό
ραμα, είναι σκλη ρός «παίκτη ς» και χθες το επιβε
βαίωσε: εξελέγη καθαρά νέος πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ, έχοντας στην πραγματικότητα απένα
ντι του όχι μόνο τον Άκη Τσοχατζόπουλο, αλλά 
το σύνολο σχεδόν των ηγετικών στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ.

Είναι μια νίκη αποκλειστικά δική του, καθώς, 
όταν οι άλλοι τού ζητούσαν πιεστικά είτε να απο
σύρει την υποψηφιότητά του είτε να υπαναχω
ρήσει από την αρχική του απόφαση να παραιτη
θεί αν δεν εξελέγετο, εκείνος επέμενε -  και κέρδι
σε.

Ο δεύτερος μεγ άλος νίκη τή ς αυτή ς τη ς μάχη ς, 
η οποία απείλησε τη συνοχή της δημοκρατικής 
παράταξης, είναι οι άψογες από κάθε πλευρά 
διαδικασίες για ένα θέμα όπως αυτό της διαδο
χής που τρόμαζε για πολλά χρόνια οπαδούς και 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Όσο για τον τρίτο, δεν μπο
ρεί να είναι άλλος από την ενότητα, στο όνομα 
της οποίας πολλοί ώμοσαν όλες αυτές τις ημέρες 
του Συνεδρίου, αλλά χθες το βράδυ, ο Κώστας 
Ση μίτη ς και ο Άκη ς Τσοχατζόπουλος έδωσαν κα- 
τηγορηματικές διαβεβαιώσεις μπροστά στους 
5.200 συνέδρους.

«Όλοι μαζί» ήταν το σύνθημα, ύστερα από 
μια μάχη στην οποία, όπως είπε ο Πρωθυπουρ
γός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «δεν υπήρξαν νι
κητές και ηττημένοι». «Δεν υπήρξαν καν μονο
μάχοι» ανέφερε, για να τον επιβεβαιώσει αργότε
ρα ο Άκης Τσοχατζόπουλος που απέρριψε και

τον όρο «μάχη», μιλώντας για μια άμιλλα...
Η χειραφέτηση του ΠΑΣΟΚ στο θέμα-τα- 

μπού της διαδοχής του Ανδρέα Παπανδρέου α
νοίγει νέα σελίδα στην πολιτική ιστορία του τό
που, καθώς ο διχασμός των πρώτων ημερών, που 
προμήνυε ακόμη και διάσπαση, έδωσε τη θέση 
του στην ηρεμία και την ανακούφιση μετά το α
ποτέλεσμα. Και κάποιες ρεβανσιστικές κραυγές 
που ακούσθηκαν αμέσως μετά την πιστοποίηση 
της νίκης του Κώστα Σημίτη σταμάτησαν αμέ
σως, με άνωθεν παρεμβάσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δη μ. Ρέππας 
ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται (επί του παρό
ντος;) θέμα κυβερνητικών αλλαγών -  για ανα- 
σχη ματισμό ούτε λόγος. Όπως δεν υφίσταται και 
θέμα παραίτησης είτε του «χαμένου» της αναμέ
τρησης Ακη Τσοχατζόπουλου είτε άλλου προ
σκείμενου σ’ αυτόν. Ο ίδιος ο κ. Τσοχατζόπου
λος, για να μην υπάρχει και η παραμικρή αμφι
βολία, δεσμεύθη κε δη μόσια ως προς αυτό από το 
βή μα του Συνεδρίου.

Τέλος καλό, όλα καλά, λοιπόν; Έτσι, τουλάχι
στον, φάνηκε από τις τοποθετήσεις τόσο του 
Πρωθυπουργού και νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
Κώστα Σημίτη όσο και του Άκη Τσοχατζόπου
λου στο κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου. Η 
κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά το έργο της, τα 
προβλή ματα άλλωστε της χώρας δεν μπορούν να 
περιμένουν άλλο...

Υπάρχουν πάντως εσωκομματικά υπόλοιπα: 
η καταμέτρηση τωνσταυρώνγιατην 150μελή Κε
ντρική Επιτροπή συνεχιζόταν ώς τις πρώτες 
πρωινές ώρες. Και μετά την εκλογή της, η νέα 
Κ.Ε. θα πρέπει να συνέλθει εντός των προσεχών 
ημερών για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση 
του απερχόμενου Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος 
όμως, μετά την εκλογή Σημίτη, έχει πολλές πιθα
νότητες να επανεκλεγεί στη θέση αυτή.

Το κυρίαρχο
Ο,ΤΙ και αν ειπωθεί, όπως 

και αν σχολιασθεί το 
Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ... 

ΕΝΑ είναι το κυρίαρχο 
γεγονός:

ΠΩΣ για πρώτη φορά στην 
πολιτική ιστορία του 
τόπου μας, ένα μεγάλο 
κόμμα εξέλεξε σε 
συνέδριο χιλιάδων 
εκπροσώπων της 

οργανωμένης βάσης του...
ΤΟΝ νέο αρχηγό του -  και διάδοχο 

του ιδρυτή του.
ΚΑΙ αυτό ακριβώς το γεγονός 

αποτελεί ένα νέο και 
πρωτόγνωρο φαινόμενο...

ΠΟΥ ανοίγει ταυτόχρονα ένα νέο 
κεφάλαιο -  κεφάλαιο 
δη μοκρατικής ωριμότητας -  όχι 
μόνο για το ΠΑΣΟΚ αλλά και 
για τον δη μόσιο βίο μας.

ΓΙΑΤΙ παρά την ένταση και τη 
φόρτιση που σημάδεψαν 
αρκετές φορές την 
αντιπαράθεση απόψεων και 
προσώπων...

ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει πως οι 
δημοκρατικές διαδικασίες που 
τόσο άψογα λειτούργησαν...

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ στήριγμα για την 
ενότητα και το κοινό όραμα της 
αλλαγής που το ΠΑΣΟΚ 
επαγγέλθηκε.

ΟΣΟΙ προφήτευαν διασπάσεις και 
όσοι εύχονταν την αδιέξοδη 
πόλωση...

ΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ασφαλώς την 
οδυνηρή έκπληξη και την πικρή 
γεύση της διάψευσης:

ΤΟ ΠΑΣΟΚ στο Συνέδριό του 
έδωσε το στίγμα ενός μεγάλου 
και σύγχρονου πολιτικού 
σχηματισμού...

ΠΟΥ πορεύεται στη συστράτευση 
και την ανανέωση των δυνάμεών 
του για να υπηρετήσει τους 
πολιτικούς στόχους του...

ΚΑΙ να τιμήσει το συμβόλαιό του 
με τον λαό.

ΓΙ’ αυτό και είναι αυτονόητο πως 
από σήμερα κυβέρνηση και 
κόμμα θα επιδοθούν, με 
συναίσθηση του χρέους τους...

ΣΤΟ έργο που με τη λαϊκή εντολή 
έχουν επωμισθεί...

ΚΑΘΩΣ αισθάνονται τώρα πιο 
δυνατοί απέναντι στις 
προκλήσεις του παρόντος και 
του μέλλοντος.
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Το Συνέδριο
"¥ 1 ΜΕΙΣ, στην κυβέρνηση, 
# —/  δεν συμβιώνουμε.

Συγκατοικούμε, απλώς. 
Φαντάσου ένα ζευγάρι, που δεν 
συμβιώνει, αλλά συγκατοικεί. Το 
διαζύγιο είναι αναπόφευκτο. Οι 
υπουργοί, μεταξύ μας, 
αλληλομισούμαστε! 
Συνεδριάζουμε το μεσημέρι για τα 
εθνικά θέματα, για την οικονομία, 

για τους
εξοπλισμούς, για τα 
μεγάλα έργα, και το 
βράδυ
ξαμολιόμαστε στους 
δρόμους, γ ια  να 
σκάψει ο ένας τον 
λάκκο του άλλου! 
Και ξέρεις γιατί; 
Διότι είμαστε 
ανίκανοι και 
ανάξιοι να 
κρατήσουμε στα

χέρια μας και να πάμε παραπέρα, 
το μεγάλο αυτό κόμμα, που μας 
άφησε ο Ανδρέας 
Παπανδρέου...».
Αυτά μου είπε -  και τα ’γραψα 
την περασμένη Τετάρτη -  
υπουργός-πρωτοκλασάτο 
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και, «πριν 
αλέκτωρ φωνήσαι....», τα λόγια 
του επιβεβαιώθηκαν δραματικά: 
στο Συνέδριο, που άρχισε την 
Πέμπτη και τελείωσε πριν από 
λίγες ώρες, οι πάντες έγδερναν τα 
λαρύγγια τους, κραυγάζοντας 
υπέρ της ενότητας! Και, την ίδια 
στιγμή, έβγαζαν από τις θήκες τα 
«εγχειρίδιά» τους, για να πλήξουν 
τους... συντρόφους τους!
Εις μάτην, οι ευάριθμοι νουνεχείς 
προσπαθούσαν, με απανωτές 
εκκλήσεις, να πείσουν την 
«κερκίδα» -  γιατί περί κερκίδας 
ποδοσφαιρικού γηπέδου, με 
φανατισμένους οπαδούς, 
επρόκειτο -  να σκεφτεί, να 
συναισθανθεί, «να αρθεί στο 
ύψος των περιστάσεων». Το 
ρήγμα ήταν βαθύτατο. Και 
παρέμεινε βαθύτατο. Ελάχιστοι 
μίλησαν για τους Τούρκους και 
τους κινδύνους, που μας 
απειλούν. Ελάχιστοι μίλησαν για 
την ανεργία, τη λιτότητα, το 
κοινωνικό κράτος, τους 
συνταξιούχους, την Παιδεία, την 
Υγεία, τους «συμμάχους» μας, τα 
προβλήματα, με δυο λόγια, που 
αντιμετωπίζει η χώρα μας. Στη 
σκέψη όλων, σχεδόν, 
κυριαρχούσαν τα «κουκιά»! Οι 
ομάδες, οι ομαδάρχες, οι 
επιρροές, οι συμμαχίες, οι 
αποκλεισμοί. Ως και κλακαδόροι, 
«βαλτοί ζητωκράχτες», κατά τον 
Βάρναλη, επισημάνθηκαν! 
Αφήνω τα «γιούχα», τα 
«αίσχος!», τα «κάτσε κάτω, ρε!» 
και τα «ντροπή σου!», που 
ακούσθηκανκαι 
ξανακούσθηκαν, ένα σωρό 
φορές!..
Κι όλες αυτές οι αθλιότητες, 
παράλληλα με τα συνθήματα 
«Ανδρέα ζεις, εσύ μας οδηγείς» 
και «Το ΠΑΣΟΚ είν’ εδώ, 
ενωμένο δυνατό»! Κι όλη αυτή η 
κατάντια, ένα εικοσιτετράωρο 
μετά την κηδεία του μεγάλου 
ηγέτη! Όπου, δεκάδες χιλιάδες 
λαού, με δάκρυα στα μάτια, 
απαιτούσαν από τους επιγόνους, 
ενότητα και νέους αγώνες, για 
καινούργιες νίκες της 
δημοκρατικής παράταξης...

Μεσολάβηση 
για τη σειρά

ΤΙ έγινε όταν οι δύο... μη μονομάχοι, κατά την επιθυμία και των 
δύο, κ.κ. Κ. Σΐ)μίττ|ς και Άκης'Τσοχατςόπουλος, έφθασαν 
στο Ολυμπιακό Στάδιο, μετά την ανακοίνωση του αποτελέ
σματος της ψηφοφορίας για τη διαδοχή του κ. Α. Παπαν
δρέου;

ΔΟΘΗΚΕ η εντύπωση ότι συναντήθηκαν και τα είπαν για λίγο -  
αλλά δεν είναι έτσι: απλώς, ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος μετεφε- 
ρε στους στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, οι οποίοι 
το μετέφεραν στον κ. Ση μίτη, ότι θα ή θελε να μπει μόνος στη ν 
αίθουσα του Συνεδρίου, πριν από τον νικητή -  και έτσι συνέ
βη...

ΕΤΣΙ, χειροκροτήθηκαν χωριστά και οι δύο...

Τι είπαν 
οι Αρκάδες

ΤΙ διεμείφθη τελικά μεταξύ του κ. Κ. Λαλιώτη και του κ. Β. Γιαννό- 
πουλου, την ώρα που μιλούσε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ στο Συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ; Τι ήταν εκείνο που είπε ο κ. Β. Γιαννόπουλος, 
από την πρώτη σειρά των καθισμάτων, το οποίο προκάλεσε την 
αντίδραση του κ. Λαλιώτη -  μία αντίδραση από μικροφώνου, με 
σεβασμό μεν προς «τον γενάρχη»-, όπως αποκάλεσε τον κ. Γιαν- 
νόπουλο, αλλά ιδιαίτερα έντονη;

ΛΟΙΠΟΝ, απ’ ό,τι έλεγαν σύνεδροι που ήταν εκεί δίπλα στους δύο 
Αρκάδες, ο κ. Γιαννόπουλος είχε εκνευριστεί από τα όσα έλεγε 
ο κ. Λαλιώτης και σε κάποια στιγμή, του πέταξε έναν χαρακτη
ρισμό... αθυρόστομο!

Του Στάθη

ΒΡΕ ΤΟΝ ΝΑΝΟ -  πλειοψηφία ο νά
νος...

ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ δεν ήταν και τόσο 
νάνος;

Ε, ΚΥΡΙΕ Μ αγκούφη;

ΕΚΑΝΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ο Μ αγκούφης 
γ ια  τον νάνο - και είπε ότι τον στη
ρίζει τον νάνο!

ΒΡΕ TO/VΜαγκούφη!

ΤΕΛΙΚΑ, ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος γ ί
νεται πιο συμπαθής στις ήττες του, 
παρά στην προετοιμασία των ηττών 
του...

ΠΟΛΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έπεσε στο Συνέ
δριο - κάποιο λάκκο έχει η φάβα, κά
ποιο λάκκο έχει η ενότητα...

ΒΡΕ ΤΗΝ ενότη τα !

ΓΙΑ ΤΙ ΒΓΗΚΕ πρώτος ο κ. Κ. Λαλιώτη ς 
στην Κεντρική Επιτροπή; Ε, πώς αλ
λιώς; Έκανε τη μεγαλύτερη προε
κλογική εκστρατεία -  75 λεπτά είχε 
το μικρόφωνο στα χέρια...

ΑΙΣΤΑΡΧΟΙ!
ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΔΑΝ το όνομά τους στις λί

στες χθες -  αλλά δεν το είδαν τα κου
κιά...

Ο ΛΑ ΟΣ ΛΕΙΥξεχνά τι ψη φίσαν τα κου
κιά...

ΨΗΛΑ ΚΑΙ ο γραμματέας, ο κ. Κ. Σκαν- 
δαλίδης -  αυτό είναι που λέμε, θεσμι
κό ΠΑΣΟΚ!

ΕΝ ΚΑΤΑΚΑΕΙΔΙ: Λιγότεροι μαγκού
φη δες και πιο πολλή δουλειά...

{Β&τ.
I I||Ρ

Όλοι στα αριστερά
ΣΑΒΒΑΤΟ, στο Ολυμπιακό Στάδιο - οι δύο 
πλευρές, δηλαδή τα στελέχη του κ. Κ. Σημίτη 
και τα στελέχη του κ. Α. Τσοχατζόπουλου, 
κάθονταν όλοι μαζί, σε δύο μπλοκ, την τρίτη 
και καθοριστική ημέρα του Συνεδρίου: Οι 
μεν στη μία πλευρά, οι δε στην άλλη.

Όμως και οι δύο ομάδες ήθελαν να λένε ό
τι έχουν πιάσει την... αριστερή πτέρυγα!

Έτσι, οι μεν έλεγαν ότι κάθονταν... αρι
στερά του προεδρείου και οι δε ότι κάθονταν 
αριστερά της εισόδου...

I
Τελευταία στιγμή
ΕΓΙΝΑΝ ΠΟΛΛΑ και διάφορα τις ημέρες 
του Συνεδρίου. Από τα πιο ωραία, όμως, εί
ναι και το εξής: Ένας βουλευτής, που ανήκει 
σε μία από τις μικρές ομάδες του κόμματος, 
δεν γνώριζε ότι ο ομαδάρχης του είχε προ
σχωρήσει στον έναν από τους δύο μονομά
χους για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Έτσι, λοιπόν, έκανε και δηλώσεις ενα
ντίον του άλλου υποψηφίου...

Όμως, ο ομαδάρχης έκανε δήλωση υπέρ 
του πρώτου υποψηφίου -  και έτσι ο βουλευ
τής βρέθηκε ξαφνικά στα γραφεία του άλλου 
υποψηφίου...

I
Λίστες
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΔΥ, στο Ολυμπιακό 
Στάδιο -  λίγο μετά τη λήξη των εργασιών ε
κείνης της ημέρας, στο Συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ: Οι χιλιάδες σύνεδροι έχουν απο
χωρήσει, αλλά μερικές εκατοντάδες έχουν 
παραμείνει -  για να παραλάβουν τις λίστες 
από τα επιτελεία των δύο μονομάχων.

Ήταν μία πρόοδος -  στο προηγούμενο, 
τις έπαιρναν μέσα σε αυτοκίνητα...
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Η ψηφοφορία

Ψήφισαν: 5.111 Λευκά: 28 Άκυρα: 27

2.732

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ ΑΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

2.324

Ένα νέο κεφάλαιο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και 
ολόκληρη την πολιτική σκηνή της χώρας άνοιξε 
από χθες, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
διαδοχής του Ανδρέα Παπανδρέου από τον Κ. 
Σημίτη.

τ τ  "»"ΕΙΣΟΔΟΣ του
I —I  ΠΑΣΟΚ στη μετααν- 

-X  Λ .  δρεϊκή εποχή φάνηκε 
να γίνεται τελικά με συνθήκες ε- 
νωτικές -  παρά την τρομερή πό- 

λωση που 
είχε προη- 
γηθεί, κα
τά τη διάρ
κεια του 
4ου Συνε
δρίου του 
κόμματος. 

Ο Κ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Λουκάς Δημάκας 
Γιάννης Ε. Διακογιάννης 
Ειρήνη Δ. Καρανασοπούλου 
Γ ιώργος Χρ. Παπαχρήστος 
Γιάννης Πολίτης 
Στέφανος Τζανάκης

Σημίτης ε
ξασφάλισε μία διαφορά 400 ψή
φων, σε σύνολο 5.000 συνέδρων 
-  μία διαφορά που χαρακτηρί
ζεται μεν μικρή, αλλά όχι και α

μελητέα, αν συνυπολογίσει κα
νείς ότι αρκετά από τα ιστορικά 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν 
μάχη υπέρ της υποψηφιότητας 
Τσοχατζόπουλου.

Τόσο ο νέος πρόεδρος Κ. Ση
μίτης όσο και ο Α. Τσοχατζό- 
πουλος εμφανίστηκαν χθες το 
βράδυ ενωτικοί -  είναι χαρα
κτηριστικό ότι ο Κ. Σημίτης ε
πανέλαβε αρκετές φορές ως 
σύνθημα και μήνυμα το «όλοι 
μαζί», ενώ και ο Ά. Τσοχατζό- 
πουλος δήλωσε με έμφαση ότι 
σέβεται απολύτως τα αποτελέ
σματα του Συνεδρίου και ότι 
«θα είναι παρών» στη νέα πο
ρεία του ΠΑΣΟΚ.

Ο διάδοχος του Ανδρέα Πα

πανδρέου έδειξε χθες ότι σκο
πεύει να είναι ηγέτης ολόκλη
ρου του ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγο
νός ότι αποδοκιμάστηκε από 
μερίδα συνέδρων και στη δευτε
ρολογία του, το βράδυ του Σαβ
βάτου...

«Τέλος στις διαχωριστικές 
γραμμές», είπε χθες ο Κ. Σημί
της, καταχειροκροτούμενος α
πό τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που εί
χαν συγκεντρωθεί γ ια  την «ομι
λία της νίκης» του -  κάτι που ε
παναφέρει στην επιφάνεια, από 
την πρώτη στιγμή, τα μεγάλα ε
σωκομματικά προβλήματα που 
έχει να αντιμετωπίσει ο νέος η
γέτης.

Τα εσωτερικά προβλήματα 
του ΠΑΣΟΚ παραμένουν παρά 
τη χθεσινή ενωτική εμφάνιση 
κάι των δύο «μονομάχων» -  και 
οι επόμενοι μήνες θα είναι κα
θοριστικοί τόσο για την πορεία 
του Κ. Σημίτη όσο και τη νέα 
πορεία του ΠΑΣΟΚ.

I
Ενωτική αποδοχή 
του αποπλέοματος
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ανακοί
νωσε στις 8.30 ο υπεύθυνος εκ 
μέρους του Εκτελεστικού Γρα
φείου για την εφορευτική επι
τροπή κ. Μ. Δασκαλάκης: 
«Πρόεδρος του Κινήματος εί
ναι ο Κώστας Σημίτης». Οι σύ
νεδροι ξέσπασαν σε παρατετα- 
μένα χειροκροτήματα, ενώ το 
σύνθημα «Το ΠΑΣΟΚ είναι ε
δώ, ενωμένο δυνατό» δονούσε 
την ατμόσφαιρα. Ο κ. Μ. Δα
σκαλάκης, που ήταν εκ των βα
σικών υποστηρικτών του κ. Α. 
Τσοχατζόπουλου, συνέχισε 
την ανακοίνωση των αποτελε
σμάτων. Ψήφισαν 5.111 σύνε
δροι και έλαβαν: ο κ. Κ. Σημί
της 2.732 και ο κ. Άκης Τσοχα- 
τζόπουλος2.324, λευκά 28 άκυ
ρα 27.

Σε ενωτική κατεύθυνση ή
ταν το σύνολο σχεδόν των αντι
δράσεων τόσο των κορυφαίων 
στελεχών όσο και των συνέ
δρων. Δεν έλειψαν ωστόσο και 
ακραίες δηλώσεις, όπως αυτή 
του βουλευτή κ. Β. Κεδίκογλου, 
ο οποίος ζήτησε να παραιτη
θούν αμέσως οι υπουργοί που 
είχαν μιλήσει κατά της πολιτι
κής του κ. Κ. Σημίτη με πρώ
τους τους κ.κ. Α. Τσοχατζόπου- 
λο και Γερ. Αρσένη. «Τώρα πε
ριμένω να δω παραιτήσεις», εί
πε χαρακτηριστικά ο βουλευ
τής και πρόσθεσε ότι μια τέτοια 
κίνηση θα είναι προς την κα
τεύθυνση της ενότητας.

Ο κ. Β. Κεδίκογλου αιφνι- 
δίασε τους συνεργάτες τού κ. Κ. 
Σημίτη, οι οποίοι τόνιζαν ότι ο 
Πρωθυπουργός είναι σε εντε
λώς διαφορετικό μήκος κύμα
τος. Είναι ενδεικτική η δήλωση

του πολιτικού συμβούλου του 
κ. Κ. Σημίτη, κ. Ν. Θέμελη, ο ο
ποίος είπε στα «ΝΕΑ» ότι «από 
εδώ και πέρα χρειάζεται ψυ
χραιμία, νηφαλιότητα περίσ
σευμα ψυχής και παρρησία».

Επισήμανε δε ότι «το πιο 
σημαντικό αυτήν τη στιγμή εί
ναι οι υποστηρικτές του κ. Κ. 
Σημίτη να ελέγξουν τον ενθου
σιασμό τους και να μην προβο
κάρουν την άλλη πλευρά».

ΟΓ.ΑΡΣΕΝΗΣ
Για τον κ. Γ. Αρσένη δεν υ

πάρχει θέμα παραίτησης, είπε 
στα «ΝΕΑ» στενός του συνερ
γάτη ς, ο οποίος όμως επεσή μα- 
νε ότι το θέμα του σχη ματισμού 
και του ανασχηματισμού της 
κυβέρνησης είναι ευθύνη του 
Πρωθυπουργού: «Θα συσπει
ρωθούμε για να στηρίξουμε 
τον νέο πρόεδρο και στο κόμμα 
και στην κυβέρνηση», είπε χα
ρακτηριστικά ο υπουργός Ά
μυνας, ο οποίος τόνισε ότι αυ
τό που χρειάζεται είναι το 
ΠΑΣΟΚ να είναι ενωμένο και 
δυνατό και να αποδείξει πως 
«είναι ένα κίνη μα λαϊκό που α- 
σχολείται με τα προβλήματα 
του λαού».

ΟΑΝ.ΠΕΠΟΝΗΣ
Ο υπουργός Υγείας κ. Α. 

Πεπονής έκανε στα «ΝΕΑ» μία 
δήλωσε με την οποία ουσιαστι
κά καλεί τη ν πλευρά Ση μίτη να 
μη λειτουργήσει με αποκλει
σμούς:

«Ελπίζω και εύχομαι ότι το 
Συνέδριο ανέδειξε πρόεδρο 
και όχι νικητή», τόνισε χαρα
κτηριστικά.
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ΔΙΕΘ Ν Η  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Γ Λ Υ Φ Α Δ Α  - Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  

Μ  π ό ν τ ο υ  4 0 -α ε ,  2

Α Γ Ι Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η
Σ ο υ Π ίο υ  BS, 2

Π Ε Τ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η  - Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι
Λ .Π ε τρ ο υ π ό Β ε ω ς  33 , 2

Α Ι Γ Α Λ Ε Λ  - Ν Ι Κ Α Ι Α
Λ .Ο η β ώ ν  2 7 9 ,  2

Ν Α Ι Ε ιδ ικές  Π ρ ο σ φ ο ρ ές !



Του 
Βασίλη 
Τζαννετάκου

Η πάλη 
των τάσεων
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΠΑΣΟΚ -

ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά του 
και τις όποιες συνέπειες μπορεί να 

έχει αυτό στη συνοχή του κόμματος και την 
επιβίωση της κυβέρνησης -  έφερε με 
ιδιαίτερα έντονο τρόπο στην επιφάνεια το 
πρόβλημα της εσωτερικής δημοκρατίας 
και δεοντολογίας.
Η ομαδοποίηση των συνέδρων και οι τόσο 
έντονες (πολιτικές και προσωπικές) 
αντιπαραθέσεις σε τέτοια ένταση και 
έκταση μπορεί να αποτελούν πρωτόγνωρο 
φαινόμενο γ ια  το ΠΑΣΟΚ. Στα άλλα, 
όμως, κόμματα είχε προηγηθεί αυτή η 
βασανιστική διαδικασία, η οποία σε 
ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε και σε 
διασπάσεις.
Οι εσωτερικές αντιπαλότητες, όμως, αν 
ξεπερνούν κάποιο θεμιτό όριο αναιρούν 
πολιτικές, υπονομεύουν αξιοπιστίες, 
υποθηκεύουν το μέλλον, διαφθείρουν 

συνειδήσεις και 
παραχαράσσουν 
ιδεολογίες.
Γιατί και στα 
κόμματα διεξάγεται 
πάλη των τάσεων και 
ως ένα βαθμό αυτό 
είναι απαραίτητο 

συστατικό δημοκρατίας, αρκεί να μη 
μετατρέπεται σταδιακά σε αιματηρό 
εμφύλιο πόλεμο που δεν επιτρέπει τη 
συνύπαρξη και την αλληλοσυμπλήρωση. 
Ιδιαίτερα όταν στην πραγματικότητα 
πρόκειται γ ια  συγκρούσεις κορυφής που 
επενδύονται με ιδεολογήματα και «αρχές» 
προκειμένου να αποκτήσουν και λαϊκό 
έρεισμα.
Οι τάσεις, οι ομάδες, οι συσπειρώσεις -  
ακόμα και οι «φράξιες» -  υπέχουν εκ των 
πραγμάτων θέση εσωτερικής 
αντιπολίτευσης. Το πρόβλημα, όμως, δεν 
έγκειται στην ύπαρξή τους, αλλά κυρίως 
στον ρόλο τους και τους απώτερους 
στόχους τους. Γ ιατί πολύ εύκολα από 
απόδειξη υγείας (ότι, δη λα δή ,' 
διακινούνται ελεύθερα όλες οι απόψεις και 
γίνεται εποικοδομητική ζύμωση) μπορεί 
να μετατραπούν σε μηχανισμούς 
υπονόμευσης των «νόμιμων» δομών των 
κομμάτων.
Προς αναζήτηση, λοιπόν, είναι ο 
προσδιορισμός των ορίων -  και των 
περιθωρίων -  δράση ς τους, γιατί δεν 
μπορεί πάντοτε η διαφοροποίηση προς 
την «άρχουσα» άποψη να λογίζεται ως 
υπονόμευση γιατί αυτό εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα των κομματικών κρατούντων. 
Ούτε όμως και να θεωρείται από τους 
εκφραστές της ως θέσφατο που δεν 
επιδέχεται κριτική.
Και οι θέσεις αυτές συνήθως 
αντιστρέφονται όταν οι χθεσινοί 
«αντάρτες» γίνονται «εξουσία» και το

Προς αναζήτηση 
ο προσδιορισμός 

των ορίων δράσης 
των κομμάτων

αντίστροφο.

Μετά το Συνέδριο
Πολλοί, αυτές τις συγκινησιακά φορτισμένες ημέρες, 
ύμνησαν την ιστορική και ελληνική μοναδικότητα του 
Ανδρέα Παπανδρέου. Μα το σημαντικότερο στο πολιτικό 
αυτό φαινόμενο δεν ήταν οι τυπικά ελληνικές όψεις του, 
μα η «διεθνικότητά» του.

ΟΑΝΔΡΕΑΣ Παπανδρέου έκανε 
στην Ελλάδα ό,τι έκαναν στις 
χώρες τους ο Μιτεράν, ο Κράξι, 

ο Σοάρες και ο Γκονζάλες. ·
Και οι πέντε ίδρυσαν ή επανίδρυσαν 

σοσιαλιστικά κόμματα σχεδόν ταυτό
χρονα -  στη διάρκεια της δεκαετίας του 
70.

Κόμματα με πολλά κοινά χαρακτηρι
στικά: Τον μέχρι τελικής εξοντώσεως α
νταγωνισμό με την κομμουνιστική αρι
στερά, ισχυρή τότε και στις πέντε αυτές 
χώρες, ανταγωνισμό εξαιτίας του οποί
ου υιοθέτησαν αρχικά έναν ο
ξύ ριζοσπαστικό λόγο. Την έ
νταξη σε ένα έντονα διπολικό 
σύστημα ανταγωνισμού με τη 
Δεξιά. Και, φυσικά, τον αρχη- 
γικό χαρακτήρα, που υπέτασ
σε το κόμμα σ’ έναν «λίντερ» 
νομιμοποιημένο από το «Χάρι
σμά» του μόνο κι όχι από τον 
Δημοκρατικό Κανόνα.

Το μυστικό της επιτυχίας 
τους ήταν, λίγο - πολύ, κοινό:
Ή ταν η ικανότητά τους να συν
θέσουν τις προσδοκίες των πα
ραδοσιακών (και παραδοσιακά αριστε
ρών) εργατικών τάξεων, με τις προσδο
κίες των νέων και'ογκού μενών μεσαίων 
στρωμάτων, συνδυάζοντας μιαν «οικο
νομική» υπόσχεση δικαιότερης αναδια
νομής εισοδήματος με μοχλό το κράτος, 
με μιαν «πολιτιστική» υπόσχεση ελευθε
ρ ία ς -κ α ι, στην ελληνική περίπτωση, με 
την υπόσχεση ίασης ενός ιστορικού «ε
θνικού τραύματος».

Είχαν, τέλος, εν πολλοίς, κοινή μοί
ρα. Έ φθασαν γρήγορα, με ραγδαίους 
ρυθμούς, στην εξουσία, την ίδια περί

που ιστορική περίοδο. Υπέκυψαν, με 
κυμαινόμενο δείκτη αντίστασης, στους 
σκανδαλώδεις πειρασμούς της. Και α
ντιμετώπισαν, κατά την άσκησή της, τις 
ίδιες περίπου προκλήσεις: Την αναπά
ντεχη και αναπάντεχα μακρόχρονη πα
νευρωπαϊκή κρίση, που τους βρήκε α
προετοίμαστους στην εξουσία, τη δεκαε
τία του ’80. Την επέλαση του νεοφιλε
λευθερισμού. Την κατάρρευση της Ανα
τολής. Και την παρακμή του Έ θνους - 
Κράτους, που έσπρωξε όλους τους σο

σιαλιστές του Νότου 
να γίνουν ένθερμοι 
ευρωπαϊστές, σε μια 
προσπάθεια να ξανα- 
βρούν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, σ’ έναν ευ
ρωπαϊκό κεϋνσιανι- 
σμό, τις κοινωνικές, ε- 
ξισωτικές πολιτικές, 
που είχαν γίνει πλέον 
αδύνατες σε μια μό
νον χώρα.

Και σήμερα, αντι
μετωπίζουν όλοι, πα

ντού, ανάλογα·, λίγο - πολύ, προβλήμα
τα: Η μακρά άσκηση της εξουσίας έχει 
θαμπώσει π ια  τη λάμψη του ριζοσπαστι
σμού και τη ς συναρπαστική ς τους ετερο- 
δοξίας -  ενίοτε και της ηθικής τους ακε
ραιότητας. Η κρίση έχει γίνει απαγο
ρευτική γ ια  τις παλιές πολιτικές κοινω
νικής δικαιοσύνης. Η μαγική «σύνθεση» 
οικονομικού και πολιτιστικού έχει κα
ταλυθεί, με αποτέλεσμα να απειλούνται 
τα σοσιαλιστικά εκλογικά ακροατήρια 
από τη γοητεία ενός αναπτυσσόμενου 
λαϊκισμού. Η  «μεταρρύθμιση σε μια μό
νον χώρα» δεν είναι π ια  εφικτή, μα και η

υποκατάστασή της από ένα νέο ευρω
παϊκό σχέδιο δεν είναι ακόμη ορατή...

Κοντά σ’ όλα αυτά, ένα ακόμη μείζον 
πρόβλημα παρουσιάζεται: Σε μια εποχή 
όπου οι κανόνες του πολιτικού παιχνιδι
ού έχουν ριζικά αλλάξει, κάτω από την 
επιρροή κυρίως των μεγάλων ηλεκτρο
νικών Μέσων Ενημέρωσης, και όπου έ
χει γίνει ακόμη ζωτικότερη η ανάγκη 
«προσωποποίησης» της πολιτικής και 
ση μαντικότερος ο ρόλος του Προσώπου, 
του Ηγέτη, στο νέο επικοινωνιακό περι
βάλλον, οι σοσιαλιστές αντιμετωπίζουν 
τη φυσική απουσία ή την πολιτική πα
ρακμή των παραδοσιακών, χαρισματι
κών τους ηγετών.

Ό χι μόνον γ ια  το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, 
μα γ ια  όλους τους Ευρωπαίους σοσιαλι
στές, το πρόβλημα σήμερα είναι πράγ

ματι αυτό που περιέγραψε ο Κ. 
Λαλιώτης -  όχι τι να κάνουν, 
μα αν θα συνεχίσουν να υπάρ
χουν. Ό λοι αναζητούν με την ί
δια αγωνία να καλύψουν ένα 
διπλό έλλειμμα: Να διατυπώ
σουν μια νέα ιδεολογική «σύν
θεση», που να συνδυάζει την η 
θική της ευθύνης με την ηθική 
της πεποίθησης, μια νέα πολι
τική πρόταση. Και να αναδεί
ξουν ένα νέο, επικοινωνιακά α
ποτελεσματικό, ηγετικό πρό
σωπο.

Το διπλό αυτό πρόβλημα είχε να α
ντιμετωπίσει και το ΠΑΣΟΚ στο Συνέ
δριό του. Το πρόβλημα αυτό έθεσε, στην 
ουσία, και ο Σημίτης. Όσο και αν το συ
γκάλυψαν οι προσχηματικές διαδικα
στικές αντιπαραθέσεις· όσο κι αν το πε
ριέπλεξε η ακρότητα των συμπεριφο
ρών, η δημαγωγική κενότητα των λόγων 
και η απροσχημάτιστη βιαιότητα στη 
διεκδίκηση των λαφύρων της κομματι
κής εξουσίας, το αληθινό πρόβλημα, η 
αληθινή πρόκληση επιβίωσης έγινε εν 
τέλει σαφής. Μένει να απαντηθεί κιόλας 
μετά το Συνέδριο...

Οι σοσιαλιστές 
αντιμετωπίζουν 

την φυσική 
απουσία ή την 

πολιτική 
παράκαμψη των 
παραδοσιακών 
χαρισματικών 
ηγετών τους
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___________ Π ολίτικη
ΗΠΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΙ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟ!

Ενωτικό μήνυμα
Ενωμένα χέρια, θερμοί 
εναγκαλισμοί και 
ασπασμοί του Ακη 
Τσοχατζόπουλου με 
τον Κώστα Σημίτη. 
Ένα Συνέδριο να 
σείεται από το 
σύνθημα «το ΠΑΣΟΚ 
είναι εδώ, ενωμένο, 
δυνατό» και όλα τα 
μέλη του απελθόντος 
Ε.Γ. όρθια να 
χειροκροτούν τον νέο 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 
Κώστα Σημίτη και τον 
Ακη Τσοχατζόπουλο.

«Τώρα στρέψουμε 
τη σκέψη στον 

ιδρυτή μας», είπε 
ο Πρωθυπουργός

Ύ" Τ ' TAN οι εικόνες από το 
f —I  κλείσιμο ενός θυελλώδους 

JL Λ . Συνεδρίου που έδωσαν έ
να κλίμα ενότητας προς τα έξω, πα
ράτα όσα -  δραματικά σε πολλές πε
ριπτώσεις -  είχαν προηγηθεί.

Μια ώρα μετά την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος ο κ. Σημίτης έ
φτασε -  στο χώρο του Συνεδρίου -  α- 
_ _  πό το σπίτι του. Με πολλή 

δυσκολία -  όλοι ήθελαν να 
ασπασθούν τον Κώστα Ση
μίτη -  ο Πρωθυπουργός έ
φτασε στο ΟΑΚΑ.

Δύο λεπτά νωρίτερα είχε 
εισέλθει στην αίθουσα ο Ά- 
κης Τσοχατζόπουλος, κάτω 

από τα ζωηρά χειροκροτήματα των 
συνέδρων, οι οποίοι φώναζαν το 
σύνθημα «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ε
νωμένο, δυνατό».

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ»
Τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 

παρουσίασε στους συνέδρους ο 
Γιάννης Σουλαδάκης, ο οποίος και' 
είπε ότι το ΠΑΣΟΚ εύχεται στον 
Κώστα Σημίτη κάθε επιτυχία.

«Ευχαριστώ για την ψήφο σας, 
την στήριξή σας στο ΠΑΣΟΚ», ή
ταν τα πρώτα λόγια του Πρωθυ
πουργού, ο οποίος κατ’ επανάληψη 
χρησιμοποίησε τις εκφράσεις «όλοι 
μαζί», «μαζί, χωρίς αποκλεισμούς», 
«όλοι μαζί για μια ισχυρή κοινωνία

I
Έβερτ: 

Πρωτοφανή
«ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ» και «αποκαλυπτικά» χαρα- 
κτή ρισε ο πρόεδρος τη ς Νέας Δη μοκρατίας, Μιλ
τιάδη ς Έβερτ, τα «όσα διαδραματίσθηκαν στο 
Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ», τα οποία «απογοήτευ
σαν τους Έλληνες και εξέθεσαν διεθνώς την πο
λιτική μας ζωή». Σε δήλωση που έκανε μετά το 
πέρας της ψηφοφορίας στο Συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ, ο κ. Έβερτ υπογράμμισε πως «όλα αυ
τά συμβαίνουν την ώρα κατά την οποία ο τόπος 
αντιμετωπίζει τεράστια και κρίσιμα, εσωτερικά 
και εξωτερικά, προβλήματα, ενώ ταυτοχρόνως οι 
πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία παίρνουν επι
κίνδυνη τροπή».

IΟ κ. Τσοχατζόπουλος  χειροκροτεί τον κ. Σημίτη. Λίγο πριν αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν... ^

και ισχυρή Ελλάδα».
Στην ομιλία του ο κ. Ση μίτη ς, τον 

οποίο διέκοψαν κατ’ επανάληψη οι 
σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ με ζωη ρά χει- 
ροκροτήματα αλλά και συνθήματα 
-  «Ανδρέα ζεις, εσύ μας οδηγείς», 
«ΠΑΣΟΚ ενωμένο ποτέ νικημένο», 
«Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, 
δυνατό» -  στάθηκε για αρκετά λε
πτά στον Ανδρέα Παπανδρέου.

«Τώρα να στρέψουμε τη σκέψη 
στον ιδρυτή μας», είπε χαρα
κτηριστικά και αναφέρθηκε 
στη Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμ
βρη και στη «δυναμική» που έ
δωσε στο ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας 
Παπανδρέου.

«Ο Ανδρέας Παπανδρέου 
είναι σίγουρα περήφανος για 
μας. Υπάρχει η βεβαιότητα ότι 
ανταποκριθήκαμε στα οράμα
τα του Ανδρέα Παπανδρέου.
Τον τιμήσαμε πολιτικά με τον καλύ
τερο τρόπο που θα διάλεγε ο ίδιος».

Η ΠΟΡΕΙΑ
Ο κ. Ση μίτη ς επέμεινε με έμφαση 

στην πορεία που είχε στη δεκαετία 
του ’60 και του ’70, στην αρχή με τον 
Όμιλο Παπαναστασίου. Και στη συ
νέχεια με τη Δημοκρατική Άμυνα, 
πολλές φορές πλάι και παράλληλα

με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Μίλησε για την εξορία που βρέ

θηκαν μαζί, την ίδρυση του 
ΠΑΣΟΚ και έκλεισε αυτόν τον «κύ
κλο» λέγοντας χαρακτηριστικά πως 
η μετά Ανδρέα εποχή δεν είναι μετά 
ΠΑΣΟΚ εποχή.

Ο κ. Σημίτης απευθύνθηκε 
στους συνέδρους λέγοντας πως «ο 
σύντροφος Τσοχατζόπουλος κι εγώ 
δεν υπήρξαμε μονομάχοι, δεν υπήρ

ξε νικητής και ηττημένος». Και τό
νισε την ανάγκη «να αφήσουμε πί
σω την πόλωση και την εσωστρέ
φεια αντιμετωπίζοντας τον μοναδι
κό αντίπαλο, τη Δεξιά».

Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφα
ση στην ανάγκη η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ να δώσει τη μάχη για «να 
κάνει πράξη την κοινωνική δικαιο
σύνη και το σοσιαλισμό» και «πιο ε

νωμένοι, όλοι μαζί να παλέψουμε 
για μια ισχυρή κοινωνία και μια πιο 
ισχυρή Ελλάδα» Πάντως ο Πρωθυ
πουργός έκανε λόγο για «νέα πο
ρεία του τόπου», στην οποία «το 
ΠΑΣΟΚ, που βγήκε νικητής από 
την πιο συγκλονιστική διαδικασία 
της μεταπολιτευτικής περιόδου, θα 
δώσει τη μάχη και θα υπηρετήσει 
την πατρίδα με όραμα αλλά και 
πράξεις».

Το τέλος της ομιλίας του 
κ. Σημίτη «πνίγηκε» στα 
θερμά χειροκροτήματα των 
συνέδρων, ενώ αμέσως μετά 
ο Άκης Τσοχατζόπουλος -  
βραχνιασμένος -  διαδέχθη
κε τον Πρωθυπουργό στο 
βήμα.

«Ευχαριστώ τους 2.300 
συνέδρους», είπε, και τόνι
σε πως πιστεύει ότι «το 

ΠΑΣΟΚ θα περάσει από την περίο
δο με τη χαρισματική ηγεσία στην 
περίοδο με το χάρισμα μιας συλλο
γικής ηγεσίας».

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ό
τι «μαζί έχουμε να εγγυηθούμε την 
πορεία για το αύριο», έκανε λόγο 
για «δύσκολες στιγμές» και «προ
κλήσεις» των καιρών και δήλωσε 
πως μόνο με «συλλογική ευθύνη» θα

έρθει η «επιτυχία» και η νίκη.
Τέλος, ο κ. Τσοχατζόπουλος, χει

ροκροτούμενος θερμά από τους συ
νέδρους, είπε πως το ΠΑΣΟΚ κέρ
δισε χθες μια μεγάλη νίκη.

«Παλέψαμε για το μέλλον, το 
μέλλον του ΠΑΣΟΚ και της Ελλά
δας», τόνισε κλείνοντας την ομιλία 
του, επευφημούμενος από τους συ
νέδρους και τον Κώστα Σημίτη που 
σηκώθηκε να τον συγχαρεί.

Το συνέδριο «έκλεισε» ο Κώστας 
Σκανδαλίδης, ο οποίος αφού είπε 
πως «δεν νίκησε ο Κώστας Σημίτης, 
δεν έχασε ο Άκης Τσοχατζόπουλος, 
αλλά νίκησε το ΠΑΣΟΚ» και ελπί
ζει «να νικήσει και η Ελλάδα», απο- 
κάλεσε «άξιο» τον Κώστα Σημίτη 
και «μεγάλο αγωνιστή, συνεχιστή 
της πορείας του ΠΑΣΟΚ» τον Ακη 
Τσοχατζόπουλο.

Αργότερα ο Πρωθυπουργός, συ- 
νοδευόμενος από τον υπουργό Τύ
που Δημήτρη Ρέππα και το σύμβου
λό του Γιώργο Πανταγιά, πήγε στην 
αίθουσα των δημοσιογράφων, τους 
ευχαρίστησε και εξέφρασε την ικα-. 
νοποίησή του που όλοι στην Ελλά
δα είχαν αυτές τις η μέρες πολύ καλή 
ενημέρωση από τα MME, αλλά και 
ενδιαφέρον για το Συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ.

Χάνει όταν γιορτάζει...
Ο ΑΚΗΣ Τσοχατζόπουλος ονομάζεται Από
στολος και Αθανάσιος. Χθες των Αγίων Απο
στόλων έχασε τη μάχη γ ια τη ν προεδρία και του 
Αγίου Αθανασίου, στις 18 Ιανουάριου, έχασε 
στην κούρσα για την πρωθυπουργία. Φαίνεται 
ότι οι γιορτές δεν βοηθάνε τον υπουργό.

I
Η «μεγάλη πρόκληση» της «επόμενης η μέρας»
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ να λειτουργήσει στο κόμ
μα «χωρίς νικητές και ηττη μένους» είναι ο Πρω
θυπουργός κ. Κ. Σημίτης. «Δεν πρέπει να υπάρ
ξουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ μας», είπε 
χαρακτηριστικά και χειροκροτούμενος απ’ όλα 
τα στελέχη οκ. Κ. Σημίτης, αμέσως μετά την εκλο
γή του.

Πρώτη του προτεραιότητα, όπως έλεγε στε
νός του συνεργάτης, είναι να ανταποκριθεί με τον 
καλύτερο τρόπο στη «μεγάλη πρόκληση» της «ε
πόμενης ημέρας» που είναι, όπως τόνισε, η ανα
μόρφωση του ΠΑΣΟΚ. «Σ’ αυτό θα κριθούμε», ε- 
πεσή μανε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι 
το κέντρο ενδιαφέροντος του είναι να αποκτήσει 
το ΠΑΣΟΚ συλλογικές λειτουργίες και δη μοκρα- 
τικές διαδικασίες «χωρίς αποκλεισμούς».

Ο πονοκέφαλος της «επόμενης ημέρας» για 
τον κ. Σημίτη είναι, όσον αφορά το κόμμα, να 
μπορέσει να δρομολογήσει αμέσως μια αντιπο- 
λωτική διαδικασία με μια σειρά πρωτοβουλιών

που θα αποκλιμακώσουν την ένταση των τελευ
ταίων ημερών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Ση
μίτης έκανε ειδικές αναφορές στη «σύνθεση των 
απόψεων» και την ανάγκη να ξεχαστούν οι πι
κρίες και να εγκαταλειφθεί η εσωστρέφεια. Πολ
λά βεβαίως θα εξαρτηθούν από τη σύνθεση της 
νέας Κεντρικής Επιτροπής και του νέου Εκτελε
στικού Γραφείου.

Ο κ. Σημίτης θα προσπαθήσει, όσον αφορά 
την πολιτική κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ, να στρέ
ψει τις κομματικές δυνάμεις «στον πραγματικό α
ντίπαλο» που, όπως είπε, είναι η συντηρητική πα
ράταξη.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Τι απήχηση θα έχει όμως το αποτέλεσμα του 

Συνεδρίου στην κυβέρνηση; Στενός συνεργάτης 
του Πρωθυπουργού έλεγε χθες το βράδυ στα 
«ΝΕΑ» ότι πρέπει να ξεχαστούν σενάρια ανασχη
ματισμού. «Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο αυτήν τη

στιγμή», είπε, ενώ ουσιαστικά απέκλεισε σενάριο 
που ήθελε τον κ. Κ. Σημίτη να προχωρεί στην α
ναβάθμιση των κ.κ. Τσοχατζόπουλου και Αρσένη 
σε αντιπροέδρους της κυβέρνησης. Όταν «ΤΑ 
ΝΕΑ» τον ρώτησαν σχετικά θύμισε ότι σε ανύπο
πτο χρόνο ο κ. Κ. Ση μίτη ς είχε ταχθεί κατά τη ς θε
σμοθέτη σης θέσεων αντιπροέδρων.

Το ¿ενδεχόμενο του ανασχηματισμού απέκλει
σε ουσιαστικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. 
Δη μ. Ρέππας, που σε σχετική ερώτη ση «ΤΩΝ ΝΕ
ΩΝ» είπε ότι το μόνο που απασχολεί τον Πρωθυ
πουργό είναι η προώθηση του κυβερνητικού έρ
γου, τα μεγάλα προβλή ματα του τόπου και η ανα
συγκρότηση των κομματικών δυνάμεων.

Το ερώτημα όμως, όπως ήταν φυσικό, ετέθη 
και στον Πρωθυπουργό όταν στις 10.30 επισκέ- 
φθηκε την αίθουσα Τύπου. «Θα κάνετε ανασχη
ματισμό;». «Θα εξαντλήσετε την 4ετία;» ρωτήθη
κε παρά τη δή λωσή του ότι δεν θα απαντή σει σε ε- 
ρωτήσεις. Ο κ. Σημίτης κοντοστάθηκε και γελώ

ντας είπε: «Είστε αδιόρθωτοι!».
Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο κ. Κ. Ση

μίτης πριν από το Συνέδριο -  και ανεξάρτητα 
απ’ αυτό -  δεχόταν εισηγήσεις από συνεργάτες 
του στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε μερικές— 
περιορισμένες -  αλλαγές στο κυβερνητικό σχή
μα με βασικό σκοπό όχι την αλλαγή προσανατο
λισμού, αλλά για να αρθούν εντυπώσεις ότι η κυ- 
βέρνη ση Ση μίτη είναι «φορτωμένη » με πολλά «ε- 
ξαπτέρυγα». \

Βέβαια, μια απόφαση για αλλαγές, υποστη
ρίζουν πολλά στελέχη του «εκσυγχρονιστικού 
μπλοκ», δεν πρέπει να υλοποιηθεί «μέσα στα 
μπάνια του λαού». Και αφήνουν να εννοηθεί ότι 
ο καταλληλότερος χρόνος είναι το φθινόπωρο.

«Κανείς δεν ξέρει», είπε άλλος συνεργάτης 
του Πρωθυπουργού όταν του ζητήσαμε σχόλιο 
για το πώς αντιδρά ο Πρωθυπουργός σ’ αυτές τις 
εισηγήσεις: «Ο Πρωθυπουργός δεν έχει κάνει συ
ζητήσεις επ’ αυτού» είπε.

ΤΩΝ ΔΥΟ «ΜΟΝΟΜΑΧΩΝ»

από Σημίτη - Ακη
I l  Τ ; ' . “ /  /  - > ■
A εν υπάρχει θέμα παραίτησης Τσοχατζόπουλου
ΠΟΙΕΣ ΘΑ είναι οι επόμενες κινήσεις του υπουργού Εσωτερι
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης; Στενός του συ
νεργάτης διαβεβαίωνε χθες, ότι δεν υπάρχει θέμα παραίτησης 
του κ. Τσοχατζόπουλου από την κυβέρνηση.

Για του λόγου το ασφαλές, ο ίδιος συνεργάτης του κ. Τσοχα
τζόπουλου παρέπεμπε στην ομιλία του υπουργού αμέσως μετά 
την εκλογή Σημίτη όπου, όπως επεσήμανε, δήλωσε «παρών» στη 
«μεγάλη προσπάθεια».

Νωρίτερα, πάντως, είχαν κυκλοφορήσει έντονα φήμες ότι ο 
κ. Τσοχατζόπουλος προτίθεται να παραιτηθεί. Φήμες που ε- 
ντάθηκαν μετά το θέμα παραίτησης που έθεσε ο κ. Βασ. Κεδί-
κογλου.

Αφορμή για τη φημολογία υπήρξαν ορισμένες απαντήσεις 
του κ. Τσοχατζόπουλου σε μεσημεριανή εκπομπή του Mega.

Όταν ρωτήθηκε τι θα κάνει αν χάσει, ο κ. Τσοχατζόπουλος εί
πε ότι δεν πρόκειται να παροπλισθεί όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ και 
τις κομματικές διαδικασίες.

Όταν δεευλόγως ρωτήθηκε αν υπάρχει θέμα παραίτησής του, 
τότε από την κυβέρνηση, ο κ. Τσοχατζόπουλος περιορίστηκε να 
πει ότι αυτό είναι ένα ζήτη μα που δεν αφορά το Συνέδριο.

Όπως εξηγούσαν συνεργάτες του, η αναφορά αυτή σήμαινε 
ότι το θέμα της συμμετοχής στη ν κυβέρνηση είναι ανεξάρτητο α-
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σαραφπς
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

___  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ

ΑΓΓΛΟ Φ Ω ΝΑ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΑ

Ο υγγα ρ ία ς (D ebrecen) 
Ρ ουμανίας (Constanza - O radea  - ¡asi) 

Τσ εχ ία ς (Brno - O lom ouc)

Π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  - Ε γγρ α φ ές

Αθήνα: Μασσαλίας 14 (Κολωνάκι) 5ος όροφος Τηλ.: 
Υπεύθυνη: Ο.Γ. θεοδωρίδου 

Θεσ/νίκη: Αγ. Σοφίας 10 - 6ος όροφος 
Τηλ.:

Υπεύθυνη: Ε.Γ. θεοδωρίδου

πό το αποτέλεσμα του Συνεδρίου.
Ως προς τη στάση του στο κόμμα, ο κ. Τσοχατζόπουλος, όπως 

έλεγαν συνεργάτες του, θα αγωνισθεί για την υλοποίηση των α
ποφάσεων του Συνεδρίου, για ένα ΠΑΣΟΚ που θα υπερβεί, όπως 
είπε ο ίδιος, τα «συντηρητικά διλήμματα» της ελληνικής κοινω

νίας και θαεγγυηθεί «τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα».
Φράση την οποία συνεργάτες του ερμήνευαν ως διάθεση του 

κ. Τσοχατζόπουλου να μην επιτρέψει αποκλεισμούς και αποκο
πή, ενδεχομένως, του ΠΑΣΟΚ από τις κοινωνικές δυνάμεις, που 
το στηρίζουν.

ΝΕΑ AnOKAFI7TIKH ANTinPOTOflFIA

ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ-FORD

1 A I___ Π E P I Μ E Ν 0 ϊ  Μ R
Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί ένα νέο τρόπο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.

Σας περιμένουμε στις υπερσύγχρονες και πολυτελείς εγκαταστάσεις μας με πολλές 

ευχάριστες εκπλήξεις.

Δείτε όλα τα μοντέλα της FORD, υπό ιδανικές συνθήκες, και διαλέξτε το δικό σας.

Αν μάλιστα το αγοράσετε την πρώτη εβδομάδα της λειτουργίας μας (3-10 Ιουλίου ‘96) 

θα συνοδεύεται και από ένα σημαντικό δώρο!

Εμείς θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

•  Με τα καλύτερα προγράμματα ανταλλαγών.

•  Με τα μοναδικά χρηματοδοτικά προγράμματα FORD CREDIT.

•  Με οργάνωση και τεχνολογία υψηλού επιπέδου.

•  Με εβδομάδες ειδικών προσφορών.

Και πάνω απ’ όλα με φιλική διάθεση και προθυμία.

. FORD FLAME: Τατοΐου 165, Γέφυρα Βαρυμπόμπης. Τηλ.:
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΡΑΦΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΣΒΗΝΟΝΤΑΝ...

«Σφαγή» στις λίστες
«Σφαγή» αρκετών 
κορυφαίων στελεχών 
από τις δεκάδες λίστες 
τόσο της πλευράς 
Σημίτη όσο και της 
πλευράς Τσοχατζόπου- 
λου έγινε το βράδυ του 
Σαββάτου.

ΓΑ ΕΠΩΝΥΜΑ στελέχη της 
μιας πλευράς δεν περιλαμ
βάνονταν σε καμία λίστα 
της άλλης. Μάλιστα, υπήρξαν και 

υπερβολές: Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ακόμα και ο ίδιος ο γραμματέας 
της Κεντρικής Επιτροπής του κόμ

ματος κ. Κ. Σκανδαλίδης 
«κοβόταν» συστηματικά α
πό τις περισσότερες λίστες 
της πλευράς Τσοχατζό- 
πουλου, παρ’ ότι αρχικά 
περιλαμβανόταν σε αυτές!.

Το ίδιο ακριβώς άρχισε 
να γίνεται και από την 
πλευρά Σημίτη, για τον κ. 
Κ. Λαλιώτη, μετά την ομι

λία του τελευταίου υπέρ της «διαρ
χίας». Από τις λίστες των «εκσυγ
χρονιστών» -  όχι από όλες -  «κόπη - 
κε» και ο κ. Απ. Κακλαμάνης, μετά 
την παρέμβασή του στο Συνέδριο, 
όπου μίλησε για «μηχανισμούς» 
της πλευράς Σημίτη και στηλίτευ- 
σε τη συλλογή υπογραφών από

Σκανδαλίδης, 
Κακλαμάνης, 

Λαλιώτης, 
Χυτήρης κ.ά. 

«μπαινόβγαιναν» 
στα χαρτάκια

Σβ ή σ ε - γράψ ε. Το παρασκήνιο για τις λίστες ήταν πλούσιο στο περιθώριο της ψηφοφορίας
τους συνέδρους για τη ν υπόψήφιό- 
τητά του.

ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΥΚΙΑ»
Πάντως, «κοψίματα» έγιναν 

κατά κόρον, ακόμα και σε στελέχη 
που ανήκαν «ψυχή τε και σώματι» 
στα δύο μεγάλα κομματικά μπλοκ: 
Για παράδειγμα, κυκλοφόρησαν 
κάποιες λίστες τη ς πλευράς Τσοχα-

τζόπουλου χωρίς το όνομα του κ. 
Τη λ. Χυτήρη, ενώ σε κάποιες λί
στες τη ς πλευράς Ση μίτη δεν υπή ρ- 
χε το όνομα τού (εκ των επιτελών 
του κ. Κ. Σημίτη) κ. Δ. Θάνου.

Σημειώνεται, πάντως, ότι τα 
«κοψίματα μέσα στο μπλοκ» δεν εί
χαν στις περισσότερες περιπτώσεις 
κάποιο άλλο νόημα, πέραν της α
νάγκη ς κατανομή ς των «κουκιών».

ώστε, με δεδομένο το 40% της 
σταυροδότησης, να εξυπηρετηθεί 
ο στόχος της κυριαρχίας του καθε- 
νός μπλοκ στην Κεντρική Επιτρο
πή. Όπως είχαν γράψει «ΤΑ ΝΕ
Α», και τα δύο μπλοκ είχαν προ
κρίνει τη λύση του «ρολαρίσματος 
των κουκιών» -  κάθε υποψήφιος 
περιλαμβανόταν στα δύο τρίτα των 
λιστών του μπλοκ.

Για την κατανομή των υποψη
φίων στην κάθε «μικρολίστα» του 
κάθε μπλοκ, ελήφθησαν υπ’ όψιν 
συγκεκριμένα κριτήρια -  γεωγρα
φικά και για τη ν πλευρά Τσοχατζό- 
πουλου και για τη ν πλευρά Σημίτη.

Σε όλες τις λίστες των «εκσυγ
χρονιστών» περιελήφθη, εκτός α
πό την κα Βάσω Παπανδρέου, και 
ο κ. Γ. Παπανδρέου, που πήρε ξε
κάθαρη θέση υπέρ του κ. Σημίτη 
μέσα στο Συνέδριο.

«ΕΣΠΑΣΑΝ»
Από την άλλη πλευρά, ορισμέ

νοι στενοί συνεργάτες του κ. Α. 
Τσοχατζόπουλου, όπως και ο ίδιος 
ο κ. Γερ. Αρσένης, περιλαμβάνο
νταν σε όλες τις «λίστες του Άκη».

Πάντως, από χθες το μεσημέρι 
άρχισε να γίνεται φανερό ότι οι σύ
νεδροι δεν υπάκουσαν κατά γράμ
μα στις λίστες των δύο μπλοκ -  «οι 
γραμμές έσπασαν», έλεγαν χαρα
κτηριστικά οι επιτελείς και των 
δύο στρατοπέδων.

Στη σαββατιάτικη νύχτα της 
«σφαγής», έσπασαν τα τηλέφωνα: 
ως τα ξημερώματα, στελέχη πού ή
ταν υποψήφιοι για την Κεντρική 
Επιτροπή επικοινωνούσαν με τους 
επιτελείς των δύο στρατηγείων 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 
δεν θα κόβονταν από τις λίστες -  
κάτι που δεν το πέτυχαν όλοι...

I
Ποιοι εκλέγονται στην Κεντρική Επιτροπή
Μ Ε Χ Ρ Ι το πρωί κράτησε η καταμέτρηση -  και η αγωνία -  για λαμβάνουν οι κ.κ. Κ. Λαλιώτης (με 1.228 ψήφους), Γ. Παπαν- 
τη σύνθεση της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. δρέου (1.153), Κ. Σκανδαλίδης (1.129) και ακολουθούσαν Βάσω

Με καταμετρημένα 2.579 ψηφοδέλτια (σε σύνολο 5.111 ψη- Παπανδρέου, Μιλτ. Παπαϊωάννου και Απόστ. Κακλαμάνης. 
φισάντων), η πλευρά των «εκσυγχρονιστών» εμφανίζεται να ΗΚ.Ε. αποτελείται από 150 τακτικά μέλη και 30 αναπληρω-
διαθέτει μια ελαφρά πλειοψη φία. Τις τρεις πρώτες θέσεις κατα- ματικά.

Ωστόσο, λόγω της αναλογικής εκπροσώπησης των γυναι
κών, πρέπει κανείς να υπολογίσει ότι εκλέγονται -  ούτως ή άλ
λως -  οι 21 (τουλάχιστον) πρώτες γυναίκες, ασχέτως σειράς και 
4 εκπρόσωποι των οργανώσεων εξωτερικού.

Στις πρώτες 200 θέσεις βρίσκονται οι παρακάτω:

1 Λαλιώτης Κ. 1.228 41 Αντωνίου Τ. 651 81 Παπαδήμας Λ. 469 121 Γ κεσούλης Ν. 392 161 Παπαδημητρίου I. 304
2 Παπανδρέου Γ. 1.153 42 Διαμαντοπούλου Αν. 645 82 ΜπάκουληςΝ. 463 122 Μανιάτης Γ. 392 162 Τσιλίκας Β. 302
3 Σκανδαλίδης Κ. 1.129 43 ΔασκαλάκηςΜ. 636 83 Πολυζωγόπουλος Χρ. 461 123 ΧυτήρηςΤ. 392 163 Λιόλιος Ν. 300
4 Παπανδρέου Β. 1.046 44 ΠαππάςΤ. 636 84 Σακελλίων Γ. 461 124 Καψής I. 390 164 Μαγκούφης Χρ. 300
5 Παπαϊωάννου Μ. 982 45 ΜαντέληςΑν. 634 85 Θωμά Μ. 456 125 Ζήση Ρ. 385 165 ΑνδρικάκηςΑπ. 298
6 Κακλαμάνης Απ. 976 46 Κουτσούκος I. 612 86 ΛουκάκηςΜ. 454 126 Χρυσοχοΐδης Μ. 385 166 Ποπάκης I. 297
7 Αυγερινός Π. 973 47 Παπαγεωργίου Θ. 611 87 Σαλαγιάννης Ν. 453 127 Κεδίκογλου Β. 382 167 Τσερτικίδης Π. 296
8 Αρσένης Γ. 944 48 Αγραφιώτης Γ. 609 88 Σουμάκης Στ. 451 128 Εξάρχου Γ. 382 168 Αφεντουλίδης Ν. 295
9 Χαραλαμπίδης Μ. 943 49 Οικονόμου Π. 607 89 Μαγκριώτης I. 449 129 Κρανιδιώτης Γ. 381 169 Νικολάκαρος Κ. 294

10 Παπουτσής Χρ. 936 50 Νικολάου Γ. 599 90 Αγγέλου Λ. 445 130 Χαρισιάδης Κ. 377 170 Μαγκλάρας Β. 288
11 ΓιαννόπουλοςΕυ. 895 51 Πασχαλίδης Γ. 584 91 Κολιοπάνος Θ. 444 131 Λιακόπουλος Χρ. 376 171 Οικονόμου Β. 287
12 Μάνικάς Στ. 876 52 Κατσανέβας Θ. 583 92 ΣωτηρλήςΔ. 442 132 Καραμάνου Αν. 374 172 Γεωργακόπουλος Δ. 286
13 Πάγκαλος Θ. * 877 53 Παπαδέλλης Φρ. 582 93 Ανδριγιαννάκης Μ. 439 133 Πανταγιάς Γ. 370 173 Παπαδοπούλου Ν. 282
14 Βενιζέλος Ευ. 869 54 ΒαλυράκηςΙ. 579 94 Κουλούρης Κ. 438 134 Τζανακάκης Γ. 370 174 Γιακαλής Αφ. 282
15 ΚοτσακάςΑ. 859 55 Ροκόφυλλος Χρ. 571 95 Χατζημιχάλης Φ. 434 135 Χρονόπουλος Θ. 369 175 Πιπεργιάς Δ. 282
16 Χαραλαμπόπουλος I. 836 56 Ανωμερίτης Γ. 561 96 Ζαμπουνίδης Ν. 434 136 Μπέης Δ. 369 176 Κηπουρός Χρ. 281
17 Κανελλόπουλος Λ. 816 57 Σφυρίου Κ. 559 97 Βλαχόπουλος Η. 433 137 Φλωρίδης Γ. 366 177 Σπάθής Στ. 279
18 Παναγιωτακόπουλος Γ. 810 58 Σμυρλής - Λιακατάς Χρ. 553 98 Γερανίδης Β. 433 138 Μπακιρτζής Κ. 364 178 Ζώρας Κ. 277
19 Καστανίδης X. 777 59 Κατσιφάρας Γ. 551 99 ΚαλογερόπουλοςΔ. 432 139 Μακρυπίδης Αν. 357 179 Καπετανάκης Θ. 273
20 Δασκαλάκης Γ. 750 60 Θωμάς Γ. 548 100 Τσουκάτου Π. 428 140 Λαμπράκη Ειρ. 355 180 Παπαθεμελής Στ. 272
21 Τζουμάκας Στ. 748 61 Βασιλακάκης Β. 549 101 Τσιόκας Θ. 423 141 Λιάνης Γ. 353 181 Γ κοσλιόπουλος Χρ. 272
22 Γείτονας Κ. 741 62 Αργύρης Β. 543 102 Βουνάτσος Δ. 423 142 Βασιλικόπουλος Κρ. 345 182 ζενογιαννακοπούλου Μ. 267
23 Ρέππας Δ. 722 63 Θάνος Δ. 537 103 Νούσιος Β. 421 143 Παπαδόπουλος Κ. 344 183 Μαμέλης Κ. 262
24 Καρχιμάκης Μ. 719 64 Κουσελάς Δ. 537 104 Τζιόλας Λ. 421 144 ΛούσκοςΠ. 344 184 Πανταζή Τ. 260
25 ΦούραςΑ. 714 65 Σταυρακάκης Μ. 533 105 Τόγιας Β. 420 145 Καλλίρης Κ. 335 185 ΚαρράςΑντ. 258
26 Αλευράς Αθ. 708 66 ΛιβάνηςΑντ. 528 106 Κατσαντώνης Δ. 412 146 Αλεξανδρίδης Μ. 335 186 Κωνσταντάκης Αρ. 258
27 ΝεονάκηςΜ. 707 67 Πετσάλνικος Φ. 520 107 Αρσένη Μ. 413 147 Ιωαννίδης Φ. 335 187 Θεοχαρίδης Θ. 255
28 Κατσιμπάρδης Γ. 704 68 Βερελής Χρ. 519 108 Σηφουνάκης Ν. 409 148 Τσελέντης Γ. 334 188 Μπέλτσιος I. 254
29 Τσουκάτος Θ. 703 69 Τσούρας Αθ. 511 109 Λοτίδης Λ. 407 149 Ακριτίδης Ν. 329 189 Μανωλιά - Ραψομ. Χρ. 253
30 Πρωτόπαπας Χρ. 702 70 Γαϊτανίδης Δ. 509 110 Σμπώκος I. 407 150 Αράπογλου Χρ. 328 190 Φραγκιαδάκη Μ. 252
31 Σουλαδάκης I. 701 71 Σπυρόπουλος Ρ. 505 111 Καρύδης Δ. 406 151 Μπεντενιώτης Εμ. 328 191 Λοβέρδος I. 248
32 ΜπένοςΣτ. · 699 72 Χαραλάμπους I. 501 112 Μπρακατσούλας Β. 404 152 Χωραφάς Ευ. 326 192 ΔαμιανίδηςΑλ. 240
33 Μαλέσιος Ευ. 696 73 Αθανασάκης Ν. 495 113 Κατσέλη Ν. 403 153 Δατσέρης I. 324 193 Δήμου Στ. 239
34 ΠεπονήςΑν. 696 74 ΤσακλίδηςΙ. 492 114 Κόκκας Β. 402 154 Ευθυμίου Σ. 325 194 Παρασκευάς I. 234
35 Παπαντωνίου Γ. 690 75 Γρίβας I. 483 115 Βασιλακόπουλος Γ. 401 155 Κίσκηρα Χρ. 320 195 ΡαγκούσηςΙ. 230
36 Λάμπρου Π. 682 76 ΜπαλτάςΑλ. 479 116 ΜαδεμλήςΝ. 398 156 Τρικούκης Εμ. 316 196 Χρυσανθακόπουλος Αλ. 230
37 Δρυς Γ. 676 77 Παπούλιας Κ. 476 117 Κοντόπουλος Η. 397 157 Ραυτόπουλος Γ. 315 197 Κυπριωτάκη Μ. 226
38 ΠαπαδόπουλοςΑλ. 674 78 Κρεμαστινός Δ. 476 118 Παπαζώη Ελ. 395 158 Πανοπούλου I. 315 198 Μιχαλάκος Στ. 226
39 Γιατρός Σπ. 671 79 Αδαμόπουλος Γ. 475 119 Παπαγεωργίου Θ. 395 159 Πάχτας Χρ. 312 199 Γαλανός Ν. 226
40 Αποστολίδης Λ. 659 80 ΝιώτηςΓρ. 473 120 Παπαγιάννης Β. 394 160 ΜωραΤτης Γ. 312 200 Σαρρής Δ. 222
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Όταν ο υδράργυρος έπεσε, τα χαμόγελα ξαναγύρισαν στα πρόσωπα...
όρθιοι την υπουργό Ανάπτυξης 
ήταν... περισσότεροι από αυ
τούς που χειροκρότησαν τον 
Κώστα Ση μίτη! Εντελώς διαφο
ρετικά συναισθήματα δημιούρ
γησε στους συνέδρους η τοπο
θέτηση του Γιώργου Παπαν- 
δρέου -  μολονότι κι αυτός υπο
στήριξε την υποψηφιότητα του

κ. Σημίτη. Απευθυνόμενος και 
στο συναίσθημα των συντρό
φων του, έκανε ακόμη και τους 
πλέον «θερμόαιμους» να τον α
κούσουν με προσοχή. Μεταξύ 
των συγκινημένων συνέδρων 
που τον χειροκρότησαν και η 
Αγγέλα Κοκκόλα, που τον γνω
ρίζει από μικρό παιδί...

Η αγωνία στο Ολυμπιακό 
Στάδιο κορυφώθηκε με τις δυο 
τελευταίες ομιλίες. Του Από
στολου Κακλαμάνη, που στήρι
ξε τον κ. Τσοχατζόπουλο -  χω
ρίς όμως να διστάσει να επικρί
νει πλευρές και των δυο πλευ
ρών -  και, κυρίως, του Κώστα 
Λαλιώτη. που με μια ομιλία

διάρκειας 75(!) λεπτών υποστή
ριξε τον υπουργό Εσωτερικών.

Η πλειοψηφία των συνέ
δρων περίμενε επί μέρες τη θέση 
του κ. Λαλιώτη -  και το γεγονός 
ότι αυτός κρατούσε κλειστά τα 
χαρτιά του εξήψε την περιέρ
γεια των πάντων. Επιπλέον, ε
πειδή το ιστορικό στέλεχος του

ΠΑΣΟΚ δεν αποκάλυψε εξαρ- 
χή ς τη ν προτίμη σή του, αλλά επί 
μια ώρα ανέλυε τις πολιτικές 
του θέσεις, δημιούργησε εκνευ
ρισμό. Μια σύνεδρος, ακούγο- 
ντάς τον να μιλά για «παρθενο
γένεση», φώναξε γελώντας «πέ- 
στο γιατί θα γεννήσουμε 
εμείς!».

Επενδύοντας με τη C itibank

Νομίζετε ότι τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι περίπλοκα; 
Ισως δεν έχετε μιλήσει με τη Citibank...
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Σύμβουλος Επενδύσεων

CITIBANKS

ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ, έπειτα 
από τρεις ημέρες, η α
τμόσφαιρα απέκτησε 
κάτι από λαϊκό πανηγύ
ρι -  ή από σχολική εκ
δρομή. Θύμιζε λιγάκι 
και τις βουλευτικές ε
κλογές -  όταν πηγαί
νουμε στις παλιές μας 
γειτονιές, βλέπουμε 
τους συμμαθητές μας -  
που έχουμε να δούμε α
πό τις προηγούμενες ε
κλογές -  και τρώμε οι- 

κογενειακώς. Η χθεσινή μέρα 
στο Ολυμπιακό Στάδιο έμοιαζε 
να απέχει αιώνες από την προ
χθεσινή ένταση -  όταν ο υδράρ
γυρος στο θερμόμετρο του Συνε
δρίου ανεβοκατέβαινε με ιλιγ- 
γιώδεις μεταστροφές: από τη 
δυναμική ομιλία στήριξης του 
Πρωθυπουργού που εκφώνησε 
επευφημούμενη όπως λίγοι η 
Βάσω Παπανδρέου, στη συναι
σθηματική τοποθέτηση -έκπλη
ξη του Γιώργου Παπανδρέου. 
Κι από την όλο ένταση ομιλία 
του Απόστολου Κακλαμάνη 
στην τοποθέτηση - ποταμό του 
Κώστα Λαλιώτη, που τάραξε τα 
νερά στο Συνέδριο. Και, βεβαί
ως, από τις δευτερολογίες των 
δύο μονομάχων στην... αγωνία 
του τερματοφύλακα πριν από το 
πέναλτι.

Δεν ήταν λίγοι οι σύνεδροι 
οι οποίοι πήγαν στην κάλπη να 
ψηφίσουν μαζί με τα παιδιά 
τους. Άλλοι -  έχοντας ίσως την 
πείρα των προηγουμένων ημε
ρών -  είχαν φροντίσει να έρθουν 
εφοδιασμένοι με... μεζεδάκια, 
τα οποία κατανάλωσαν στο 
πλούσιο γκαζόν του Σταδίου. Ο 
Θεόδωρος Πάγκαλος χαρακτή
ρισε χαμογελώντας «φελινικό» 
το τοπίο...

Βέβαια, το... πανηγύρι δεν ε
μπόδισε μια από τις πλέον λυσ
σαλέες μάχες να εξελιχθεί ανε
μπόδιστη -  η μάχη της λίστας 
και του προσωπικού σταυρού 
των υποψηφίων για τη νέα Κε
ντρική Επιτροπή. Ενώ τις 
προηγούμενες ημέρες τα πηγα
δάκια μονοπωλούσε το δίλη μμα 
Σημίτης ή Τσοχατζόπουλος, 
χθες η προσοχή μεταφέρθηκε 
στις λίστες -  οι οποίες ήταν... πε
ρίπου άπειρες. Κι εδώ, οι προ
σωπικές παρεξηγήσεις δεν ήταν 
λίγες: ορισμένοι υποψήφιοι που 
διαπίστωναν πως άλλοι συνυ- 
ποψή φιοί τους ήταν σε περισσό
τερες λίστες από αυτούς δια
μαρτύρονταν φωναχτά, «ζητώ
ντας τα ρέστα». Άλλοι διαμαρ
τύρονταν βλέποντας στη λίστα 
που τους έδιναν να περιέχει και 
ονόματα «αντιπάλων» . Υπήρ
χαν, όμως, και οι πιο «ψύχραι
μοι» -  οι οποίοι, για λόγους... ι
στορικούς, αναζητούσαν όσο το 
δυνατόν περισσότερες λίστες, 
προκειμένου να τις φυλάξουν.

Τα πράγματα ήταν πολύ 
διαφορετικά το Σάββατο -  τη 
μέρα κορύφωσης της έντασης. 
Η Βάσω Παπανδρέου ξεσήκω
σε το Συνέδριο με μια άκρως επι
θετική ομιλία στήριξης του Κώ
στα Σημίτη για την προεδρία 
του κόμματος. Στα πηγαδάκια 
λεγόταν μετ’ επιτάσεως πως οι 
σύνεδροι που χειροκροτούσαν
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ΣΚΛΗΡΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μάχες στο βήμα και
Αγωνία για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ και συνεχείς 
εκκλήσεις για την αποφυγή της πόλωσης και του 
διχασμού χαρακτήρισαν την προτελευταία ημέρα του 
Συνεδρίου, το Σάββατο, τη σημαντικότερη -  κατά γενική 
εκτίμηση -  του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Εκκλήσεις για 
αποφυγή της 

πόλωσης και του 
διχασμού

Τ ' Τ 'ΜΕΓΑΛΗ μάχη δόθηκε στο 
ξ —έ βήμα, όπου αντιπαρατέθηκαν 

Λ .  -X  σκληρά όλα τα κορυφαία στε
λέχη του Κινήματος. Οι καταγγελίες 
για τους υπεύθυνους του διχαστικού 
κλίματος διαδέχονταν η μία την άλλη, 
όπως και οι προτάσεις που θα έδιναν 
διέξοδο στη μεγάλη κρίση. Η ομιλία ό
μως που σχολιάσθηκε περισσότερο, και 
για πολλούς κέρδισε τις εντυπώσεις, ή
ταν η ομιλία του Κώστα Λαλιώτη. Το 
μέλος της ιστορικής ηγεσίας του 

ΠΑΣΟΚ απευθύνθηκε «στην 
καρδιά και το συναίσθημα», 
όχι μόνο των συνέδρων αλλά 
και των δύο μονομάχων, τους 
οποίους κάλεσε να μετεξελι- 
χθούν «από δίπολο πόλωσης 
και έντασης σε δίδυμο ενότη- 
τας και νίκη ς».

Το δεύτερο σημαντικότε
ρο στοιχείο της τελευταίας ουσιαστικά 
ημέρας του Συνεδρίου ήταν ότι τα πε
ρισσότερα ηγετικά στελέχη του Κινή
ματος τάχθη καν κατά τη ς υπόψη φιότη- 
ταςτου Πρωθυπουργού για τη θέση του 
Προέδρου του κόμματος. Το γεγονός 
σχολιάσθηκε δυσμενώς από το περι
βάλλον του κ. Σημίτη, στέλεχος του ο
ποίου δήλωνε ότι «πρόκειται για συνα
σπισμό εμπαθών προσώπων», και ση
μείωνε -ότι «η σημερινή εικόνα του 
ΠΑΣΟΚ είναι εικόνα τριτοκοσμικού 
κόμματος».

Η πρόταση Λαλιώτη, για συμφωνία 
των δύο μονομάχων την ύστατη στιγμή, 
έδειξε να βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση 
στους συνέδρους. Επικρίθηκε όμως α
πό την πλευρά των εκσυγχρονιστών μια 
και θεωρήθηκε ότι αποτελούσε πριμο
δότηση στον Άκη Τσοχατζόπουλο. Α
πό την άλλη πλευρά, γενικός ενθουσια
σμός επικρατούσε μεταξύ των προσκεί
μενων σ’ αυτόν στελεχών, του λεγάμε
νου «νέου ρεύματος», που υποστήριζαν 
ότι η ομιλία αποτελούσε «πολιτική πα

ρακαταθήκη για το ΠΑΣΟΚ του μέλλο
ντος».

Ο Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
Ο κ. Λαλιώτη ς είχε διατυπώσει έξι 

προτάσεις για την άρση του αδιεξόδου 
και είχε ζητήσει από τον Πρωθυπουργό 
Κ. Ση μίτη να «κάνει ένα βή μα πίσω», α
νακαλώντας την απειλή παραίτησης. 
Έκκληση που δεν αποδέχθηκε ο Πρω
θυπουργός Κ. Σημίτης, ο οποίος τον α
κολούθησε στο βήμα. Ο Πρωθυπουρ
γός, μιλώντας σε ένα εξαιρετικά φορτι
σμένο ακροατήριο, επέμεινε στην από
φασή του να παραιτηθεί εφ’ όσον δεν ε
κλεγόταν πρόεδρος, τονίζοντας ότι η 
πρότασή του «είναι πρόταση νίκης στις 
εκλογές». Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα α
ποδεχόταν τις όποιες αποφάσεις του Συ
νεδρίου και είχε υπογραμμίσει ότι γι’ 
αυτόν «η μετά Ανδρέα εποχή δεν θα εί
ναι ούτε θα επιτρέψει ποτέ να είναι η με
τά ΠΑΣΟΚ εποχή ».

Ο Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, εμφανώς 

ικανοποιημένος από τις θέσεις του Κώ
στα Λαλιώτη, μια και ως εκείνη την ώρα 
ήταν αβέβαιο αν τον υποστήριζε, ανέ
βηκε στο βήμα για να επαναλάβει ότι 
αυτός θα ήταν υποψήφιος, ότι «δεν είχε 
την πρόθεση να συμβάλει στην πόλωση 
και την αδιαλλαξία» καί για να προσθέ
σει ότι δεσμεύεται εκ των προτέρων να 
αποδεχθεί τη ν απόφαση του Συνεδρίου.

ΟΓΕΡ.ΑΡΣΕΝΗΣ
Πριν από τους δύο μονομάχους, από 

το βήμα του Συνεδρίου είχαν παρελάσει 
στελέχη πρώτης γραμμής, που είχαν 
στηρίξει την μία ή την άλλη υποψηφιό
τητα, προβάλλοντας τις παραμέτρους 
που θα έκριναν την τελική επιλογή των 
συνέδρων. Ο υπουργός Εθνικής Άμυ
νας Γεράσιμος Αρσένης, ο οποίος είχε

μιλήσει το μεσημέρι του Σαββάτου, έκα
νε μια αρχηγική ομιλία για όλα τα θέμα
τα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτι-. 
κής. Στους διαδρόμους σχολιαζόταν το 
περιεχόμενό της ως «προγραμματικές 
δηλώσεις υποψηφίου πρωθυπουργού», 
με αφορμή τα σενάρια που είχαν κυκλο
φορήσει και ήθελαν σε περίπτωση πα
ραίτησης του Κ. Σημίτη τον κ. Αρσένη 
υποψήφιο για τη θέση αυτή. Και είναι 
χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Οικο
νομικών Αλ. Παπαδόπουλος, που μίλη
σε στο Συνέδριο και υποστήριξε την υ
ποψηφιότητα Σημίτη, επέκρινε την 
«παροχολογία» τη ς ομιλίας Αρσένη.

ΥΠΕΡΣΗΜΙΤΗ
Μίλησε ακόμη ο υπουργός Παιδείας 

Γιώργος Παπανδρέου, που επίσης στή
ριξε την υποψηφιότητα Σημίτη. Στάση 
που απογοήτευσε την πλευρά του κ. 
Τσοχατζόπουλου, όπως έλεγαν διάφο
ρα στελέχη αυτής της κατηγορίας, διότι 
περίμεναν μετά την έντονα συναισθη μα- 
τικά φορτισμένη ομιλία του στη Μητρό
πολη ότι «θα πήγαινε με τους φίλους και 
υποστη ρικτές του πατέρα του». .

Υπέρ Σημίτη τάχθηκε και η υπουρ
γός Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου, η 
οποία χρησιμοποίησε το (κακό) παρά
δειγμα του γερμανικού SPD, που από 
τότε που απέκτησε διαρχία στην κορυ
φή «δεν ξαναείδε εξουσία»...

ΟΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Στο Συνέδριο απευθύνθηκε για δεύ

τερη φορά και ο Απ. Κακλαμάνης, ένα 
24ωρο μετά την μικρή περιπέτεια με τη ν 
υγεία του. Τι είπε; Κατήγγειλε αυτούς 
που... κατηγορούσαν κάποιους για αυ
λές και τώρα οι ίδιοι διαθέτουν αλάνες! 
Όσο για τον γραμματέα της απερχόμε
νης Κεντρικής Επιτροπής Κώστα Σκαν- 
δαλίδη, παρομοίωσε το Συνέδριο με το 
ιπποδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, ό
που «πράσινοι» και «βένετοι» αλάλα- 
ζαν, όπως είπε, επευφημώντας και απο- 
δοκιμάζοντας εαυτούς και αλλήλους, 
την ώρα που έξω από τα τείχη οι εχθροί 
ετοιμάζονταν να καταλάβουν την Πόλη 
-  στην Τουρκία ανέλαβε ήδη ο Ερμπα- 
κάν, είπε...

Νέα σνλλογικότητα 
στη νέα εποχή
ΥΠΕΡΑΜΥΝΘΗΚΕτης ενιαί
ας έκφρασης κυβέρνησης και 
κόμματος ο Κώστας Σημίτης 
στη δευτερολογία του προς το 
Συνέδριο. Και πρόσθεσε: «Συ
νολική τελική ευθύνη για το 
κόμμα και την κυβέρνηση ση
μαίνει συγκροτημένη πορεία, 
πορεία κυβερνητικής ομαλότη- 
τας, πορεία δράση, πορεία νί
κη ς».Ση μείωσε όμως ότι «μετά 
τον Ανδρέα Παπανδρέου κάθε 
προσπάθεια να υπάρξει “ενός 
ανδρός αρχή ” θα είναι κάτι χει
ρότερο από λάθος, θα είναι γε
λοίο» και υποσχέθηκε ότι η νέα 
εποχή του ΠΑΣΟΚ θα είναι συ- 
νυφασμένη με μία νέα συλλογι- 
κότη τα. Κατά τον κ. Ση μίτη, αυ
τό σημαίνει νέα λειτουργία της 
Κεντρικής Επιτροπής, νέα λει
τουργία του Εκτελεστικού Γρα
φείου και «μια νέαηθικοπολιτι- 
κή σχέση μεταξύ μας», όπως χα
ρακτηριστικά ανέφερε. Σημείω
σε, μάλιστα, ότι στόχος τη ς συλ- 
λογικότητας είναι «να σπάσου
με τα κομματικά στεγανά, τις 
προσωποπαγείς συσπειρώσεις

και να αποκτήσουμε δομές και 
σταθερές λειτουργίες έξω από 
πρόσωπα».

Αναφερόμενος στο
ΠΑΣΟΚ είπε ότι «θέλουμε ένα 
σοσιαλιστικό κόμμα άξιο του ο
νόματος του» και δηλώνοντας 
εκ των προτέρων σεβασμό στις 
αποφάσεις του Συνεδρίου ανέ
φερε ότι «όποια κι αν είναι η α
πόφασή μας, θα είναι η αφετη
ρία μιας νέας πορείας».

Ο Πρωθυπουργός αναφέρ
θηκε και στην μομφή που του ε- 
κτοξεύθηκε από την πλευρά 
των υποστηρικτών του κ. Τσο
χατζόπουλου, για να σημειώ
σει: «Η κοινωνία δεν μπορεί να 
κατανοήσει πώς κάποιος που 
είναι “νάνος” πολιτικός και δεν 
είναι κατάλληλος για πρόεδρος 
είναι κατάλληλος για πρωθυ
πουργός». Και πρόσθεσε αμέ
σως μετά: «Η κοινωνία απαιτεί 
να έχει εμπιστοσύνη το κόμμα 
στον πρωθυπουργό και την κυ
βέρνηση. Γ Γ αυτό κόμμα και κυ
βέρνηση πρέπει να έχουν πολι
τική εκπροσώπηση ενιαία».

»
Χειροκροτήματα αλλά και αντιδράσεις για τη θέση και

ΔΙΑΜΕΤΡΙΚΑ αντίθετες κρίσεις και 
εκτιμήσεις προκάλεσε η ομιλία του Κώστα 
Λαλιώτη, που ση μάδεψε το 4ο Συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία, που έγινε με το 
ουσιαστικό κλείσιμο των εργασιών του 
Συνεδρίου, δημιούργησε αλυσιδωτές 
αντιδράσεις. Οι υποστηρικτές του Άκη 
Τσοχατζόπουλου θεωρούσαν ότι μετά την 
θέση του Κ. Λαλιώτη υπέρ του Α.
Τσοχατζόπουλου, ο υπουργός Εσωτερικών 
αποκτούσε σοβαρό προβάδισμα έναντι του 
Κ. Ση μίτη. «Μίλη σε τη γλώσσα τη ς 
λύτρωσης», δήλωσε ένα στέλεχος του 
περιβάλλοντος Τσοχατζόπουλου, ενώ ένα 
άλλο στέλεχος έλεγε ότι «ήταν μια δη μόσια 
συγγνώμη για τη ν συμπεριφορά του τον 
Ιανουάριο, κατά την εκλογή 
πρωθυπουργού».
Στον αντίποδα, οι υποστηρικτές του Κ.
Ση μίτη κατηγορούσαν τον Κ. Λαλιώτη ότι

μετακινήθηκε από τη θέση που είχε πάρει για 
την εκλογή αντιπροέδρου, για λόγους 
τακτικής, και στη βάση κάποιας συμφωνίας 
με τον Α. Τσοχατζόπουλου. Κάποιοι, 
μάλιστα, υποστήριζαν ότι πριν το Συνέδριο 
αποφασίσει τη ν μη θέσπιση θέσης 
αντιπροέδρου, «εξαργύρωσε τη ν υποστή ριξη 
του Α. Τσοχατζόπουλου με τη θέση του 
αντιπροέδρου». Πάντως, ο ίδιος ο Κ. Ση μίτη ς 
εμφανιζόταν πολύ ενοχλη μένος με τον Κ. 
Λαλιώτη, ενώ από το περιβάλλον του 
Πρωθυπουργού χαρακτηριζόταν 
«απαράδεκτη»η προσπάθεια του Κ.
Λαλιώτη να αποσπάσει διά βοής έγκριση των 
θέσεών του, από το Συνέδριο: «Αυτό ούτε ο 
Ανδρέας Παπανδρέου δεν το επιχείρησε», 
έλεγαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ευάγγ.
Γιαννόπουλος, μιλώντας για λογαριασμό των 
«εκσυγχρονιστών» και μη μπορώντας να 
κρύψει την έντονη δυσαρέσκειά του,

κατήγγειλε τον Κ. Λαλιώτη για 
«αμπελοφιλοσοφίες».
Η στάση του Κ. Λαλιώτη «τιμωρήθηκε» από 
τους «εκσυγχρονιστές» κατά τη ν κυκλοφορία 
λιστών. Το όνομά του είχε συμπεριληφθεί σ’ 
αυτές τις λίστες, αλλά σύνεδροι προσκείμενοι 
στους «εκσυγχρονιστές» το διέγραφαν 
δημόσια και... φωναχτά!
Επισή μως, το περιβάλλον του Κ. Ση μίτη 
δήλωνε ότι «με την περίπτωση Λαλιώτη θα 
ασχοληθούμε μετά την Τρίτη», υπονοοώντας 
ότι η αντιμετώπισή του θα είναι έξω από την 
επήρεια των γεγονότων και των εντυπώσεων.

ΕΞΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στην ομιλία του ο Κώστας Λαλιώτης είχε 
προτείνει έξι ση μεία, ζητώντας την 
συγκατάθεση και την ομοφωνία των 
συνέδρων -  «με ένα ναι ή ένα όχι». Τα ση μεία 
αυτά ήταν τα ακόλουθα:
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αγωνία για την ενότητα

Δεσμεύτηκε ότι θα 
αποδεχθεί το αποτέλεσμα
ΜΕ ΤΗ δήλωση ότι ο ίδιος 
δεν έχει την πρόθεση να συμ- 
βάλει στην πόλωση και την α
διαλλαξία και ότι «είμαστε ό
λοι συνυπεύθυνοι για το αύ
ριο του Κινήματος, αλλά και 
για το αύριο της Ελλάδας» 
κορύφωσε τη δευτερολογία 
του στο Συνέδριο το Σάββατο 
το βράδυ ο Άκης Τσοχατζό
πουλος. Κι αφού δεσμεύθηκε 
ότι θα αποδεχθεί το όποιο α
ποτέλεσμα του Συνεδρίου, τό
νισε ότι το «νέο» που επαγ
γέλλονται διάφοροι «δεν μπο
ρεί να είναι άλλο από τη δια
σφάλιση της συλλογικής ηγε
σίας με διακριτές ευθύνες. 
Δεν είναι ούτε για συλλογικό 
πρόεδρο, ούτε για συλλογικό 
πρωθυπουργό». Και επανέλα
βε μια φράση του Γιώργου 
Γεννηματά, ότι «μετά τον Αν
δρέα Παπανδρέου είναι αδια
νόητο ένας άνθρωπος να ανα- 
λάβει τις ευθύνες του 
ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Τσοχατζόπουλος ανέ
λυσε το πνεύμα της συνταγμα

τικής αναθεώρησης του 1985- 
86, υποστηρίζοντας ότι είναι 
αδιανόητο εκείνοι που υπέ
γραψαν την πρόταση, ότι 
μπορεί να είναι -  βάσει του 
άρθρου 29 του Συντάγματος -  
άλλος πρωθυπουργός και άλ
λος πρόεδρος του κόμματος, 
να εμφανίζονται τώρα να αμ
φισβητούν αυτή την ίδια την 
αναθεώρηση, τασσόμενοι υ
πέρ της άποψης πρόεδρος 
κόμματος και πρωθυπουργός 
να είναι ένα και το αυτό πρό
σωπο. Χαρακτήρισε την άπο
ψη αυτή «συνταγή του παρελ
θόντος που ήταν καλή για τη 
δεκαετία του ’70 και τη δεκαε
τία του ’80, αλλά με τον Αν
δρέα Παπανδρέου».

Ο υποψήφιος για την προ
εδρία τόνισε επίσης ότι «πι
στεύει σε ένα μεγάλο, ενωμέ
νο, ενιαίο ΠΑΣΟΚ, για το ο
ποίο δούλεψε και θα συνεχί
σει να δουλεύει και μετά το α
ποτέλεσμα», επισημαίνοντας 
ιδιαίτερα «όποιο κι αν είναι 
αυτό».

Πρόταση για  
πολιτικό συμβούλιο
ΠΟΑΓΠΚΟΪΑΕΟΛΟΓΙΚΗ
πλατφόρμα, όπως άλλωστε 
είχε προαναγγείλει από και
ρό, παρουσίασε στο Συνέ
δριο ο υπουργός Εθν. Άμυ
νας Γεράσιμος Αρσένης. 
Ομιλία, η οποία είχε ως χα
ρακτηριστικό την επέκτασή 
της σε όλα τα θέματα που α
φορούν την εσωτερική και 
την εξωτερική πολιτική της 
χώρας.

Σε ό,τι αφορά τα εσωκομ
ματικά, ο κ. Αρσένης υπο
στήριξε την ανάγκη μιας 
συλλογικής λειτουργίας του 
ΠΑΣΟΚ και πρότεινε τη δη
μιουργία ενός πολιτικού 
συμβουλίου. Ο υπουργός Ε
θν. Άμυνας χαρακτήρισε α
ναποτελεσματική και εύ
θραυστη την ενότητα που 
στηρίζεται σε «συμφωνίες 
κορυφής». Ενδιαφέρον έχει 
το γεγονός ότι για λόγους 
αρχής, δεν απέρριψε την 
πρόταση Σημίτη για ενιαία 
έκφραση στην ηγεσία κόμ
ματος και κυβέρνησης, αλλά

είπε ότι σ’ αυτή τη φάση η 
συγκεκριμένη λύση θα δυ- 
σχεράνει το κυβερνητικό έρ
γο...

Αναφερόμενος στα πολι
τικά θέματα, έδωσε ιδιαίτε
ρη έμφαση στα εξωτερικά 
προβλή ματα, υποστη ρίζο- 
ντας ότι «η τουρκική απειλή 
είναι ορατή και άμεση», κι ό
τι η Ελλάδα «χρειάζεται σή
μερα περισσότερο από ποτέ 
την συγκρότηση ενός δυνα
τού πατριωτικού μετώπου».

Για τα οικονομικά, είπε 
ότι δεν μπορούμε να αποδε
χόμαστε την εγκατάλειψη 
του κράτους πρόνοιας, την 
περιθωριοποίηση των κοι
νωνικών ομάδων, την ανερ
γία, τη φτώχεια και τη διάρ
ρηξη του κοινωνικού ιστού 
και σημείωσε με έμφαση ότι 
«δεν υπάρχουν δύο παράλ
ληλες Ελλάδες, η Ελλάδα 
της κρίσης και η Ελλάδα της 
δημιουργίας. Υπάρχει μία 
Ελλάδα, η Ελλάδα της Αλ
λαγής».

Θα παραμείνει 
ενωμένο το ΠΑΣΟΚ
«ΤΟ ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να 
διασπαστεί, το ΠΑΣΟΚ θα πα- 
ραμείνει σε κάθε περίπτωση ε
νωμένο», τόνισε στην ομιλία 
του προς το Συνέδριο ο Από
στολος Κακλαμάνης, ο οποίος 
έκανε έκκληση προς τους συνέ
δρους να βοη θή σουν όλοι ώστε 
να αποκατασταθεί το εσωκομ
ματικό μέτωπο του κόμματος.

Πρόσθεσε, όμως, ότι «αυτό 
δεν πρόκειται να γίνει όσο το 
ΠΑΣΟΚ θα είναι τριχοτομη
μένο», σημειώνοντας ότι «ο 
δρόμος αυτός που ακολουθού
με, είναι καταστροφικός και 
για το ΠΑΣΟΚ και για τον τό
πο. Γιατί αν το ΠΑΣΟΚ το χω
ρίσουμε οριστικά στα τρία, ση
μαίνει ότι αυτή η διαδικασία 
θα προχωρή σει σε ολόκλη ρο το 
πολιτικό σύστημα της χώρας».

Αναφερόμενος στον Πρω
θυπουργό, χαρακτήρισε λάθος 
το δίλημμα της παραίτησης α
πό την πρωθυπουργία και χα
ρακτήρισε την ομιλία του Κ. 
Σημίτη προς το Συνέδριο «δι
χαστική». Χαρακτήρισε απε

χθή και απαράδεκτη τη συλλο
γή υπογραφών υπέρ του Κ. Ση
μίτη, υποστήριξε ότι «θυμίζει 
άλλες εποχές» και τόνισε ότι ο 
μετριοπαθής Πρωθυπουργός 
δεν μπορεί να εμφανίζεται ε
νώπιον του Συνεδρίου ως διχα
στικός και αδιάλλακτος.

Επικρίνοντας τον Πρωθυ
πουργό για το περιβάλλον του, 
είπε ότι «όσοι αποδοκιμάζανε 
τις “αυλές”, ασφαλώς δεν εί
χαν υπόψη τους να τις αντικα
ταστήσουν με “αλάνες”». Ενώ, 
για το κλίμα που επικρατεί σή
μερα στο ΠΑΣΟΚ, απέδωσε 
ευθύνες και στην άλλη πλευρά, 
«στα έργα της οποίας δεν έ
χουν λιγότερη ευθύνη διάφο
ροι σύμβουλοι και παρασύμ- 
βουλοι επίσης».

Κάλεσε, πάντως, τους δύο 
μονομάχους «είτε ως δίδυμο εί
τε ως δίπολο, να δώσουν λύση 
ενότητας», εκφράζοντας τη βε
βαιότητα ότι η Κοινοβουλευτι
κή Ομάδα δεν θα δεχθεί την 
παραίτηση του Κώστα Σημί
τη...

τις προτάσεις Λαλιώτη
•  Οι εκλογές να γίνουν τον Οκτώβριο του 
1997-εξάντληση δηλαδή της4ετίας.
•  Ο Κ. Σημίτης θα είναι ο εντολοδόχος 
πρωθυπουργός, ως πρωθυπουργός της 
νίκης, και θα έχει την ευθύνη του 
προεκλογικού σχεδιασμού.
•Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ των 
θέσεων του πρωθυπουργού και του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
•  Να δημιουργηθεί Πολιτική Γραμματεία, 
στην οποία να μετέχουν ο πρόεδρος του 
κόμματος, ο πρωθυπουργός, ο 
αντιπρόεδρος (εφόσον εθεσμοθετείτο 
τέτοια θέση), ο γραμματέας της Κ.Ε., ο 
πρόεδρος της Βουλής και δύο μέλη του 
Εκτελεστικού Γραφείου.
•  Να εκλεγεί ο Α. Τσοχατζόπουλος 
πρόεδρος και ο Κ. Ση μίτη ς να παραμείνει 
Πρωθυπουργός ανακαλώντας την 
παραίτησή του.

•  Να θεσμοθετηθεί θέση αντιπροέδρου 
στο ΠΑΣΟΚ.
Μέχρι την τέταρτη πρόταση, το Συνέδριο 
είχε αποφασίσει διά βοής και μέσα σε 
εντυπωσιακές εκδηλώσεις, θετικά. Στην 
πρόταση για το «δίδυμο» 
Τσοχατζόπουλου - Σημίτη αντέδρασε 
μόνον η πλευρά των υποστηρικτών του 
Α. Τσοχατζόπουλου, ενώ για το θέμα του 
αντιπροέδρου, κάποιοι σύνεδροι 
φώναξαν από κάτω, ότι «φωτογραφίζει» 
τον εαυτό του -γ ια  να απαντήσει ο Κ. 
Λαλιώτης ότι ουδέποτε επεζήτησε 
θέσεις.
Στην ομιλία του ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, 
που διήρκεσε πάνω από μία ώρα και 
δέκα λεπτά, απεικόνισε την κατάσταση 
που επικράτησε στο Συνέδριο, σαν 
μπαλάκι του πινγκ πονγκ που πηγαίνει 
από τη μία πλευρά στην άλλη και γράφει

πάνω του «ήττα και συρρίκνωση». 
Πρόβλεψε, ότι οι όποιες νίκες θα είναι 
«πύρρειες νίκες», οι όποιοι νικητές και οι 
όποιοι νικημένοι θα εκφράζουν ένα 
αποδυναμωμένο και μπλοκαρισμένο 
ΠΑΣΟΚ και κατηγόρησε «ομαδάρχες, 
“εξαπτέρυγα” και μηχανισμούς» ως 
υπεύθυνους για την πόλωση και τον 
διχασμό. Χρησιμοποιώντας μια φράση 
του Μάο, που έλεγε «πυρ στα επιτελεία», 
ο Κ. Λάλιώτης κάλεσε τους συνέδρους να 
«απελευθερώσουν» τον Κ. Σημίτη και τον 
Α. Τσοχατζόπουλο από την δράση των 
επιτελείων. Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ 
τόνισε ότι «η μετά-Ανδρέα εποχή δεν θα 
είναι και μετα-ΠΑΣΟΚ εποχή» και 
κάλεσε του συνέδρους να στρατευθούν 
στην υπόθεση του νέου ΠΑΣΟΚ, «του 
ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος μας», όπως το 
χαρακτήρισε καταχειροκροτούμενος.
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Πολύ Κ<α
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΗΓΗΘΕΙ

κό για... το
Παραίτηση Πεντάρη

ΕΝΑΣ ΑΠΟ τους παλαιότε- 
ρους πρώην βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ, ο Ευάγγελος Πεντά
ρη ς, παραιτήθηκε από το κόμ
μα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας 
γ ια  όσα συνέβη σαν στο Συνέ
δριο, κυρίως κατά την διάρ
κεια της ομιλίας του Πρωθυ
πουργού Κώστα Ση μίτη.

Ο κ. Πεντάρη ς, αμέσως με
τά τη νομιμοποίησή του ως α- 
ριστίνδην μέλους, πήγε στη 
γραμματεία του Συνεδρίου και 
κατέθεσε την κομματική του 
ταυτότητα.

Στην έκδηλη απορία της 
γραμματείας ο κ. Πεντάρης, ο

οποίος είχε διατελέσει βουλευ
τής την περίοδο 1981-’89, πα- 
ρακάλεσε να παραλάβουν την 
κάρτα του με τη δή λωση:

«Ύστερα από αυτές τις α
παράδεκτες διαδικασίες σάς 
παραδίδω  την ταυτότητά μου. 
Γιατί εγώ έδωσα δημοκρατι
κούς αγώνες κοντά σε αρχη
γούς όπως ο Βενιζέλος, ο Πλα- 
στήρας, ο Γεώργιος Παπαν- 
δρέου και ο Ανδρέας Παπαν- 
δρέου και δεν μπορώ να βλέπω 
αυτά τα πράγματα.

Σας παρακαλώ πολύ να με 
διαγράψετε από τις τάξεις του 
κόμματος». Πολλή φασαρία για το τίποτα τελικά.

Μπορεί το μεγαλύτερο μέρος των 
προσυνεδριακών διαδικασιών να αναλώθηκε 
στο αν χρειάζεται ή όχι αντιπρόεδρος, η 
«ομάδα» των λεγάμενων «εκσυγχρονιστών» να 
ταλανίστηκε εσωτερικά, γι’ αυτό και να 
άλλαξε την τελευταία στιγμή θέση και από 
κανέναν να προτείνει... τρεις αντιπροέδρους, 
όμως η... κούραση τα σκέπασε όλα!

χεδόν μεσάνυχτα 
Σαββάτου, το Σώμα 
των συνέδρων είχε πε

ράσει ένα ιδιαίτερα έντονο 
14ωρο και η Επιτροπή Κα
ταστατικού που κωδικοποι
ούσε τις προτάσεις αποφά
σισε να εισηγηθεί να μην υ 
πάρξει θέση αντιπροέδρου, 
κάτι που έγινε αργότερα και 
απόφαση του Συνεδρίου.

«Το θέμα του αντιπροέ
δρου είναι ο ορισμός της 
σχιζοφρένειας του Συνεδρί
ου», σχολίαζε μέλος της 
Ν.Ε. Θεσσαλονίκης: «Οι ίδ ι
οι που αποδοκίμαζαν τον κ. 
Λαλιώτη όταν πρότεινε έ
ναν αντιπρόεδρο, λίγα λε
πτά αργότερα χειροκροτού
σαν τον κ. Σημίτη που πρό- 
τεινε τρεις...»

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Τι συνέβη; Η πρώτη ει

σήγηση ήταν από την Κε
ντρική Επιτροπή και αφο
ρούσε τη θέσπιση μιας θέσε- 
ως αντιπροέδρου. Την πρό
ταση είχαν καταψηφίσει οι 
«εκσυγχρονιστές» (ή μια με
γάλη μερίδα τους). Στο 
στρατόπεδο του κ. Τσοχα- 
τζόπουλου υπήρχαν κάποια 
στιγμή σκέψεις γ ια  2 αντι
προέδρους. Δεν προχώρη σε, 
όμως, διότι ο κ. Αρσένης δεν 
έβλεπε θετικά τη δομή αυτή.

Έ τσι απλά ζήτησε -  πριν 
από το Συνέδριο -  να γίνουν 
τρεις θέσεις. Επειδή όμως ο 
κ. Αρσένης στην τοποθέτη

σή του είπε ότι δεν χρειάζο
νται αντιπρόεδροι, ο κ. Λα- 
λιώτης προσάρμοσε την 
πρότασή του και εισηγήθη- 
κε τη δημιουργία μιας θέσε- 
ως·

Εκεί έκανε «ρελάνς» ο κ. 
Σημίτης και στη δευτερολο
γ ία  του πρότεινε τρεις θέ
σεις.

Αργότερα, επειδή ο κ. 
Λαλιώτη ς επικρίθηκε από 
ορισμένους ότι με την πρό
τασή του «φωτογράφιζε» 
τον εαυτό του, την απέσυρε. 
Το ίδιο έκαναν και οι κ.κ. 
Τσοχατζόπουλος και Σημί
της. Κι αυτό την ίδια ώρα 
που και τα μέλη της Επιτρο
πής προσανατολίζονταν να 
εισηγηθούν αρνητικά, κα
θώς διαπίστωναν ότι θα έ
πρεπε να καθορίσουν και τις 
αρμοδιότητες της μιας ή των 
τριών θέσεων αντιπροέ
δρων. Αλλά εκείνη την ώρα 
κάτι τέτοιο ήταν σχεδόν α
δύνατο.

«ΠΑΚΕΤΟ»
Έ τσι η Επιτροπή πρότει- 

νε στο «πακέτο» των τροπο
ποιήσεων του Καταστατι
κού «όχι αντιπρόεδρος» και 
το Σώμα τις ενέκρινε (περί
που 50 σύνεδροι ψήφισαν 
αρνητικά).

Οι άλλες τροποποιήσεις 
του Καταστατικού προβλέ
πουν:

-  Δημιουργία Πολιτικής 
Γραμματείας στην οποία θα

συμμετέχουν ο Πρωθυ
πουργός, ο πρόεδρος, ο 
γραμματέας της Κ.Ε., ο 
πρόεδρος της Βουλής και 2- 
3 μέλη του Εκτελεστικού 
Γραφείου (ανάλογα αν εί
ναι ή όχι το ΠΑΣΟΚ στην 
κυβέρνηση).

-  Εκλογή όλων των ορ
γάνων με σταυροδοσία 
40%. Εξαιρείται η εκλογή 
του Εκτελεστικού Γραφεί
ου, γ ια  το οποίο θα αποφα
σίζει η Κεντρική Επιτροπή 
(η σταυροδοσία θα κυμαίνε
ται από 40-60%).

-  Το ψηφοδέλτιο Ε π ι
κράτειας και Ευρωβουλής 
θα το εισηγείται ο πρόεδρος 
με το Εκτελεστικό Γραφείο 
και θα το εγκρίνει τελικά η 
Κεντρική Επιτροπή.

-  Οι μη εκλεγέντες υπο
ψήφιοι πρόεδροι θα είναι 
αυτοδίκαια μέλη της Κ.Ε., ε
φόσον έχουν συμπληρώσει 
το 20% των ψήφων των συ
νέδρων.

-  Στα Συνέδρια θα συμ
μετέχουν αυτοδίκαια τα μέ
λη του Κεντρικού Συμβουλί
ου της Νεολαίας. Για τους 
πρώην βουλευτές και μέλη 
της Κεντρικής Επιτροπής 
θα αποφασίζει το Συνέδριο 
την πρώτη ημέρα.

Επίσης, σχεδόν ομόφω
να το Συνέδριο ενέκρινε τις 
πολιτικές θέσεις όπου α
σκείται εμμέσως κριτική 
στην κυβερνητική πολιτική 
κυρίως γ ια  εθνικά θέματα 
και την κοινωνική πολιτική.

Γύρω στους 25 συνέ
δρους καταψήφισαν τις θέ
σεις.

Ακόμα εγκρίθη κε ο οικο
νομικός απολογισμός (υ
πήρχαν μόνο 15 «όχι») όπως 
και ο απολογισμός της Κε
ντρικής Επιτροπής (υπήρ
χαν 30 αρνητικές ψήφοι).

ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ

ν αντιπρόεδρο
Μια επιστολή αγωνίας, η κάρτα τον 
για το Συνέδριο και 20.000 δρχ.!
ΗΤΑΝ το πιο παράξενο μήνυμα που έφθα- 
σε στο προεδρείο, σ’ όλη τη διάρκεια των 4ή - 
μερών εργασιών του Συνεδρίου: μια επιστο
λή, μία κάρτα σύνεδρου και... 20.000 δραχ- 
μές!

Η ώρα ήταν έντεκα παρά τέταρτο το 
βράδυ του Σαββάτου. Μόλις έχει τελειώσει 
την ομιλία του ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Ση μί- 
της και στην αίθουσα υπάρχει ακόμα ο α
πόηχος τηςομιλίαςτου κ. Κ. Λαλιώτη με την 
έκκλησή του «να τα βρουν» οι δύο «μονομά
χοι». '

Ένας 65χρονος σύνεδρος, «ένας απλός, 
μέσος πολίτη ς», όπως τον χαρακτή ρισε μετά 
ένα μέλος του προεδρείου, πλησίασε το πά- 
νελ, κάτι αφήνει, λέει 2-3 κουβέντες και κα- 
τευθύνεται προς την έξοδο.

Ο συνταξιούχος δάσκαλος Θεοφύλα
κτος Μυρωνίδης, από τις Σέρρες, είχε φθά- 
σει στα όριά του: «Ας πάει μπροστά το 
ΠΑΣΟΚ και χωρίς εμένα».

Η επιστολή του λιτή, «κραυγή αγω
νίας», όπως τη σχολίασε μέλος του προε
δρείου, που από την πλευρά του αγωνιούσε 
να βρει κάποιους για να βρουν τον σύνεδρο 
από τις Σέρρες και να τον φέρουν πίσω: «Τέ
τοιες ευαίσθητες φωνές, ανεξάρτητα από τι 
προτίμηση έχουν ως προς τα πρόσωπα, εί
ναι αναγκαίεςγιατο ΠΑΣΟΚ. Παράτηνη- 
λικία του, είναι το μέλλον του ΠΑΣΟΚ», 
σχολίασε μέλος του προεδρείου.

Αυτό που ιδιαίτερα συγκίνησε τα λίγα 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που ενημερώθηκαν 
για τη ν κίνηση του κ. Ο. Μυρωνίδη, είναι ό

τι μαζί με την ταυτότητά του άφησε και 
20.000 δρχ. για τα έξοδα του ξενοδοχείου (έ
μενε στο «Πρέζιντεντ»), τα οποία ωστόσο 
πλήρωνε για όλους τους σύνεδρους το 
ΠΑΣΟΚ.

«Σας καταθέτω, γράφει, εκτός από την 
ταυτότητα και ποσό 20.000 δρχ. για έξοδα 
ξενοδοχείου, που υποβλήθηκε το ΠΑΣΟΚ 
για μένα». Πριν από την επιστολή του αυτή 
ο κ. Μυρωνίδης είχε κάνει γραπτή πρόταση 
προς το προεδρείο να υπάρξουν ομόφωνες 
αποφάσεις για όλα. Στη νέα επιστολή του, 
πάνω στην οποία γράφει και την ώρα που 
την έγραψε (10.30 μ.μ.), σημειώνει ότι «η εμ
μονή του Πρωθυπουργού να υποβάλει πα
ραίτηση αν δεν εκλεγεί πρόεδρος, με απο
γοήτευσε».

ΚΛΙΜΑ: Νοσηρό, μέχρι λιποθυμίας

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ: Κατά διαστήματα, πολύ μεγάλη 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ: Τρομερή

ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
«Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι» (Κώστας Σημίτης)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΓΟΡΑ: Ουίσκι από την καντίνα του Σταδίου, 
ύστερα από μισάωρη αναμονή

ΣΥΝΘΗΜΑ: Το ΠΑΣΟΚ είν’ εδώ, με Σημίτη αρχηγό
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ο κ. Χρ. Μαγκούφης, επιχειρώντας να πείσει, 
μετά την ψηφοφορία, για τους λόγους 
που τον αναγκάζουν να στηρίζει ένα «νάνο»
ΕΛΕΙΨΕ: Τελικά η πόλωση

ΤΑ ΝΕΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
!ί

ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ: Κώστας Σημίτης

Πώς έμαθαν το αποτέλεσμα Σημίτης - Άκης
ΕΝΤΕΛΩΣ φλεγματική ήταν η αντίδραση 
του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη όταν 
πληροφορήθηκε το αποτέλεσμα της ψηφο
φορίας για τη ν ανάδειξη του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ: Α, ναι; Ωραία, ήταν το σχόλιο του 
Πρωθυπουργού όταν πληροφορήθηκε τη- 
λεφωνικώς το αποτέλεσμα.

Στο ακουστικό βρισκόταν ο στενός συ
νεργάτης του Θεόδωρος Τσουκάτος, ο ο
ποίος του τηλεφωνούσε από το Ολυμπιακό 
Στάδιο.

Ο κ. Σημίτης είχε αποσυρθεί στο σπίτι 
του, στην οδό Αναγνωστοπούλου, από νω
ρίς το μεσημέρι, και περίμενε το αποτέλε
σμα.

Το επιτελείο του βρισκόταν στα γρα
φεία της διοίκησης του Ολυμπιακού Στα
δίου, το οποίο χρησιμοποιούσε όλες αυτές 
τις ημέρες ο Πρωθυπουργός και ήταν εξο
πλισμένο με τηλέφωνα, φαξ κ.λπ. Εκεί, ο 
διευθυντής του Πολιτικού του Γραφείου 
Νίκος Θέμελης πληροφορήθηκε τηλεφωνι- 
κώς, από μέλος της εφορευτικής επιτρο
πής, ότι «ο Σημίτης νίκησε».

Η ένταση ήταν τέτοια που ο κ. Θέμελης 
«κατέρρευσε» σε μια καρέκλα και ο Ο. 
Τσουκάτος, ως πιο ψύχραιμος, ανέλαβε να 
τηλεφωνήσει στον Πρωθυπουργό και νέο 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Σημίτης ζήτησε από τον κ. Τσουκά-

το να ενημερώσει το προεδρείο του Συνε
δρίου ότι «γύρω στις 9 θα ανέβει στο Συνέ
δριο, να μιλήσει».

Το αμέσως επόμενο τηλεφώνημα του κ. 
Ση μίτη ήταν με τον απερχόμενο γραμματέα 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, 
Κώστα Σκανδαλίδη, το περιεχόμενο όμως 
του τηλεφωνήματος είναι άγνωστο.

Με ένα «εντάξει, τι να κάνουμε», αντέ
δρασε ο Άκης Τσοχατζόπουλος όταν πλη
ροφορήθηκε ότι «βγήκε ο Σημίτης πρόε
δρος».

Ο κ. Τσοχατζόπουλος δεν βρισκόταν 
στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αρκετά πριν κλεί- 
σουν οι κάλπες έφυγε και κατευθύνθηκε

στο γραφείο του στην οδό Ομήρου. Εκεί 
περίμενε, με συντροφιά ορισμένους συνερ
γάτες του, το αποτέλεσμα.

Ο άνθρωπος που του ανήγγειλε ότι έχα
σε ήταν ο υπεύθυνος Τύπου του γραφείου 
του Χρήστος Δρογκάρης, οοποίος βρισκό
ταν εκεί όπου γινόταν η διαλογή των ψη
φοδελτίων από την εφορευτική επιτροπή.

Με το που οριστικοποιήθηκε το αποτέ
λεσμα αποσύρθηκε σε μια γωνία και τηλε
φώνησε στον κ. Τσοχατζόπουλο.

Ο τελευταίος τον παρακάλεσε να ενη με
ρώσει τους υπευθύνους ότι θα μεταβεί στο 
Συνέδριο, για να υποδεχθεί τον πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ...

Πηγαδάκια, ευχές και φυλλάδια με διορθώσεις
ΚΑΤΑ τις 11 χθες το πρωί ο 
Άκης Τσοχατζόπουλος 
.εμφανίσθηκε στο Κέντρο 
Τύπου. Ντυμένος άψογα 
και ξεκούραστος, κάθησε σ’ 
ένα τραπέζι με τους 
δημοσιογράφους γύρω του. 
«Πώς πάμε από μπάνια;», 
τον ρώτησαν.
-  Μια χαρά, απάντησε.
«Θα κάνει τα μπάνια του ο 
λαός;»' επέμειναν.
-  Ποτέ δεν κόβεις τα μπάνια 
του λαού, ανταπάντησε.
•  Μεγάλο πηγαδάκι χθες

το μεσημέρι με Μυτιληνιούς έξω 
από την Αίθουσα Τύπου του 
Συνεδρίου και στη μέση ο Νίκος 
Σηφουνάκης. Θέμα της συζήτησης 
η τοποθέτηση του Κώστα 
Λαλιώτη.
«Σύντομα θα δικαιωθεί η θέση του 
κι εγώ συμπαρατάσσομαι μαζί του. 
Του ’δωσα και συγχαρητήρια για 
τή στάση του.

Αλλά κρίμα που δεν έγινε δεκτή 
στο Συνέδριο».
•  Ο Άκης Τσοχατζόπουλος 
γιόρταζε χθες. Και δεχόταν χρόνια 
πολλά από φίλους και αντιπάλους. 
«Θα γιορτάσετε;», τον ρώτησε 
πονηρά ένας δημοσιογράφος. 
-Τώρα γιορτάζω για τη γιορτή 
μου, το βράδυ βλέπω...
•  Κατά τις δυόμισι χθες διεκόπη 
η ψηφοφορία. Εξήγηση; 
Επισήμως, έδιναν την ερμηνεία 
ότι δεν είχαν βγάλει αρκετές 
φωτοτυπίες των ψηφοδελτίων. 
Ανεπισήμως, η μία πλευρά 
κατηγορούσε την άλλη ότι ήθελε 
να τρενάρουν.
•  Η Αλίκη Κουτσόγιωργα ήταν 
χθες στο Συνέδριο και χαιρετούσε 
πολλούς συνέδρους, στο προαύλιο 
του Ολυμπιακού Σταδίου. 
Ορισμένοι τής έλεγαν: «Να βγει ο 
Δημήτρης βουλευτής στη Αχαΐα, 
θα βοηθήσουμε».
Ο Δημήτρης Κουτσόγιωργας,

μέλος της 2ης Τοπικής Οργάνωσης 
του Αίγιου, χαμογελούσε.
«Ό, τι θέλει ο κόσμος», απαντούσε.
•  Ο Σήφης Βαλυράκης βρέθηκε σ’ 
ένα πηγαδάκι, που του έθεταν 
«σοβαρές» ερωτήσεις χθες. «Γιατί 
δεν υποχώρησε ο Σημίτης;», «Ο
Γιώργος Παπανδρέου γιατί πήρε 
αυτή τη θέση;»...
Ο πρώην υπουργός δεν θέλησε να 
απαντήσει. Έδειχνε σκεπτικός. 
«Αφήστε με τώρα να σκεφθώ. Έχω 
κουρασθεί από διάφορες 
δηλώσεις. Είναι ώρα περίσκεψης».
•  Ο Δημήτρης Κρεμαστινός δεν 
επέλεξε τυχαία τη σιωπή. Φ ίλοι 
του έλεγαν πως την απόφαση την 
πήρε ύστερα από τον θάνατο του 
Ανδρέα Παπανδρέου. Αν ζούσε, 
θα έπαιρνε το λόγο. Τώρα όμως 
αποφάσισε να σιωπήσει από 
σεβασμό.
Έθεσε, πάντως, υποψηφιότητα για 
πρώτη φορά σε κομματική 
διαδικασία. Αν ζούσε ο Ανδρέας

Παπανδρέου, δεν θα έθετε.
•  Η βιασύνη «έφαγε» πολλούς 
χθες και προχθές. Έτρεχαν όλοι 
για να προλάβουν. Ακόμη και το 
επιτελείο του Πρωθυπουργού 
τύπωσε σε φυλλάδιο την ομιλία 
του, χωρίς να ελέγξει τι θα έβγαινε 
στο τέλος. Ένα αυτοκόλλητο με 
διορθώσεις «πρόδιδε» αυτή τη 
βιασύνη.
Το φυλλάδιο έγραφε, για 
παράδειγμα, ότι η ομιλία ήταν 
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, 
ενώ ήταν στο Συνέδριο και 
χρειάσθηκε να γίνει 
«επιδιόρθωση» σε χιλιάδες τεύχη!
•  Ο Χρύσανθος Πετσίλας, 
σύνεδρος από τη Νέα Υόρκη -  
πρώην συντονιστής της Ν.Ε. στις 
ΗΠΑ -  ήταν χθες όλη την ημέρα 
σκυφτός, με τα χέρια να σκεπάζουν 
το πρόσωπό του. «Δεν είναι κλίμα 
αυτό», έλεγε και ξανάλεγε.
•  Ο Γιάννης Καψής συζητούσε 
χθες με συντρόφους του στο

προαύλιο του ΟΑΚΑ και τους 
έλεγε συνεχώς: «Το ’χα προβλέψει 
ότι θα υπήρχε αυτή η πόλωση. Κι 
άλλοι το ’βλεπαν, αλλά δεν έκαναν 
τίποτα».
•  Πολλοί σύνεδροι μοίραζαν χθες 
κείμενά τους για τον Ανδρέα 
Παπανδρέου.
Ορισμένοι και ποιήματα, 
προσπαθώντας να δώσουν ένα 
μήνυμα για ενότητα.
•  Κυριακή πρωί στο γραφείο «7». 
Εγκατεστημένοι εκεί ήταν ο 
Τσοχατζόπουλος με το επιτελείο 
του.
Ανέλυαν τα αποτελέσματα που 
έβγαζαν τα πηγαδάκια, αφού 
άλλωστε αργούσαν οι κάλπες.
•  Ο Μανόλης Δασκαλάκης 
προκλήθηκε χθες το πρωί να 
γράψει κάτι για το Συνέδριο και 
να το δώσει στον Τύπο.
«Μα τι λέτε; Τι να γράψω; Θέλετε 
να πάω για βιβλίο με 
απομνημονεύματα;».
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ΣΗΜΙΤΗΣ - ΤΣΟΧΑΤΖΟΠ0 ΥΛΟΣ, ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ

Από το ΠΑΚ στη
Αντώνης
Κοτσακάς:

(μέλος του Ε.Γ.) 
«Δεν μπορούμε να 

αποδεχθούμε μια 
ισοπεδωτική λογική που 
μιλάει για κομματικά 
στελέχη, που είναι παιδιά 
του “κομματικού σωλήνα”. 
Εγώ είμαι τέτοιος -  και το 
θεωρώ τιμή μου».

Άγνωστη
ψηφοφόρος
ΠΑΣΟΚ:
(Ελληνίδα καθηγήτρια στο 
MIT, ειδική στα 
«Συστή ματα Αυτομάτου 
Ελέγχου», εκφράζει την 
αγωνία της για το ΠΑΣΟΚ) 
«Έχουν χάσει το... σύστημα 
ελέγχου, διότι δεν 
λειτουργούν συστηματικώς, 
αλλά με προαποφασισμένες 
κινήσεις. Ας ελπίσουμε ότι 
θα λάβουν υπόψη τους το 
“feedback” και δεν θα 
λειτουργήσουν ως “Ανοιχτό 
Σύστημα”, στο τέλος...».

I
Τηλέμαχος
Χυτήρης:
(βουλευτής)
«Μη σας παρασύρουν τα 
γκάλοπ. Ο Α. Παπανδρέου 
ήταν πάντα πολύ χαμηλά 
στα γκάλοπ τα 22 χρόνια».

I
Βαγγέλης
Μαλέσιος:
(βουλευτής, μέλος της Κ.Ε.) 
«Η εξ αδιαιρέτου ενότητα 
είναι μια τεχνητή, μια 
επίπλαστη ενότητα».

I
Κίμων
Κουλούρης:
(βουλευτής, μέλος της Κ.Ε.) 
«Και ο Τσοχατζόπουλος 
και ο Λαλιώτης και ο 
Σημίτης. Αυτή είναι η 
σύνθεση».

Του
Γιάννη Ε. Διακογιάννη

Ο «σκαραβαίος» είχε «φρακάρει» 
στην κεντρική πλατεία της 
Φρανκφούρτης. Ήταν Ιούλιος του 
’73 και έκανε φοβερή ζέστη στη 
Γερμανία εκείνη την εποχή.

ΟΙ δύο ομιλητές του τεράστιου εκείνου 
συλλαλητηρίου των «Φίλων του 
ΠΑΚ», που είχαν ταξιδέψει πολλά χ ι

λιόμετρα, από το Μόναχο ο πρώτος και από το 
Βίτσμπουργκ ο δεύτερος, περίμεναν τη σειρά 
τους γ ια  να μιλήσουν, «τσουβαλιασμένοι» στο 
μικρό λευκό αυτοκίνητο.

Δύο φοιτητές τούς έφεραν πλαστικά μπου
κάλια με νερό γ ια  να ξεδιψάσουν, ενώ απέξω το 
πάθος του κόσμου μεγάλωνε όσο περνούσε η ώ
ρα. «Κάτω η χούντα», «Πότε θα γίνει ξαστε
ριά», φώναζαν οι διαδηλωτές.

Οι γερμανικές αρχές δεν είχαν επιτρέψει 
στην Ομοσπονδία των Ελληνικών Φ οιτητι
κών Συλλόγων να χρησιμοποιήσει εξέδρα, 
και γ ι’ αυτό επιστρατεύτηκε το Φολκς Βά- 
γκεν, η μηχανή του οποίου χρησιμέυσε και ως 

«γεννήτρια» στα μικρόφωνα γ ια  τις ο
μιλίες.

Ο πρόεδρος των φοιτητών Δημή- 
τρης Σωτηρλής παρουσίασε τους ομι
λητές με τη σειρά που θα μιλούσαν, τον 
Άκη Τσοχατζόπουλο και τον Κώστα 
Σημίτη, και το πλήθος ξέσπασε σε πα- 

ρατεταμένα χειροκροτήματα.
«Ο αρχηγός του ΠΑΚ Ανδρέας Παπανδρέ

ου στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό και το μήνυ
μα γ ια  ενότητα και αγώνα κατά της ξένης κα
τοχής στην πατρίδα μας», είπε ο Δημήτρης Σω
τηρλής, δίδοντας αμέσως μετά το μικρόφωνο 
στον Άκη Τσοχατζόπουλο κι αυτός δεκαπέντε 
λεπτά αργότερα στον Κώστα Ση μίτη.

Η ΑΡΧΗ
Οι δύο πολιτικοί βρέθηκαν πολλές φορές 

μαζί στα χρόνια της δικτατορίας, σε διάφο
ρες πόλεις τη ς Γερμανίας, όπως και αργότερα 
στο Βίντεντουρ της Ελβετίας, όπου συζήτη
σαν τα στελέχη του ΠΑΚ γ ια  τη μετεξέλιξη 
της αντιστασιακής οργάνωσης σε Πολιτικό 
Κίνημα.

Υπήρξε απλώς μια χρονική διαφορά στην έ
νταξή τους στο ΠΑΚ. Ο Κώστας Σημίτης βρέ
θηκε εκεί αργότερα, το 1970, προερχόμενος α
πό τη Δη μοκρατική Άμυνα (και παλιότερα από 
τον Όμιλο Παπαναστασίου), ενώ ο Άκης Τσο
χατζόπουλος ήταν από την αρχή στην Οργά
νωση, θαυμάζοντας από την πρώτη στιγμή τον 
Ανδρέα Παπανδρέου.

Η «διαφορά» αυτή καθόρισε σ’ ένα βαθμό 
και τις σχέσεις -  αλλά και τις απόψεις του ενός 
για  τον άλλο -  των δύο ανδρών.

Ο Όμιλος Παπαναστασίου, που ιδρύθηκε 
το 1965 -  κορυφαίο μέλος του οποίου ήταν ο 
Κώστας Σημίτης -  έβλεπε με καχυποψία τον 
Ανδρέα Παπανδρέου και τους Δη μοκρατικούς 
Συνδέσμους που δημιούργησε. Το ίδιο καχύ- 
ποπτα έβλεπε και η άλλη «πλευρά» τον Όμιλο, 
που τον θεωρούσε μάλιστα «ελιτίστικη ομά
δα».

Πάντως, και οι δύο πολιτικοί σπούδασαν 
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμα
νίας, ο Κώστας Σημίτης στο Πανεπιστήμιο του

Βήμα - βήμα
παράλληλη 

εξέλιξη των δι 
μονομάχων

Βίοι παράλληλοι

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ X f j / Α Κ Η Σ  ΤΣΟΧΑΤΖΟ Π Ο ΥΛΟΣ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ: Το 1936, στον Πειραιά. ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ: Στην Αθήνα, το 1939.
ΣΠΟΥΔΑΣΕ: Οικονομικά και Νομικά, σε 
Γερμανία και Αγγλία.

ΣΠΟΥΔΑΣΕ: Πολιτικός μηχανικός και 
Οικονομολόγος, στη Γερμανία.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Καθηγητής Πανεπιστημίου. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Οικονομολόγος, μηχανικός.
ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Το
1964 στον Όμιλο Παπαναστασίου.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Στο
ΠΑΚ, από το 1968.

ΕΠΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ: Ιδρυτικό μέλος της 
Δημοκρατικής Άμυνας.
ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ: Ιδρυτικό μέλος.
ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: 1981.
ΠΡΩΤΗ ΚΟΝΤΡΑ: Το 1978, για την 
«φιλοευρωπάίκή» αφίσα του κόμματος.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΟΝΤΡΑ: Στο «Πεντελικόν». 
ΤΡΙΤΗ ΚΟΝΤΡΑ: Η κίνηση των «4».

ΕΠΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ: Εξόριστος στο εξωτερικό. 
ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ: Ιδρυτικό μέλος.
ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: 1981.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Κ.Ε.: Το 1990 
στο «Πεντελικόν».
ΠΡΩΤΗ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ ΣΗΜΙΤΗ: Στο «Πεντελικόν».
ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ ΣΗΜΙΤΗ: Στο Συνέδριο 
του ’94 για το «ασυμβίβαστο».

•Εξελέγη Πρωθυπουργός στις 18-1-96 με 86 
βουλευτικές ψήφους.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ: Δύο από την κυβέρνηση: Το 1987, 
όταν μέσα στη Βουλή ο Ανδρέας Παπανδρέου 
«διέγραψε» την οικονομική του πολιτική, και το 
1995 όταν ο Α. Παπανδρέου τού «χρέωσε» 
δημοσίως το «φιάσκο των Ναυπηγείων».

ΤΡΙΤΗ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ ΣΗΜΙΤΗ: Στις 18-1-96 
ισοψηφούν με 53-53 στην πρώτη ψηφοφορία 
για την εκλογή πρωθυπουργού.
Στη δεύτερη ψηφοφορία επικρατεί 
ο Κ. Σημίτης.

Μάρμπουργκ και ο Άκης Τσοχατζόπουλος στο 
Πολυτεχνείο του Μονάχου.

Ή ταν και οι δύο αγαπητοί στα στελέχη του 
ΠΑΚ της Γερμανίας, αλλά και στα επιτελεία 
του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της χώρας 
που τους φιλοξενούσε.

Παντρεμένοι, με δύο παιδιά ο καθένας, και 
μια μικρή διαφορά η λικίας -  ο Κώστας Ση μίτη ς 
γεννήθηκε το ’36 στον Πειραιά και ο Άκης Τσο
χατζόπουλος το ’39 στην Αθήνα -  έδιναν την ε
ντύπωση στους συντρόφους τους ότι οι σχέσεις 
τους ήταν τα πρώτα χρόνια, τουλάχιστον, άρι- 
στες.

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Όμως, η διαφορετική προέλευση -  ακόμη 

και ο ικονομ ικά-το  ότι ο Άκης Τσοχατζόπου
λος ήταν από την αρχή στο ΠΑΚ και ο Κώστας 
Σημίτης στη Δημοκρατική Άμυνα, τη συνέ
χεια του Ομίλου Παπαναστασίου, αποτέλεσε 
τη βάση για  διαφορετικές προσεγγίσεις σε 
διάφορα θέματα, αλλά και γ ια  έντονες διαφω
νίες.

Βεβαίως, την εποχή που ο Γεράσιμος Αρ- 
σένης είχε αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ -  κυ
ρίως το 1989 -  τους βρήκε και τους δύο «ενω
μένους» απέναντι του. Αλλά αυτό ήταν μία ε
ξαίρεση.

Παράδειγμα ήταν το 1975. Ο Ανδρέας Πα
πανδρέου, πιστεύοντας ότι ορισμένοι -  και ο
μάδες -  ήθελαν να μετατρέψουν το ΠΑΣΟΚ σε 
ελιτίστικη παρέα, προχώρησε στη διάλυση της

Κεντρικής Επιτροπής και στη συγκρότηση 
μιας άλλης, που κατά τη γνώμη του θα μπορού
σε να εκφράσει καλύτερα τις αρχές της Διακή
ρυξη ς τη ς 3η ς Σεπτέμβρη.

Σε εκείνη του την επιλογή βρήκε συμπαρά
σταση σε πολλά στελέχη του ΠΑΚ: Μανδηλα- 
ρά, Τσοχατζόπουλο, Τσούρα, Βάσω Παπαν
δρέου. Διαφορετική γνώμη είχαν: Καράγιωρ- 
γας, Στάγκος, Φιλίας, Σημίτης, Μανωλκίδης 
κ.ά.

Την ώρα της μεγάλης σύγκρουσης-όταν α
ποχώρησαν ή διαγράφηκαν πολλά στελέχη της 
Δημοκρατικής Άμυνας -  ο Κώστας Σημίτης 
βρισκόταν στη Γερμανία, όπου και έμεινε για  έ
να μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αργότερα, όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, 
συνέχισε πάντως να έχει καλή συνεργασία με 
τον Άκη Τσοχατζόπουλο, είτε στα πλαίσια του 
Εκτελεστικού Γραφείου ή σε επιτροπές του Κι
νήματος, είτε ακόμη την εποχή που και οι δύο 
στήριζαν τον Ανδρέα Παπανδρέου στις δια
γραφές στελεχών του ΠΑΚ.

ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
Μια δεύτερη φορά που οι δύο άνδρες βρέ

θηκαν «αντίπαλοι» ήταν η εποχή -  το 1979 -  
της περίφημης αφίσας του ΠΑΣΟΚ για την 
ΕΟΚ, η οποία έγραφε «Ναι στην Ευρώπη των 
λαών».

Ο Κώστας Σημίτης κατηγορήθηκε τότε για 
σοσιαλδημοκρατική παρέκκλιση από στελέχη 
που πρόσκεινταν τότε στον Άκη Τσοχατζόπου-
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ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

ρ ή ξ η

Κ αλές μ έρ ες . Έ ντεκα χρόνια πριν, η συνεργασία Σημίτη - Τσοχατζόπουλου ήταν 
αποδοτική. Δ ιαφορετικές απόψεις υπήρχαν, αλλά δεν διαφαινόταν τό τε θέμα διαδοχής. Και 

ο Κώστας Λαλιώτης διατηρούσε εξίσου καλές σχέσεις και με τους δύο σημερινούς
κορυφαίους του ΠΑΣΟΚ

λο, τον Γιώργο Γεννη ματά και τον Κώστα Λα- 
λιώτη (την «τρόικα»),

Η σύγκρουση εκείνη του στοίχισε τη θέση 
στο Ε.Γ., αλλά και την υποψηφιότητα στις ε
κλογές του 1981. Ο κ. Σημίτης δεν ήταν υπο
ψήφιος το 1981, εν αντιθέσει με τον κ. Τσοχα
τζόπουλο, ο οποίος ήταν στο ψηφοδέλτιο Ε
πικράτειας.

Και οι δύο «ξαναβρέθηκαν» ως υποψήφι
οι στις λίστες του ΠΑΣΟΚ το 1985 και από τό
τε εκλέγονται συνεχώς βουλευτές. Ο Κώστας 
Ση μίτη ς όμως, κερδίζοντας πάντοτε την πρώ
τη θέση (στον Πειραιά).

Και ο Άκης Τσοχατζόπουλος εκλεγόμενος 
κάπου στη «μέση» στη Θεσσαλονίκη, ίσως 
γιατί η απασχόληση με το κόμμα τον απορρό
φησε περισσότερο για πολλά χρόνια απ’ ό,τι 
η ίδια η εκλογική του περιφέρεια.

Υπήρξε και το 1989...
Ο Κώστας Ση μίτη ς, κρατώντας μια διαφο

ρετική στάση για την υπόθεση Κοσκωτά, ό
πως έλεγαν τότε από το περιβάλλον του 
Ανδρέα Παπανδρέου, δήλωνε τότε πως «δεν 
αποκλείεται το ΠΑΣΟΚ να προτείνει συμμα
χική κυβέρνηση χωρίς τον Ανδρέα Παπαν
δρέου».

Και το Ε.Γ., στο οποίο συμμετείχε ο Άκης 
Τσοχατζόπουλος, με ανακοίνωσή του απα
ντούσε: «Η δήλωση Σημίτη μπορεί να δώσει 
λαβή για την υπονόμευση της ενότητας και 
της δυναμικής του Κινήματος σε μια καθορι
στική φάση του εκλογικού αγώνα».

Ακολούθησε η σύγκρουση στο «Πεντελι
κό», τον Νοέμβριο του 1990. Ο Ανδρέας Πα
πανδρέου ήθελε να εκλεγεί γραμματέας ο Ά 
κης. Και οι Θεόδωρος Πάγκαλος, Κώστας 
Λαλιώτη ς και Κώστας Ση μίτη ς πρότειναν τον 
Παρασκευά Αυγερινό, χωρίς όμως να πετύ- 
χουν να τον εκλέξουν.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
Ακολούθησαν οι φήμες για... κεντροδεξιά 

σενάρια. Το Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε γ ι’ 
αυτά τον Κώστα Ση μίτη, μέχρι που η νίκη στις 
εκλογές του ’93 έφερε μια προσωρινή ανακω
χή·

Το καλοκαίρι του ’95 ο Κώστας Σημίτης 
συγκρούσθηκε μετωπικά με τον Ανδρέα Πα
πανδρέου (και κατ’ επέκταση με τον Άκη 
Τσοχατζόπουλο), ενώ ένα χρόνο νωρίτερα το 
ασυμβίβαστο που ψήφισε το Συνέδριο -  όχι 
γραμματέας και υπουργός ταυτόχρονα -  είχε 
ήδη προκαλέσει μεγάλο ρήγμα στις σχέσεις 
των δύο ανδρών.

Από τότε, μέχρι σήμερα, μεσολάβησε έ
νας... αιώνας! Ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο 
Κώστας Σημίτης βρέθηκαν στην κούρσα δια
δοχής.

Μετά από μία μάχη που κράτη σε 4 η μέρες, 
γεμάτη επευφημίες και αποδοκιμασίες, χει
ροκροτήματα και γιουχαίσματα, οι δύο πολι
τικοί ένωσαν χθες το βράδυ τα χέρια μετά την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος στο Ολυ
μπιακό Στάδιο...

0  άνθρωπος με το χαμόγελο
ΤΟ ΥΦΟΣ του δεν έχει 
τίποτε από την αυταρ- 
χικότητα ενός στρατη
γού -  συνήθως χαμογε
λά, με εκείνο το χαμόγε
λο που φθάνει ακόμη 
και στις άκρες των ανοι- 
χτόχρωμων ματιών του.
Παρόλα αυτά, ο Θόδω
ρος Τσουκάτος είναι έ
νας από τους βασικούς 
-  αν όχι ο βασικότερος -  
ανθρώπους του Κώστα 
Σημίτη που ετοίμασαν 
την παρουσία του Πρω
θυπουργού και των «εκ
συγχρονιστών» στο 4ο 
Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Η υπομονή και η ε
πιμονή του είναι, άλλω
στε, από τα «προσόντα» 
που τον συνέδεσαν με 
τον Κώστα Σημίτη.

Κάποιοι λένε πως ο 
κ. Τσουκάτος δεν είναι 
μονάχα ο αρχιτέκτονας 
της παρουσίας του 
Πρωθυπουργού στο 
Συνέδριο -  είναι κι από 
τους «αφανείς υπευθύ
νους» της ανάδειξης 
του Κώστα Σημίτη στην 
ίδια την πρωθυπουργία.

Με ορμητήριο τα γραφεία της διοίκη
σης του Ολυμπιακού Σταδίου -  όπου ήταν 
και το γραφείο του Πρωθυπουργού -  ο Θό
δωρος Τσουκάτος συντόνισε ολόκληρη την 
«επιχείρηση Συνέδριο», ασχολούμενος α
κόμη και με φαινομενικά ασήμαντες λεπτο

μέρειες, όπως οι προσω
πικές παρεξηγήσεις 
στελεχών. Τόσο ο ίδιος 
όσο και οι υπόλοιποι 
«στρατηγοί» των «εκ- 
συγχρονιστών» άλει
ψαν ελάχιστα από το 
χώρο του Συνεδρίου -  
και έμοιαζαν να βρί
σκονται σε μια διαρκή 
κίνηση.

Στο... πλευρό του κ. 
Τσουκάτου υπήρχε ο 
πρόεδρος της ΓΣΕΕ, 
Χρήστος Πρωτόπαπας, 
ο οποίος και χάρη στη 
συνδικαλιστική του 
πείρα και χάρη στις 
προσωπικές του επαφές 
με τους συνέδρους σή
κωσε μεγάλο βάρος της 
οργανωτικής προσπά
θειας των «εκσυγχρονι
στών».

Εξίσου μεγάλη ήταν 
και η συμβολή δύο «λο
χαγών», του Στέφανου 
Μανίκα και του Μιχά- 
λη Νεονάκη, κυρίως 
στην κατάρτιση των 
«λιστών». Επιπλέον, η 
γνωστή σε όλους ηρε

μία και ο ήπιος χαρακτήρας τους έπαιξαν ε
πίσης σημαντικό ρόλο.

Τέλος, στους «στρατηγούς» των «εκσυγ
χρονιστών» περιλαμβάνονταν δύο νεώτερα 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Καρύδης 
και ο Παναγιώτης Λούσκος -  στενοί συνερ
γάτες και οι δύο της Βάσως Παπανδρέου.

I
Τα τρία επιτελεία τον Άκη

ΤΡΙΑ επιτελεία, που ερ
γάζονταν παράλληλα, α- 
ξιοποίησε ο Άκης Τσο
χατζόπουλος στη «μά
χη» του Συνεδρίου.

Το πρώτο, και περισ
σότερο εμφανές, ήταν το 
πολιτικό επιτελείο του.
Πρώτος απ’ όλους ήταν 
ο Χρήστος Παπουτσής, 
με τον οποίο ο Άκης 
Τσοχατζόπουλος συζη
τούσε συνεχώς αυτές τις 
μέρες «σε ισότιμη βά
ση».

Στο ίδιο επιτελείο εί
ναι και οι υπουργοί Α
ντώνης Κοτσακάς και 
Γιώργος Δασκαλάκης, 
καθώς και ο πρώην υ
πουργός Γιώργος Μω- 
ραίτης.

Ένα δεύτερο επιτε
λείο -  στην περίπτωση 
αυτή, το επιστημονικό ε
πιτελείο -  που συζητεί 
θέματα ομιλιών, παρεμ
βάσεων και γενικότερης 
παρουσίας του Άκη 
Τσοχατζόπουλου είναι: 
ο Γιάννη ς Δρόσος, καθη - 
γητής του Συνταγματι
κού Δικαίου, ο Βαγγέ
λης Χωραφάς και ο κοι
νωνιολόγος Δημήτρης Σταυρόπουλος.

Το επιτελείο αυτό μελέτησε πολλές φο
ρές τις τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ,

τον «μέσο» σύνεδρο και 
τις αντιδράσεις που ση
μειώνονταν, συζητώ
ντας συνεχώς και α
νταλλάσσοντας από
ψεις με τον Άκη Τσοχα
τζόπουλο.

Τα δύο αυτά επιτε
λεία, κυρίως το δεύτερο, 
έχουν και μία υποστήρι
ξη: τον Γιώργο Αγρα
φιώτη, διευθυντή του 
Πολιτικού Γραφείου στο 
υπουργείο Προεδρίας, 
τον Γιώργο Παναγιωτα- 
κόπουλο, υπεύθυνο Κι
νητοποιήσεων στο 
ΠΑΣΟΚ, τον Χρήστο 
Δρογκάρη, τον Άκη Πα- 
ναγιωτόπουλο και τον 
Ανδρέα Σούρπη, στο 
γραφείο Τύπου.
•  Τα επιτελεία του Άκη 
Τσοχατζόπουλου είχαν 
αυτές τις μέρες συνεχή ε
πικοινωνία με τον Γερά
σιμο Αρσένη. 
«Ενδιάμεσος κρίκος» ή
ταν ο πολιτικός σύμβου
λος (για τα κομματικά) 
και διευθυντής του Πο
λιτικού Γραφείου του υ
πουργού Εθνικής Άμυ
νας, Στέλιος Σπάθής. Το 

ίδιο έργο έφερνε εις πέρας ο Μανώλης Μπε- 
ντενιώτης, υφυπουργός Εθνικής Οικονο
μίας.

Χ ρήσ τος Π απ ουτσής

Γιώ ργος Παναγιω τακόπ ουλος.
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Καθυστέρησαν 2 ώρες
Εκνευρισμό και πολλές διαμαρτυρίες προκάλεσαν τα σοβαρά 
οργανωτικά προβλήματα που εμφανίστηκαν το πρωί στην 
ψηφοφορία.

ε περισσότερα από 10 εκλογικά 
τμήματα δεν υπήρχαν ψηφο
δέλτια από κακό συντονισμό 

και χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτε
ρος λόγος όπως διαπιστώθηκε αργότε
ρα.

Επίσης σε ορισμένες κάλπες δεν εί
χαν τοποθετηθεί λουκέτα γεγονός που 
προκάλεσε αναστάτωση όταν κάποιοι 
σύνεδροι άρχισαν να καταγγέλλουν 
τους οργανωτές ότι δεν διασφαλίζουν 
το αδιάβλητο της ψηφοφορίας.

Τα προβλήματα, βέβαια, λύθηκαν 
αλλά χάθηκαν δύο πολύτιμες ώρες ψη
φοφορίας σε ορισμένα τμήματα, γεγο
νός που καθυστέρησε και την έκδοση 
των αποτελεσμάτων.

Πολλοί σύνεδροι που είχαν έρθει 
νωρίς το πρωί να ψηφίσουν δεν τα κα-

τάφεραν και έτσι έφυγαν και επέστρε
ψαν το απόγευμα.

Η ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
Οι κάλπες έκλεισαν στις 6.45 το 

βράδυ (μία όμως έμεινε ανοιχτή ως τις 
7.30) αντί γ ια  τις 4 που είχε προγραμ- 
ματισθεί, και η καταμέτρηση των ψη
φοδελτίων άρχισε περίπου στις 7.40, 
δηλαδή την ώρα που, σύμφωνα με τον 
αρχικό σχεδίασμά, θα υπή ρχαν τα απο
τελέσματα για  την εκλογή του νέου 
προέδρου.

Πάντως, γ ια  την έγκαιρη καταμέ
τρηση επιστρατεύθηκαν πολλά μέλη 
του Συνεδρίου προς το οποίο απευθύν
θηκε προσωπικά ο πρόεδρος της Εφο
ρευτικής Επιτροπής Μαν. Δασκαλά- 
κης.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕ
στα Κρατικά
ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

0  μεγαλύτερο€ opygyigide 
προετοιμασίας σπουδαστών 
στην Ελλάδα εννυάιαι και 
εξασφαλίζει την εισαγωγή σας 
ΣΕ ΟΛΑ τα Βρετανικά Πανεπιστήμια

Με την εποπτεία του 
Dr ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΛΛΙΑ

ιδρυτή του
ΝΕΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΟ ΙΝΤΕΚΒΚΓΓΑΙΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ
•  Προγράμματα προ-πανεπιστημιακών μαθημάτων προετοιμασίας 
ενός έτους στην Ελλάδα για τους παρακάτω κλάδους σπουδών:

•  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΠΩΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ «ΝΟΜΙΚΩΝ 
•  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ·  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ 

•  ΧΗΜΙΚΩΝ ·  ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ·  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ·  ΙΑΤΡΙΚΗΣ
•  ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ·  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•  Διαδικασία συμπλήρωσης αιτήσεων και εγγραφής στο Πανεπιστήμιο 
της επιλογής σας ·  Συνεχής παρακολούθηση των σπουδαστών και 
άμεση συνεργασία με τους γονείς τους ·  Συνεργάτες στη Βρετανία 

για την καθοδήγηση των σπουδαστών κατά την άφιξή τους στο Πανεπιστήμιο 
•Συνέπεια, σοβαρότητα και σωστή προετοιμασία

ΗβΗΜΜΗβΗΒΗΜΗΜβΗα
ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

« s s a * . , ,
, — 'ςΓΥ̂ΤανετΰστΠΙ-*10'-'
\του ^ Λ Ι Γ ΡΑΑΙΟΙ

•  Πτυχία αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ ·  ΔΩΡΕΑΝ φοίτηση λόγω ΕΟΚ 
•Αναβολή στράτευσης ·  Διαμονή και διατροφή στη φοιτητική εστία 
του Πανεπιστημίου «Φοιτητική ταυτότητα με δικαίωμα έκπτωσης

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΕΡ-ΕΝΤΑΤΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 1ο ΕΤΟΣ ’96-’97 ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ, 

ΑΡΧΙΖΟΥΝ 8 ΚΑΙ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
στο'

0  Αγγλος καθηγητής Robin Holland θα δέχεται τους σπουδαστές 
και τους γονείς τους από 4-1017 στο INTERBRITAIN

I INTERBRITAIN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Μητροττόλεως 3, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Τηλ.: Φαίδρας 6, ΓΛΥΦΑΔΑ, Τ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ, ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Με τη δεύτερη
Μ Ε  Δ Υ Ο  ώρες διαφορά ψήφισαν χθες στο 
πρωί οι κ.κ. Κ. Σημίτης και Δ. Τσοχατζό- 
πουλος χειροκροτούμενοι από τους πολι
τικούς τους φίλους που είχαν πάρει θέση 
από νωρίς έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο 
για να τους υποδεχθούν.

Στις 11.30 έφθασε ο κ. Α. Τσοχατζό- 
πουλος, πήγε αμέσως στο εκλογικό του 
τμήμα, ενώ οι σύνεδροι, που στήριξαν την 
υποψηφιότητά του, του φώναζαν «είσαι ο 
νικητής». Άλλοι πήγαιναν κοντά του να 
του σφίξουν το χέρι και να του ευχηθούν 
«χρόνια πολλά» για τη ν ονομαστική του ε
ορτή. Όταν όμως στάθηκε μπροστά στην 
κάλπη διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ψηφο
δέλτια. Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του 
είπε μόνο «εντάξει παιδιά, θα έρθω αργό
τερα» και αποχώρησε.

Στη μιαή ώρα που μεσολάβησε μέχρι να 
αποκατασταθεί η «οργανωτική τάξη», ο κ. 
Α. Τσοχατζόπουλος βρήκε την ευκαιρία 
να συνομιλήσει στο Κέντρο Τύπου με τους 
δημοσιογράφους.

Ο κ. Κ. Σημίτης έφθασε στη 1.30 το με
σημέρι. Οι φίλοι του τον υποδέχθηκαν με

το σύνθημα «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ με Ση
μίτη αρχηγό». Εκείνος χαμογέλασε, τους 
χαιρέτησε χωρίς να σταματήσει και κατευ- 
θύνθηκε στο εκλογικό του τμήμα. Οι σύνε
δροι που περίμεναν στην ουρά προσφέρ- 
θηκαν αμέσως να του παραχωρήσουν τη 
θέση τους. «Όχι, σας ευχαριστώ, αλλά 
προτιμώ να περιμένω στη σειρά μου», τους 
απάντησε ο Πρωθυπουργός και όση ώρα 
χρειάστηκε μέχρι να φθάσει μπροστά στην 
κάλπη οι σύντροφοί του βρήκαν την ευ
καιρία να ρωτήσουν τα προγνωστικά του. 
«Όλα θα πάνε καλά, θα νικήσει το 
ΠΑΣΟΚ», ήταν η απάντηση του κ. Κ. Ση
μίτη, ενώ κάποια στιγμή τον πλησίασε ο 
καπετάνιος του ΕΛΑΣ κ. Α. Ρόσιος και 
του φώναξε: «Πρόεδρε, προχώρα, είσαι η 
ελπίδα μας».

«Σας ευχαριστώ πολύ» του απάντησε 
χαμογελώντας ο κ. Κ. Σημίτης και όσοι ή
ταν κοντά του χειροκρότησαν.

Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός κατευ- 
θύνθηκε στον 2ο όροφο του Ολυμπιακού 
Σταδίου και είχε μια ολιγόλεπτη συνεργα
σία με τους επιτελείς του.
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Βαριά η κληρονομιά
Την κατάσταση της «επόμενης ημέρας» για το ΠΑΣΟΚ την 
προσδιόρισε σε ανύποπτο, ως προς το τελικό αποτέλεσμα, χρόνο ο 
αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Παν. Κρητικός.

Με τον γλαφυρό του λόγο έδωσε το 
στίγμα της κληρονομιάς του 4ου 
Συνεδρίου, ενώ ακόμα η ψηφοφο

ρία συνεχιζόταν: «Από αύριο περιμένουμε 
στο ΠΑΣΟΚ τους πολιτικούς μηχανικούς 
της Πολεοδομίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, για να ε
κτιμήσουν τις ζημιές. Να μας πουν πόσο 
χρειάζεται επισκευές και πόσο ανθεκτικό εί
ναι σε νέους, ισχυρότερους, σεισμούς...».

Για τον κ. Κρητικό, όπως και για πάρα 
πολλούς συνέδρους -  που χθες απέφευγαν 
να συζητούνγιατην «επόμενη ημέρα»-η ία- 
ση των τραυμάτων θα είναι δύσκολη. Και 
πιο δύσκολο, λένε όλοι, θα είναι το κλείσιμο 
του ψυχολογικού χάσματος που εδώ και μή
νες έχει ανοίξει και στο Συνέδριο διευρύνθη- 
κε.

Η κληρονομιά του Συνεδρίου είναι βαριά 
για το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι μόνο οι σκληρές 
κου βέντες που αντη λλάγη σαν και από βή μα- 
τος. Δεν είναι οι (λίγες, έστω) μικροσυμπλο- 
κές στους διαδρόμους. Δεν είναι ο χωροταξι
κός διαχωρισμός που θύμιζε τους «πράσι
νους» και «βένετους» στον ιππόδρομο της 
πρωτεύουσας του Βυζαντίου.

Το βασικότερο είναι ότι από τη Δευτέρα 
στη Χαριλάου Τρικούπη θα υπάρχουν 
«δύο» ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα από νικητές και 
ηττημένους. Το ένα, που κατά την πλευρά 
Τσοχατζόπουλου θα είναι η συνέχεια και η 
μετεξέλιξη του «παλιού», και το άλλο που, ό
πως το φωτογράφησε η πλευρά των «εκσυγ
χρονιστών», θα έρθει ουσιαστικά μέσα από 
την «άρνηση» του χθες. «Μην περιμένετε, αν

χάσει ο Άκης», έλεγε στέλεχος του «μπλοκ» 
που τον στήριζε «ότι ο Τσοχατζόπουλος, ο 
Κακλαμάνης, ο Βενιζέλος, ο Αρσένης, ο Πε- 
πονής θα είναι πλέον «τα φιλαράκια» με τον 
κ. Σημίτη...».

Ανάλογα ήταν τα σχόλια από την άλλη 
πλευρά. Ιδιαίτερα γ ια τον κ. Κ. Λαλιώτη, γ ια 
τον οποίο οι «εκσυγχρονιστές» πιστεύουν ό
τι έκοψε ένα μεγάλο κομμάτι από την κρίσι
μη «γκρίζα ζώνη» των συνέδρων, την τελευ
ταία στιγμή. «Υπέγραψε την πολιτική του 
καταδίκη», έλεγε εν βρασμώ ψυχής, ένα στέ
λεχος τη ς πλευράς Ση μίτη.

Ο ίδιος, πάντως, ο κ. Λαλιώτη ς, που θέ
λησε, όπως έλεγαν πολιτικοί του φίλοι, να 
παίξει τον ρόλο του «διαύλου ενδοεπικοινω
νίας» μεταξύ των «μηχανισμών», θεωρεί ότι 
η κάλπη θα βγάλει τραυματισμένες και τις 
δύο πλευρές. «Αγωνιώ -  έλεγε σε “πηγαδά
κι” λίγο πριν πάει να ψη φίσει -  τι θα γίνει α
πό τη Δευτέρα και μετά». Και όταν μεταξύ α

στείου και σοβαρού τον ρώτησαν αν το 
ΠΑΣΟΚ το κατατρέχει τώρα το σύνδρομο 
του ΚΚΕ Εσωτερικού, απάντησε: «Νόμιζα 
ότι ο ιός έχει χαθεί αλλά ήρθε μεταλλαγμέ
νος, ίσως λόγω κεντροαριστεράς». Και ίσως 
έχει σημασία να καταγραφεί η επισήμανσή 
του στην ομιλία του ότι «σήμερα» στην κυ
βέρνηση συμμετέχουν όλοι: «Ο Άκης, ο Μά- 
κης, εγώ, ο Αναστάσης Πεπονής, ο Ευάγγε
λος Βενιζέλος, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Α- 
λέκος Παπαδόπουλος, ο Στέφανος Τζουμά- 
κας, η Βάσω Παπανδρέου, ο Ευάγγελος 
Γιαννόπουλος...».

Το μόνο που δεν φοβάται ο απερχόμενος 
γραμματέας της Κ.Ε. είναι η διάσπαση: «Βε
βαίως, προβλήματα θα υπάρχουν. Όπως και 
αντιπαλότητες και στεναχώριες». Για το ξε
πέρασμα της κρίσης δεν είναι ιδιαίτερα αι
σιόδοξος. «Θέλει προσπάθεια απ’ όλους. Θέ
λει να συμβάλλουν ιδιαίτερα όλοι όσοι έπαι
ξαν ένα ρόλο ενωτικό μέχρι τώρα».

Σαλτούρος Παναγιώτης
Νομάρχης Ξάνθης 
«Υπάρχει κλίμα έντασης, 
καθώς είμαστε σε ένα 
ιστορικό μεταίχμιο. Πιστεύω 
ότι μετά τη Δευτέρα, παρά 
τους φόβους μου, κανένας 
απ’ όλους εμάς που 
καθόμαστε στο ίδιο κλαδί θα 
θελήσει να το πριονίσει. 
Πέρα από προσωπικές 
πίκρες και έχοντας μπροστά 
μας τη Δεξιά και τις εκλογές, 
θα παραμερισθούν όλα και 
θα βρούμε την πολιτική 
συμφωνία που χρειάζεται, 
την πολιτική στέγη, το 
ΠΑΣΟΚ».

Πετράκη Κυριακή
Σύνεδρος Νεολαίας, από 
Ρέθυμνο
«Δεν φοβάμαι μήπως 
υπάρξουν δύο κόμματα 
διαφορερικά. Άλλο 
ιδεολογικά ρεύματα και άλλο 
“διάφορα κόμματα”. Δεν 
υπάρχει κανένας φόβος για 
ρήγμα και μάλιστα οριστικό. 
Το αποτέλεσμα θα γίνει 
σεβαστό απ’ όλους. Είμαστε 
ΠΑΣΟΚ».

Πετρολέκας Ευάγγελος
Σύνεδρος, από το Αιγάλεω 
«Αυτά γίνονταν πάντα στο 
ΠΑΣΟΚ: κόντρες, 
αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις. 
Βέβαια, τώρα δεν υπάρχει ο 
Ανδρέας Παπανδρέου κι αυτό 
έχει τη σημασία του. Κάποιος 
με ρώρησε αν θα μιλάμε 
μεταξύ μας. Μα εδώ μιλάμε 
στους δεξιούς. Εμένα στην 
παρέα μου το 80% είναι 
δεξιοί...».

Προύντζος Νικόλαος
Σύνεδρος, από την Αρκαδία
«Φόβος διάσπασης; Δύο 
κόμματα σ’ ένα; Το πράγμα 
είναι απλό: ένα είναι το 
ΠΑΣΟΚ, ενιαίο θα είναι και 
μετά. Φυσικά, με 
διαφορετικές απόψεις, αλλά 
αυτό δεν είναι πρόβλημα».

Κωνής Κώστας
Σύνεδρος της Τομεακής 
ΕπιτροπήςΕΛΤΑ
«Αγωνιώ πολύ για την 
“επομένη ημέρα”. Δεν ξέρω τι 
θα ξημερώσει για το ΠΑΣΟΚ 
ό,τι και να βγει από την 
κάλπη. Όποιο κι αν είναι το 
αποτέλεσμα δεν εγγυάται την 
ομαλή πορεία».

•  'Ερευνα Συνεδρίου έκα
νε ο Τομέας Επικοινωνίας 
του ΠΑΣΟΚ, επικεφαλής 
του οποίου είναι ο κ. Μενέ
λαος Γκίβαλος. Είναι η 
δεύτερη σχετική έρευνα 
ταυτότητας των συνέδρων 
(στατιστικά, «πιστεύω» 
κ.λπ.). Η επιστημονική ο
μάδα (επικεφαλής οι πολι
τικοί επιστήμονες κ.κ. 
Γιάννης Μαυρής και Χρι
στόφορος Βαρναδάκης) 
ευελπιστούν ότι το δείγμα 
θα ξεπεράσει το 10% των 
συνέδρων. Με ενδιαφέρον 
αναμένονται οι συγκριτι
κοί πίνακες των χαρακτη
ριστικών (πολιτικών κ.λπ.) 
των συνέδρων του 3ου και 
του 4ου Συνεδρίου.
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