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ΣΗΜΙΤΗ ψήφισε το  ουνέδριο με τη οκέψη στις εκλογές

Ιπποτικός ο Ακης Τσοχατζόπουλος, χειροκροτεί τον Κώστα Σημίτη. Δεσμεύθηκε κι αυτός να στηρίξει το νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργό

Βγήκαν ενωμένοι. Ούτε παραιτηθείς ούτε ανασχηματισμός

Με δεσμεύσεις για ενότητα και στή
ριξη του νέου ηγε'τη του ΠΑΣΟΚ 
υποδείχθηκαν οι ώς χθες αντίπαλοί 

του τη νίκη του Κώστα Σημίτη στο συνέ- 
δριο (53,77% έναντι 45,71% του Ακη Τσο- 
χατζόπουλου). Παρά τις οξύτατες συγκρού
σεις που προηγήθηκαν, το ΠΑΣΟΚ βγήκε

«ενωμένο και δυνατό». Ούτε παραιτήσεις 
αναμένονται ούτε ανασχηματισμός. Εκεί
νο που πρυτάνευσε στην κρίση των συνέ
δρων είναι ότι με Σημίτη πρόεδρο και πρω
θυπουργό, το ΠΑΣΟΚ θα νικήσει πάλι στις 
εκλογές του 1997. Ο νέος πρόεδρος και 
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης εμφανί

στηκε ώς συνιδρυτής του ΠΑΣΟΚ με τον 
Ανδρέα Παπανδρέου, ζήτησε να αφήσουν 
όλοι πίσω την πόλωση, την έριδα και την 
πίκρα. Ο μεγάλος ηττημένος Ακης Τζοχα- 
τζόπουλος αναγνώρισε αμέσως το αποτέ
λεσμα και τόνισε: «Μαζί θα εγγυηθούμε 
το μέλλον του ΠΑΣΟΚ».
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ΕΛΑΒΟΝ
Σημίτης 2.732 (53,77%)
Ακης 2.324 (45,71%)
Λευκά 28 - Ακυρα 27
Ψήφισαν 5.111 επ ί συνόλου 5.214

Ποιοι βγαίνουν 
μέλη της 
Κεντρικής 
Επιτροπής

Τα ιστορικά στελέχη υπερψηφίστηκαν 
από το συνέδριο για την Κ.Επιτροηή. 
Ολα τα ονόματα - ψήφοι ΖΕΛ. 12

ΟΙ Π Ρ Ω ΤΟ Ι Δ Ε Κ Α
Στο 50% τω ν ψ ή φ ω ν προηγούνται:
Κ. Λαλιώτης, Γ. Παπανδρέου,
Κ. Σκανδαλίδης, Β. Παπανδρέου,
Μ. Παπαϊωάννου, An. Κακλαμάνης, 
Π. Αυγερινός, Γερ. Αρσένης,
M ix. Χαραλαμπίδης, Χρ. Παπουτσής

Κ . ΛΑΛΙΩΤΗΣ: 0  μέγας ισορροπιστής 
την ύστατη στιγμή έριξε το βάρος του 
υπέρ του Ακη, αλλά δεν κατάφερε να 
ανατρέψει τους συσχετισμούς. Τον 
περασμένο Ιανουάριο είχε υποστηρίξει 
Σημίτη στη μάχη της πρωθυπουργίας

|
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Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η ομιλία του 
συγκίνησε όλους τους συνέδρους. 
Ζήτησε να μη γίνεται εκμετάλλευση του 
Ανδρέα Παπανδρέου. Είπε καλά λόγια για 
τον Ακη Τσοχατζόπουλο, αλλά δήλωσε 
καθαρά ότι στηρίζει τον Κ. Σημίτη



Μούσα για τους 
ποιητές, αφορμή 

ονειροπόλησης για 
τους κοινούς 

θνητούς, πρόκληση 
έτσι κι αλλιώς στις 

αισθήσεις. 
Πανσέληνος απόψε,

ευκαιρία για μια 
βόλτα στο φεγγάρι...

Εγκατάλειψη, παρά τις υποσχέσεις
«καηηιτεχνικές 
περιπέτειες» 
στην Αμοργό

Ο πολιτιστικός σύλλογος 
Θ ολαρ ίω ν Αιγιάλης 
Αμοργού, με τη χορηγία  
του ξενοδοχείου «Αιγιαλίς», 
δ ιοργανώ νει γ ια  δεύτερη 
χρ ον ιά  φέτος πολιτιστικές 
εκδηλώ σεις  με τίτλο 
«Καλλιτεχνικές περιπέτειες 
σε άγονες γραμμές». Οι 
εκδηλώ σεις  περ ιλαμβάνουν 
παραστάσεις θεάτρου 
δρόμου  στο γραφ ικό 
δρόμο  της Αιγιάλης και 
μουσικές εκδηλώ σεις  με 
παραδοσ ιακά , ρεμπέτικα 
και ελαφρολαϊκά τραγούδια 
στο ξενοδοχείο  «Αιγιαλίς». 
Στην κατάλληλα 
δ ιαμορφ ω μένη  α ίθουσα 
του εν λόγω  ξενοδοχείου 
θα γ ίνουν στις 7 Ιουλίου τα 
εγκαίνια έκθεσης 
ζωγραφικής, που 
δ ιοργανώ νει το Διεθνές 
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών 
«Αέναον», συμμετέχοντας 
στις επετειακές 
εκδηλώ σεις  για  τους 17 
α ιώ νες της
Εκατονταπυλιανής της 
Πάρου. Στις 24 Αυγούστου, 
στο χ ώ ρ ο  της π ισ ίνας του 
ξενοδοχείου, θα γίνει 
συναυλία κλασικής 
μουσικής, με το οκτέτο 
εγχόρδω ν του Παντελή 
Δεσποτίδη.
•  Στο πλα ίσ ιο  τω ν 
εκδ ηλώ σ εω ν το ξενοδοχείο 
«Αιγιαλίς» προσφέρει 
έκπτωση 20% στις τιμές 
του, γ ια  τους αναγνώστες 
της «Ε», που θα ήθελαν με 
την ευκαιρ ία αυτή να 
επισκεφθούν την Αμοργό.

Εκδοτικά
γενέΟΙΙια

Πέντε χρόνια  ζωής 
σ υμπλήρ ω σ αν οι εκδόσεις 
«Στάχυ» και γ ι’ αυτό 
προετοιμάζουν μια βραδιά  
γ ια  συζήτηση, ανταλλαγή 
σκέψεω ν και ιδεών. Το 
ραντεβού είναι γ ια  απόψ ε 
στις 8, στις α ίθουσες Λόγου 
και Τέχνης της 
Φ ιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας, στη Στοά του 
Βιβλίου, Πεσμαζόγλου 5.

Ζορζ Βολίνσκι
ο Γάλλος 
πολιτικός 

σχεδιαστής και 
γελοιογράφος 

(«Κ.Ε»): 
«Υπάρχουν και οι 

μαριονέιες στην 
τηλεόραση σε 

εκπομπές, αλλά 
είναι σχεδόν τιμή 
στη Γάλλία να σε 

σχεδιάζουν, θα πει 
ότι έχεις γίνει 

κάποιος».

Αλέκος Παπαδόπουλος
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Αλεξάντερ Μέξι Λου Ριντ

Σεμινάρια θεάτρου
Για δεύτερη συνεχή χρο

νιά οργανώνεται στα Χα
νιά, από το Εργαστήρι Θε
ατρικής Εκπαίδευσης του 
Πολιτισμικού Συνεταιρι
σμού «Ο Νότος», το πρό
γραμμα «Ιούλιος, μήνας θε
ατρικής εκπαίδευσης», που 
αφορά ηθοποιούς, σπουδα
στές δραματικών σχολών 
και εργαστηρίων.

Το πρόγραμμα που τη 
φετινή χρονιά θα είναι α
φιερωμένο στην τραγωδία, 
ξεκινά από σήμερα και πε
ριλαμβάνει οχτώ εργαστή
ρια υποκριτικής και διαλέ
ξεις σε τέσσερα εξαήμερα

πεντάωρης καθημερινής 
εργασίας. Μεταξύ των άλ
λων θα διδάξουν οι κ.κ.: 
Θεόδωρος Στεφανόπου- 
λος, Εύα Κοταμανίδου, 
Αννέζα Παπαδοπούλου, 
Μιχάλης Βιρβιδάκης, Μίρ- 
κα Γεμεντζάκη, Νίκος Χα- 
ραλάμπους, Ρούλα Πατε- 
ράκη, Υβόννη Μαλτέζου, ε
νώ τις διαλέξεις θα κάνουν 
ο Βάιος Παγκουρέλης, ο 
Πλάτων Μαυρομούστακος, 
ο Ηρακλής Λογοθέτης.

Οι εκδηλώσεις στοχεύ
ουν στην εξάπλωση της ιδέ
ας του θεάτρου μέσω σημα
ντικών ανθρώπων της τέ

χνης στην πόλη των Χα
νιών, στην αποκέντρωση 
της θεατρικής εκπαιδευτι
κής δραστηριότητας και 
στην ανταλλαγή θεατρικών 
απόψεων μεταξύ σπουδα
στών.

Δυνατότητα φιλοξενίας 
με περιορισμένο αριθμό ό
μως θέσεων υπάρχει. Οσοι 
ενδιαφέρονται για το εκ
παιδευτικό σεμινάριο, δεν 
έχουν παρά να επικοινωνή
σουν με τους αρμόδιους 
στα τηλέφωνα, 7482505 
στην Αθήνα και 0821/ 
52158, 42166, 27332 στα 
Χανιά.

w ...έστω και 
ήρωας κόμικς.

ο υπουργός 
Οικονομικών, 

(«Αν»):
«Βεβαίως σε μια 

χώρα και μια 
κοινωνία 

μικροαστική όπως 
είναι η Ελλάδα, ο 

χώρος της πολιτικής 
έχει κατ’ εξοχήν 
λειτουργήσει ως 

αγωγός υπαρξιακών 
επιβεβαιώσεων». μακροχρονίων

επενδύσεων.

Κάποτε, στη γειτονιά τους, τον Αγιο Νι
κόλαο στα Πευκάκια, υπήρχε μια παιδική 
χαρά. «Εκεί μεγάλωναν οι σπόροι της γει
τονιάς μας έπαιζαν, έφτιαχναν φιλίες, χαί
ρονταν» μας γράφουν σε επιστολή διαμαρ
τυρίας οι κάτοικοι της περιοχής.

Ηταν τότε που ο χώρος καθαρός και φρο
ντισμένος είχε γίνει το στέκι των πιτσιρικά- 
δων.

Γύρω στα 1992, όμως, ο χώρος που πρό- 
σφερε παιχνίδι κι αναψυχή εγκαταλείφθη- 
κε από την τότε δημοτική αρχή του κ. Κου- 
ρή.

«Φαίνεται πως οι δαπάνες για τη φροντί
δα τέτοιων χώρων στην Ελλάδα, και μάλι
στα στο κέντρο της πρωτεύουσας, κρίνονται 
ως περιττές πολυτέλειες...» παρατηρούν.

Απέσυραν το φύλακα που περιποιόταν 
την παιδική χαρά, γκρέμισαν ως και τη βρύ
ση της, κι όπως η ασκήμια έλκει την ασχή

μια, ο παιδότοπος έγινε σκουπιδότοπος: 
σκορπισμένα γυαλιά, μπουκάλια, τενεκεδά- 
κια, σύριγγες...

Πέρασε ο καιρός, ωστόσο το έργο κατα
στροφής συνεχίστηκε, αυτή τη φορά από τη 
νέα δημοτική αρχή του κ. Αβραμόπουλου: 
«Γκρεμίστηκε το σπιτάκι του φύλακα, από 
δημοτικά συνεργεία, αλλά τα γκρεμίσματα 
παρέμειναν και παραμένουν μέχρι σήμερα 
στο χώρο» μας διαβεβαιώνουν και μας δεί
χνουν φωτογραφίες αυτού που κάποτε ήταν 
η παιδική χαρά τους.

Οι κάτοικοι δεν έμειναν έτσι, έκαναν 
πέρσι μια συγκέντρωση στο παρκάκι κάλε- 
σαν και τον αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του 
Οργανισμού Νεολαίας και Αθλησης του 
Δήμου Αθηναίων κ. Μοσχονά, ζήτησαν την 
επανατοποθέτηση φύλακα σαν προϋπόθε
ση για τη ροντίδα και τη φύλαξή του.

«Μην ανησυχείτε, γίνονται έργα αναβάθ

μισης του χώρου» τους είπε, κι έφυγε.
«Κι ύστερα από τους γρήγορους ρυθμούς 

της εγκατάλειψης, ήρθαν οι πολύ αργοί 
ρυθμοί της... αναβάθμισης», μας γράφουν. 
«Αλλαξαν την παλιά περίφραξη της μπα- 
σκέτας κι άφησαν μπάζα και σκουριασμένα 
παλιοσίδερα στο χώρο που παραμένουν μέ
χρι σήμερα. (Κανένα πρόστιμο και στους 
δικούς σας κ. δήμαρχε;)»

Με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα ο χώ
ρος για το παιχνίδι των παιδιών να είναι 
τουλάχιστον αφιλόξενος, εικόνα θλιβερή: 
σκάμμα χωρίς άμμο, φ/υτά μαραμένα, σκου
πίδια παντού, βρύση γκρεμισμένη.

«Να ’ναι όλα τούτα τεκμήριο της “ευαι
σθησίας” της δημοτικής μας αρχής απένα
ντι στο παιδί και το χώρο που αυτό μεγαλώ
νει; Για μας την απάντηση δίνει η ίδια η ει
κόνα» καταλήγουν στη διαμαρτυρία τους...

ΛΕΥΤΕΡΑ

IO Y AIO V
Ανατολή 6.05-Δύοη22,52

Πανσέληνος
+ Κοσμά και Δαμιανού των

Ανάργυρων
Κυκλοφο

ρούν τα μονά
1,3,5,7,9

ο πρωθυπουργός της 
Αλβανίας («Κ. 

Αυγή»); 
«Στην Αλβανία όλοι 

απολαμβάνουν τα 
ίδια πολιτικά 

δικαιώματα και 
κανείς δεν 

ασχολείται με το αν 
είναι κάποιος 

ελληνικής ή  
αλβανικής 

καταγωγής».
δικαίωμα

στην
εξομοίωση...

ο βετεράνος του ροκ 
(«Βήμα»):

« Η  απαγόρευση 
συχνά είναι το κλειδί 
για να ανοίξουμε την 

πόρτα στην 
επιτυχία».

ροκ...
πααπαρτού.

«τεηετιί»
Δ εν  ήταν ένα  α δ ιά φ ο ρ ο  τρ ιή μ ερ ο  το 

τρ ιή μ ερ ο  τω ν  ερ γα σ ιώ ν  του 4 ο υ  Σ υ νεδ ρ ί
ου του Π Α ΣΟ Κ . Κ αι δεν  ήταν α δ ιά φ ο ρ ο , 
ό χ ι μ όνο  γ ια  το υ ς α μ έσ ω ς  ε ν δ ια φ ε ρ ο μ έ 
νο υς, τα μέλη, το υ ς ο π α δ ο ύ ς  κ α ι τα στε
λέχη  του Π Α ΣΟ Κ , που  α γω νιο υ ν  γ ια  το 
μέλλον του κ ό μ μ α τό ς  το υ ς. Δ εν  ήταν 
α δ ιά φ ο ρ ο , ω ς  εκ δή λ ω σ η  π ο λ ιτ ικ ή ς  σ υ
μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ς , γ ια  το σύνολο  τη ς ελλη νι

κ ή ς  κ ο ιν ω ν ία ς .
Δ ιότι το  Π Α ΣΟ Κ , π έ ρ α ν  του 

γεγο νό το ς ότι ετούτη την ώ ρ α  κυ
βερνά  τον τόπ ο , ε ίνα ι το  ένα  α πό  
τα  δύο  κ ό μ μ α τα  - η  μ ία  α π ό  τ ις  
δύο  π α ρ α τά ξεις  - που  ή δ η  ά σ κ η 
σ ε κυβερνητική  πολιτική , τα  μ ισά  
α π ό  τα 2 2  χ ρ ό ν ια  τη ς λ εγά μενης 
μεταπολίτευσης.

Ο ρ θ ώ ς , επ ο μ έν ω ς, ο ι ε φ η μ ε 
ρ ίδ ε ς  δ ιέθ εσ α ν  π ο λλές σ ελ ίδ ες  
στο σ υ νέδ ρ ιο , κ α ι ορθότα τα  η 
ΕΤ1 κ ά λ υψ ε τ ις  ερ γα σ ίες  του λε
π το μ ερ ώ ς. Π ρ έπ ε ι να  γ ν ω ρ ίζο υ 
με. Η Ε λλάδα  π ρ έπ ε ι να  γνω ρ ίζε ι 
τι α κ ρ ιβ ώ ς  σ υμ βα ίνε ι κ α ι στα 
δ ύ ο  μεγάλα  κ όμ μ α τα . Κ αι μ ά λ ι
στα, μ έσ α  α π ό  μ ία  « α κτινο σ κ ο π ι
κή» -δη μ ο κ ρ α τικ ή - δ ια δ ικ α σ ία , 
ό π ω ς  είνα ι ένα  δη μ ο σ ιο πο ιη μ ένο  
σ υνέδρ ιο  κόμ μ α το ς .

Σ ’ αυτό το  σ ημ είο , το κ υβερνώ ν κ ό μ 
μα μ ε το σ υνέδρ ιό  του δεν  τα π ή γε  ά σ χ η 
μ α . Π α ρ ’ όλο  που  επ ρ ό κειτο  γ ια  ένα  συ
ν έ δ ρ ιο  έκτακτο  που, επ ιπ λέον, συνέπεσε 
μ ε  το  θάνα το  του ιδρυτή  κ α ι ισ το ρ ικο ύ  
ηγέτη του κόμ μ α το ς , δ εν  τα π ή γε  ά σ χημ α .

Η ε ικ ό να  -ό π ω ς α π ο τυ π ώ θ η κ ε  κ α ι μ ε
τα δ ό θ η κ ε- ήταν η γνή σ ια , χ ω ρ ίς  π ρ ο σ χ ή 
ματα, λ υ κ ο φ ιλ ίε ς  κ α ι κ ρ υ ψ ίν ο ιε ς . Κ αι 
αυτό -π α ρ ά  τ ις  φ ο ρ τ ίσ ε ις  κ α ι κ ά π ο ιε ς  
α κ ρ α ίε ς  εκ δ η λ ώ σ ε ις , που  π ο λλ ο ύς ε ν ό 
χλησ αν- ήταν καλό  κ α ι δ η μ ο κ ρ α τ ικ ά  τ ί
μ ιο .

Π ρ ο σ ω π ικ ά  -κα ι α νεξα ρ τή τω ς ταυτο
π ρ ο σ ω π ία ς  π ρ ω θ υπ ο υρ γο ύ  κ α ι νέου  π ρ ο 
έδ ρ ο υ  του Π Α ΣΟ Κ - α π ο κ ό μ ισ α  την  ά π ο 
ψ η  ότι το  σ υνέδρ ιο  ήταν μ ία  επ ώ δυνη  «τε
λετή» δ ια λ ύ σ εω ς του πα λα ιο ύ  Π Α ΣΟ Κ ...

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΙΟΣ

ffΈ
βΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Γ Ι Α  ΝΑ Ε Ι Σ Τ Ε  Π Α Ν Τ Α  Σ Υ Ν & Ε Δ Ε Μ Ε Ν Ο Ι  ______ ΜΕΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ______
η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ή  δ ιε ύ θ υ ν σ η :

www.enet.gr

http://www.enet.gr


Μετά το 
συνέδριο

ιγουρα, με το 
τετραήμερο 

συνέδριο του ΠΑΣΟΚ 
αναδείχθηκαν πολλά 
και ενδιαφέροντα 
πράγματα. 
Α ναδείχθηκε, για 
παράδειγμα , το 
ενδ ιαφ έρον των 
πολλών για  την 
πολιτική, παρά τα 
όσα ελέγοντο και 
εγράφοντο καιρό 
τώρα από μερίδα  
κατασκευαστών της 
κο ινής γνώ μης και 
όχι ανιδιοτελώ ς 
πάντοτε. Ο λες τις 

ημέρες και με
α ποκορύφ ω μ α  το δραματικό 
Σαββατοκύριακο, 
δ ιαπίστω νες π ω ς οι πολίτες 
ανακάλυπταν και πάλι το 
ενδιαφ έρον τους για  την 
πολιτική. Επειτα, 
αναδείχθηκαν κάπο ιες 
στο ιχειώ δεις δημοκρατικές 
δ ια δ ικα σ ίες στο κόμμα αυτό, 
η παραβίαση των οποίω ν για 
αρκετά χρόνια  ήταν 
δυστυχώς ένα αυτονόητο 
γεγονός. Ο μω ς, α να δείχθηκε 
και ένας πρ ό εδρ ο ς από το 
συνέδριο αυτό, ένας 
π ρ όεδρος που ναι μεν είχε το 
θά ρ ρ ο ς να ρ ισκάρει τα 
πάντα, αλλά που τώρα 
καλείται να δ ια δεχθ ε ί τον 
Ανδρέα Παπανδρέου, ένα 
έργο τουλάχιστον δύσκολο, 
αν όχι ανυπέρβλητο.

Κ. Σημίτης και με τις 
δυο ιδιότητες που 

κατάφ ερε να αποκτήσει 
(πρωθυπουργού και 
προέδρου), θα πρέπει τώρα 
να αποδείξει π ω ς είναι 
ικανός να α νταποκριθεί και 
στις δυο, χω ρ ίς  παράλληλα 
να ακολουθεί την 
πεπατημένη του προκατόχου 
του τακτική, που συνοψίζεται 
στη λέξη «ηγεμόνας». Ο μω ς 
το συνέδριο αυτό ανέδειξε 
και μια ιδιαίτερα ισχυρή 
εσωκομματική αντιπολίτευση 
στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. 
Το 46%  του Ακη 
Τσοχατζόπουλου σίγουρα δεν 
είνα ι αμελητέο, το αντίθετο 
μάλιστα. Ο Κ. Σημίτης θα 
έχει απέναντι του το μισό 
σ χεδόν  κόμμα, αλλά και την 
πλειονότητα των ηγετικών 
στελεχώ ν του ΠΑΣΟΚ, τα 
οπο ία  την κρίσ ιμη ώρα 
τά χθη κα ν με τον αντίπαλό 
του. Ο μ ω ς, το γεγονός αυτό, 
ίσ ω ς να  λειτουργήσει και 
θετικά  για  το κυβερνώ ν 
κόμμα . Σ ε  οποιαδήποτε 
φ α ινόμ ενα  α λαζονείας του 
ίδ ιου του Κ. Σημίτη ή 
α νθρώ πω ν του, κάπο ιο ι θα 
παραπέμπουν στο ποσοστό
αυτό...
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

Αρχή με προσκύνημα 
στον τάφο του Ανδρέα

ΜΕ προσκύνημα στον τάφο του Ανδρέα 
Παπανδρέου σήμερα στη 1.30 ξεκινάει το 
πρόγγραμμά του, ως νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο 
Κώστας Σημίτης. Στο νεκροταφείο θα τον συνοδεύει 
και ο Γιώργος Παπανδρέου.
Μέσα στην εβδομάδα θα συναντηθεί με τον 

γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη, για να προγραμματίσουν 
από κοινού την επίσκεψή του στη Χαριλάου Τρικούπη αλλά και τη σύγκληση της 
νέας Κ.Ε., την ερχόμενη Παρασκευή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ 4ο ~ ο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -

ΑΘΛΗΤΙΚΑ Ο Ο ’ Ό Ι

Ο ΥΤΕ ανασχηματισμός, ούτε παραιτήσεις

Τον εξέλεξαν με
Τ α  α π ο τ ε η έ σ μ α τ α

I  Σημίτης 2.732 53,77%

1 ΤσοχατζόηουΒος 2.324 45,71%

1 Λευκά 28 0,52%

' Ακυρα 27
Ψήφισαν 5.111

'  Σημίτης προηγείται σε 24 κάήπες και ο Α. ΤσοχατζόπουήΙος σε έξι. Στην 
3η, την 8η, τη 14η, την 21η, την 27η και την 28η.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Μ ε το βλέμμα 
στραμμένο στις 
προσεχείς 

εκλογές, το ΠΑΣΟΚ 
ανέδειξε χθες 
θριαμβευτικά ηγέτη του 
τον Κώστα Σημίτη, στον 
οποίο ανέθεσε όλες τις 
εξουσίες (μετά την 
πρωθυπουργία και την 
προεδρία του κόμματος), 
θεωρώντας ότι είναι ο 
καταλληλότερος να 
αντιμετωπίσει τη ΝΑ και 
να κρατήσει το κόμμα 
στην κυβερνητική 
εξουσία και την επόμενη 
τετραετία.

Η πλε ιοψ η φ ία  τω ν συνέ- 
δρω ν ψήφισε με το ίδ ιο  κ ρ ι
τήριο  που ψ ήφ ισ αν τον π ε 
ρασμένο  Ια νουά ρ ιο  κα ι οι 
βουλευτές του Π Α ΣΟ Κ . Και 
αποφ άσ ισ αν ότι την εκλογι
κή επ ιτυχία  εγγυάτα ι π ερ ισ 
σότερο ο κ. Σημίτης, π ειθό- 
μενοι έτσι κα ι από  τις έρ ευ 
νες  που έχουν δ ε ίξ ε ι ότι ο 
πρω θυπουργός ε ίνα ι ο ισχυ
ρότερος α ντίπαλος γ ια  τη

ΝΔ του Μ ιτλτ. Εβερτ.

Εκκϋήσεις 
για ενότητα

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
και πρόεδρος πλέον του 
ΠΑΣΟΚ έδειξε να έχει από
λυτη συναίσθηση του φορτίου 
που αναλαμβάνει, δηλώνο
ντας επανειλημμένα ότι «δεν 
υπάρχει νικητής, δεν υπάρ
χει ηττημένος» και απευθύ
νοντας εκκλήσεις γ ια  ενότητα 
όλου του κόμματος. «Ολοι να 
συστρατευθούμε σε μια νέα  
πορεία νίκης», είπε μέσα σε 
•θύελλα χειροκροτημάτων και 
επευφημιών μετά την εκλογή 
του.

Η  καθολική απαίτηση του 
συνεδρίου για  ενότητα, που 
εκφράστηκε με το σύνθημα 
«το Π Α ΣΟ Κ  είναι εδώ ενω
μένο δυνατό» και με την απο
θέωση νικητή και ηττημένου, 
δεν αφήνει περιθώ ρια, του
λάχιστον επ ί του παρόντος, 
γ ια  άλλη στάση από καμιά 
πλευρά. Ετσι θεω ρείται βέ
βαιο ότι:
•Ε π ί τους παρόντος δεν θα 
γίνει ανασχηματισμός της 
κυβέρνησης, καθώς ο πρωθυ
πουργός δεν επιθυμεί να\δώ- 
σει καμιά εντύπωση «ρεβαν

σισμού» με τη νίκη του.
•  Η πλευρά του Ακη Τσοχα- 
τξοπουλου δεν πρόκειται να 
αντιδράσει με κάποια  εντυ
πωσιακή κίνηση, όπως με π α 
ραιτήσεις υπουργών. Ο ι φή
μες που είχαν κυκλοφορήσει, 
ακόμη και για  παραίτηση του 
Ακη Τσοχατζόπουλου, δια- 
ψεύδονταν χθες το βράδυ 
από στενούς συνεργάτες του, 
που έλεγαν ότι «δεν υπάρχει 
τέτοιο θέμα». Ο ίδιος δήλω
σε, μετά την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος, ότι θα τηρή
σει τις δεσμεύσεις που ανέλα
βε ενώπιον του συνεδρίου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσω
πος Δ. Ρέππας διέψευσε το

ενδεχόμενο ανασχηματισμού, 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι 
ο πρωθυπουργός «έχει σοβα
ρότερα θέματα ν ’ ασχολη
θεί».

Δ ιαψεύδετο, επίσης, η φη
μολογία περ ί πρόωρων εκλο
γών. Ο λες οι κυβερνητικές 
πηγές, αλλά και οι συνεργά
τες του Κ. Σημίτη, έλεγαν ότι 
δεν μπορεί να  τεθεί τέτοιο 
θέμα τώρα. Αλλωστε, βρισκό
μαστε ήδη σε περίοδο διακο
πών. Το ενδεχόμενο αυτό θα 
επανεξεταστεί το φθινόπωρο, 
αν και η άποψη των περισσο
τέρων στην κυβέρνηση και 
στο κόμμα είνα ι ότι οι εκλο
γές πρέπει να  γίνουν στο τέ

λος της τετραετίας, όταν η κυ
βέρνηση θα  έχει έργο να επι- 
δείξει.

Διαστάσεις
θριάμβου

Η χθεσινή νίκη του Κ. Ση
μίτη δεν είναι εντυπωσιακή 
από πλευράς αριθμών. Π ρο
σλαμβάνει, όμως, διαστάσεις 
θριάμβου, αν συνυπολογι
στούν όλες ο ι δυσκολίες που 
είχε να υπερνικήσει:

Ε ίχε εναντίον του σχεδόν 
■ όλα τα  ηγετικά στελέχη 

του κόμματος, τα οποία είχαν 
συγκροτήσει «μέτωπο». Είναι 
χαρακτηριστικό ότι μόνο δύο

Οικονομική βεβαιότητα βλέπει η αγορά
Μ Ε ΕΝ ΤΟ Ν Ο ΤΕΡΟ Υ Σ ρυθμούς, 

εξαιτίας της ισχυροποίησης του κ. Ση
μίτη, επαναρχίζει από σήμερα το κυ
βερνητικό έργο και στον χώρο της ο ι
κονομίας, ενώ οι αγορές αναμένεται 
σήμερα να δώσουν το στίγμα της υπο
στήριξης στη «βεβαιότητα» που δημι
ουργεί γ ι’ αυτές η κατάκτηση και της 
προεδρίας του ΠΑΣΟΚ από τον πρω
θυπουργό.

Κύκλοι που παρακολουθούν εκ του 
σύνεγγυς τη συμπεριφορά των αγο
ρών, στην πλειοψηφία τους προβλέ
πουν ότι πολύ δύσκολα θα καταγρα
φούν κερδοσκοπικές κινήσεις στην 
αγορά συναλλάγματος, γ ια  την αντι
μετώπιση των οποίων, άλλωστε, η 
Τράπεζα Ελλάδος έχει ετοιμάσει τα 
όπλα της (αύξηση επιτοκίων και ανα- 
τιμημένη δραχμή). Ενδειξη της «στή

ριξης» αυτής αποτέλεσε η ανακοίνω
ση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομη
χανιών (ΣΕΒ) στις ημέρες του συνε
δρίου, ενώ και την προτεραία του συ
νεδρίου, στις συζητήσεις που έγιναν 
στα «πηγαδάκια» (κατά τη δημοσιο
γραφική έκφραση) της συνεδρίασης 
του γενικού συμβουλίου του ΣΕΒ 
ήταν εμφανής η προτίμηση στο πρό
σωπο του κ. Σημίτη, υπό την έννοια, 
βεβαίως, ότι η εκλογή του ως προέ
δρου του Π Α ΣΟ Κ  θα δημιουργούσε 
βεβαιότητες στην οικονομία.

Το οικονομικό επιτελείο (Παπα- 
ντωνίου, ΙΙαπαδόπουλος) πάντως, 
στρέφει το ενδιαφέρον του από σήμε
ρα και στην άλλη «μισή Ελλάδα», έκ
φραση που τονίστηκε πολλές φορές 
και από έγκυρα χείλη στην τριήμερη 
συνεδριακή διαδικασία του κυβερνώ-

ντος κόμματος.
Η κατάρτιση του νέου Προϋπολο

γισμού του 1997, που πρέπει να  συ- 
γκεράσει τις ανάγκες της σύγκλισης, 
με τις απαιτήσεις των εργαζομένων, 
αλλά και τη βοή των ανέργων και 
όσων βρίσκονται στα πρόθυρα του 
κοινωνικού αποκλεισμού, είναι το με
γάλο αγκάθι της κυβέρνησης. Το 
αγκάθι γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, 
καθώς ανοίγει ο «εκλογικός κύκλος» 
του 1997, εκτός αν στο μεταξύ το ζή
τημα αυτό «παρακαμφθεί» με την 
πρόωρη διεξαγωγή εκλογών. Την 
πρόωρη προσφυγή άλλωστε, υποστη
ρίζουν στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους 
και στελέχη του οικονομικού κυβερ
νητικού επιτελείου, έτσι ώστε ο νέος 
Π ροϋπολογισμός να  καταρτισθεί με 
σχετική άνεση, δηλ. απηλλαγμένος

εκλογικών σκοπιμοτήτων.
Στην ίδια σειρά προτεραιότητας τί

θεται και η απορρόφηση των κοινοτι
κών κονδυλίων και η εκτέλεση των 
μεγάλων έργων, ώστε να  ενισχυθεί 
και το σκέλος της ανάπτυξης, με στό
χο αφενός την απορρόφηση της ανερ
γίας και αφετέρου τον προσπορισμό 
εσόδων (ΦΠΑ κ.λπ.).

Την ίδια προτεραιότητα αποκτά και 
η οργάνωση του λεγάμενου «κοινωνι
κού ιστού ασφαλείας», όρο που πρω- 
τοχρησιμοποίησε κατά την εκλογή 
του ως πρωθυπουργού ο Κ. Σημίτης 
και επανέφερε ο ίδιος στο προσκήνιο 
με την ομιλία του στο συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα με τις αναφορές 
του στον νέο ρόλο του «κοινωνικού 
κράτους».

Κ.Τ.-Σ.Στ.

Το αποτέλεσμα σημαίνει 
πρόωρες εκλογές για τη Ν.Δ.

Τι σημαίνει για τη Νέα Δημοκρατία η εκλο
γή Σημίτη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ; Σημαί
νει σίγουρα πολλά, αλλά το σημαντικότερο: 
πρόωρες εκλογές. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 
πως σήμερα κιόλας ο εκπρόσωπος του κόμμα
τος αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να 
ανακοινώσει συνεδρίαση της επιτροπής εκλο
γικού αγώνα για αύριο το πρωί. Οι επιτελείς 
της Ρηγίλλης εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός 
και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισπεύσει το 
χρόνο των εκλογών, προκειμένου να εκμεταλ
λευτεί το θετικό γ ι’ αυτόν κλίμα από τη χθεσ ι
νή νίκη του, αλλά και πριν αρχίσουν οι εσω
κομματικές αμφισβητήσεις του. Πιστεύουν 
ακόμη ότι η πορεία της Οικονομίας, αλλά και 
των εθνικών θεμάτων θα αποτελέσουν μερι

κούς ακόμη λόγους ώστε ο Κ. Σημίτης να  οδη
γήσει τη χώ ρα σε εκλογές, τις οποίες μάλιστα 
προβλέπουν γ ια  το φθινόπωρο.

Σ ίγουρα η εκλογή Σημίτη δεν ήταν η καλύ
τερη αναμενόμενη λύση γ ια  το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η εκλογή Τσο
χατζόπουλου ήταν για  τα ηγετικά επιτελεία 
της Ρηγίλλης μια προσφορότερη για  τη Ν.Δ. 
λύση, αφού τον θεωρούσαν ευκολότερο αντί

παλο, αλλά ακόμη π ί
στευαν πως ενδεχόμενη 
ήττα του Κ. Σημίτη με 
αυτόματη παραίτησή 
του από το πρωθυπουρ- 
γικό αξίωμα θα δημιουργούσε σοβαρή κρίση 
στο κυβερνών κόμμα.

Πάντως, ο πρόεδρος της Ν.Δ., που όλες τις 
ημέρες του συνεδρίου του Π Α ΣΟ Κ  απέφυγε

τις δηλώσεις, χθες επέλεξε το χρονικό διάστη
μα μεταξύ του τέλους της ψηφοφορίας και 
πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος 
για  να  σχολιάσει τα  διαδραματιζόμενα στο 
συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

«Τα όσα διαδραματίστηκαν στο συνέδριο 
του ΠΑΣΟΚ είναι πρωτοφανή, αλλά και απο
καλυπτικά. Απογοήτευσαν τους Ελληνες και 
εξέθεσαν διεθνώς την πολιτική μας ζωή», ανέ
φερε ο πρόεδρος της Ν.Δ. και πρόσθεσε: 
«Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα κατά την 
οποία ο τόπος αντιμετωπίζει τεράστια και κρί
σιμα, εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα, 
ενώ ταυτοχρόνως οι πολιτικές εξελίξεις στην 
Τουρκία παίρνουν επικίνδυνη τροπή».

Γ.ΠΑΝ

αναμένονται μετά τη νίκη του Σημίτη επ ί του Ακη με 408 ψήφους διαφορά

w βλέμμα οικ εκλογές
από τα 18 μέλη του Εκτελε
στικού Γραφείου, οι Μιλτ. 
Παπαϊωάννου και Στ. Τζου- 
μάκας, υποστήριξαν την υπο
ψηφιότητά του. Στάση άψο
γης ουδετερότητας τήρησε ο 
γραμματέας Κ. Σκανδαλίδης.

2 Την τελευταία στιγμή «έ- 
■ γείρε» προς τον Ακη 

Τσοχατζόπουλο και ο Κώ
στας Λαλιώτης, γεγονός που 
αφαίρεσε δύο έως τρεις πο
σοστιαίες μονάδες από το π ο
σοστό του Κ. Σημίτη, όπως 
εκτιμούσαν οι γνωρίζοντες τα 
εκλογικά. Επίσης, έντονα 
επικριτικός γ ια  τον Κ. Σημίτη 
ήταν την τελευταία μέρα και 
ο πρόεδρος της Βουλής Απ. 
Κακλαμάνης.

3 0  Κ. Σημίτης παραδοσια- 
■ κά είχε πολύ μικρές προ

σβάσεις στον κομματικό μη
χανισμό, τον οποίο ήλεγχε 
απολύτως ο Ακης Τσοχατζό- 
πουλος. Ο ι συσχετισμοί αυτοί 
άλλαξαν τώρα άρδην, όπως 
δείχνουν και τα αποτελέσμα
τα για  την εκλογή των μελών 
της νέας Κεντρικής Επιτρο
πής, στην οποία η πλευρά Ση
μίτη έχει ενισχύσει πολύ τη 
θέση της και αυτό σημαίνει

ότι το νέο Εκτελεστικό Γρα
φείο θα έχει διαφορετική 
σύνθεση, πιο αντιπροσωπευ
τική.

4 0  Κ. Σημίτης έχει κατη- 
■ γορηθεί επανειλημμένα 

ως αμφισβητίας του Α νδρέα’ 
Π απανδρέου και την πρώτη 
ημέρα του συνεδρίου η πλευ
ρά Τσοχατζόπουλου αποδο
κίμασε έντονα μια αναφορά 
του στο παρελθόν, που θεω 
ρήθηκε «ασέβεια» για  τον 
ιδρυτή του κόμματος.

Ομως, υπ έρ  του Κώστα Ση
μίτη τάχθηκε ο Γιώργος Πα
πανδρέου και το γεγονός αυ
τό αποδυνάμωσε αυτό το επι
χείρημα των αντιπάλων του 
πρωθυπουργού.

Οριακό το 
αποτέηεσμα

Ο Α νδρέας Π απανδρέου 
ήταν «παρών» στο συνέδριο, 
στον νου και στο συναίσθημα 
των περισσοτέρων. Αλλά η 
πλειοψηφία του έδειξε να ξ ε
περνά  το συναίσθημα και να 
ψηφίζει και με πολιτικά κρι
τήρια. Ετσι, ανέδειξε δ ιάδο
χο τον Κώστα Σημίτη, κάτι 
που θα εθεωρείτο αδιανόητο

Του ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΜΕΝΟΥ

Με
χειροκροτήματα 
και χειραψία των 
δύο μονομάχων 
επισφραγίστηκε η 
εκλογή του Κώστα 
Σημίτη στην 
προεδρία του 
ΠΑΣΟΚ. Η ενότητα 
διασφαλίζεται με 
διαβεβαιώσεις ότι 
δεν θα γίνουν 
παραιτήσεις ούτε 
ανασχηματισμός

πριν από μερικά χρόνια.

Στελέχη της άλλης πλευράς 
(συνεργάτες του Α. Τσοχατζό- 
πουλσυ και άλλοι που συντά
χθηκαν μαζί του) επισήμαναν 
ότι το αποτέλεσμα «είναι περί
που οριακό» (η διαφορά είναι 
408 ψήφοι) και αυτό δείχνει - 
όπως έλεγαν- ότι «ασφαλώς 
κέρδισε ο Κ. Σημίτης, αλλά 
δεν πήρε όλο το ΠΑΣΟΚ». 
Και η επίμονη αναφορά του 
Ακη Τσοχατζόπουλου στη 
«συλλογική λειτουργία», κατά 
την ομιλία του μετά την ανα
κοίνωση του αποτελέσματος, 
δείχνει τον δρόμο στον οποίο 
θα κινηθεί η εσωκομματική 
αντιπολίτευση.

Η  ηττημένη πλευρά δεν 
επαναλάμβανε χθες το βράδυ 
το γνωστό επιχείρημα ότι «ο 
Σημίτης θα  έχει απέναντι του 
το μισό ΠΑΣΟΚ», αλλά στε
λέχη της έλεγαν με νόημα ότι 
«όλα θα  εξαρτηθούν από το 
πώς θα πορευθεί ο νέος πρό
εδρος και πρωθυπουργός» 
και από το αν οι δικοί του «θα 
δείξουν διαθέσει κυριαρχίας 
στο κόμμα».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ
ΐιιου(Μτε στι$ σχοΜε

• ΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
• ΝΟΜΙΚΗΣ
• ΓΥΜΝ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ε?Μ<ρΑΜΖουμε
•  Εκμάθηση Σέρβικης γλώσσας
•  Εγγραφή στο Ιο  έτος τον 

Οκτώβριο '96 ·  Εστία
•  Αναβολή από το στρατό
Μηνιαία έξοδα 100.000 δρχ.
Προπαρασκευαστικά θερινά 
τμήματα για εισαγωγή στο 
1ο έτος τον Οκτώβριο '96 
ξεκινούν 8/7 ,15/7,22/7
ΚΕΝΤΡΟ
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΩΝ , 
ΣΠΟΥΔΩΝ
Τζώρτζ 10, Αθήνα 
Τηλ.: 33.01.280, 33.01.238

PRINCE OLIVER
40% & 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ'
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ΑΙΣΧΟΥΣ
ΕΓΚΩΜΙΟΝ

Ο κάθε ομιλητής παρου
σίαζε ό,τι τέλος πάντων είχε 
να παρουσιάσει:

«Υγρό πιάτων συμπυκνω
μένο, Ιταλίας, με άρωμα λε
μόνι, σε πράσινο, πλαστικό 
μπουκάλι συσκευασίας, μό
νο τετρακόσιες ογδόντα πε- 
ντε.....

«Ομπρέλα από εξωτικό 
ξύλο, με καμβά λευκό, δια
μέτρου δύο κι εβδομήντα, 
σε τιμή κανόνι, δώδεκα χι
λιάδων εξακοσίων είκοσι ο

χτώ...».
«Παγκάκι κή

που, εισαγωγής, 
από συνθετικό 
υλικό, χρώμα 
λευκό ή μπορ
ντό, με μαξιλα- 
ράκια πολύχρω
μα σε τιμή δώ
ρου πέντε χιλιά
δων εφτακοσίων 
τριάντα 
τριών...».

«Ξαπλώστρα 
ρυθμιζόμενη, 
τριών έως πέντε 
στάσεων, χρώμα 
λευκό, ανοξεί
δωτα καρφιά, σε 
τιμή έκπληξη ε
φτά χιλιάδων 
τριακοσίων σα
ράντα έξι...».

Ο Το  πλήθος εί
χε μοιραστεί. 
Κοίταζε ψηλά, 
στην εξέδρα των 

Ζ  αξιωματούχων.
Ετσι και χειρο
κροτούσε ο «δι
κός τους» ή κου
νούσε το κεφάλι 

ή τον ώμο ή οτιδήποτε επι
τέλους είχε πρόχειρο, ξε- 
σπούσαν κι αυτοί σε χειρο
κρότημα ή επαναλάμβαναν 
ρυθμικά ό,τι είχαν μάθει και 
προβάρει άπειρες φορές σε 
συγκεντρώσεις και άλλες 
παρόμοιες συναθροίσεις 
και συνάξεις. «Υγρό πιάτων 
συμπυκνωμένο»; «Ζήτωωω». 
«Παγκάκι κήπου εισαγω
γής»; «Ολοοο». Ομως, «ο
μπρέλα με καμβά λευκό»; 
«Ουουου!» «Ξαπλώστρα 
ρυθμιζόμενη»; «Κάτωωω!».

Εννοείται πως αυτό το 
'καναν οι μισοί. Οι άλλοι μι- 
σοί ήταν υπέρ της Ξαπλώ
στρας και της Ομπρέλας με 
καμβά και αποδοκίμασαν μ’ 
όλη τη δύναμη των πνευμό
νων τους το Υγρό πιάτων 
συμπυκνωμένο και το Πα
γκάκι κήπου.

Υπήρχαν, βέβαια, κι εκεί
νοι που άρχισαν ν ’ αναρωτι
ούνται τι σήμαιναν τα ψιλά, 
εκείνο το «οχτώ» στις δώδε
κα χιλιάδες εξακόσιες είκο
σι οχτώ ή το δεύτερο «πέ
ντε» στις πέντε χιλιάδες ε
φτακόσιες τριάντα πέντε. 
Ομως, η φωνή τους πνίγηκε 
κι η αγωνία τους δεν πέρα
σε. Οι ισορροπιστές, που εί
χαν φροντίσει να διαταρα- 
χθεί καταλλήλως η ισορρο
πία, ώστε να επέμβουν στο 
τέλος να την αποκαταστή
σουν και να εγγράφουν υπο
θήκες για το μέλλον, πρότει- 
ναν να βγει το «συνθετικό υ
λικό» από το παγκάκι κήπου 
και το «εξωτικό ξύλο» από 
την ομπρέλα με τον καμβά.

Ομως, ήταν πια αργά. Οι 
μισοί έκαναν «ουουου-ουου- 
ου» κι οι άλλοι μισοί κραύγα
ζαν «αίσχος-αίσχος» -οι μι- 
σοί σημάδευαν τους απένα
ντι με παλάμες ορθάνοιχτες 
και δάχτυλα τεντωμένα κι οι 
άλλοι μισοί ανέμιζαν απειλη
τικά τις γροθιές τους. Πολ
λοί είχαν αφρούς στα χείλη. 
Μερικοί λιποθύμησαν.

(Τότε, στη Θεσσαλονίκη, 
ο κόσμος άλλαξε κανάλι.) 

ΓΙΑΝ Ν Η Σ Λ ΙΑ Π Η Σ
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ΣΗΜ ΙΤΗΣ και Τσοχατζόπουλος έδωσαν υποσχέσεις για την επόμενη

Δεοικύιηκαν
Των Ν. ΚΙΑΟΥ 
Π. ΣΩΚΟΥ

« 01
i
£

λοι μαζί τη 
Δευτέρα, 
ενωμένοι θα 

στηρίξουμε τις αποφάσεις 
του συνεδρίου», είπε ο Κ. 
Σημίτης χαιρετίζοντας το 
συνέδριο μετά την εκλογή 
του κι αφού ευχαρίστησε 
όσους τον ψήφισαν. Και 
συνέχισε:

— «Δυσκολευτήκαμε, αλλά 
αποδείξαμε ότι μπορούμε να 
γυρίσουμε τη σελίδα.

»«Σφυρηλατήσαμε σχέσεις, 
δεν τις αποδομήσαμε. Συνθέ
σαμε πολιτικές προτάσεις προ
οπτικής του ΠΑΣΟΚ, δεν μαρ
μαρώσαμε σε δογματισμούς. 
Τολμήσαμε επιλογές για την 
παραπέρα πορεία. Το ΠΑΣΟΚ 
βγήκε νικητής μέσα από την πιο 
συγκλονιστική πολιτική διαδι
κασία της μεταπολιτευτικής πε
ριόδου που πύκνωσε την αγω
νία του, την ελπίδα του, το πά
θος του και την αποφασιστικό
τητα του.

»Τούτη τη στιγμή πρέπει να 
στρέψουμε τη σκέψη μας στον

ιδρυτή μας τον Ανδρέα Παπαν- 
δρέου. Η δυναμική που γνωρί
σαμε τούτες τις μέρες, τους χι
λιάδες σύνεδρους που άκουγαν 
επί ώρες με προσοχή, τις τοπο
θετήσεις εκατοντάδων συνέ
δρων, τις συζητήσεις, την αγω
νία για το αύριο, αυτή είναι η 
δυναμική στην οποία έδωσε 
ζωή ο Ανδρέας».

Ο κ. Σημίτης αναφέρθηκε 
στην ιστορία των σχέσεών του 
με τον Α. Παπανδρέου και εμ
φανίστηκε ως συνιδρυτής του 
ΠΑΣΟΚ:

«Η στιγμή αυτή είναι μια με
γάλη στιγμή για πολλούς από 
μας, αλλά ειδικά για μένα. Στις 
αρχές της δεκαετίας του ’60, 
όταν ίδρυσα μαζί με άλλους τόν 
όμιλο “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ”, όταν 
πρωτοσυνάντησα τον Ανδρέα 
Παπανδρέου, στα γραφεία του, 
στην οδό Ομήρου και μετά στην 
οδό Σουηδίας, όταν συζητούσα
με την προετοιμασία των προ
γραμματικών δεσμεύσεων της 
τότε Ενωσης Κέντρου, όταν με
τά συναντιόμαστε στην εξορία - 
υπό παρακολούθηση από τις 
αστυνομίες, πολλοί από μας με 
πλαστά διαβατήρια -μία ήταν η 
επιδίωξή μας, πέρα από την

απελευθέρωση της χώρας από 
την τυραννία, να ιδρύσουμε 
στην Ελλάδα ένα μεγάλο σο
σιαλιστικό δημοκρατικό κόμ
μα.

»Το αποφασίσαμε, βεβαίως, 
με τον Ανδρέα πρωτεργάτη, λί
γες μέρες προτού γυρίσουμε 
στην Ελλάδα, στο Βίντερ- 
μπρουκ της Ελβετίας. Και το 
κάναμε πραγματικότητα στην 
Αθήνα, στις 3 Σεπτέμβρη του 
1974».

ΔύΟ φίϋΟΙ 
από το π α κ

Το συνέδριο απέδειξε ότι η 
μετα-Ανδρέα εποχή δεν είναι η 
μετα-ΠΑΣΟΚ εποχή.

«Το συνέδριο έδειξε ότι το 
ΠΑΣΟΚ από τη διαδικασία αυ
τή αναδεικνύεται δυνατό, με 
μέλλον. Ισως κάποιοι σκεφτούν 
και πουν ότι βιάζομαι να θριαμ
βολογήσω. Θα τους απαντήσω 
απλά: “η καλή μέρα από την 
αρχή φαίνεται”. Και η αρχή 
ήταν πολύ καλή.

»Αυτή η ύπαρξη του ΠΑΣΟΚ, 
ενιαίου, ενωμένου, δυνατού, εί
ναι η προϋπόθεση της πολιτικής 
σταθερότητας στη χώρα. Ο τρό
πος για να κρατήσουμε το

ΠΑΣΟΚ ενιαίο και δυνατό εί
ναι μια νέα συλλογικότητα. 
Μια συλλογικότητα που θα πε
ράσει σε όλη την πυραμίδα του 
κόμματος. Από τη βάση στην 
κορυφή. Μια συλλογικότητα 
όχι μηχανική, αλλά που δημι
ουργεί δεσμούς ισχυρούς, που 
οδηγεί στη συστράτευση. Σ’ αυ
τή τη συλλογικότητα δεν θα 
πρέπει να υπάρξουν διαχωρι- 
στικές γραμμές μεταξύ μας.

»Η Ιστορία οδήγησε δύο φί
λους και συντρόφους, που από 
την εποχή του ΠΑΚ πορεύτη
καν μαζί σε μια δύσκολη συγκυ
ρία, εκεί που ο πολιτικός αγώ
νας για κοινούς στόχους περνά 
μέσα από δημοκρατικές διαδι
κασίες, δοκιμασίες και επιλο
γές. Ο σύντροφος Τσοχατζό
πουλος κι εγώ δεν υπήρξαμε 
μονομάχοι και ας το ’θέλαν κά
ποιοι έτσι. Γιατί κάτι τέτοιο δεν 
είναι ούτε στην πολιτική συ
γκρότηση τη δική μου ούτε στην 
πολιτική συγκρότηση του σύ- 
ντροφου Τσοχατζόπουλου.

»Ζητώ από όλους εσάς συ- 
ντρόφισσες και σύντροφοι, 
βγαίνοντας από εδώ, να αφή- 
σουμε πίσω μας την πόλωση αυ
τών των ημερών, την έριδα. Να 
ξεχάσουμε κάποια τάση για αυ-

τοκαταστροφική εσωστρέφεια.
»Ζητώ να ξεχάσουμε την 

όποια πίκρα που μπορεί να γεν
νήθηκε αυτές τις ημέρες. Οι πο
λιτικοί μας αντίπαλοι δεν βρί
σκονται μέσα στην παράταξή 
μας, βρίσκονται απέναντι, στη 
Δεξιά, στη συντηρητική παρά
ταξη».

Ακης: Εγγύηση 
για το μέηηον

Ο Α. Τσοχατζόπουλος, ο ο
ποίος προσήλθε στο βήμα επί- 
σης χειροκροτούμενος, ευχήθη
κε στον νέο πρόεδρό του 
ΠΑΣΟΚ επιτυχία για το 
ΠΑΣΟΚ, επιτυχία για την 
Ελλάδα, για τον ίδιο προσωπι
κά. Ευχαρίστησε τους 2.300 και 
πλέον συνέδρους που τον τίμη
σαν με την ψήφο τους και συνέ
χισε:

— Μας δεσμεύουν οι αποφά
σεις του τέταρτου δημοκρατι
κού συνεδρίου. Με τις αποφά
σεις που πήραμε κάναμε ένα 
μεγάλο βήμα για την πολιτκή 
χειραφέτηση του ΠΑΣΟΚ, μετά 
την απώλεια του Α. Παπανδρέ
ου και το έχουμε ανάγκη.

Ο Α. Τσοχατζόπουλος εξέ- 
φρασε την πίστη του ότι από τον

Στην πρώτη του γιορτή 
έχασε την πρωθυπουργία, 
στη δεύτερη την προεδρία...

Του ΧΡ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Μ ία ευχάριστη διάψευση! Προς το 
παρόν, τουλάχιστον... Δεν μετε- 

τράπη σε Βοσνία το συνέδριο. Το πολε
μικό κλίμα των τριών πρώτω ν ημερών 
κατέληξε, το βράδυ της τέταρτης ημέ
ρας, με την εκλογή του Κώστα Σημίτη 
στην προεδρία του κόμματος, σε ένα μά
θημα δημοκρατίας που συγκίνησε όλους 
- νικητές και ηττημένους.

Σ’ ένα διάστημα 6 μηνών το κυβερνών 
κόμμα κλήθηκε να πάρει δύο δύσκολες 
αποφάσεις: Να εκλέξει πρω θυπουργό 
τον Ιανουάριο και να εκλέξει πρόεδρο 
τώρα. Βαρύ, βαρύτατο το κλίμα και στις 
δύο αναμετρήσεις.

Στην πρώτη, ο εκλεγμένος πρω θυ
πουργός, ο Ανδρέας Παπανδρέου, 
ήταν στο «Ωνάσειο», παλεύοντας για 
τη ζωή του.

Ιδιοι οι «δύο μονομάχοι», ο Σημίτης  
και ο Τσοχατζόπουλος. Εξελέγη ο 
πρώτος, 18 του Ιανουάριου, του  
Αγίου Αθανασίου. Ηττημένος ο 
Απόστολος-Αθανάσιος Τσοχατζό
πουλος. Εόρταζε...

Στη δεύτερη αναμέτρηση, ο πρόε
δρος και ιδρυτής του κόμματος -δεν υ
πήρχε πια! Ο Ανδρέας Παπανδρέου  
απεβίωσε 4 ημέρες πρ ιν από την έναρξη 
του συνεδρίου - ανήμερα των 65ων γε
νεθλίων του Κώστα Σημίτη - και ετάφη 
την παραμονή του.

Κέρδισε και πάλι ο Κώστας Σημί
της, παίρνοντάς τα όλα, όπω ς είπανε 
πολλοί. Χαμένος και πάλι ο Απόστο
λος - Αθανάσιος Τσοχατζόπουλος. 
Χθες, Κυριακή 30 Ιουνίου, ήταν των 
Αγίων Αποστόλων. Γιόρταζε και πάλι...

Α πό νωρίς, όταν είχε φανεί ότι η ζυ
γαριά έγερνε οριστικώς προς το μέ

ρος του πρωθυπουργού, οι σκληροπυ
ρηνικοί του Ακη είχαν εκδηλώσει την επι
θυμία να παρασύρουν τον κόσμο του και

την ώ ρα που ο Σημίτης θα εκφωνούσε 
τον πανηγυρικό του λόγο, να αποχω 
ρούσαν επιδεικτικά από το Στάδιο.

Ο ίδιος ο Τσοχατζόπουλος τους απέ
τρεψε - «ο καλός, πάντα, στρατιώτης 
Σβέικ», όπως, κάπως μελαγχολικά είναι 
αλήθεια, παρατήρησε εκείνη τη στιγμή έ
νας στενός συνεργάτης του.

Και λίγο αργότερα, στα επινίκια του 
Σημίτη, επέδειξε και πάλι αυτό που εύ
στοχα ακόμα και οι αντίπαλοί του ονόμα
σαν «λεβεντιά».

Αλλά πονούσε πολύ ο Ακης ο Τσοχα
τζόπουλος. Στο πρόσω πό του υπήρχε 
μια σύσπαση που πάσχιζε να μοιάσει με 
χαμόγελο. Στα δάκρυά του ένας πόνος 
βαθύς.

Γύρω του οι στενοί του συνεργάτες - 
το επιτελείο του - βουβοί. Κάποιοι «τρί
τοι» είπαν ότι «αυτός ο άνθρω πος πλη 
ρώνει για μια ακόμη φορά τη λανθασμέ
νη επιλογή συνεργατών». Μ πορεί να 
'χουν και δίκιο, αλλά δεν έχει σημασία 
πια...

Την ώ ρα που με βραχνιασμένη φωνή, 
μετά την ομιλία Σημίτη, έδινε ένα ακόμη 
μάθημα ήθους και λεβεντιάς, τρεις άν
θρωποι, ψηλά στο πάνελ, ήταν δακρυ- 
σμένοι. Ο Αντώνης Λιβάνης, που σπάνια 
εκδηλώνεται, ο Γιώργος Παπανδρέου, 
που τον αγκάλιασε θερμά όταν τελείωσε 
το λόγο του, και η γραμματέας της νεο
λαίας, Τόνια Αντωνίου.

Σ υ γ κ ιν η μ ^ ς  ο κόσμος φώναζε «το 
ΠΑΣΟΚ είν < ^τ , ενωμένο δυνατό». Και ί

σως να 'ταν η πρώτη και η μοναδική φο
ρά τις τελευταίες 4 ημέρες, που θα μπο
ρούσε κανείς και να το πιστέψει το σύν
θημα αυτό.

Σ τα πρώτα καθίσματα -το κοντράστ 
στη λύπη. Η σύζυγος του κ. Σημίτη, 

Δάφνη, η κόρη του Μαριλένα, ο Πάγκα
λος, ο Ροκόφυλλος και άλλα στελέχη. Η 
κ. Βάσω Παπανδρέου ήταν κάπως σκε
πτική -ίσως και κουρασμένη. Κάποιος 
φώναξε «πού ’ναι ο Βαγγέλης ο Γιαννό- 
πουλος να της ξαναπεί να σηκωθεί και 
να χειροκροτήσει με ενθουσιασμό».

Ο πρωθυπουργός, εγκρατής ακόμα 
και σ ’ αυτήν την πολύ ευτυχισμένη, για 
τον ίδιο, στιγμή. Ο χαιρετισμός του, σχε
δόν πειθαρχημένος. Θα πρέπει, όντως, 
να αρχίσουμε να συνηθίζουμε «κάτι δια
φορετικό».

Ενας χολωμένος της «άλλης πλευ
ράς», θέλοντας να καταδείξει πόσο ο εκ
συγχρονισμός θα αλλοιώσει, λέει, τη φυ
σιογνωμία του ΠΑΣΟΚ, παρατήρησε ότι 
το επόμενο συνέδριο του κόμματος θα 
γίνει με μπαλονάκια, τσιρλίντερς,' ηλε
κτρονικά εφέ και μαλλί της γριάς.

Λιγομίλητοι οι υπουργοί της κυβέρνη
σης. «Ανακουφισμένος για την οικονο
μία, για όλα», δήλωνε ο Γιάννος Παπα- 
ντωνίου. «Ευτυχισμένος;», ρωτήσαμε τον 
Αλέκο Παπαδόπουλο.

«Εγώ είμαι πάντα ψύχραιμος», απά
ντησε ο υπουργός Οικονομικών, ο οποί
ος, κατά πώ ς  λέγεται, από σήμερα κιό

λας θα προσγειώσει απότομα τον Κώστα 
Σημίτη και δεν αποκλείεται να του «φυτέ
ψει» στο μυαλό και την ιδέα για πρόωρες 
εκλογές το φθινόπωρο.

Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, 
τα περισσότερα εκ των οποίων είχαν α
νοιχτά ταχθεί χθες υπέρ του κ. Τσοχα
τζόπουλου, μαζεύτηκαν από νωρίς, αμέ
σως μετά την ανακοίνωση του τελικού α
ποτελέσματος, σ' ένα γραφείο του π ρ ώ 
του ορόφου και συσκέπτονταν.

Η «τελευταία πράξη» για τους περισ
σότερους δεν ήταν εύκολη. Ψυ

χραιμότερος όλων, ο Αντώνης Λιβάνης, 
αναρωτιόταν «μήπως δεν είναι σωστό να 
ανεβούμε εμείς πάνω; Μ ήπως έληξε και 
μας η θητεία;»,

Από τα κινητά τους, όμως, επικοινώ
νησαν με τους δύο «μονομάχους» και 
πληροφορήθηκαν ότι θα φτάσουν στο 
Στάδιο (ο Σημίτης από το σπίτι του, ο 
Τσοχατζόπουλος από το γραφείο του) 
με 3 έως 5 λεπτά διαφορά. Ετσι και έγι
νε.

Ο Τηλέμαχος Χυτήρης δεν συμμερι
ζόταν την οργή ορισμένων στελεχών του 
Τσοχατζόπουλου, και παρατηρούσε ότι 
ο κ. Σημίτης με την αξία του κέρδισε αυ
τό που ήθελε και όλοι οφείλουν να σεβα
στούν την απόφαση του συνεδρίου.

Την ανακοίνωση της νίκης του Σημίτη 
έκανε ο Μανώλης Δασκαλάκης, από 
τους π ιο σκληρούς πολέμιούςτου. Στην 
πρώτη σειρά του σταδίου εκείνη τη στιγ
μή, χειροκροτούν ενθέρμως, ο Ευάγγε
λος Βενιζέλος. Αυτός, λένε, και ο Κώ
στας Λαλιώτης ήταν οι άλλοι δύο κερδι
σμένοι του συνεδρίου. Δεν είναι παράξε
νο δε ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έδω
σαν ιδιαίτερη σημασία στο αποτέλεσμα.

Το ΠΑΣΟΚ, όντως, μπήκε σε νέα τρο
χιά και, όσο για το 4ο αυτό συνέδριο, εί
χε δίκιο ο Κώστας Σημίτης που το χαρα
κτήρισε ως «την πιο συγκλονιστική πολι
τική διαδικασία της μεταπολίτευσης».
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μέρα. «Ενεργοποίηση» των στελεχών προανήγγειλε ο πρωθυπουργός

για ιιιν ενοακα

Η αγωνία πήρε τέλος. Ο Κώστας Σημίτης βγήκε νικητής από τις κάλπες. Οι δικοί του άνθρωποι 
παρακολουθούν το λόγο του νέου προέδρου του Κινήματος. Από αριστερά: η ιδιαιτέρα γραμματέας 

Μαρία Πλευράκη, η σύζυγος Δάφνη Σημίτη, η κόρη Μαριλένα Σημίτη.
Δίπλα τους βρέθηκε ο Χρ. Ροκόφυλλος

χαρισματικό ηγέτη θα περά
σουμε στο χάρισμα της συλλογι- 
κότητας και τόνισε: Θα είμαι πα
ρών στο κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ, 
διότι μαζί έχουμε να εγγυηθού- 
με την πορεία προς το αύριο. 
Προϋπόθεση της επιτυχίας μας 
είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενό
τητα στο ΠΑΣΟΚ, είπε. Και α
πό τη Δευτέρα θα είμαστε ενω
μένοι, θα έχουμε αναλάβει ένα 
χρέος, μια συλλογική ευθύνη 
για την επιτυχία, την έξοδο από 
τη σημερινή κατάσταση, για τη 
νίκη.
•  Ο Κ. Σκανδαλίδης τόνισε ότι 
«εμείς έχουμε πάνω απ’ όλα ψυ
χή. Τελικά επικράτησε η ενότη
τα. Δεν νίκησε απόψε ο Κ. Ση
μίτης, δεν έχασε ο Α. Τσοχατζό
πουλος, νίκησε το ΠΑΣΟΚ κι 
ελπίζω να νικήσει η Ελλάδα».

Ασένης: Εχουμε 
σταθερότητα

Γεράσιμος Δρσένης: Ο Κώ
στας Σημίτης έχει τη στήριξη ό
λου του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο Γε
ράσιμος Αρσένης μετά τη νίκη 
του πρωθυπουργού και νέου 
προέδρου του κυβερνώντος 
κόμματος. «Το ΠΑΣΟΚ λει
τουργεί ως δημοκρατικό κόμμα 
και από το συνέδριο βγαίνει ε
νωμένο και δυνατό» είπε. Απα
ντώντας σε ερώτηση αν τώρα θα 
γίνει ανασχηματισμός, ο υπουρ
γός Εθνικής Αμυνας έδειξε να 
μη συμφωνεί με αυτό το ενδεχό
μενο. «Εχουμε μπροστά μας κυ
βερνητική σταθερότητα. Τώρα 
το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βγει προς 
τα έξω και να αφοσιωθούμε στο 
έργο μας ως πολιτικός εκφρα
στής του λαού με στόχο τη νίκη 
στις επόμενες εκλογές».

Ο βουλευτής Χρηστός Μα- 
γκούφης, που την περασμένη 
Πέμπτη είχε αποκαλέσει τον 
πρωθυπουργό «πολιτικό νάνο» 
χθες ρωτήθηκε αν επιμένει σε 
αυτή του τη δήλωση και μεταξύ 
άλλων είπε: «Ο κ. Σημίτης χθες 
βράδυ (το Σάββατο στη δευτε
ρολογία του) είχε την ευκαιρία 
να γίνει ηγέτης. Εκλέχτηκε πρό
εδρος αλλά έχασε την ευκαιρία 
να γίνει ένας μεγάλος ηγέτης».

Απ. Κακλαμάνης: Είναι φυ
σικό να υπάρχει κάποια πικρία 
σε κάποιους ανθρώπους. Σε ό
λους εμάς μένει να προσπαθή
σουμε να κολλήσουμε το γυαλί 
που ράγισε αυτές τις μέρες.

Ευάγγ. Βενιζέλος: Το συνέ
δριο ήταν αποθέωση των δημο
κρατικών διαδικασιών. Συγχαί
ρω από καρδιάς τον Κ. Σημίτη, 
συγχαίρω και τον Ακη Τσοχα- 
τζόπουλο για την αντοχή και τη 
γενναιοψυχία του.

Αν. Πεπονής: Επιβάλλεται 
να αποδειχθεί ότι το συνέδριο 
ανέδειξε πρόεδρο και όχι νικη
τή.

Χάρης Καστανίδης: Ζήσαμε 
ένα συνέδριο συγκλονιστικό. 
Σημαδέψαμε το τέλος μιας επο
χής και την αρχή μιας νέας. 
Υπήρξαν εντάσεις, ίσως και 
«τραυματισμοί». Αλλά χωρίς 
αμφιβολία αποθεώθηκε η δημο
κρατία. Είναι ευθύνη όλων τώ
ρα να πορευθούμε με αίσθημα 
υπευθυνότητας, με ψυχραιμία 
και με αλληλεγγύη, έχοντας 
πρώτο κριτήριο για τις πράξεις 
μας το συμφέρον της πατρίδας.

Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχου- 
με.
•  Ο Κ. Σημίτης πέρασε από την 
αίθουσα των δημοσιογράφων 
και τους ευχαρίστησε για τη

ΒΕΛΤΣΟΣ: ΝΙΚΗ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Π α ρώ ν σ τη ν  αίθουσα  
το υ  σ υ νεδ ρ ίο υ  μετά  
τη ν  α να κοίνω σ η το υ  
α π ο τελέσ μ α το ς  ήταν  
και ο σ τε νό ς  φ ίλος του  
κ. Κ . Σ η μ ίτη , 
κ α θ η γη τή ς  το υ  
Π ά ντειου  
Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  κ.
Γ ιώ ρ γο ς  Β έλτσ ο ς , ο  
ο π ο ίο ς  έκα νε σ τη ν  « Ε »  
τη ν  εξή ς  δ ή λω σ η : 
«Ε ίνα ι η νίκη  τη ς  
κοινω νίας. Είναι 
σ υ γκ λο νισ τικ ό  ότι οι 
σ ύ νεδ ρ ο ι π ο υ  έχο υ ν  
τη ν  ίδια σ τιγμ ή  βγει 
α π ό τη ν  κοινω νία  και 
α π ο μ α κ ρ υ νθ εί α π ό τη ν  
π ο λιτική  διαδικασία, 
π ο υ  είχε έντο να  
αντικοινω νικά  στοιχεία, 
κατάλαβαν. Α υ τό  π ου  
α π ο δ έσ μ ευ σ ε αυτή τη ν  
κα τα νόησ η είναι η 
π ρ ο σ ω π ικό τη τα  του  
Κώ στα Ση μ ίτη . Η 
υπ ό δειξη  της  
ενα λλα κτικής το υ  
σ τά σ η ς  για π α ρ α ίτησ η  
δεν ήτα ν πολιτικό  
παιχνίδι, ένας  
εκβ ια σμός. Η τα ν μία 
υπα ρξιακή ανάγκη  
ενός α νθ ρ ώ π ο υ σ τη ν  
ω ριμότητά το υ και 
σ τη ν  αρχή τη ς  
καριέρας το υ. Σή μ ερ α , 
με τη ν  α να γέννη σ η  του  
Π Α Σ Ο Κ  γεννιέτα ι και ο 
Κώ στα ς Σ η μ ίτη ς ».

δουλειά τους, για την πληροφό
ρηση του λαού. Και τόνισε ότι η 
πολιτική ενημέρωση γνώρισε 
αυτές τις μέρες του συνεδρίου 
πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλη τη

χώρα. Ο νέος πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός 
δεν θέλησε πάντως να απαντή
σει σε ερωτήσεις που του υπο
βλήθηκαν.

Ολοι οι άνθρωποι 
του νέου προέδρου

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Είσαι ο πρόεδρός μας». Μ’ αυτή τη φράση ανήγγειλαν 
στον Κώστα Σημίτη οι στενοί συνεργάτες του τη νί
κη. Ο πρωθυπουργός βρισκόταν στο σπίτι του με τη 

σύζυγό του Δάφνη και την κόρη του Μαριλένα και εκεί, από 
τό τηλέφωνο, μάθαινε τη ροή των αποτελεσμάτων. Πότε από 
τον Νίκο Θέμελη, πότε από τον Τάσο Μαντέλη ή τον Θόδω
ρο Τσουκάτο και τον Γιώργο Πανταγιά.

Το τέταρτο τηλεφώνημα ήταν και το πιο ευχάριστο. Το α
κουστικό το κρατούσε ένας, αλλά μιλούσαν όλοι μαζί.

«Ψυχραιμία» τους συνέστησε ο Σημίτης και τους προσγεί
ωσε ακόμη περισσότερο. «Η πραγματική μάχη αρχίζει από 
αύριο. Και θα είναι μια μάχη-πρόκληση για να πετύχουμε», 
τους είπε.

Η Μαρία Πλευράκη, επί δεκαετίες γραμματέας του -και 
από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα του πρωθυπουργού- έκλαι- 
γε, ενώ συγκινημένοι ήταν όλοι. Ο πρωθυπουργός τούς ενη
μέρωσε ότι ξεκινάει για το Ολυμπιακό Στάδιο και όλοι κα
τέβηκαν στη μεγάλη αίθουσα του συνεδρίου για να τον υπο
δεχθούν, ανακατεμένοι μέσα στον κόσμο. Ο Τάσος Μαντέλ- 
λης αγκάλιαζε και φιλούσε όσους έσπευδαν να τον συγχα
ρούν. Ο Νίκος Θέμελης έστεκε πίσω απάτη βιντεο-οθόνη με 
τα μάτια κόκκινα - ναι, είχε κλάψει κι αυτός. Ο Νίκος Χρι- 
στοδουλάκης πανευτυχής δήλωνε ότι αυτή τη φορά «δεν α
ντέδρασε... εγκεφαλικά, αλλά δυνατά». Ο Θόδωρος Τσου- 
κάτος δεν προλάβαινε να χαιρετάει τον κόσμο που τον πο
λιορκούσε. Οσο για τον Γιώργο Πανταγιά επαναλάμβανε 
συνέχεια «σας το ’λεγα εγώ ότι ο Σημίτης θα βγει πρόεδρος».

Κάπου εκεί κοντά τους ήταν και η Βάσω Παπανδρέου. 
Μόλις εμφανίστηκε ο Χάρης Καστανίδης -χαρούμενος κι ε
κείνος-του είπε: «Καλά, Χάρη, δεν θα με φιλήσεις;» Εκείνος 
αμέσως την αγκάλιασε και τη φίλησε, ενώ εκείνη δεν μπο
ρούσε πια να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Μια ακόμη «πρωταγωνίστια» της βραδιάς -για άλλους λό
γους, βέβαια- ήταν η Δάφνη Σημίτη. Μπήκε μόνη της στην 
αίθουσα του συνεδρίου για να περιμένει τον πρωθυπουργό 
και νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μαζί με τους άλλους σύνε
δρους. Ο κόσμος που την αναγνώριζε, τη χαιρετούσε. Το 
πρόσωπό της έλαμπε από χαρά. Βρισκόταν κοντά στον Κώ
στα Σημίτη σε μια ακόμη μεγάλη πολιτική του στιγμή.

Η χρυσή συνταγή 
για κάθετη πόλωση

ΤΟ «νέο ΠΑΣΟΚ» ξεκίνησε χθες το βράδυ το βίο του με τη γνώριμη, 
στα ελληνικά κόμματα της Αριστερός, συνταγή διάσπασης: Οριακή, ο- 
ριακότατη, πλειοψηφία, μόλις 408 ψήφοι, επί 5.111 ψηφισάντων μέσα 
σε κλίμα πλήρους πόλωσης, με το,υς «νικητές» και τους «ηττημένους» 
να διαγράφονται με σαφήνεια και τους εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς 
στο φόρτε τους. Οι οριακότατες πλειοψηφίες, παρά τις όποιες εκλή- 

σεις ενότητας, «όρκους» πίστης, αλληλεγγύης και συ
νεργασίας, είναι η «χρυσή συνταγή» για κάθετη πόλω
ση μέσα στον κομματικό μηχανισμό και τις κομματικές 
οργανώσεις. Το «νέο ΠΑΣΟΚ», στα πρώτα κιόλας βή
ματά του δείχνει να κουβαλάει στα «γονίδιά» του τον «ιό» 
της καταστροφής της Αριστερός στην Ελλάδα: Μετά 
την περίοδο της ανόδου και του θριάμβου -στη συγκε
κριμένη περίπτωση από το προσωποπαγές κόμμα του 
Α. Παπανδρέου- έρχεται η περίοδος της κρίσης ηγε
σίας και του προσανατολισμού, αδυναμίας επεξεργα
σίας νέων στόχων και προοπτικών. Η προφανής αδυ
ναμία σύνθεσης των αντιθέσεων οδηγεί σε προσωπικές 
αντιπαραθέσεις, σε προσπάθεια επιβολής αυτής ή ε

κείνης της «γραμμής» -πάντα γύρω από αυτό ή εκείνο το πρόσωπο- με 
την εύκολη, αλλά κατά κανόνα αναποτελεσματική τακτική των «πολ
λαπλών ρήξεων».

Η ειδοποιός διαφορά στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι το κόμ
μα αυτό βρίσκεται στην κυβέρνηση, στο μέσον της θητείας του και εν 
όψει των ιδιαιτέρων κρίσιμων βουλευτικών εκλογών. Η συνταγή εκλο
γικής επιτυχίας του ΠΑΣΟΚ, στα 11 χρόνια συνολικώς που ασκεί την 
εξουσία, ήταν το ευρύ «κοινωνικό συμβόλαιο ειρήνης», που πάντα α
νανέωνε με τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Ο Κ. Σημίτης εξελέγη με ευ
κολία ως διάδοχος του Α. Παπανδρέου στην πρωθυπουργία με τη 
«σιωπηλή εντολή» να ανανεώσει το χρόνο διάρκειας αυτού του συγκε
κριμένου συμβολαίου, το οποίο:
•  Για το μεγάλο κεφάλαιο παρέχει εγγυήσεις κοινωνικής και εργασια
κής ειρήνης, σε περίοδο μάλιστα βαριάς λιτότητας και αύξησης της α
νεργίας, που πλήττουν τα χαμηλά στρώματα.
•  Για τις ΗΠΑ προσφέρει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα αυξηθεί ο αντιαμε- 
ρικανισμός και δεν θα παρουσιαστεί πολιτική αποσταθεροποίηση και 
αστάθεια, στην ιδιαιτέρως ασταθή περιοχή της Νοτιοανατολικής Με
σογείου. Το τελευταίο ισχύει και για την Ε, Ενωση.
•  Για τα πλατιά λαϊκά στρώματα προσφέρει τη διαβεβαίωση ότι δεν υ
πάρχουν διαχωριστικές γραμμές σε πολίτες α ' και β ' κατηγορίας και 
συντηρεί την απομακρυσμένη, για την ώρα, ελπίδα της οικονομικής και 
κοινωνικής ανόδου.

Αυτό το τελευταίο στοιχείο, το έντονα λαίκιστικό, χαρακτήριζε το 
ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα και ήταν δημιούργημα (που πολλές φορές άγγιζε 
το έκτρωμα) της ιστορικής ηγεσίας του κόμματος. Αυτό ακριβώς το «ι
στορικό απαράτ» του ΠΑΣΟΚ συντάχθηκε στην «αντίπαλη πλευρά» του 
Κ. Σημίτη, ο οποίος κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έκανε ό,τι μπο
ρούσε για να πάρει τις αποστάσεις του από τον «ιστορικό πυρήνα» του 
κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ του Κ. Σημίτη, με την οριακή πλειοψηφία των 
408 ψήφων, δεν θα μπορέσει να ξεφύγει εύκολα από τους δεσμούς 
του παρελθόντος. Η εμφανής πόλωση δεν βοηθάει σ ’ αυτό. Και αυτή 
δεν αποτελεί καμία εγγύηση για επόμενη εκλογική νίκη. Ως γνωστόν, 
στην ήπα  παραμονεύει η διάσπαση. κ  » « « μ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ
Π ρ ά ξ η ,  η  ό έ ο μ ε ι ι ο η

ΙΙΕΡΑΣΕ με άριστα το ΠΑΣΟΚ την κρίσιμη καμπή της 
νέας του πορείας, της πορείας μετά τον Ανδρέα Πα- 
πανδρέου. Και αυτό το οφείλει στο συνέδριο, στην εκ
προσώπηση της λαϊκής του βάσης, που ανταποκρίθηκε 
στο ύψος των περιστάσεων, δίνοντας ένα μάθημα δη
μοκρατικής λειτουργίας, που γεννά ελπίδες για την α
ναβάθμιση του δημόσιου βίου.

ΠΕΡΑΣΕ την κρίσιμη καμπή το ΠΑΣΟΚ με ένα ανοιχτό 
δημοκρατικό συνέδριο, στο οποίο τηρήθηκαν άψογα ό
λες οι διαδικασίες.

ΠΕΡΑΣΕ την κρίσιμη καμπή με εντάσεις, με διαφωνίες, 
με κορυφώσεις στους τόνους, ακόμη και με υπερβολές, 
αλλά με ανταπόκριση ομοψυχίας στα συνθήματα που 
εξέφραζαν το λαϊκό αίτημα της ενότητας και της δια
σφάλισής της.

ΠΕΡΑΣΕ την κρίσιμη καμπή, την πιο μεγάλη της ιστο
ρίας του, το ΠΑΣΟΚ, και βγήκε κερδισμένο. Κερδι
σμένος βγαίνει και ο τόπος από την κατάκτηση της δη
μοκρατικής συλλογικής λειτουργίας και της αδιάβλη
της διαδικασίας για την εκλογή του νέου ηγέτη του 
κόμματος.

ΠΕΡΑΣΕ και τώρα το ΠΑΣΟΚ την κρίσιμη καμπή, όπως 
την πέρασε και στην πρώτη του δύσκολη ώρα της εκλο
γής πρωθυπουργού, χωρίς να τραυματιστεί η ενότητά 
του, χωρίς αναταράξεις, δίνοντας την ελπίδα ότι μπο
ρούν να συνυπάρξουν οι διαφορετικές πολιτικές γνώ
μες και να ζυμωθούν δημιουργικά προς όφελος της πο
λιτικής και του τόπου.

ΤΩΡΑ, είναι η ώρα της δέσμευσης όλων στις αποφάσεις 
του συνεδρίου, όπως υπαγορεύει η δημοκρατική λει
τουργία, που δεν αναγνωρίζει νικητές και ηττημένους.

ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ πράξη, λοιπόν, όλοι την υπόσχεση που έ
δωσαν χθες, ότι θα στηρίξουν τον πρωθυπουργό και 
πρόεδρο και θα βοηθήσουν την κυβέρνηση για να συ
νεχίσει το έργο της και το κόμμα να ανασυντάξει τις 
δυνάμεις του, ώστε να μπορέσει νικηφόρα να δώσει τη 
μάχη των εκλογών.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ τώρα αντιμαχόμενες πλευρές με τα
μπέλες. Το «δεν περισσεύει κανείς στο ΠΑΣΟΚ» πρέ
πει να επιβεβαιωθεί και στην πράξη. Η πλευρά που έ-' 
χάσε, δεσμεύτηκε για την τήρηση των αποφάσεων. Η ι
στορία της μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι εγγύηση της αλή
θειας του λόγου της.

ΕΧΕΙ πολλά να κάνει το ΠΑΣΟΚ, για να βελτιώσει πα
ραπέρα το πρόσωπό του, με εμμονή στις ανοιχτές δια
δικασίες διαφάνειας που τήρησε στο πράγματι ιστορι
κό 4ο Συνέδριό του, με προσέγγιση στην κοινωνία, με 
ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα του λαού και 
στις ανάγκες για τη θωράκιση του τόπου.

ΕΥΧΗ και προσδοκία είναι το ΠΑΣΟΚ να ξαναζεί τέ
τοιες στιγμές, όπως αυτές του συνεδρίου, που δικαιώ
νουν την ανοιχτή, στο φως της δημοσιότητας, δημοκρα
τική λειτουργία.

ΤΩΡΑ, ο Κώστας Σημίτης είναι πανίσχυρος πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός. Εχει τη δύναμη και 
πρέπει να δείξει τη θέληση απεμπλοκής της πολιτικής 
εξουσίας από τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Να μην ε
πιτρέψει ούτε να τον πλησιάσουν. Ο έλεγχος θα είναι 
συνεχής και δεν θα του συγχωρεθεί καμία παράλειψη. 
Ο τόπος πρέπει να απαλλαγεί ακόμη και από τις υπο
ψίες όποιας διαπλοκής, σε όποιο επίπεδο.
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Π ο λίτικα  Π α ρ α σ κ ή ν ια

Η μεγάηη αμηχανία
Με έκδηλη αμηχανία υποδέχτηκαν σχεδόν όλα τα μέλη του απερχό

μενου Εκτελεστικού Γραφείου τη νίκη Σημίτη. Με εξαίρεση τον Μιλτ. 
Παπαϊωάννου και τον Στ. Τζουμάκα, που γελούσαν μέχρι και τα (ανύ
παρκτα) μουστάκια τους, οι υπόλοιποι δεν ήταν καθόλου ικανοποιη-

Χειρ ΛαΠιώτη
Πολλά στελέχη «έβαλαν το χέρι» τους για 
να βγει τόσο καλή η ομιλία που εκφώνησε ο 
Ακης Τσοχατζόπουλος την Παρασκευή. Το 
βράδυ του Σαββάτου, όμως, ελύθη κι ένα 
μυστήριο.
Οι σχεδόν ταυτόσημες αναφορές που 
υπήρχαν στις ομιλίες Τσοχατζόπουλου και 
Λαλιώτη (για τη «μνήμη του μέλλοντος», για 
«το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος και το μέλλον 
του ΠΑΣΟΚ», για το «νέο και το παλιό», την 
«παρθενογένεση» κ.ά.) αποδεικνύουν ότι ο 
Κ. Λαλιώτης είχε «σπρώξει» και ο ίδιος τον 
Ακη, ώστε να ανεβεί λίγο ψηλότερα, προς 
την προεδρία του κόμματος δηλαδή. Το 
ίδιο βράδυ και λίγο πριν από το τέλος της 
δευτερολογίας του Κ  Σημίτη, ο Κ.
Λαλιώτης εθεάθη να «συμβουλεύει» τον 
Ακη για το πώς θα απαντήσει στον 
πρωθυπουργό. Ομως, αυτή τη φορά ο Ακης 
δεν είχε γραπτή ομιλία κι έτσι, κατά κοινή 
ομολογία, δεν τα κατάφερε τόσο καλά όσο 
την Παρασκευή.
Κόντεψε να ...εξαντλήσει τους συνέδρους 
τη νύχτα του Σαββάτου ο Κ. Λαλιώτης 
(μιλούσε επί μιάμιση ώρα, πριν καταλήξει 
στην πρότασή του). Αν είχε ρίξει όλο το 
βάρος του στις εμφανίσεις και ομιλίες του 
Ακη, ίσως δεν χρειαζόταν να κοπιάσει τόσο 
για το δικό του λόγο. Το αποτέλεσμα θα 
ήταν ίδιο, ίσως και καλύτερο...

Γ. ΚΑΡ.

| Για πρώτη φορά, η αμερικανική πρεσβεία  
στην Αθήνα δεν θα δώσει την καθιερωμένη

V  δεξίωση για  την επέτειο της 4ης Ιουλίου. Η  
εξήγηση που δίνεται ανεπισήμως, είναι «διά 
λόγους οικονομικούς». Τόσο πολύ φτώχυνε η 
υπερόύναμη;

μένοι. Πάντως, πάσχιζαν να μην 
το δείχνουν.

Αλλά, ο μεγάλος αμήχανος ή
ταν ο Κώστας Λαλιώτης. Το δια
πίστωσαν όλοι οι δημοσιογράφοι 
που βρέθηκαν στην αίθουσα. Πα
ρά τη δήλωση υποστήριξης στον 
Κ. Σημίτη που έκανε στα τηλεο
πτικά κανάλια, ήταν σχεδόν αγέ
λαστος και μετά βίας χειροκρο
τούσε.

Δεν ήταν ο μόνος που τάχθηκε 
εναντίον του Κ. Σημίτη. Αλλά ή
ταν αυτός που την ύστατη στιγμή 
σήκωσε το βάρος της υποστήρι
ξης του Ακη Τσοχατζόπουλου 
και, κατά τους υπολογισμούς των 
εκλογομαγείρων, συνέβαλε στη 
μείωση της διαφοράς.

Αν και ο νέος πρόεδρος διακή
ρυξε ότι «δεν νίκησε κανείς ούτε 
ηττήθηκε κανείς», ο Λαλιώτης 
φάνηκε να το έχει πάρει προσω
πικά. Λες και είχε ηττηθεί ο ίδιος 
και όχι ο Ακης.

Αλλά, περασμένα ξεχασμέ- 
να»(;)

Γ. ΚΑΡ.

Εικόνες
Καμιά φορά οι εικόνες μιλάνε μό

νες τους: Μόλις ο Κ. Σημίτης τελεί
ωσε την τελευταία ομιλία του στο 
συνέδριο (το βράδυ του Σαββάτου) 
και επανήλθε στο πάνελ, μόνο τρεις 
άνθρωποι του έτειναν το χέρι.

Ο φίλα προσκείμενος σ’ αυτόν 
Μιλτιάδης Παπαϊωάννου (μαζί με 
τον Στέφανο Τζουμάκα ήταν οι μό
νοι από τα μέλη του Ε.Γ. που τον 
υποστήριξαν), ο «ισορροπιστής» 
γραμματέας Κ. Σκανδαλίδης και ο 
Γερ. Αρσε'νης, ο οποίος -έτσι όπως 
εξελίχθηκε το συνέδριο- βρέθηκε

Πάνω απ' όϋα 
η τηϋεθέαση...
Πριν από ένα μήνα, 
πρωτοανακοίνωσε την 
πραγματοποίηση στρατιωτικής 
άσκησης μεταξύ Λέσβον, Χίον 
και Σκόρον και την προοπτική 
απόβασης στη Δυτική Λέσβο και 
τη Βορειοδυτική Χίο!
Πριν από είκοσι μέρες 
ανακοίνωσε την πραγματοποίηση 
στρατιωτικής απόβασης στις... 23 
Ιουνίου (την ακριβή ώρα δεν την 
ανακοίνωσε) στο Καστελόριζο. 
Βδομάδα παρά βδομάδα, 
μεταδίδει ζωντανά αερομαχίες 
πάνω από το Αιγαίο. Χθες, 
αποβίβασε και Τούρκους 
κομάντος στη νησίδα Στρογγύλη, 
κοντά στο Καστελόριζο.
Τι κι αν οι νησιώτες άρχισαν να 
δνσπραγούν λόγω έλλειψης 
τουριστών; Και τι κι αν το Αιγαίο 
μονάχο τον αντιμετωπίζει τη 
μοίρα τού ακρίτα; Οι τηλεθεάσεις 
να είναι καλά, τα ποσοστά ψηλά 
και ο συνάδελφος που τα βλέπει 
όλα, τα προβλέπει όλα, τα σφάζει 
όλα και τα μαχαιρώνει όλα, 
ακόμα καλύτερα.
Και με σνγχωρείτε, που ενώ 
κορνφώνεται το μεγαλύτερο 
γεγονός της σύγχρονης πολιτικής 
μας Ιστορίας, το 4ο Συνέδριο, 
ασχολούμαι με πεζά, όπως αυτό, 
θέματα.

Σ. Μ ΠΑ.

προ πολλών διλημμάτων.
Αντίθετα, όλοι χαιρέτισαν λίγο 

αργότερα τον Ακη Τσοχατζόπουλο 
-και ο πρωθυπουργός- ενώ ο Κώ
στας Ααλιώτης την ώρα που πρότει- 
νε για πρόεδρο τον Ακη χειροκρο
τήθηκε με πάθος ακόμη και από συ
ντρόφους του που μέχρι προχθές 
τον έβριζαν σκαιότατα.

Τα έχει αυτά η «συντροφικότητα» 
ή, αλλιώς, άβυσσος η ψυχή των αν
θρώπων...

Γ. ΚΑΡ.

Συμφωνίες
Μόλις τελείωσε την ομιλία του ο 

Γερ. Αρσε'νης, πέρασε από την αί
θουσα Τύπου για να ακούσει τις ε-



Τ' ακούσε, τεϋικά, απ' όϋους
Αφού ...έριξε, το βράδυ του Σαββάτου, τις βόμβες του -με την 
ομιλία του- ο Κώστας Λαλιώτης έφυγε από την αίθουσα του 
συνεδρίου, για να κατευθυνθεί στην αίθουσα των δημοσιογράφων. 
— Τι έγινε; Πάτε για ...αρχηγός; τον ρώτησαν την ώρα που 
ανέβαινε βιαστικά τα σκαλοπάτια.

Τα ’χάσε για  λίγο, κοντοστάθηκε.
«Εγώ για  αρχηγός;», είπε. «Δεν είμαι νούμερο. 
Για το ΠΑΣΟΚ μίλησα και πώς θα πάει 
μπροστά».
Τα υπόλοιπα μας τα είπε μέσα στη 
δημοσιογραφική αίθουσα.
«Εγώ τους πέταξα την μπάλα για να βάλουν 
γκολ κι εκείνοι την πέταξαν έξω. Ο Ακης 
έπρεπε να μιλήσει 3-4 λεπτά και μίλησε μισή 
ώρα. Ο Κιόστας; Ούτε βήμα δεν έκανε πίσω». 
Και εναντίον των συμβούλων των δύο μίλησε: 

«Επρεπε να τους πετάξουν έξω, από την άλλη μέρα. Τι θα πει το 
“περιβάλλον του λέει...”; Ακούσατε κανέναν ποτέ να μιλάει εκ 
μέρους μου; Δεν το επιτρέπω. Αν είναι κάτι, θα  το πω μόνος μου». 
Μ πορεί η εικόνα της αίθουσας του συνεδρίου να έδειχνε ότι «η 
ημέρα ήταν του Κώστα Λαλιώτη», αλλά ο υπουργός στους 
διαδρόμους άκουσε από τους συντρόφους του και πολλές βαριές 
κουβέντες: «Δούλεψε για  τον εαυτό του», «τους άδειασε και τους 
δύο» και κάποια άλλα, που δεν γράφονται.
Οι «σημιτικοί^; Σχεδόν όλοι ήταν εναντίον του (τουλάχιστον το 
βράδυ του Σαββάτου).
Ο ι «τσοχατζοπουλικοί»; Μισοί μισοί. Ο ι μεν υποστήριζαν ότι με 
την ομιλία του βοήθησε να απελευθερωθεί ένα μεγάλο μέρος των 
συνέδρων από το σύνδρομο της ήττας των εκλογών (και επομένως 
να ψηφίσουν Ακη). Και οι δε ότι «πήγε να φάει τον Ακη, για  ν ’ 
ανοίξει δρόμο για τον εαυτό του».
Αντε να βγάλεις άκρη με τους ΠΑΣΟΚους!

ΧΡ. ΚΟΡ.

ντυπώσεις των δημοσιογράφων (έ
νας επίδοξος πρωθυπουργός πρέπει 
να ασκείται στις επαφές του με τα λι- 
θοβολούμενα MME).

— Σαν... προγραμματικές δηλώ
σεις μου φάνηκαν όσα περιείχε η ο
μιλία σας, του είπα.

Το ’πιασε το υπονοούμενο και χα
μογέλασε με ικανοποίηση. Αλλά έ- 
σπευσε να προσθέσει:

— Ξέρω πού το πας, αλλά εγώ εί
πα μόνο τις θέσεις μου. Και να ξέ
ρεις ότι αυτά που ειπώθηκαν και 
γράφτηκαν για συμφωνίες, δεν ισχύ
ουν. Εγώ έχω τη δική μου πορεία.

— Τα περί συμφωνίας τα έλεγε η 
άλλη πλευρά (η του Ακη), του αντέ- 
τεινα.

—Δεν ξέρω τι λένε. Εγώ δεν στοι
χίζομαι πίσω από κανέναν και λέω 
αυτά που πιστεύω...

Αν πέτυχε και αυτά που επεδίωκε, 
θα φανεί από σήμερα. Ενα, πάντως, 
το πέτυχε. Να μην αποφασίσει το 
συνέδριο να εκλέξει αντιπρόεδρο...

Γ. ΚΑΡ.

οι ρόηοι
Ο αναγνώστης μας που τηλεφώ

νησε χθες το απόγευμα, δήλωσε από 
την αρχή ότι δεν ψηφίζει ΠΑΣΟΚ 
και ότι ανήκει στο χώρο της Αριστε- 
ράς. Μας είπε ότι γνωρίζει τον Κώ
στα Λαλιώτη «από την ταράτσα της 
Νομικής» και ήθελε να εκφράσει 
μια γνώμη για την προχθεσινή ομι
λία του.

«Εχει μία μοναδική ικανότητα - 
μας είπε- να κάνει το άσπρο, μαύρο. 
Εμφανίστηκε ενωτικός και αντι-πο- 
λωτικός, ενώ η δομή της ομιλίας του 
και η πρόταση που έκανε ήταν 
άκρως πολωτική. Τους δίχασε πε
ρισσότερο». Και έδωσε ο ίδιος την 
εξήγηση: «Αν εκλεγεί ο Σημίτης 
πρόεδρος, ο Λαλιώτης και όλοι οι 
άλλοι που συνασπίστηκαν εναντίον 
του Σημίτη, δεν θα μπορούν να 
έχουν το ρόλο που έχουν σήμερα. 
Αυτό φοβούνται και τάχθηκαν με 
τον Τσοχατξόπουλο».

Η πρώτη διαπίστωσή του για την 
«πολωτική» ομιλία του Λαλιώτη 
έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Ο άλ
λος ισχυρισμός του (για τους «ρό
λους») δεν μου μοιάζει σωστός και, 
πάντως, μένει να αποδειχθεί. Κο
ντός ψαλμός...

Γ. ΚΑΡ.

Ι Αντί να μασάει τα λόγια 
του μπροστά στις κάμερες 
ο κ. Μαγκούφης, που 

α  καθύβρισε, την 
Παρασκευή, τον 

πρωθυπουργό («πολίτικός 
νάνος», «φασίζουσα νοοτροπία», 
κ.ά.), μήπως θα έπρεπε 
καλύτερα να υποβάλει μια 
γενναία παραίτηση; Γ ισ να μην 
αποδειχθεί ο ίδιος νάνος...
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ανάληψη της εξουσίας από τους ισλαμιστές για 
πρώτη φορά στην ιστορία της κεμαλικής Τουρ
κίας, θα μπορούσε να προβληθεί ακόμη και ως 

ειρηνική επανάσταση. Αν μη τι άλλο, φαίνεται να κα
ταρρίπτει τα σχέδια τόσο της κεμαλικής άρχουσας τά
ξης όσο και της Δύσης, που βασίζονταν στην κινδυνο
λογία περί ισλαμικής απειλής. Δηλαδή την ενίσχυση 
των σχέσεων της Αγκυρας με τη Δύση και την εξα
σφάλιση κάθε είδους βοήθειας σε αντάλλαγμα για την 
πρόσδεση της Τουρκίας στα σχέδια του υπό αμερικα

νική ηγεσία μεταψυχροπολεμικού δόγμα
τος της «επέκτασης» των Δυτικών.

Η ανατροπή των σχεδίων αυτών με την 
ανοχή των εγγυητών του κεμαλικού κρά
τους που μαρτυρεί η αδράνεια των στρα
τιωτικών, θα έπρεπε λογικά να πανικοβά- 
λει τη Δύση σε μια περίοδο όξυνσης του 
προβλήματος του ισλαμικού ζηλωτισμού σε 
παραδοσιακές συμμαχικές χώρες - Μπα
χρέιν και Σαουδική Αραβία. Και ταυτό
χρονα να ενισχύει την επιχειρηματολογία 
της Αθήνας ότι η Δύση δεν μπορεί να θεω- 
ρείτηνΤουρκία ανάχωμα του φανατικού ι
σλαμισμού. Πόσο μάλλον το πολιτικό της 
σύστημα πρότυπο προς εξαγωγή.

Η Του Αγίου Αθανασίου έγα- 
σε την πρωθυπουργία. 
Χθες, των Αγίων Αποστό
λων, έχασε την προεδρία 
του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι 
δεν τα πάει καλά με τις 

ονομαστικές του εορτές ο Απόστο- 
λος-Αθανάσιος Τσοχατζόπουλος.

Κ.Ξ .

Ϊ Εχασε δύο εσωκομματι
κές εκλογικές μάχες σε 
δύο μήνες, σχεδόν πάνω 

ρ  στο νήμα. Αλλά έδειξε και 
ευθύτητα και γενναιότητα 

στην κρίσιμη στιγμή. Ο Ακης δεν 
ανεφώνησε το ...αρσενικόν «Ακη 
χάσαμε», αλλά παρέμεινε συ
μπαθής.

Γ.ΚΑΡ.

0

Ελέχθη στα πηγαδάκια 
του συνεδρίου: 0  Ακης 
κέρδισε τις καρδιές και ο 
Σημίτης τις ψήφους...

Η υπο αίρεοπ
μετεξέλιξη 
OK Τουρκίας

Να πρόκειται όμως πράγματι για δικαίωση των ελ
ληνικών θέσεων; Για πραγματική ανατροπή των σχε
δίων της Δύσης; Για ειρηνική επανάσταση; Μήπως α
πλώς για φυσιολογική μετεξέλιξη της Τουρκίας, που 
ναι μεν αποκαλύπτει την υποκρισία της Δύσης, διευ
κολύνει όμως την εφαρμογή των σχεδίων της;

Οι ρίζες της προσέγγισης των δύο φαινομενικά 
αντιθέτων κόσμων, κεμαλισμού - ισλαμισμού, 
εντοπίζονται στην ταυτότητα των Τούρκων. 

Κατά τον καθηγητή Ιλτέρ Τουράν «το άτομο που δεν 
είναι μουσουλμάνος, συνήθως θεωρείται ότι ανήκει σε 
μειονότητα ή ότι είναι τουρκικής υπηκοότητας και όχι 
Τούρκος». Ετσι ο αποκλεισμός του Ισλάμ από την πο
λιτική ζωή, διαιώνιζε απλώς μια ανωμαλία που επέ
βαλε με βίαια και αντιδημοκρατικά μέσα ο Κεμάλ.

Η αποκατάσταση της ισορροπίας που ξεκίνησε τη 
δεκαετία του 1950 για να διακοπεί και πάλι βίαια με 
το «προοδευτικό» πραξικόπημα του 1960, άρχισε ου
σιαστικά τη δεκαετία του ’70. Διακεκριμένοι πολιτι
κοί, ακαδημαϊκοί και επιχειρηματίες συνέστησαν την 
«Εστία των Διαφωτιστών», προκειμένοϋ να σπάσουν 
το μονοπώλιο των αριστερών διανοουμένων στον κοι
νωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό διάλογο στην Τουρ
κία. Στο διακεκριμένο στέλεχος της «Εστίας» τον 
Τουργκούτ Οζάλ και στη χρησιμοποίηση του Ισλάμ 
κατά της κομμουνιστικής απειλής στηρίχτηκαν οι πρα
ξικοπηματίες του 1980, για να φέρουν στον ίσιο δρόμο 
την «παραστρατημένη» χώρα.

Το ξεθώριασμα του κεμαλισμού επησημοποιείται 
από τους εγγυητές του, μεταξύ άλλων με την ένταξη 
του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολικά προ
γράμματα ως υποχρεωτικού. Το Ισλάμ όπως σημειώ
νει ο Γ ερμανός καθηγητής Ούντο Στάινμπαχ «αναδύ
θηκε έκτοτε με διπλό ρόλο: Εκπροσωπεί αποφασιστι
κό συστατικό της νέας συνοχής και συναίνεσης της 
κοινωνίας, ενώ η προσφυγή σ’ αυτό αναμένεται να 
βοηθήσει στην εγκαθίδρυση ενός ευρέος και αποτε
λεσματικού πλέγματος παραδοσιακής κοινωνικής αλ
ληλεγγύης».

Την παραδοσιακή κοινωνική αλληλεγγύη εκμε- 
ταλλεύθηκε ο Νετζμεντίν Ερμπακάν για να πε- 
τύχει πολιτικά. Να δημιουργήσει «μια αυτο

κρατορία συγκροτημένη με την τέχνη των ηλεκτρονι
κών υπολογιστών και άλλων τεχνολογιών του πολιτι
κού μάρκετιγκ», όπως σημειώνει αμέσως μετά τις ε
κλογές ο γνωστός Γάλλος δημοσιογράφος και πρώην 
πρεσβευτής της χώρας του στην Αγκυρα, Ερίκ Ρουλό. 
Να εφαρμόσει στην πράξη την «τουρκοϊσλαμική σύν
θεση», που ο Τουργκούτ Οζάλ «κατέστησε καθοδηγη-

τική αρχή συνδεδεμένη στενά και με την πίστη στην τε
χνολογική ανανέωση, ώστε η Τουρκία να φθάσει τη 
Δύση», όπως υπογραμμίζει ο καθηγητής της σύγχρο- 

' νης Οθωμανικής Ιστορίας, Ερικ Τσούρχερ.
Η ανάληψη της εξουσίας από τον Ερμπακάν είναι 

φανερό ότι μόνο ως πολιτική μετεξέλιξη της Τουρκίας 
θα πρέπει να εκληφθεί. Ως εξομάλυνση που δικαιώνει 
τον πρωτοπόρο θεωρητικό του τουρκικού εθνικισμού 
Ζιγιά Γκεκάλπ, ο οποίος πρεσβεύει ότι «το παρελθόν, 
οι παραδόσεις και το ισλαμικό υπόβαθρο θα μπορού
σαν να προσφέρουν στους Τούρκους μια σταθερή βά
ση συμμετοχής στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό».

Από την πλευρά της η Δύση, παρά την υποκριτική 
της πολιτική περί ισλαμικού κινδύνου, φαίνεται να βα
σίζεται στον Ερμπακάν. «Το κόμμα της Ευημερίας... 
δεν απειλεί την επίσημη Τουρκία... 0  Νετζμεντίν 
Ερμπακάν μετά δυσκολίας περνιέται ως αντικαθε- 
στωτικός υποψήφιος», γράφει μετά τις εκλογές του 
Δεκεμβρίου η γαλλική «Μοντ». Το αμερικανικό 
«Τάιμ» εκφράζει «αισιοδοξία λόγω της προσωπικότη
τας του Ερμπακάν... του οποίου το πολιτικό ένστικτο 
είναι μάλλον αυτό του δυτικού στιλ του χριστιανοδη
μοκράτη, παρά του υποστηρικτή του ανατολικού στιλ 
του τζιχάντ».

προσωπικότητα του Ερμπα
κάν, όπως την περιγράφουν οι 
Δυτικοί, δεν αποτελεί μόνο εγ

γύηση έναντι του υφιστάμενου κινδύ
νου να αποκτήσουν ισχύ και επιρροή 
οι εξτρεμιστικές ομάδες που έχουν 
βρει στέγη στο κόμμα της «Ευημε
ρίας». Αλλά σε συνδυασμό με την α
ποδοχή της δυτικής τεχνολογίας και 
τεχνικής, διευκολύνει την παραμονή 
της Τουρκίας στον κατάλογο των διχα
σμένων χωρών που θα μπορούσε να 
προσηλυτίσει η Δύση της «Σύγκρου
σης των πολιτισμών» του Σάμουελ Χά- 
ντιγκτον. Των καλών μουσουλμανικών 
χωρών κατά το διαχωρισμό του συμ
βούλου εθνικής Ασφαλείας του Λευ
κού Οίκου Αντονι Λέικ, ο οποίος σε ο
μιλία του το Μάιο του 1994 στο «Ινστι
τούτο για την πολιτική στην Εγγύς 
Ανατολή» της Ουάσιγκτον διευκρίνι
ζε: «Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ανα
γνωρίσουν ισλαμικές κυβερνήσεις 
στην περιοχή, αν αναδεικνύονταν μέ
σω εκλογών ή διαλόγου».

Η πολιτική της Ουάσιγκτον να προ- 
σεγγίζει και να χρησιμοποιεί όσο γί
νεται τα μουσουλμανικά καθεστώτα 

δεν είναι νέα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, όπως δεί
χνει η πολιτική της στη Βοσνία, ταυτίζει τους σχεδια- 
σμούς της μ’ αυτά. Γ Γ αυτό και οι Αμερικανοί αναλυ
τές, Τζέικομπ Χίλμπρουν και Μάικλ Λιντ, σε άρθρο 
τους τον περασμένο Δεκέμβριο στόυς «Τάιμς της Ν. 
Υόρκης» τόνιζαν: «Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι πε
ρισσότερο ενθουσιασμένες από τους Ευρωπαίους 
συμμάχους τους για το κράτος των Μουσουλμάνων της 
Βοσνίας, εκφράζει μεταξύ άλλων το νέο αμερικανικό 
ρόλο ως ηγέτιδος ενός συνασπισμού μουσουλμανικών 
εθνών από τον Κόλπο μέχρι τα Βαλκάνια. Υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η περιοχή που κάποτε κυβερνούσαν οι Ο
θωμανοί Τούρκοι, καθίσταται η καρδιά της Γ  αμερι
κανικής αυτοκρατορίας».

Η μετατροπή έκτοτε των ενδείξεων σε αποδεί
ξεις με τη στρατηγική συνεργασία Τουρκίας - 
Ισραήλ - Ιορδανίας και τον ενεργό ρόλο της 

Αγκυρας στη δημιουργία και εκπαίδευση του βοσνια- 
κού στρατού, θα έπρεπε να καθιστά απαγορευτική την 
άνοδο στην εξουσία του Ερμπακάν. Το κόμμα της 
«Ευημερίας» είχε εκφράσει δημοσίως την αντίθεσή 
του στη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, που ε
πέβαλαν οι ένοπλες δυνάμεις. Και όμως ο στρατός δεν 
αντέδρασε. Προφανώς έκρινε ότι ο Ερμπακάν ήταν 
ειλικρινής όταν σε πρόσφατη συνέντευξή του στην ε
φημερίδα του κατεστημένου «Μιλιέτ», δήλωνε ότι θα 
ακούσει τη γνώμη του στρατού στα θέματα των συμ- 
μαχιών και των σχέσεων με τη Δύση. Μάλιστα πέρασε 
επιτυχώς τη δοκιμασία του Συμβουλίου Εθνικής 
Ασφαλείας, όταν πριν από δύο εβδομάδες ζήτησε από 
τη Βουλή να εγκρίνει την παραμονή στη βάση του 
Ιντσιρλίκ της υπό αμερικανική ηγεσία διεθνούς δύνα
μης ελέγχου του Βορείου Ιράκ και το Σώμα έσπευσε 
να υπακούσει μέσα σ’ ένα 24ωρο.

Η επιβεβαίωση έτσι του ρόλου του στρατού, ο οποί
ος, όπως σημειώνει στον «Εκόνομιστ» ο Ρίτσαρντ 
Ντόουντεν, δεν είναι μόνο αυτός «του τερματοφύλα
κα (του τελευταίου φρουρού του Συντάγματος), αλλά 
και του διαιτητή, που θέτει διακριτικά τα όρια της πο
λιτικής δραστηριότητας», αποτελεί εγγύηση και για τη 
Δύση.

Η άνοδος άλλωστε στην εξουσία του κόμματος της 
«Ευημερίας» δεν μετριάζει απλώς τον όποιο ριζοσπα
στισμό του υπό το άγρυπνο βλέμμα και του συνταγμα
τικού δικαστηρίου. Αλλά και το φθείρει, δεδομένων 
των τεράστιων οικονομικών και κοινωνικών προβλη
μάτων που οξύνονται με την τελωνειακή ένωση. Και 
όλα αυτά υπό την αίρεση της Τσιλέρ, που είναι υπο
χρεωμένη να εμφανιστεί υπέρμαχος του κοσμικού 
κράτους, για να επιβιώσει πολιτικά.



ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΙ ΟΧΙ 
ΟΡΑΜΑΤΑ. «Πρέπει να 
βλέπω πολλούς ανθρώπους 
για να νοιώθω μόνος». 
Θυμήθηκα τον αφορισμό 
αυτό του νομπελίστα Ελίας 
Κανέπ, παρακολουθώντας το 
βράδυ του Σαββάτου την 
τελική ομιλία του Κώστα 
Σημίτη, λίγο μετά τη 
μαεστρική συναισθηματική 
φόρτιση των συνέδρων από 
τον Κ. Λαλιώτη... Μόνος κι 
αποφασισμένος ο 
σημερινός νικητής, με όλη 
την ιστορική ηγεσία του 
Κινήματος απέναντι'του, 
προτίμησε να δώσει τη 
μάχη μέχρι ΤΟ τέλος 
οτο επίπεδο της 
λογικής και όχι των 
συναισθημάτων. 
(Φανταστείτε να είχε 
απαντήσει στην έκκληση 
Λαλιώτη με τα όσα είχε 
δηλώσει γι’ αυτόν ο Ακης στη 
συνέντευξή του στο Βήμα, τι 
θα γινόταν...) Πήρε ένα 
μεγάλο ρίσκο, επιμένοντας 
σε μια καθαρή αλλά και 
επιθετική λύση, αρνούμενος 
οποιαδήποτε συνδιαλλαγή 
για λόγους αρχής, όπως 
υποστήριξε και κατάφερε να 
βγει νικητής.

•  ·  ·  Το τι θα κάνει από 
'δώ και πέρα και πώς θα 
διαχειριστεί τη νίκη του είναι 
ένα ζήτημα στο οποίο δεν 
μπορούμε να δώσουμε 
απάντηση για την ώρα. Αυτό 
που μπορούμε να πούμε, 
όμως, είναι, ότι δεν 
προσπάθησε να 
εξαπατήσει κανέναν. Δεν 
προσπάθησε καν να 
κεντρίσει τους συνέδρους, 
στο μάλλον ευαίσθητο 
σημείο τους, το συναίσθημα. 
Είναι κι αυτό ένα δείγμα -μαζί 
με την πρωτόγνωρη 
συνεδριακή διαδικασία - ότι 
μια διαδικασία αλλαγής 
του πολιτικού σκηνικού 
βρίσκεται σε εξέλιξη.

•  ·  ·  Και νομίζουμε 
είναι σημαντικό, ότι σ ’ αυτή 
την αλλαγή του πολιτικού 
σκηνικού, που εγκαθίδρυσαν 
μεταπολιτευτικά στα μέτρα 
τους δυο σημαντικές 
χαρισματικές 
προσωπικότητες - 
Καραμανλής και 
Παπανδρέου - βασικός 
μοχλός θα είναι ο Κ. Σημίτης. 
Ενας πολιτικός που μπορεί 
να μην είναι χαρισματικός 
στην επαφή του με τον λαό, 
αλλά διαθέτει και την 
αποφασιστικότητα -όπως 
φάνηκε στο συνέδριο- και 
την πολιτική κουλτούρα. Η 
εποχή της ρητορείας 
και των βερμπαλισμών, 
όπως αποδείχθηκε και 
στο συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ, τελειώνει. Τα 
μεγάλα προβλήματα και η 
χαμένη αξιοπιστία των 
πολιτικών επιβάλλουν μια 
ριζική ανανέωση του 
πολιτικού λόγου, με 
συνειδητοποίηση των ορίων 
που του θέτει η αμείλικτη 
πραγματικότητα. Δυστυχώς 
ή ευτυχώς, η συνέπεια και 
η αξιοπιστία είναι 
σημαντικότερες 
σήμερα, από ανεδαφικά 
οράματα που δεν 
πείθουν, ούτε 
κινητοποιούν κανένα...

ΖΗΦ ΗΣ ΠΟΛΥΜ ΙΑΗΣ

ΣΤΟ Μ*ΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Εκτός μιτροπολιτικού συνεδρίου

Στις χώρες με μικρή 
δημοκρατική 
παράδοοη, 
η ομοιομορφία 
των απόψεων 
είναι κανόνας

Ητε'χνη τού να υπάρχεις είναι η 
τέχνη του να πουλιέσαι. Για να 
πουληθείς, δεν χρειάζεται να 

έχεις κάτι να πουλήσεις. Αρκεί η διά
θεση, και τα πάντα μπορούν να γίνουν 
εμπορεύματα. Τα μεγάλα γεγονότα 
στη ζωή του ανθρώπου, γέννηση, γά

μος, θάνατος, μπο
ρούν να γίνουν χολι- 
γουντιανές υπερπα
ραγωγές και να δια
νεμηθούν μέσα από 
τα μίντια σ’ όλη την 
υφήλιο. Οχι βέβαια 
γ ι’ αυτούς που γεννι
ούνται και πεθαίνουν 
σαν τις μύγες. Για τις 
κοινωνίες των πουλη
τών, αυτοί είναι πα
ντελώς αδιάφοροι. 
Για να γίνεις μέλος 
αυτής της κοινωνίας 

πρέπει να έχεις μια κάποια αγοραστι
κή δύναμη. Αν δεν την έχεις, δεν έχεις 
και ανθρώπινη υπόσταση. Απορούμε 
για το πώς ο τάδε φελλός ή η δείνα 
φελλού είναι τόσο δημοφιλείς προσω
πικότητες και αρνιόμαστε πεισματικά 
να δεχτούμε πως αυτοί είναι οι πραγ
ματικοί μας εθνοπατέρες. Και είναι 
αυτοί που παράγουν ιδεολογία, την 
ιδεολογία τού τίποτα. Και όσο πιο κα

λά χειρίζεσαι το τίποτα, τόσο καλύτε
ρα αμείβεσαι και όλες οι πόρτες είναι 
ορθάνοιχτες.

Ακόμα και αυτοί που έχουν μία ξε
κάθαρη κριτική στάση ή εκφράζουν 
μία άλλη άποψη, μόνο όταν γίνουν μέ
ρος του σταρ σίστεμ, μπορούν να 
βρουν μια θέση στον ήλιο. Και όταν τη 
βρουν όμως τσουρουφλίζονται. Το με
γάλο κοινό έχει εθισθεί σ’ έναν άλλο 
λόγο. Οπότε οι πιθανότητες να σχο
λιάζουν το κοστούμι τους, είναι μεγα
λύτερες από τις πιθανότητες να σχο
λιάσουν αυτά που θα πουν. Ακόμα και 
στην περίπτωση που ο λόγος τους γί
νει κατανοητός, λειτουργεί πάντα 
προς όφελος του σταρ σίστεμ. Γίνεται 
ακόμα ένας ρόλος, ο μονίμως διαφω- 
νών ή ο διαρκώς αντιλέγουν, και κα
θιερώνεται σαν γραφικός. Και οι γρα
φικοί δεν ανατρέπουν κανένα σύστη
μα. Απλώς διασκεδάζουν το κοινό, μ’ 
έναν άλλο τρόπο.

Σ τις δέκα πιο μεγάλες επιχειρή
σεις στον κόσμο, δεν είναι ούτε η 
«Μιτσουμπίσι» ούτε η «Βόλβο». 

Είναι οι εταιρείες που έχουν να κά
νουν με την πληροφορική. Αυτή η τε
χνολογική επανάσταση, που ανέτρεψε 
την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων στον 
πλανήτη μας, δεν δημιούργησε κανένα

νέο προϊόν, σε αντιδιαστολή με τη βιο
μηχανική επανάσταση, που μας έδωσε 
εκατοντάδες νέα προϊόντα. Αυτό που 
έκανε, ήταν να αντικαταστήσει την 
παλιά τεχνολογία και να μειώσει στο 
ελάχιστο το κόστος παραγωγής. Μεί
ωση του κόστους είναι πάντα μείωση 
του προσωπικού.

Ο εκσυγχρονισμός μιας επιχείρη
σης μπορεί να σημαίνει ακόμα και 
80% απολύσεις, χωρίς να δημιουργού- 
νται νέες θέσεις εργασίας. Σε τελική 
ανάλυση, η συνεισφορά της νέας τε
χνολογίας στην ιστορία του ανθρώπου 
είναι πως τον χρειάζεται όλο και λιγό
τερο. Ολοι οι μεγάλοι πολιτισμοί εί
χαν υψηλή τεχνολογία.

Η Αθήνα και το Βυζάντιο είχαν τε
χνολογία αντίστοιχη του πνευματικού 
έργου που μας παρέδωσαν. Αλλά τό
σο η τεχνολογία όσο και η αγορά εί
χαν σχεδιασθεί, τουλάχιστον θεωρη
τικά, για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό 
βέβαια δεν συνιστά πρόταση για επι
στροφή σε χαμένους παραδείσους, 
αλλά είναι ένα μέτρο σύγκρισης, σε 
μία τεχνολογία, που η θεωρητική σύλ
ληψη είναι να παράγει ανέργους, 
φτωχούς και εξωπεταγμένους, δημι
ουργώντας τους την ελπίδα πως κάπο
τε θα μπορέσουν να ζήσουν, όπως και

τα ινδάλματά τους στην τηλεόραση.

Και εδώ είναι η μεγάλη συνεισφο
ρά των φελλών. Μια έγχρωμη μυ
θολογία, που συνίσταται σε μια 

προπαγάνδα του πλούτου, μ’ έναν κό
σμο τοπ μόντελ και γιάπηδων, που όλα 
είναι ειδυλλιακά και χωρίς αντιφάσεις. 
Και ενώ αυτός ο κόσμος του πλούτου 
αφορά μόνο μια μικρή μερίδα ανθρώ
πων και θα έπρεπε κανονικά να εξορ
γίζει αυτούς που δέχονται την πρόκλη
ση, όχι μονάχα δεν συμβαίνει κάτι τέ
τοιο, αλλά, στο μέτρο που μπορούν, γί
νονται αντίγραφά τους. Και όλα τα 
αντίγραφα, όσο πιστά και να είναι, δεν 
παύουν να είναι μαϊμούδες. Και είναι 
γνωστό πως οι μαϊμούδες ζουν σε κο
πάδια. Σε χώρες με μικρή δημοκρατική 
παράδοση και θεσμούς που ψευτολει- 
τουργούν, η ομοιομορφία των απόψεων 
είναι σχεδόν κανόνας. Και είναι σφάλ
μα να θεωρούμε κάποιους δικτάτορες 
λαομίσητους. Γίνονται, όταν ανατρα
πούν ή κρεμαστούν.

Ο άνθρωπος, από τη φύση του, νιώ
θει τα στενά πεπερασμένα όρια της 
θνητής του ύπαρξης. Αν δεν ενστερνι- 
σθεί αξίες, που να τον συμφιλιώνουν μ’ 
αυτό που λέγεται πέρασμα από τη ζωή, 
τότε ζητάει την ασφάλειά του σε διάφο
ρα κοινωνικά σύνολα.

Οπως κάνουν οι πολλοί, έτσι κάνει κι 
αυτός. Και ποδοσφαιρική ομάδα να εί
ναι, φτάνει. Ανήκει κάπου.

Οι ένδοξοι φελλοί αυτής της χώρας 
μάς δείχνουν πως όλοι μας μπορούμε 
να γίνουμε κάτι. Ας μη χάνουμε λοιπόν 
την αισιοδοξία μας.

ΟΙ Α ναγνώ στες  Γ ράφ ο υν  στη ν  « Ε »

Και ποιος πληρώνει;
Γ ια υπηρεσία του OTE διαμαρτύρεται ο κ. I. Κακουλίδης, Ολυμπιάδος 32, 

Βύρωνας, που σημειώνει:
«Στις 21/5 παίρνω τηλέφωνο στο σπίτι μου (7526170) και ένα μαγνητοφω

νημένο μήνυμα μου λέει συνεχώς ότι “το νούμερο που καλείτε άλλαξε και 
πάρτε τον OTE για να σας δώσει το νέο αριθμό”.

Κοιτάζω το καντράν του καρτοτηλεφώνου και βλέπω ότι δεν έκανα λάθος 
στον αριθμό που πήρα. Αυτό έγινε πέντε φορές.

Πάω στο Σχοινιά και παίρνω από εκεί το σπίτι μου, και η ταινία πάλι το 
ίδιο βιολί, οπότε αναγκάζομαι να γυρίσω σπίτι μου (50 χιλιόμετρα), γιατί 
ήταν ανάγκη να επικοινωνήσω.

Βέβαια το τηλέφωνό μου δεν είχε αλλάξει, και παίρνω τώρα ανάποδα, από 
το σπίτι μου στο Σχοινιά. Με πληροφορούν ότι άλλαξε το τηλέφωνο του Σχοι
νιά. Η ώρα είναι ήδη 2.15 και παίρνω τα παράπονα, για να βρίσω βέβαια.

Τώρα, το βιολί αλλάζει: “Περιμένετε-στο ακουστικό σας, υπηρεσία παρα
πόνων, κ.λπ.’’. Η ώρα περνά και φθάνουμε στις 2.30! Οπότε, ξαφνικά, πάλι 
αλλάζει το βιολί: “Η υπηρεσία παραπόνων του OTE λειτουργεί μέχρι τις 
14.30”. Είναι Παρασκευή... επομένως καλή Δευτέρα... Το τι τους έσουρα δεν 
λέγεται, γιατί ντράπηκα και εγώ για όσα είπα.

Και μια ερώτηση: Για όλα αυτά ποιος πληρώνει;».

Για τον ΑυΑώνα
Με αφορμή επιστολή του κ. Γ. Μίχου 

σχετική με τον Αυλώνα και την εκεί π ι
θανή εγκατάσταση «χωματερής» («Ε», 
15.6.96) ο κ. Μηνάς Σαματάς, επίκ. κα
θηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημί
ου Κρήτης, Ρέθυμνο, επισημαίνει μετα
ξύ άλλων σε εκτενή επιστολή του:

«Σαν ένας από τους πάρα πολλούς 
και συχνούς επισκέπτες του ΑΥΛΩΝΑ, 
που απολαμβάνει εδώ και χρόνια το το
πίο, τις φυσικές ομορφιές της περιοχής, 
αλλά και τη φιλοξενία των κατοίκων 
του, κατανοώ απόλυτα την αγανάκτησή 
τους και θαυμάζω τη σθεναρή αντίστα
σή τους ενάντια στην επιμονή κάποιων 
τεχνογραφειοκρατών να θάψουν ολό
κληρη την ήδη πολύ βεβαρημένη περιο
χή του Αυλώνα, με την εκεί διακίνηση 
και ταφή των σκουπιδιών του Λεκανο
πεδίου. Οποιος έχει περπατήσει τη δα
σώδη περιοχή -που πράγματι ένα μέρος 
της κάηκε από ανθρώπινο λάθος κι όχι 
από την αρκετά μακριά ευρισκόμενη 
χωματερή- όποιος έχει ανεβεί στην 
Αρμένιό, που αποτελεί παρυφές της 
Πάρνηθας και απολαμβάνουν κάθε 
χρόνο εκατοντάδες πρόσκοποι και φυ
σιολάτρες, οι οποίοι καταλήγουν στο 
γραφικό χωριό του Αυλώνα, έχοντας πι
ει νερό από τις πηγές που συμβάλλουν 
και στην υδροδότηση της Αθήνας, κι έ
χοντας ίσως επισκεφθείτο παρακείμενο 
Μοναστήρι, το τοπικό μουσείο της Ζυ
γομαλά, κι έχουν ασφαλώς γευτεί το 
ψωμί, το γιαούρτι, αλλά και τις μπριζό
λες στο όμορφο χωριό του Αυλώνα, δεν 
μπορούν να διανοηθούν, γιατί θα πρέ
πει να λυθεί το, πραγματικά δύσκολο 
και χρόνιο, πρόβλημα των σκουπιδιών 
της πρωτεύουσας με την καταστροφή ε
νός πραγματικά όμορφου φυσικού περι
βάλλοντος, που ήδη απειλείται από το 
πεδίο βολής τεθωρακισμένων, αλλά και 
από τα απόβλητα της παρακείμενης βιο
μηχανικής περιοχής των Οινοφύτων».

Αρνείται βίζα
Το ελληνικό προξενείο στη Φιλιππού- 

πολη (Βουλγαρία) επικρίνει ο κ. Διον. 
Πουλιέζος, διευθύνουν σύμβουλος της ε-

ταιρείας «Πουλιέζος Δ. ΑΤΕΕ», Κατο
στάρι, Ζάκυνθος, που γράφει μεταξύ 
άλλων:

«Στην εταιρεία αυτή την οποία επρο- 
σωπώ και είμαι μέτοχός της συμμετέχει 
μεταξύ άλλων και η αλλοδαπή (Βουλγά- 
ρα) υπήκοος Γκίνκα-Στογιόνοβα Αγγέ- 
λοβα. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η 
εταιρεία αυτή δεν είναι “φάντασμα”, 
αλλά λειτουργεί κανονικώς και νομοτύ- 
πως και αναπτύσσει εμπορική δραστη
ριότητα μεταξύ Ελλάδος και Βουλγα
ρίας, η διπλωματική αποστολή της χώ
ρας μας στη Βουλγαρία, και συγκεκρι
μένα η προξενική Αρχή (πρόξενος 
κ.Στεφανίδου) στη Φιλιππούπολη, μας 
έχει δημιουργήσει μύρια όσα προβλή
ματα, αντιμετωπίζοντας την εταιρική 
μας προσπάθεια με προκατάληψη και ε
χθρότητα!

Συγκεκριμένα -παραβιάζοντας και 
την υπάρχουσα διακρατική συμφωνία ε
μπορικής συνεργασίας των δύο γειτονι
κών χωρών- αρνείται επίμονα, από του 
μηνός Μαρτίου 1996, να χορηγήσει visa 
στην προαναφερθείσα Βουλγάρα εταίρο

μας! Και όχι μόνον δεν χορηγείτην αιτη- 
θείσα visa, αλλά αρνείται να παραλάβει 
και τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
της κατατίθενται. Προβάλλοντας αστεία 
επιχειρήματα και προφάσεις που δεν α
ντέχουν στην κοινή λογική. Οπως ζητώ
ντας λ.χ. το παλαιό διαβατήριο της εν λό
γω Βουλγάρας υπηκόου, αν και γνωρίζει 
ότι κατά τα ισχύοντα στη Βουλγαρία με 
την έκδοση καινούργιου διαβατηρίου 
καταστρέφεται το παλαιό, από τις αρμό
διες βουλγαρικές Αρχές, πράγμα που α- 
ποδεικνύεται εγγράφως από βεβαίωση 
της βουλγαρικής Αστυνομίας!».

Χαρίεις...
Καταγόμενος, όπως σημειώνει, από 

τη Χαρίεσσα του νομού Ημαθίας, ο κ. 
Δημήτρης Δραγουμάνος, Ασωμάτων 28, 
Θησείο, επισημαίνει:

«Ο συμπαθέστατος συντάκτης σας Π. 
Διαμαντής, που κάθε Τετάρτη μας μιλά
ει με το βλέμμα της παρέας του και εκ
φράζει τη γλώσσα της με τον καλύτερο 
τρόπο, ως ο γλυκύτερος μεταφραστής

της, ας μας συγχωρήσει, αλλά το επίθετο 
είναι: χαρίεις, (χαρίεσσα... και τόπος 
καταγωγής μου), χαρίεν. Αυτό, με όλη 
την εκτίμηση, από κάποιον που ανελλι
πώς παρακολουθεί τη στήλη του».

εαρωνικός
Με αφορμή την αναστολή έκδοσης οι

κοδομικών αδειών σε περιοχές ακτών 
του Σαρωνικού για ένα χρόνο, ώστε να 
ολοκληρωθούν σχεδιασμοί για προστα
σία και ανάδειξη του θαλάσσιου μετώ
που της πρωτεύουσας, ο κ. Χαράλαμπος 
Αντωνίου, πολιτ. μηχανικός, Ηρας 5, 
Βούλα, σε μακροσκελή επιστολή του πα
ρατηρεί μεταξύ άλλων:

«Βγαίνει κανείς κυριολεκτικά από τα 
ρούχα του, μπροστά στην υποκρισία που 
υποκρύπτουν όλα τα ανωτέρω. Δεν θα 
ανατρέξω πολύ πίσω (αν και θα ήταν 
πολύ διδακτικό) και θα προσπαθήσω να 
είμαι συγκεκριμένος, παίρνοντας σαν 
παράδειγμα την παραλία της Βούλας, 
και τούτο όχι γιατί δεν ισχύουν τα ίδια 
και στα άλλα τμήματα, αλλά η Βούλα εί
ναι το κομμάτι εκείνο της παραλίας, που 
ενώ μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχε 
προσβληφθείαπότη “νόσο”, σήμερα εί
ναι το επίκεντρο της νυχτερινής ζωής 
του Λεκανοπεδίου, ιδίως κατά τους θε
ρινούς μήνες.

Τι έγινε αυτά τα χρόνια; Δημιουργή- 
θηκαν τεράστια συγκροτήματα κέντρων 
διασκέδασης, ενώ τα ήδη υφιστάμενα 
μικρά επεκτάθηκαν και γιγαντώθηκαν. 
Πώς κτίστηκαν; Απλούστατα, χωρίς κα
μία άδεια, ή με μια άδεια για ένα πολύ 
μικρό κτίσμα, κατά τα λοιπά τελείως αυ
θαίρετα, μπροστά στα μάτια όλων (Δή
μος, ΥΠΕΧΩΔΕ, Αστυνομία, EOT 
κ.λπ.) και κατά παράβαση των σχετικών 
συμβάσεων.

Το σοβαρότερο όλων είναι ότι έχουν 
γίνει μεγάλης έκτασης αυθαίρετες πα
ρεμβάσεις στον αιγιαλό, αλλοιώνοντας 
τελείως τη μορφή της παραλίας και φυ
σικά κάνοντάς την απροσπέλαστη στο 
κοινό. Μα πώς λειτουργούν; Πρέπει να 
έχουν κάποια άδεια λειτουργίας. Και ό
μως, λειτουργούν όλες χωρίς καμία ά
δεια λειτουργίας που να καλύπτει τις ε
γκαταστάσεις τους».



01 ΑΙΤΙΕΣ KAI 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Οσα συμβαίνουν σήμερα 
στο Π Α ΣΟ Κ , δεν ήρθαν 
ουρανοκατέβατα. Είναι 
αποτέλεσμα πολλών αι
τίων και παραγόντων που 
διαμόρφωσαν την 22χρο- 
νη ζωή του. Είναι, πρώτα 
απ’ όλα, αποτέλεσμα της 
κυριαρχικής έως χθες 
παρουσίας του ιδρυτή 
του, η οποία απέτρεπε ο
ποιαδήποτε προσπάθεια 
συλλογικότερης έκφρα
σης και δράσης. Είναι, 
δεύτερον, αποτέλεσμα 
της «κρατικοποίησης» 
του κόμματος (περίπου 
οι μισοί σύνεδροι του τέ
ταρτου συνεδρίου του εί
ναι δημόσιοι υπάλληλοι, 
ενώ και μία άλλη μεγάλη 
μερίδα τους έχει άμεση ή 
έμμεση εξάρτηση από 

τον κρατικό 
μηχανισμό),II 3  με αποτέλε
σμα οι όποι- 
ες αποφά
σεις τους να 
μην είναι πά
ντοτε προϊ
όν ελεύθε- 
ρης βούλη
σης. Και εί
ναι, τρίτον, 
αποτέλεσμα 
της αδιαφο

ρίας ή της απρονοησίας 
του απελθόντος ηγέτη 
του για τα της διαδοχής 
του.
Κι επειδή την τελευταία 
εβδομάδα μάλλον περίσ
σεψαν τα εγκώμια για την  
προσφορά του Ανδρέα  
Παπανδρέου στον τόπο, 
έτσι όπως εξελίσσεται η 
κατάσταση στο «δημιούρ
γημά» του, είναι πολύ πι
θανό τα ίδια τα «παιδιά» 
του να του χρεώσουν με
γάλο μερίδιο της ευθύνης 
για τα συμβαίνοντα. Το  
σημείωμα αυτό γράφτηκε 
πριν ανακοινωθεί το απο
τέλεσμα της ψηφοφορίας 
για τον νέο πρόεδρο. Δεν  
είναι σωστό αυτό που συ
νηθίζεται να λέγεται «ό 
ποιος και να βγει, ίδιο θα 
είναι το αποτέλεσμα». Το  
Π Α ΣΟ Κ  είναι στην κυβέρ
νηση και τα πρόσωπα  
διαδραματίζουν καθορι
στικό ρόλο. Αλλα, λοιπόν, 
μπορεί να συμβούν αν ε
κλεγεί ο Σημίτης και πα- 
ραμείνει πρωθυπουργός  
και άλλα αν παραιτηθεί 
και κληθούν άλλοι στο κυ
βερνητικό τιμόνι.
Αυτό που σίγουρα δεν θα 
αλλάξει, είναι ο βαθύς 
ψυχικός και προσωπικός  
διχασμός που έχει επέλ- 
θει τόσο στην κορυφή ό
σο και στη βάση του 
Π Α ΣΟ Κ. Και το συνέδριο  
αυτό, δυστυχώς, τον επέ- 
τεινε. Είχαν, λοιπόν, δίκιο 
όσοι είχαν προτείνει να 
μη διεξαχθεί τώρα. Ετσι 
όπως εξελίχθηκε, δραμα- 
τοποίησε περισσότερο  
την κατάσταση. Ακόμη  
και οι ομιλίες των κ.κ. Λα- 
λιώτη και Κακλαμάνη, οι 
οποίες επιδίωκαν κάποι
ον «συγκλονισμό», ώστε 
να επιτύχουν τη συνένω
ση την ύστατη ώρα, απέ- 
τυχαν. Και οδήγησαν σε 
επίταση της πόλωσης. 
Ηταν όλα μια γερή δοκι
μασία των δημοκρατικών 
διαδικασιών αλλά και της 
αντοχής ενός αρχηγικού 
έως χτες κόμματος. Αν  
σήμερα δεν υπάρξει κυ
βερνητική κρίση και όλοι 
εννοούσαν τους όρκους  
στην ενότητα, οι κλυδωνι- 
σμοί και οι συγκρούσεις  
μπορεί να έχουν και ευ
εργετικά αποτελέσματα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΛΙΑΣ

Σ τις 2 τα ξημερώματα 
ανακοινώθηκαν τα 
αποτελέσματα για την 

Κεντρική Επιτροπή στο 
50% των ψήφων.

Μ ΕΧΡΙ τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, στο 50% των ψήφων παρατηρούνταν 
μια ισορροπία μεταξύ των υποστηρικτών Σημίτη και Ακη

Προηγούνιαι μ ιοιορικά 
κελέχη για ιην κ.Ε.

Πρώτος στις προτιμήσεις των συντρόφων του ο Κώστας Λαλιώτης, 
όπως αποδείκνυαν οι κάλπες του συνεδρίου στο 50% των 

καταμετρημένων ψήφων

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτι
μήσεις, οι δύο πλευρές εκλέγουν 
περίπου τον ίδιο αριθμό μελών 
κι έτσι, στη νέα Κ.Ε. αναμένεται 
να υπάρχει ισορροπία.

Μέχρι το 50% των ψήφων 
προηγούνται ο Κ. Λαλιώτης και 
ο Γ. ΙΙαπανδρεου. Ακολουθούν 
πολλά γνωστά στελέχη και των 
δύο πλευρών. Εκλέγονται 150 
μέλη (και μεταξύ αυτών 22 γυ
ναίκες και τέσσερις από τους 
Απόδημους, με ποσόστωση).

Στις 2.579 ψήφους (50%) πή-
ραν:

1. Λαλιώτης Κ........................1.228
2. Παπανδρέου Γ.................. 1.153
3. Σκανδαλίδης Κ..................1.129
4. Παπανδρέου Β..................1.046
5. Παπαϊωάννου Μ...................982
6. Κακλαμάνης Α......................976
7. Αυγερινός Π......................... 973
8. Αρσένης Γ............................ 944
9. Χαραλαμπίδης Μ................. 943

10. Παπουτσής X.......................936
11. Γιαννόπουλος Ε.................. 895
12. Μανίκας Στ.......................... 876
13. Πάγκαλος Θ........................ 877
14. Βενιζέλος Ε......................... 869
15. Κοτσακάς Α ......................... 859
16. Χαραλαμπόπουλος 1...........836
17. Κανελλόπουλος Λ...............816
18. Παναγιωτακόπουλος Γ......810
19. Καστανίδης X...................... 777
20. Δασκαλάκης Γ.....................750
21. Τζουμάκας Στ......................748
22. Γείτονας Κ........................... 741
23. Ρέππας Δ............................. 722
24. Καρχιμάκης Μ.....................719
25. Φούρας Α.............................714
26. Αλευράς Α........................... 708
27. Νεονάκης Μ.........................707
28. Κατσιμπάρδης Γ................. 704
29. Τσουκάτος Θ.......................703
30. Πρωτόπαπας X....................702
31. Σουλαδάκης 1...................... 701
32. Μπένος Σ............................. 699
33. Μαλέσιος Ε..........................696
34. Πεπονής Α........................... 696
35. Παπαντωνίου Γ....................690
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Η Μ ΑΧΗ για το ποια πλευρά θα έχει στη νέα 
Κεντρική. Επιτροπή τα περισσότερα μέλη

9 πόλεμος για 
εις λϊοιες

0 ένας (Γιαννόπουλος) στη λίστα Σημίτη, ο άλλος (Λιβάνης) στη 
λίστα Τσοχατζόπουλου. Η πόλωση δεν τους εμπόδισε να συζητούν

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Α ν στην αίθουσα του 
συνεδρίου την 
Πέμπτη, την

Παρασκευή και το Σάββατο 
κυριάρχησε ο «πόλεμος» 
για το ποιος θα εκλεγεί 
πρόεδρος, στους 
διαδρόμους εκτός 
αιθούσης και στα 
παρασκήνια κυριάρχησε ο 
«πόλεμος των λιστών» για 
το ποια πλευρά θα έχει στη 
νέα Κεντρική Επιτροπή τα 
περισσότερα μέλη.

Ενας πόλεμος με εξίσου μεγά
λο ενδιαφέρον και για νικητές και 
για ηττημένους. Οι νικητές γιατί, 
προφανώς, ήθελαν να ελέγχουν 
και την Κεντρική Επιτροπή, ού
τως ώστε να μην έχουν μπροστά 
τους κανένα εμπόδιο στην άσκη
ση της κομματικής τους πολιτικής 
και να είναι παντού κυρίαρχοι 
και οι ηττημένοι γιατί ήθελαν ε
λέγχοντας την Κεντρική Επιτρο
πή να αποτελούν το αντίβαρο στη 
νέα κομματική ηγεσία.

Μέρες πριν από το συνέδριο, 
λοιπόν, άρχισε η επεξεργασία και 
η κατάρτιση των λιστών σε απα
νωτές συσκέψεις. Και δεν υπήρχε 
μόνο μία λίστα από κάθε πλευρά. 
Κυκλοφόρησαν χθες και από τις 
δύο πλευρές δεκάδες λίστες. 
Οπως πληροφορηθήκαμε, όλες 
πήραν την τελική τους μορφή αρ
γά το βράδυ του Σαββάτου, με την 
ολοκλήρωση των ομιλιών και των 
διαδικαστικών ψηφοφοριών. Κι 
αυτό γιατί οι δύο πλευρές περίμε- 
ναν κατ’ αρχήν κάποια μετριοπα
θή, ουδέτερα και γενικότερης α
ποδοχής στελέχη, τι στάση θα 
κρατούσαν με τις ομιλίες τους, ώ
στε να τους συμπεριλάμβαναν 
στις λίστες τους «παρασέρνο- 
ντας» μ’ αυτόν τον τρόπο με το μέ
ρος τους και τους συνέδρους, που 
επηρεάζονται από αυτά τα στελέ
χη. Και οι δύο πλευρές υπολόγι
ζαν αυτούς τους συνέδρους σε 
750-1.000.

Σημαντικό ρόλο στην κατάρτι
ση των λιστών έπαιξε και η από
φαση του συνεδρίου για τη σταυ-

ροδοσία. Με τη σχετική ψηφοφο
ρία τη νύχτα του Σαββάτου απο- 
φασίστηκε -και οι δύο πλευρές 
συμφώνησαν σ’ αυτό- κάθε σύνε
δρος να ψηφίσει μέχρι 60 υποψή
φιους για την Κ.Ε. Μ’ αυτό τον 
τρόπο καμία από τις δύο πλευρές 
δεν θα μπορούσε να έχει την πλει- 
οψηφία στη νέα Κ.Ε.

Κάθε πλευρά λοιπόν κυκλοφό
ρησε πολλές λίστες. Οι πληροφο
ρίες λένε ότι η πλευρά του πρω
θυπουργού κυκλοφόρησε περί
που 8 λίστες γενικές για όλη την 
Ελλάδα και μία για κάθε περιφέ
ρεια, ενώ η πλευρά του κ. Τσοχα
τζόπουλου κυκλοφόρησε 12 λί
στες.

Κοινό χαρακτηριστικό: και οι 
δύο πλευρές κατάρτισαν τις λί
στες τους εφαρμόζοντας το σύ
στημα που έχει ονομαστεί... 
«Τουρμπιγιόν». Δηλαδή προώθη
σαν αρχικά από 3-4 λίστες η κάθε 
μία, οι οποίες περιελάμβαναν 
στελέχη που έκριναν ότι έπρεπε 
να εκλεγούν οπωσδήποτε και που 
αποτελούσαν το σκληρό πυρήνα. 
Στις υπόλοιπες λίστες αφαιρού- 
σαν κάποια ονόματα και πρόσθε

τον κάποια άλλα, ούτως ώστε να 
διευρυνθείη επιρροή. Κάθε λίστα 
πάντως είχε περίπου 60 ονόματα.

Αλλα χαρακτηριστικά:
★ Η πλευρά του κ. Σημίτη δεν 
συμπεριέλαβε στις λίστες της τους 
κ. Λαλιώτη και Κακλαμάνη. Ηταν 
από τις περιπτώσεις που κόπη
καν, ειδικά ο κ. Λαλιώτης, μετά 
τις ομιλίες τους. Σε μία λίστα μά
λιστα το όνομα του κ. Λαλιώτη υ
πήρχε, αλλά ήταν σβησμένο. Επί
σης σε καμιά «σημιτική» λίστα 
δεν υπήρχε και το όνομα του κ. 
Βενιζέλου. Οι λίστες της πλευράς 
Σημίτη αποτελούνταν κυρίως από 
δεδηλωμένους «εκσυγχρονιστές» 
και κατά δεύτερο λόγο από τους 
«λοχαγούς» που όμως στηρίζουν 
από την αρχή τον Σημίτη. Μεμο
νωμένα πρόσωπα που έπαιξαν 
στις λίστες αυτές είναι: Του Σ. 
Τζουμάκα, του Ε. Γιαννόπουλου, 
του Γ. Παπανδρέου, του γραμμα
τέα της Κ.Ε. Κ. Σκανδαλίδη. 
Ενδεικτικά ορισμένα ονόματα α
πό το «σκληρό πυρήνα» της πλευ
ράς Σημίτη. Είναι τα εξής:

Ν. Αλευράς, Λ. Αποστολίδης, 
X. Βερελής, Σ. Γιατρός, Α. Δια-

μαντοπούλου, Κ. Γ είτονας, Λ. Κα- 
νελλόπουλος, Δ. Κουσελάς, Σ. 
Μανίκας, X. Σμυρλής, Θ. Τσου- 
κάτος, Λ. Τσουκάτου. Γ. Παντα- 
γιάς, Μ. Νεονάκης, Γ. Σακελλίων, 
Γ. Νικολάου, Σ. Μπένος, Γ. Πα- 
σχαλίδης, Γ. Δρυς, Α. Μαντέλης, 
Γ. Κουτσούκος, Ε. Μαλέσιος, Α. 
Παπαδόπουλος, Μ. Ανδριγιαννά- 
κης, κ.ά.
★ Η πλευρά του κ. Τσοχατξόπου-
λου είχε πιο διευρυμένες λίστες α
φού πιο διευρυμένο ήταν και το 
μέτωπο της συνεργασίας της. Στις 
λίστες του κ. Τσοχατζόπουλου υ
πήρχαν:
— Οι Κ. Λαλιώτης, Κ. Σκανδαλί- 
δης (όχι σε όλες), Α. Κακλαμάνης, 
Ε. Βενιζέλος, Γ. Σουλαδάκης, X. 
Παπουτσής, Θ. Τσούρας, Α. Πε- 
πονής, Γ. Ανωμερίτης.
— Ο κ. Αρσένης και οι Δ. Πσιερ- 
γιάς, Δ. Μπέης, Π. Οικονόμου, 
Ακριτίδης.
— Οι «προεδρικοί» Α. Λιβάνης, 
Τ. Χυτήρης, Σ. Βαλυράκης, Μ. 
Καρχιμάκης, Γ. Λιάνης, Γ. Κατσι- 
φάρας, Μ. Δασκαλάκης, Κ. Κου- 
λούρης, Ν. Αθανασάκης, Γ. Πα- 
ναγιωτακόπουλος, Γ. Λάμπρου, 
κ.ά.
— Οι «κεντρογενείς» Γ. Χαραλα- 
μπόπουλος, Γ. Ποττάκης.

Στο «σκληρό πυρήνα» αυτής 
της πλευράς θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι είναι οι περί τον Ακη 
Τσοχατζόπουλο: Γ. Αγραφιώτης, 
Τ. Αντωνίου, Γ. Δασκαλάκης, X. 
Τσιόκας (όχι σε όλες), Α. Κοτσα- 
κάς,. Μ. Ξενογιαννακοπούλου, 
Μ. Γκίβαλος, Δ. Καλογερόπου- 
λος, Γ. Μωραΐτης, Γ. Αδαμόπου- 
λος, Γ. Μπέλτσιος, Γ. Χαραλά- 
μπους, Γ. Μαγκριώτης, Λ. Λωτί- 
δης, X. Μαγκούφης, Γ. Κατσι- 
μπάρδης, Μ. Κυπριωτάκη, Β. Χω- 
ραφάς, Θ. Παπαγεωργίου, Γ. 
Νιώτης κ.ά.
— Στις λίστες του Τσοχατζόπου
λου υπήρχαν ακόμα και οι: Β. Τό- 
γιας, Ν. Σηφουνάκης, Τ. Παπάς,, 
Δ. Κρεμαστινός, Γ. Παπαδάτος.

Η λίστα Σημίτη
Αλευράς Νάσος, Ανδριγιαννάκης Μιχαήλ, 

Αποστολίδης Λουκάς, Βερελής Χρήστος, Γιαννό- 
πουλος Ευάγγελος, Γιατρός Σπάρος, Γρίβας Ιω
άννης, Δήμου Σταυρούλα, Διαμαντίδης Ιωάννης, 
Ζαφειρόπουλος Γιάννης, Ζώρας Κωνσταντίνος, 
Θάνος Δημήτριος, Θεοδωρίδης Βασίλειος, Θω
μάς Γεώργιος, Κανελλόπουλος Λάμπρος, Καπε- 
τανάκης Θεόδωρος, Καραμάνου Αννα, Καρύδης 
Δημήτριος, Κατσανέβας Θεόδωρος, Κεδίκογλου 
Βασίλειος, Κοτσώνης Θεόδωρος, Κουσελάς Δη- 
μήτριος, Κουτσούκος Ιωάννης, Κρανιδιώτης 
Γιάννης, Λάλος Κανέλλος, Λούσκος Παναγιώτης, 
Μανίκας Στέφανος, Μανωλιά Χρυσάνθη, Μιχαλά- 
κος Στέφανος, Μπάκουλης Ν., Μπένος Σταύρος, 
Νεονάκης Μιχαήλ, Νικολάου Γιάννης, Πάγκαλος 
Θεόδωρος, Πανοπούλου Ιωάννα, Πανταγιάς Γε- 
ώργιος, Παπαδέλης Φραγκλίνος, Παπαδημητρί- 
ου Γιάννης, Παπαζώη Ελισάβετ, Παπάίωάννου 
Μιλτιάδης, Παπανδρέου Βάσω, Παπανδρέου 
Μαρία, Παπαντωνίου Γιάννος, Πορτάλιου Αμα
λία, Ρέππας Δημήτριος, Σακελίων Γεώργιος, 
Σμυρλής-Λιακατάς Χρ., Σουμάκης Σταύρος, Σπυ- 
ρόπουλος Ροβέρτος, Στςιυρακάκης Μηνάς, Σφυ
ριού Κοσμάς, Σχοιναράκη Ευαγγελία, Τζουμάκας 
Στέφανος, Τσελέντης Γεράσιμος, Τσουκάτος Θε
όδωρος, Τσουκάτου Πόπη, Φούρας Ανδρέας, 
Χαρισιάδης Κ  Κωνσταντίνος, Χρυσοχοίρης Μι- 
χάλης, Χρονόπουλος Μιχ.

Τ ο υ ς  έκλεισ ε  
τα κινητά!

Ωρα 6.40. Το  μέλος του Ε.Γ. Μανώ
λης Δασκαλάκης μπαίνει στην αίθου
σα των δημοσιογράφων. «Σε λίγο ολο
κληρώνεται η διαδικασία της ψηφοφο
ρίας και οι 30 κάλπες θα μεταφερθούν 
στην αίθουσα διαλογής», λέει και προ
σθέτει: «Τα αποτελέσματα για τον πρό
εδρο θα προηγηθούν. Συμφωνήσαμε 
μόνο τα τελικά να σας παρουσιάσου
με».

Ωρα 7.15.0  Νίκος Αθανασάκης μας 
ενημερώνει ότι «τώρα μεταφέρεται και 
η κάλπη 29» και ότι θα αρχίσει η κατα
μέτρηση. Και πριν φύγει, μας προειδο
ποιεί: «Μην ψάχνετε στα κινητά τους 
δικούς σας για να μαθαίνετε τι βγά
ζουν τα αποτελέσματα, γιατί θα τους 
τα κλείσουμε... Μόνο τα τελικά θα έχε
τε». Τα έκλεισαν, δεν τα έκλεισαν τα κι
νητά, οι πληροφορίες άρχισαν να κα
ταφθάνουν πολύ γρήγορα στην αίθου
σα των δημοσιογράφων. Μιλούσαν για 
συγκεκριμένα αποτελέσματα που έ
δειχναν τον Κώστα Σημίτη να προηγεί-

ται ΧΡ.ΚΟΡ.

Η λίστα Ακη
Αγραφιώτης Γ ιώργος, Αδαμόπουλος 

Γιώργος, Αθανασάκης Νίκος, Ανωμερίτης 
Γιώργος, Αρσένη Μαρία, Αρσένης Γεράσι
μος, Βαλυράκης Ιωσήφ, Βασιλικόπουλος 
Κρίτων, Βενιζέλος Βαγγέλης, Βλαχόπουλος 
Ηλίας, Δασκαλάκης Γιώργος, Δασκαλάκης 
Μανώλης, Κακλαμάνης Απόστολος, Καλογε- 
ρόπουλος Διονύσης, Καλούδης Γιώργος, 
Καρούτζος Θανάσης, Καρχιμάκης Μιχάλης, 
Κατσιμπάρδης, Κατσιφάρας, Κοτσακάς 
Αντώνης, Κουλούρης Κίμων, Κυπριωτάκη 
Μαρία, Κωνσταντάκης, Λαλιώτης Κώστας, 
Λιακόπουλος Ηλίας, Λιακόπουλος Χρήστος, 
Λιάνης Γ ιώργος, Λιβάνης Αντώνης, Λοβέρ- 
δος Γιάννης, Λωτίδης Λάζαρος, Μαγκλάρας, 
Μαδεμλής Νίκος, Μ ακρυπίδης Ανδρέας, 
Μπακιρτζής Κώστας, Μπέκου, Νούσιος Βα
σίλης, Οικονόμου Παντελής, Παναγιωτακό- 
πουλος Γιώργος, Παπαγεωργίου Θαν. 
(Οργ.), Παπαπαναγιώτου Κώστας, Παπα
ντωνίου, Παπουτσής Χρήστος, Παππάς Τά- 
κης, Παρασκευάς, Πεπονής Αναστάσης, 
Πόττάκης Γιάννης, Ραγκούσης, Ραυτόπου- 
λος, Σερελλή Ευδοκία, Σηφουνάκης, Σουλα
δάκης Γ ιάννης, Σουλελές, Τζανακάκης Γ ιώρ- 
γος, Τόγιας, Τσίλικας, Τσούρας Θανάσης, 
Χαραλαμπόπουλος Γιάννης, Χαράλάμπούς, 
Χυτήρης Τηλέμαχος, Χωραφάς Βαγγέλης.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Α κούω μια γυναικεία φωνή που μοιάζει με αντρική. Ο... καυ
στικός συνάδελφος δίπλα αναρωτιέται «ποια είναι και αυτή 
η κυρία που προσπαθεί να μοιάσει στον Ανδρέα Παπαν

δρέου;». Στη μεγάλη οθόνη, η Τάνια Αντωνίου, γραμματας της Νε
ολαίας του ΠΑΣΟΚ. Μιλάει, όντως, όπως δεν μιλάει καμιά γυ
ναίκα. Δεν μου κάνει όμως εντύπωση, γιατί όλοι τους σχεδόν, σ’ 
ετούτο το συνέδριο, κατάφεραν να εξισώσουν τον εαυτό τους με 
κάτι πέρα απ’ αυτόν.

Στο ζενίθ, ωστόσο, κάποιας κραυγής της, αναγκάζομαι να προ
σέξω. Μιλάει για τους νέους που έχουν απομακρυνθεί από την 
πολιτική. Αναγνωρίζει «κάποια ευθύνη και των πολιτικών». Αλλά 
θεωρεί, λέει, ως βασικώς υπεύθυνα και τα MME, τα οποία «ε
στιάζονται πάντοτε σε ορισμένες ανεύθυνες δηλώσεις και συμπε
ριφορές» των ανθρώπων της εξουσίας, και αφήνουν αφώτιστα τα 
ουσιώδη και τα σοβαρά.

Να το συζητήσουμε! Αλλά όχι στο περιθώριο αυτού του συγκε
κριμένου συνεδρίου, το 
πραγματικό πρόσωπο του ο
ποίου ούτε και ο μεγαλύτε
ρος παραμυθάς της δημο
σιογραφίας θα μπορούσε να 
«συλλάβει» επιτυχώς.

Οιυπερβοηές
Υπάρχει, αναμφισβήτη

τα, μεγίστη δόση υπερβολής 
και εντυπωσιασμού στα 
MME. Αλλά, στην προκει
μένη περίπτωση:
— Δεν ήταν δημοσιογράφοι 
αυτοί που ούρλιαζαν στο βή
μα και στην εξέδρα.
— Δεν ήταν εκπρόσωποι του 
Τύπου αυτοί που έβριζαν εν 
χορώ τον πρωθυπουργό της 
χώρας - δεν νομίζω ότι ήταν 
ρεπόρτερ εκείνος που τον α- 

. ποκάλεσε «νάνο».
— Δεν ήταν τα MME εκείνα 
που έκαναν έναν υπουργό 
να θυμώσει σε μία συνάδελ- 

,Β φό του που δεν χειροκρο- 
_ τούσε τον πρωθυπουργό και 
* να της φωνάξει «σήκω πά

νω, σήκω σου λέω...».
Από την άλλη, οφείλω να παραδεχτώ ότι ήταν δημοσιογράφοι 

εκείνοι που απέδωσαν με απόλυτη ακρίβεια όλα να κοσμητικά ε
πίθετα που αντηλλάγησαν μεταξύ «κορυφαίων», «μεσαίων» και 
«απλών» στελεχών του κόμματος. Δεν είχαν κάμερες και μικρό
φωνα «φυτεμένα» μέσα στο πλήθος, ώστε να ιδούν και να ακού
σουν οι «απ’ έξω Ελληνες» τι πραγματικά συνέβη εκεί μέσα τις 
τέσσερις αυτές ημέρες. Και έπειτα, ήρθε και η συνήθης, μεγάλη 
κορόνα του προέδρου της Βουλής, του Απόστολου Κακλαμάνη - 
του μοναδικού, ίσως, ανθρώπου που καταφέρνει από μόνος του 
να αποδυναμώνει τα, ενίοτε, ατράνταχτα επιχειρήματά του.

Η φωνή του έφτασε ώς τα ...Ιμαλάια, για να πει ότι τα MME υ
ποβαθμίζουν τα σημαντικά και προβάλλουν, συνήθως με δόσεις 
υπερβολής, τα ασήμαντα. Θα είχε δίκιο, σίγουρα, αν δεν τα έλε
γε αυτά ο πρόεδρος της Βουλής, την ίδια στιγμή που όλα σχεδόν 
τα ελληνικά κανάλια, όλα σχεδόν τα ραδιόφωνα και εκατοντάδες 
δημοσιογράφοι του γραπτού λόγου δεν ήταν εκεί, καταγράφοντας 
και μεταδίδοντας τα πάντα.

Θα μπορούσε, μάλιστα, κάποιος να ισχυριστεί πως πράγματι υ
περέβαλαν τα μέσα ενημέρωσής μας, γιατί σε κανένα άλλο κρά
τος του κόσμου δεν θα δινόταν τόσος χώρος (γραπτός και τηλεο
πτικός) σε ένα συνέδριο κόμματος.

Σάββατο βράδυ, γλυκιά νύχτα του καλοκαιριού, που ο άνθρω
πος θέλει να ξαποστάσει, να διασκεδάσει, να ψυχαγωγηθεί, να η
ρεμήσει, τα MME που ο κ. Κακλαμάνης συνεχώς επικρίνει, ήταν 
εκεί, ήταν στα σπίτια εκατομμυρίων Ελλήνων, μεταδίδοντάς τους 
εικόνες «ακατέργαστες» από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Ηταν ...μια υπερβολική πράξη δημοκρατίας, αποστομωτική για 
τους λαλίστατους, και ενίοτε γραφικούς, επικριτές των μίντια. 
Των μίντια που -μάθετέ το κι αυτό- φρόντισαν, «με νεότερη εντο
λή», όπως μας είπαν, να απομακρύνουν από την αίθουσα του συ
νεδρίου όταν έγιναν οι κρίσμες ομιλίες του Λαλιώτη και του 
Σκανδαλίδη και οι δευτερομιλίες του Σημίτη και του Τσοχατζό
πουλου.
Το κομφούζιο

Την προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή, πάλι με μια αλόγιστη και 
ξαφνική απόφαση, είχαν επιτρέψει την είσοδο στη μεγάλη αίθου
σα μόνο σ’ ένα δημοσιογράφο από κάθε μέσο. Μας έστελναν α
πό δω κι από κει, να μας υπογράψει ο «άλφα» τις διαπιστεύσεις 
μας, ο «βήτα» να τις ελέγξει και ο «γάμα» να τις εγκρίνει.

Κι όμως, οι δημοσιογράφοι ήταν εκεί, όχι για να κάνουν την 
πλάκα τους, ούτε γιατί είχαν μια ξαφνική επιθυμία ντάλα καλο
καίρι, να παραβρεθούν σε κομματικό συνέδιο, αλλά για να είναι 
μάρτυρες πραγματικά ιστορικών στιγμών.

Το πιο παράξενο, δε, απ’ όλα είναι ότι απ’ όλους αυτούς που πι
πίλισαν ξανά την καραμέλα των «διαπλεκομένων συμφερόντων», 
οι περισσότεροι (το ξέρουμε) είναι καλύτερα σ’ αυτούς τους μη
χανισμούς απ’ ό,τι οποιοσδήποτε άλλος. «Αυτοί που ζουν στη χλι
δή», όπως εύστοχα επισήμανε ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, ή που 
είναι, χρόνια τώρα, τακτοποιημένοι σε διάφορες κυβερνητικές 
θέσεις, είναι αυτοί που ξεσήκωσαν περισσότερο τους συνέδρους 
κατά των μέσων ενημέρωσης. Είναι επίσης οι ίδιοι αυτοί που, μό
λις τέλειωναν τις ομιλίες τους, έσπευδαν στην αίθουσα όπου βρί
σκονταν όλοι οι δημοσιογράφοι για να κάνουν τις δημόσιες σχέ
σεις τους και να διαβεβαιώσουν κάθε δημοσιογράφο ξεχωριστά 
ότι ....«κοίταξε, αδερφέ, όταν λέω “διαπλεκόμενα συμφέροντα”, 
δεν εννοώ τη δική σου εφημερίδα, σταθμό ή κανάλι...».

Τελικά, τι εννοούν, διάολε; Και αυτό που εννοούν, γιατί δεν το 
λένε επιτέλους;

tssees&æ&z

ΑΥΤΟΠΤΗΣ

ΜΑΡΤΗ
Γιατί δεν 
λένε αυτό 
που εννοού'



Του ΝΙΚΟΥ ΚΙΑΟΥ

0καβγάς τελικά ήταν 
για το «πάπλωμα», 
ποιος θα εκλεγεί 

πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κι 
αυτό ήταν που ενδιέφερε 
και τους ίδιους, Κ. Σημίτη 
και Α. Τσοχατζόπουλο, και 
τα «εξαπτέρυγα>> και τους 
υποστηριχτές, ακόμη και 
τους χειροκροτητές.

Το απέδειξαν οι ψηφοφορίες 
και, κυρίως, το θέμα των αντι
προέδρων του κόμματος, το ο
ποίο έληξε αδόξως. Παρά τα ό
σα ελέχθησαν, παρά τις προτά
σεις και από τους δύο μονομά
χους και από άλλους, παρά τις 
μάχες, δεν θα έχει τελικά το κόμ
μα ούτε έναν ούτε δύο ούτε τρεις 
αντιπροέδρους. Ολες οι προτά
σεις αποσύρθηκαν -και του Α. 
Τσοχατξόπουλου και του Κ. Λα- 
λιώτη και του Κ. Σημίτη, ο οποί
ος κατά τη δευτερολογία του
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Ο Ι Ψ Η Φ Ο Φ Ο ΡΙΕΣ έδειξαν ότι αυτό που ενδιέφερε τους πάντες ήταν
ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος

Κ α Μ  για ιο «πάπλωμα»
πρότεινε τρεις (!) αντιπροέ
δρους.

Με την απόσυρση των αντι
προέδρων (ή, έστω, του αντιπρο
έδρου) αδυνάτισε έως εξαφανί- 
σεως και το επιχείρημα για την 
ανάγκη να υπάρχουν και να πι
στοποιείται έτσι η ενότητα στην 
καθοδήγηση, στη συλλογική λει
τουργία. Το μέλλον διαγράφεται 
μάλλον πιο σκοτεινό για την πο
ρεία του Κινήματος...

ποιες θέαεις;
Ουδείς από τους συνέδρους 

ρώτησε, έτσι, για τα μάτια, τι α- 
πέγιναν οι προτάσεις... Το ίδιο 
ουσιαστικά έγινε και με τις πολι
τικές θέσεις και με τις αλλαγές 
στο Καταστατικό και με τους α
πολογισμούς, των οικονομικών 
και της Κ.Ε. Ολα πέρασαν γύρω 
στη μία χθες, δηλαδή μετά τα με
σάνυχτα του Σαββάτου, με συ
ντριπτική πλειοψηφία, σχεδόν ο

μόφωνα, αφού μόλις είκοσι με 
σαράντα χέρια σηκώνονταν ψη
φίζοντας αρνητικά. Ηταν βέβαια 
και η κούραση και η ένταση που 
επέδρασαν, αλλά αυτά είναι 
μάλλον δικαιολογίες.

Η διαδικασία των ψηφοφο
ριών άρχισε έπειτα από μακρύ 
διάλειμμα. Είχαν τελειώσει οι ο
μιλίες, με τις οποίες είχε κλείσει 
η φάση της μάχης από μικροφώ
νου και εξέδρας.

Ο Παντελής Οικονόμου, μέ
λος του Ε.Γ., διάβασε εκ μέρους 
της αρμόδιας επιτροπής ορισμέ
να πράγματα αναφερόμενα στις 
πολιτικές θέσεις, κάποιες προ
σθήκες, κάποιες προτάσεις. Εί
χαν γίνει δεκτές και ψηφίσθη- 
καν από τη συντριπτική πλειο
ψηφία του συνεδρίου.

Ακολούθησε στο βήμα ο Αντ. 
Κοτσακάς, μέλος του Ε.Γ., εκ μέ
ρους της Επιτροπής Καταστατι
κού, η οποία είχε επίσης και τους 
Γ. Κατσιμπάρδη, Μιλτ. ΙΙαπαϊ-

ωάννου, Τ. Μαντέλη, Β. Μαλέ- 
σιο, Δ. Τξουβάνο. Ο ομιλητής α
νακοίνωσε τις αποφάσεις της ε
πιτροπής, οι οποίες πέρασαν με 
συντριπτική πλειοψηφία.
Το παρασκήνιο

Δεν ανακοίνωσε βέβαια το 
παρασκήνιο. Ποιο ήταν αυτό; Ο 
Μιλτ. Παπάίωάννου έπιασε τον 
Κ. Σημίτη και τον Α. Τσοχατζό
πουλο και τους μίλησε για το θέ
μα των αντιπροέδρων. Σε ελεύ
θερη απόδοση οι συστάσεις του, 
όπως μας μεταφέρθηκαν:
—Τι θέλετε τώρα να πάτε για α
ντιπροέδρους; Να αρχίσουμε 
συζήτηση και να φθάσουμε στις 
5 το πρωί για την ψηφοφορία; 
Και θέλετε η ψηφοφορία αυτή, η 
διαδικαστική, να αποτελέσει 
πρόκριμα της ψηφοφορίας για 
τον πρόεδρο; Κι άλλωστε δεν έ
χουμε και τι αρμοδιότητες θα έ
χουν. Τι τα θέλετε όλα αυτά;

Οι πληροφορίες λένε ακόμα

ότι παρενέβη και ο Κ. Σκανδαλί- 
δης και τελικά οι προτάσεις απο
σύρθηκαν, προς μεγάλη ανακού
φιση, όχι μόνο της επιτροπής.
Οι ψηφοφορίες

Ψηφίστηκαν:
■ Οχι αντιπρόεδρος ή αντιπρόε
δροι.
■ Πολιτική Γραμματεία από 
τους: πρόεδρο του κόμματος, 
πρωθυπουργό, γραμματέα της 
Κ.Ε., πρόεδρο της Βουλής, 2-3 
μέλη του Ε.Γ. (αναλόγως αν εί
ναι μέλος ο πρόεδρος της Βου
λής).
■ Ολα τα όργανα του ΠΑΣΟΚ ε
κλέγονται με σταυροδότηση του 
40%. Εξαιρείται το Ε.Γ., για την 
εκλογή του οποίου αποφασίζει η 
Κ.Ε. με σταυροδότηση από 40% 
έως 60%.
■ Τα ψηφοδέλτια των βουλευτών 
Επικράτειας και των ευρωβου
λευτών καθορίζονται από τον 
πρόεδρο και το Ε.Γ. και εγκρί-

νονται από την Κ.Ε.
■ Οι αποτυχόντες υποψήφιοι 
πρόεδροι είναι αυτοδικαίως μέ
λη της Κ.Ε. (αποτέλεσμα αυτής 
της διάταξης είναι ότι έγιναν μα
ζί οι ψηφοφορίες για τον πρόε
δρο και την Κ.Ε.).
■ Τα μέλη του Κ.Σ. της Νεολαίας 
είναι αυτοδικαίως σύνεδροι.
■ Αν θα είναι σύνεδροι οι πρώην 
βουλευτές και τα πρώην μέλη της 
Κ.Ε. θα αποφαίνεται η Κ.Ε. και 
θα εισηγείται στο συνέδριο το ο
ποίο και θα αποφασίζει.

Ολοκληρώθηκε λοιπόν και η 
συνεδρίαση του Σαββάτου. Κα
μία διαφορά μεταξύ των πλευ
ρών ή πόλων, ούτε στο καταστα
τικό ούτε στις πολιτικές θέσεις 
ούτε στις αλλαγές ούτε στον α
πολογισμό. Εμεινε για την επο- 
μένη (χθες) η ουσία της διαφο
ράς, ποιος θα είναι ο πρόεδρος 
και ποιος θα ελέγχει την Κ.Ε.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ 
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΟΝΗ ΣΩΣΤΗ ΛΥΣΗ.
Αν θέλετε να γίνετε σίγουρα φοιτητής στην επιστήμη που επιθυμείτε, στα καλύτερα δημόσια 

αναγνωρισμένα Αγγλικά Πανεπιστήμια, εμπιστευθείτε τον Οργανισμό ΚΥΚΛΟΤΡΟ.

1 Π  ΔΕΣΜΗ
Π Ο ΛΙΤΙΚ Ο Ι Μ Η ΧΑΝΙΚΟ Ι
Α Ρ Χ ΙΤΕ Κ ΤΟ Ν Ε Σ
ΤΟ Π Ο ΓΡ Α Φ Ο Ι
Η Λ Ε Κ ΤΡ Ο Λ Ο ΓΟ Ι
Η ΛΕ Κ ΤΡ Ο Ν ΙΚ Ο Ι
Μ Η Χ Α Ν Ο ΛΟ ΓΟ Ι
ΧΗ Μ ΙΚΟΙ Μ ΗΧΑΝΙΚΟ Ι
ΧΗΜ ΙΚΟΙ
Ν Α Υ Π Η ΓΟ Ι
Α Ε Ρ Ο Ν Α Υ Π Η ΓΟ Ι
ΦΥΣΙΚΟΙ
Μ Α Θ Η Μ Α ΤΙΚ Ο Ι
C O M P U TE R S
κα ι 20  α κ ό μ η  ε ιδ ικό τητες

2η ΔΕΣΜ Η
ΙΑΤΡΙΚΗ
Ο Δ Ο Ν ΤΙΑ ΤΡ ΙΚ Η
Φ Α Ρ Μ Α Κ ΕΥΤΙΚ Η
Φ Α Ρ Μ Α Κ Ο ΛΟ ΓΙΑ
Β ΙΟ ΛΟ ΓΙΑ
ΒΙΟ ΪΑΤΡΙΚΗ
Φ ΥΣΙΟ Θ ΕΡΑ Π ΕΙΑ

Γ Ε Ν Ε ΤΙΚ Η
Β ΙΟ Χ Η Μ ΕΙΑ
N U R S IN G
O P T O M E T R Y
κα ι 15 α κ ό μ η  ε ιδ ικό τη τες

3  η  Δ Ε Σ Μ Η
Ν Ο Μ ΙΚ Η
Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο ΓΙΑ
Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ
Δ ΙΕ Θ Ν Ε ΙΣ  ΣΧ ΕΣΕΙΣ
Ψ ΥΧ Ο ΛΟ ΓΙΑ
ΙΣΤΟ Ρ ΙΑ
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΟ Λ Ο ΓΙΑ
Π Ο Λ ΙΤΙΚ Ε Σ  Ε Π ΙΣ ΤΗ Μ Ε Σ
Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ε Σ Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ
Φ ΙΛΟ ΣΟ Φ ΙΑ
Ξ Ε Ν Ε Σ  ΓΛ Ω ΣΣ Ε Σ
κα ι 10 α κ ό μ η  ε ιδ ικό τητες

4η ΔΕΣΜ Η
Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η  ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΩ Ν  
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Α

ΕΠ ΙΧ ΕΙΡ Η ΣΕΙΣ
ΤΟ Υ Ρ ΙΣ Μ Ο Σ
M A R K E TIN G
Λ Ο ΓΙΣ ΤΙΚ Η
H O T E L  M A N A G E M E N T 
M A N A G E M E N T 
ΓΥ Μ Ν Α Σ ΤΙΚ Η  
S P O R TS  S C IE N C E  
κα ι 20  α κ ό μ η  ε ιδ ικό τη τες

ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 
MEDIA
Ζ Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η
D E S IG N
FA S H IO N
M ED IA
FILM  S TU D IE S
TE L E V IS IO N  S TU D IE S
Θ Ε Α ΤΡ Ο
Μ Ο ΥΣΙΚ Η
ΓΛ Υ Π ΤΙΚ Η
κα ι 15 α κ ό μ η  ε ιδ ικό τητες .

• Μπορείτε να εγγραφείτε στο πρώτο έτος σπουδών από φέτος τον Οκτώβριο 
με δίμηνη εντατική προετοιμασία.

• Χωρίς εξετάσεις G CE.
• Χωρίς δίδακτρα λόγω ΕΟΚ.
• Με αναβολή στράτευσης.
• Με εξασφαλισμένη φθηνή διαμονή σε φοιτητικές εστίες (έξοδα περίπου  

150.000 δρχ.).
φ Με αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
φ Αν δεν μπορείτε να πάτε φέτος, υπάρχει λύση. Γραφτείτε τώρα στο Κ ΥΚ ΛΟ ΤΡΟ  

FO U N D A TIO N  και του χρόνου θα είστε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο που θέλετε.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ & ΜΑΘΙΟΥ 
ΜΑΚΚΑ 1 - ΤΗΛ.:
FAX:
Οι πληροφορίες δίνονται στους 
ενδιαφερομένους μόνο κατόπιν 
προσωπικής επαφής και συνέντευξης. ~



εηιδα
Ι ΙΤΗ

Του ΧΡ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Ηταν, από κάθε άποψη, 
το πιο ενδιαφέρον 
συνέδριο κόμματος 

που έγινε τις τελευταίες 
δεκαετίες οτην Ελλάδα.
Σπάνια άδειασαν οι 
καρέκλες. Αντιθέτως, 
γινόταν μάχη γι’ αυτές. Μη 
νομίζετε, δηλαδή, άτι η 
μάχη γινόταν μόνο για την 
καρέκλα του προέδρου...

Θυμηθείτε κάποιες ενδιαφέ
ρουσες στατιστικές:
—Από τα 150 μέλη της απερχό
μενης Κεντρικής Επιτροπής, το 
85 τοις εκατό αυτών έχει έμμι
σθη σχέση με το κράτος.
—Από τα 5.200 άτομα που ψή
φισαν στο συνέδριο, υπολογί
σθηκε ότι τουλάχιστον τα 2000 
κατέχουν σε κάποιο κρατικό 
πόστο.

Ενα, από τα πολλά κρατούμε
να ήταν αυτό, και μην το υποτι
μάτε καθόλου. Ακόυσα έναν 
σύνεδρο να εξηγεί στην παρέα 
του γιατί ψήφισε Σημίτη.

«Εμένα, ρε παιδιά, με έστει
λαν στο συνέδριο, εκατό τόσα ά
τομα από την οργάνωσή μου... ο 
ένας είναι στη ΔΕΗ, ο άλλος στο 
γραφείο του νομάρχη, ο τρίτος 
σε κάποια επιτροπή... τι θα τους 
πω όταν πάω πίσω; Οτι κοιτάξ
τε παιδιά, έριξα την κυβέρνη
ση;».

Είναι, κι αυτή, μια λογική ε
ξήγηση. Οπως αντίστοιχα λογι
κή είναι και η εξήγηση για την 
συμπεριφορά πολλών της άλλης 
πλευράς που δεν είναι τακτο
ποιημένοι εργασιακά σε «καλές 
θέσεις» και που πολύ θα Όελαν 
να ’ταν.

«Να φάμε και μεις ρε παι
διά», φώναζε ο ένας και στοιχη
ματίζω πως, στο ίδιο «πηγαδά
κι», κουνώντας το κεφάλι του ε- 
πιδοκιμαστικά, ήταν κι ένας υ
πουργός της προηγούμενης κυ
βέρνησης.

Ενας από τους πολλούς «ε- 
πωνύμους» του ΠΑΣΟΚ που 
άρχισαν και τέλειωσαν τις ομι
λίες τους με τη φράση «το κο
στούμι του Ανδρέα, δεν μπορεί 
να το φορέσει ένας μόνο άν
θρωπος...».

(Εξακολουθώ να προσπαθώ 
να κατανοήσω τι σόι κοστούμι 
ήταν, τέλος πάντων, αυτό που 
φορούσε ο μακαρίτης...).

Προσπάθησα πολύ να λύσω 
τις απορίες μου, ακολουθώντας 
σπιθαμή προς σπιθαμή την κα
θοριστική, κατά πώς είπανε 
πολλοί, ομιλία του Κώστα Λα- 
λιώτη. Ο ίδιος, μας είπε λίγη ώ
ρα μετά, ότι το κενό του Ανδρέα 
Παπανδρέου «είν’ ένα ψυχολο
γικό και σημειολογικό στίγμα 
που δεν μπορεί να αγνοηθεί».

Λέει ότι ήλπιζε πως ο Σημί
της, όμοια με το ακροατήριο ε
κείνη τη στιγμή, θαταρακουνιό- 
ταν και θα ’κάνε «τη μεγάλη υ
πέρβαση». Να έβγαινε, δηλαδή, 
και να έλεγε μετά ότι «κατόπιν 
του κλίματος που έχει διαμορ
φωθεί, και έχοντας πεισθεί ότι 
ως πρωθυπουργός θα έχω την 
στήριξη όλων σας, αποσύρω την 
υποψηφιότητά μου για την προ
εδρία».

Ο Κώστας Λαλιώτης λέει ότι 
αν το έκανε αυτό ο Σημίτης, ε
κτός του ότι οι σύνεδροι «ακό-

Μια Α ΙΡ Ε Τ ΙΚ Η  ματιά στα μέσα και τα έξω του Ολυμπιακού Σταδίου 
και στα ακόμη πιο έξω προσυνεδριακά κέντρα της... ταβέρνας

Η μάχη για μια... 
καρέκλα οι αν ήλιο

Από τπ 5.200 άτομα που ψήφισαν στο συνέδριο, υπολογίσθηκε ότι τουλάχιστον τα 2.000 κατέχουν κάποιο κρατικό πόστο. Αυτό εξηγεί εν
μέρει τον τρόπο που ψήφισαν αρκετά από αυτά

μα θα χειροκροτούσαν», θα εί
χαμε «και πολλές λιποθυμίες 
από συγκίνηση».

Αλλά επειδή, καλώς ή κακώς, 
μπήκαμε εξ αρχής στη «λογική 
της καρέκλας» δεν ήταν εντε
λώς άστοχη η παρατήρηση του 
συναδέλφου ότι, αν έκανε ο Ση
μίτης αυτό που λέει ο Λαλιώτης, 
μπορεί να υπήρχαν πολλοί χα
ρούμενοι άνθρωποι στην αίθου
σα του συνεδρίου, αλλά θα υ
πήρχε σίγουρα και ένας λυπη
μένος: ο Γεράσιμος Αρσένης ο 
οποίος, σε μια τέτοια περίπτω
ση, θα έβλεπε το όνειρό του (ή 
και την συμφωνία του, λένε ορι
σμένοι, με τον Ακη) για την 
πρωθυπουργία, να πηγαίνει πε
ρίπατο...

Αφήστε δε που κάποιοι άλλοι

παρατηρητές επιμένουν στην ά
ποψη: «δεν ξέρουμε αν ο Λαλιώ
της είχε σκοπό και επιθυμία βοη
θήσει, με την πρότασή του, το 
κόμμα, αλλά σίγουρα είχε και 
σκοπό και επιθυμία να... βοηθή
σει μελλοντικώς τον εαυτό του».

Βλέπετε, λοιπόν, ότι απ’ ό
ποια πλευρά κι αν τα προσεγγί
σει κανείς τα πράγματα, κατα
λήγει (καλώς ή κακώς) πάντοτε 
εκεί: εις την Αυτού μεγαλειότη
τα την Καρέκλα!

Και αν βιαστούν κάποια ευε
ρέθιστα στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
να διαμαρτυρηθούν και να φω
νάξουν «μα τι είναι αυτά που 
λέτε;» -όπως πράγματι μας φώ
ναξε ένα μέλος του Εκτελεστι
κού Γραφείου - τότε γιατί άρα
γε ακούσαμε σε τόσες και τόσες

ομιλίες, κατάρες και αναθέμα
τα για τις αυλές, τις κάμερες, τις 
παρακάμερες και τα εξαπτέρυ- 
γα; Ολ' αυτά, δεν έχουν άραγε 
να κάνουν με καρέκλες;·

Επειτα, και αν ακόμη κλείσει 
κανείς μάτια και αυτιά, ε... διά- 
ολε!.. μια βόλτα θα την κάνει. 
Είναι μεγάλο, ξέρετε, το Ολυ
μπιακό Στάδιο - ατέλειωτοι κι 
οι διάδρομοί του. Εκεί λοιπόν, 
τα γραφεία τα αθλητικά άδει- 
σαν ολότελα και έγιναν γαφεία 
κομματικά. Ενας υπουργός της 
προηγούμενης κυβέρνησης (ά- 
ρα και αντι-σημιτικός, εννοεί
ται), μας έλεγε ότι οι επιτελάρ
χες του πρωθυπουργού μετέ
τρεψαν τα γραφεία αυτά «σε 
γραφεία ανευρέσεως εργα-

Αυτόπτες μάρτυρες τέτοιων 
διακανονισμών δεν καταφέρα- 
με να γίνουμε. Είδαμε, όμως, 
κλίμα έντονων ζυμώσεων, ονό
ματα να μπαίνουν σε λίστες και 
προσπάθεια αγωνιώδη να διευ- 
ρυνθεί ο κατάλογος. Ακούσαμε 
αυτόν το διάλογο:
—Το σύντροφο τάδε, τον έχου
με σύντροφε;
— Νομίζω, αλλά έχω και κάποι
ες αμφιβολίες.
—Του ’πες να υπογράψει τη λί
στα και αρνήθηκε;
-Ν α ι.
— Γ ιατί;
— Δεν ξέρω. Τον είδα, πάντως, 
να χειροκροτεί τον Λαλιώτη. 
Δίπλα μου καθόταν.

— Πού ’ν ’τος τώρα.
—Εφυγε. Μάλλον για το ξενο
δοχείο.

Εδόθη, τότε, αμέσως η εντο
λή από τον επιτελάρχη προς κά
ποιο στέλεχος της «ομάδας 
κρούσης», να πάει αμέσως στο 
ξενοδοχείο του αναποφάσιστου 
συνέδρου και «να τον φέρετε ε
δώ».

Ως αυτό το σημείο, όλο αυτό 
το «πράγμα» εμπίπτει στον ορι
σμό της «ζύμωσης». Από εκεί 
και πέρα, αν βρέθηκε ο αναπο
φάσιστος, αν μίλησε με τον επι
τελάρχη, αν πείστηκε και κυ
ρίως πώς πείστηκε, ένας θεός 
ξέρει...

Το ψηστήρι
Παρόμοια «ψησίματα» έγι

ναν, εννοείται, και από την άλ
λη πλευρά, των «τσοχατζοπου- 
λικών», οι οποίοι, εκτός των άλ
λων, φαίνεται ότι είχαν ένα ση
μαντικό υπέρ τους παράγοντα: 
ότι οι «αντίπαλοί» τους, οι προ
σκείμενοι στον Κώστα Σημίτη, 
ήταν πιο μετριοπαθείς και, του
λάχιστον, δέχονταν να συζητή
σουν.

Το βράδυ του Σαββάτου, τέσ
σερις ταβέρνες του Χαλανδρί
ου είχαν μετατραπεί σε ...παρα- 
συνεδριακά κέντρα ψησίματος. 
Σε κάθε ταβέρνα, υπήρχε του
λάχιστον ένα μέλος της Ε.Γ. για 
το «πρεστίζ» και, σε μία περί
πτωση, όταν το «ψηστήρι» φά
νηκε να αποδίδει, κλήθηκε (μέ
σω κινητού) από διπλανή τα
βέρνα (που ειδικεύεται στα 
γουρουνόπουλα) έτερο μέλος 
του Ε.Γ. για ενισχύσεις.

Και πάλι, όμως, το ρεπορτάζ 
μας έφθασε εδώ. Δεν μπορέσα
με να μάθουμε αν πείστηκε ο 
σύνεδρος να ψηφίσει τον Ακη, 
αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι χόρ
τασε από λόγια και από άφθονο 
και νόστιμο γουρουνάκι!

Αντιθέσεις
Η χθεσινή ημέρα, η ημέρα 

της κάλπης, πέρασε με αγωνία, 
με ατέλειωτα προγνωστικά και, 
φυσικά, με στοιχήματα. Η πρώ
τη εντύπωση, από το πρωί, ήταν 
ότι υπήρχε κάποια αλλαγή του 
κλίματος υπέρ του Ακη Τσοχα- 
τζόπουλου.

Η ομιλία του Λαλιώτη ήταν 
στο επίκεντρο των συζήτησεων. 
Είδαμε πολλούς, πράγματι, αν
θρώπους να συγχαίρουν με 
θερμές εκδηλώσεις το «θειον 
βρέφος του ΠΑΣΟΚ», και α
κούσαμε να του λένε πράγματα, 
όπως:
— Ο Ακης πρέπει να σου κάνει 
άγαλμα.
— Εχω καιρό να συγκινηθώ έτσι 
και να κλάψω για το κόμμα.
— Επρεπε εσύ να βάλεις υπο
ψηφιότητα.

Από την άλλη πλευρά, όμως, 
υπήρχε και η εκτίμηση ότι «ελά
χιστοι πλέον δίδουν σημασία 
στα λόγια του Λαλιώτη».

Αυτή η «τάση» επικράτησε ι
διαίτερα στην πτέρυγα των «ση
μιτικών» όπου, ακόμη και κατά 
τη διάρκεια της ομιλίας του υ
πουργού ΠΕΧΩΧΕ, άκουγες 
να του φωνάζουν, «σε μάθαμε 
πια καιροσκόπε - για τη θεσού
λα σου τα κάνεις όλα».

Από τα πιο ψύχραιμα στελέ
χη του ΠΑΣΟΚ, από την αρχή 
του συνεδρίου μέχρι και το τέ
λος του, ήταν ο Ευάγγελος Βε- 
νιξέλος. Κάποιοι είπαν μάλι
στα, ότι αυτό το συνέδριο, προ- 
σωπικώς, ελάχιστα τον αφορού
σε.

Ο ανερχόμενος, όπως λένε, 
αστήρ του κόμματος, ψήφισε το 
πρωί, έφυγε, έφαγε, κοιμήθηκε 
και επανήλθε φρέσκος-φρέ- 
σκος στο Στάδιο όταν οι κάλπες 
πια είχαν κλείσι και όλοι μιλού
σαν για ποσοστά.

σίας».

Ψηφοφορία χωρίς ψηφοδέλτια
Είναι δυνατόν να προετοιμάζεται τόσο 

καιρό ολόκληρο κόμμα για τις δύο 
κρίσιμες χθεσινές ψηφοφορίες και όταν 
ήρθε η ώρα να μην υπάρχουν ψηφοδέλ
τια στα 30 εκλογικά τμήματα; Κι όμως, ό
ταν πρόκειται για το ΠΑΣΟΚ, όλα είναι 
δυνατά!

Στις 10 το πρωί χθες είχε προγραμμα- 
τισθεί να αρχίσει η ψηφοφορία αλλά μό
λις άνοιξαν τα εκλογικά τμήματα δεν υ
πήρχα ψηφοδέλτια. Τι είχε γίνει; Οπως 
μάθαμε, είχε συμφωνηθεί από τις προη
γούμενες μέρες, σε κάθε ψηφοδέλτιο για 
να είναι έγκυρο να υπάρχουν δύο υπο
γραφές, μία από κάθε εκπρόσωπο κάθε 
υποψηφίου και μία σφραγίδα. Αυτό όμως 
δεν είχε γίνει κι έτσι αναγκαστικά έπρε
πε να γίνει χθες το πρωί.

Υπέγραψαν λοιπόν και σφράγισαν ό
σα μπορούσαν και μετά συμφωνήθηκε οι 
υπογραφές και η σφραγίδα να μπαίνουν 
επιτόπου, στα εκλογικά τμήματα πριν ψη
φίσει ο κάθε σύνεδρος.

Ομως ένας ακόμα λόγος καθυστέρη
σης είναι και το γεγονός ότι ορισμένες ε
φορευτικές επιτροπές άργησαν να πάνε

στα τμήματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε εκλο

γικό τμήμα υπήρχε ως παρατηρητής και 
ένας εκπρόσωπος κάθε υποψηφίου προ
έδρου!

Τελικά, η ψηφοφορία άρχισε στις 
11.30 το πρωί και μέχρι να κλείσουν οι 
κάλπες στις 2.30 διακόπηκε δύο φορές 
λόγω έλλειψης ψηφοδελτίων. Χαρακτη
ριστικό της ελειπούς οργάνωσης είναι το 
γεγονός ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος όταν 
πήγε να ψηφίσει δεν υπήρχαν ψηφοδέλ
τια. Τελικά, ψήφισε αργότερα.

Ωστόσο, παρ’ όλα αυτά τα οργανωτικά 
εμπόδια στη διαδικασία της ψηφοφο
ρίας, δεν παρουσιάστηκαν άλλα προβλή
ματα. Οι σύνεδροι «Σημιτικοί» και «Τσο- 
χατζοπουλικοί», χωρίς να υπάρχει μετα
ξύ τους η ένταση των προηγούμενων ημε
ρών, προσήλθαν στις κάλπες ήρεμοι και 
φαινομενικά τουλάχιστον ενωμένοι. Στις 
ουρές της αναμονής πριν από την κάλπη 
συζητητούσαν για το ποιοις θα βγει και 
το τι μέλλει γενέσθαι στο κόμμα τους, χω
ρίς να υψώνουν τις τρωνές τους. Ολοι μι
λούσαν για το αύριο, για τον χαρακτήρα

του κόμματός τους στο μέλλον, για τον 
Ακη, τον Σημίτη, την εντύπωση που έκα
νε η ομιλία του Λαλιώτη και τον ρόλο που 
θα παίξει ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ μελλο
ντικά.

Τελικά, οι 60 κάλπες - 30 για τον πρόε
δρο και 30 για τα μέλη της Κ.Ε. - έκλει
σαν στις 7 το απόγευμα αντί για τις 4 που 
ήταν προγραμματισμένο. Μετά μεταφέρ
θηκαν στην αίθουσα διαλογής, όπου έγι
νε η καταμέτρηση πρώτα για τον πρόε
δρο παρουσία:
—Της επιτροπής δεοντολογίας του Κινή
ματος.
—Της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής 
και των εφορευτικών επιτροπών των τμη
μάτων.
— Και ενός εκπροσώπου από κάθε υπο
ψήφιο πρόεδρο.

Πρώτα ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα 
για τον πρόεδρο και μετά άρχισε μέσω 
κομπιούτερ η καταμέτρηση για τα μέλη 
της Κ.Ε.

Π. ΣΩΚΟΣ



Ο ΣΗ Μ ΙΤΗ Σ  επέμεινε στη ρήξη με το παρελθόν

Τ ελικά, η άποψη του 
Κώστα Σημίτη ότι ο 
πρόεδρος του κόμματος 

και ο πρωθυπουργός πρέπει 
να ταυτίζονται, ότι «και κόμμα 
και κυβέρνηση πρέπει να έχουν 
πολιτική εκπροσώπηση ενιαία», 
πέρασε στο 4ο Συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ. Ετσι, οι σύνεδροι υπερψήφισαν - και μάλιστα με καλή πλειοψηφία - 
τον ίδιο τον πρωθυπουργό και για τη θέση του προέδρου του κόμματος, 
απορρίπτοντας την αντίθετη άποψη για διακριτές ευθύνες που υποστήριξε 
και διεκδίκησε ο Ακης Τσοχατζόπουλος - μοναδικός αντίπαλος του Κ. Σημίτη. 
Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Κυριακής, αλλά εδώ 
φιλοξενούνται κείμενα - περιλήψεις - λόγων που εκφωνήθηκαν το Σάββατο. 
Μετά την εκλογή Σημίτη στη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, φίλοι και 
αντίπαλοι βεβαίωναν χθες πως όλοι θα στηρίξουν τον πρωθυπουργό και ότι 
όλοι πιστεύουν σε ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και δυνατό. Το Σάββατο, όμως, αυτό 
δεν φαινόταν και τόσο αυτονόητο όπως άφηναν όλοι χθες να εννοηθεί. Οι 
αντιπαραθέσεις ήταν έντονες και κράτησαν ώς και μετά τις δευτερολογίες Κ. 
Σημίτη και Ακη Τσοχατζόπουλου. Και έχει σημασία το γεγονός ότι τελικά οι 
σύνεδροι -η  πλειοψηφία, δηλαδή- δεν άκουσαν ούτε τις φωνές εκείνων που 
ανησυχούσαν (Κακλαμάνης) ούτε εκείνων που ζητούσαν να υπάρξει 
συμβιβασμός (Λαλιώτης, Σκανδαλίδης) στην αντιπαλότητα των δύο απόψεων 
και εγκατάλειψη της πόλωσης. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν σαφής στην 
επιλογή του -υπέρ Σημίτη- αλλά και στη δέσμευσή του ότι θα απαιτούσε από 
τον Ακη Τσοχατζόπουλο να αναλάβει «τον θώκο του πρωθυπουργού» σε 
περίπτωση που εκλεγόταν πρόεδρος του κόμματος.

ΠΑΣΟΚ OUIV

Η ένταση κατά 
τις

δευτερολογίες 
των ηγετικών 

στελεχών ήταν 
αισθητή, 

αλλά... 
υστερούσε σε 

σχέση με τις 
πρώτες 
ομιλίες

•Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Παραλυτικές οι ισορροπίες

ΟΚ. Σημίτης δεν εισακούσε τις πολλαπλές εκ
κλήσεις των συντρόφων του να μην παραι
τηθεί από πρωθυπουργός αν δεν εκλεγεί 
πρόεδρος ή ακόμα και να αποσύρει αυτή την υπο

ψηφιότητά του και στη δευτερολογία του επανέλα
βε επακριβώς την αρχική πρότασή του: εκλέγεται 
πρόεδρος ή παραιτείται από πρωθυπουργός. Ακο
λουθώντας πιστότατα την «πολιτική ρήξεων» - αν 
και με ηπιότερες εκφράσεις και με περισσότερη «α
ριστερή φρασεολογία» - ο Κ. Σημίτης στη δευτερο
λογία του χάριν της «νέας συλλογικότητας» και των 
«καθαρών και μακροπόθεσμων λύσεων» πρότεινε 
την ύπαρξη τριών αντιπροέδρων στο κόμμα, «...με 
ειδικά καθήκοντα, που θα είναι μέλη της Πολιτικής 
Γραμματείας. Μπορούμε έτσι να εξασφαλίσουμε 
την κατανομή της ευθύνης κατά καλύτερο τρόπο σε 
περισσότερα, πάντα όμως στο ενιαίο πλαίσιο, μέ
σα...».

Στη δευτερολογία του, πάντως, ο Κ. Σημίτης δεν 
άφησε καμία αμφιβολία ότι υποχώρησε από τη 
γραμμή ρήξης με το παρελθόν, (την οποία κατέθεσε 
ευθύς εξ αρχής, παρά τις πολλαπλές εκκλήσεις για 
ενότητα ή τις αρκετές κατηγορίες για πόλωση, διά
θεση διάσπασης κ.ά. που εκτόξευε «η άλλη πλευ
ρά».

Ετσι:
•  Υπερασπιζόμενος την υποψηφιότητά του για πρό
εδρος και επιμένοντας να παραιτηθεί αν δε εκλε
γεί, ο Κ. Σημίτης επέμενε ότι μια τυχόν διαρχία ση
μαίνει εκ προοιμίου και «διαφορετικές γραμμές» 
στην κυβέρνηση και το κόμμα:

«...Τόνισα την ανάγκη να δώσουμε σε όλα τα επί
πεδα καθαρές και μακροπρόθεσμες λύσεις... Είναι 
ανάγκη εθνική, καθώς ο τόπος μας αντιμετωπίζει υ-

•Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

παρκτές και μεγάλες απειλές. Το πρωτεύον γι’ αυ
τό δεν είναι να κινούμεθα σε μια λογική εσωτερι
κών ισορροπιών. Αυτή η λογική είναι παραλυτική 
για το κόμμα, είναι ανασταλτική για την κυβέρνη
ση...
»Η κοινωνία απορεί όταν κυβέρνηση και κόμμα έ
χουν διαφορετικές γραμμές... Η κοινωνία απαιτεί 
να έχει εμπιστοσύνη το κόμμα στον πρωθυπουργό 
και στην κυβέρνηση. Γ Γ αυτό και κόμμα και κυβέρ
νηση πρέπει να έχουν, πολιτική εκπροσώπηση ενι
αία. Πρόεδρος και πρωθυπουργός πρέπει να ταυτί
ζονται».
•Προσδιόρισε τα νέα όρια στους ρόλους του κόμ
ματος και της κυβέρνησης, μέσα «στη νέα συλλογι- 
κότητα».

«...Η σημερινή κυβέρνηση της χώρας δεν θα πε- 
τύχει στο έργο της χωρίς την ουσιαστική στήριξη 
του κόμματος, χωρίς τη δύναμη που αντιπροσωπεύ
ει μέσα στην κοινωνία το οργανωμένο ΠΑΣΟΚ... 
»Η κυβέρνηση είναι η αιχμή του δόρατος του κόμ
ματος, είναι ο μοχλός μέσω του οποίου το κόμμα υ
λοποιεί την πολιτική του... Χωρίς την κομματική ορ
γάνωση όμως η κυβέρνηση είναι αδύνατη, είναι α
πομονωμένη...
»Για μένα η νέα εποχή είναι συνυφασμένη με μια 
νέα συλλογικότητα, που θα την προασπίσουμε όλοι, 
προωθώντας μία νέα λειτουργία της ΚΕ, μία νέα 
λειτουργία του Ε.Γ. και τέλος, μία νέα ηθικοπολιτι- 
κή σχέση μεταξύ μας.
»Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για μια νέα 
συλλογικότητα προτείνω να υπάρξουν τρεις αντι
πρόεδροι στο κόμμα με ειδικά καθήκοντα που θα 
είναι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας...».

Η κοινωνία θα αποφασίσει στις εκλογές

Δ ιακυμάνσεις είχε η καταληκτική ομιλία του 
Α. Τσοχατζόπουλου. Ξεκίνησε με επίθεση 
κατά του πρωθυπουργού, ο οποίος μόλις εί

χε κατεβεί από το βήμα.
«Πιστεύω - είπε ο κ. Τσοχατζόπουλος - ότι θα 

συμφωνήσετε μαζί μου, ότι σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να περάσει σ’ αυτό το συνέδριο, το 4ο Συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ, η πόλωση, η αδιαλλαξία και ο δι
χασμός».

Συνέχισε με μια ενδιαφέρουσα επισήμανση για 
την ουσία των πολιτικών και ιδεολογικών θέσεων: 

«Ακόυσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον πρωθυ
πουργό να καταθέτει μια σειρά από προτάσεις, θέ

ματα πολιτικά, ιδεολογικά, κοινωνικά. Καμία δια
φωνία. Ολοι συμφωνούμε. Είμαστε της ίδιας κατεύ
θυνσης».

Ακολούθησε η άποψή του για το «νέο» και τη 
«συλλογική ηγεσία».

«Δεν μπορούμε σ’ αυτό να μην συμφωνήσουμε: 
Οτι το “νέο” είναι ακριβώς η διασφάλιση της συλ
λογικής προσπάθειας, της συλλογικής ηγεσίας με 
διακριτές ευθύνες. Δεν είναι ούτε για συλλογικό 
πρόεδρο ούτε για συλλογικό πρωθυπουργό. Αλλά 
όπως επανειλημμένα, όχι μόνο κάποιοι από εμάς 
που έγραφαν άρθρα τον τελευταίο καιρό, αλλά πά
νω απ’ όλα ο αείμνηστος Γ ιώργος Γ εννηματάς έλε

γε: “Είμαστε υπέρ της συλλογικής ηγεσίας”, μετά 
τον Ανδρέα Παπανδρέου, διότι είναι αδιανόητο ό
τι ένας άνθρωπος θα αναλάβει την ευθύνη να ακο
λουθήσει και να προωθήσει όλα αυτά τα θέματα 
που αφορούν το ΠΑΣΟΚ».

Ο Α. Τσοχατζόπουλος εξέφρασε την άποψή του 
σχετικά με το ποιος αποφασίζει και πότε:

«Και επειδή - είπε - ακούω επανειλημμένα “μα η 
κοινωνία θα αποφασίσει”, η κοινωνία θα αποφασί
σει στις εκλογές. Στις διαδικασίες εκδημοκρατι
σμού και ολοκλήρωσης και συνέχειας του πολιτικού

•ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

φορέα ΠΑΣΟΚ, αν θέλουμε να έχουμε ένα κόμμα 
θεσμό του δημοκρατικού πολιτεύματος και δημο
κρατικό θεσμό της κοινωνίας, πρέπει να αποδε
χτούμε την αυτοτέλεια του κόμματος, έναντι οποι- 
ουδήποτε.».

Και κατέληξε: «Ν’ απορρίψουμε όλες εκείνες τις 
λογικές που λένε ότι δεν έχει σημασία, αρκεί κά
ποιοι να εκφράσουν ενιαία την κορυφή. Φοβούμαι 
ότι αυτό είναι ένα λάθος. Είναι λάθος και για το 
ΠΑΣΟΚ και για εκείνους που το πιστεύουν».

Δεν υπάρχουν «συνεχιστές» ή «κληρονόμοι»

Ούτε «κιχ» δεν ακουγόταν στη μεγάλη αίθου
σα όταν ανέβηκε στο βήμα ο Γιώργος Πα
πανδρέου. Η ομιλία του περιείχε πολλά συ
ναισθηματικά στοιχεία, αλλά και σαφή πολιτική θέ

ση υπέρ του Κώστα Σημίτη. Ιδού τα επίμαχα ση
μεία της:

«Η πολιτική κληρονομιά του ιδρυτή πρέπει να 
προστατευθεί, δεν είναι προίκα κανενός, κανένας 
δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως κληρονόμος, ως 
διάδοχος ή αυθεντικός εκφραστής του ιδρυτή του 
Κινήματος μας και κανένας δεν μπορεί ν’ αντικα
ταστήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ανήκει αυτή η 
κληρονομιά μόνο στο σύνολο του ΠΑΣΟΚ που το 
στήριξε και το έκανε αξιόπιστη πρόταση εξουσίας, 
σε εσάς ανήκει αυτή η κληρονομιά, στους χιλιάδες 
αγωνιστές και στα εκατομμύρια των πολιτών που 
στηρίζουν το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα».

Με την επόμενη φράση ο Γ ιώργος Παπανδρέου 
άρχισε να ζωγραφίζει τη λύση που ήθελε:

«Η κοινωνία, σύντροφοι, μας βλέπει, ο λαός που 
μας έδωσε την εντολή να κυβερνήσουμε μας κρίνει

και για συνταγματικούς ακόμη λόγους, δεν μπορού
με να πειραματιστούμε. Χρειάζεται ενιαία πολιτι
κή έκφραση στην κορυφή, που θα πείθει για την α
ξιοπιστία μας στην επίλυση των προβλημάτων του 
τόπου».

Ακολουθούν επαινετικά λόγια για το Α. Τσοχα
τζόπουλο, τα οποία κατέληξαν στη δήλωση υποστή
ριξης στον Κ. Σημίτη. Είπε ο γιος του Α. Παπαν
δρέου:

«Ακη,Τσοχατζόπουλε, θέλω να ξέρεις, ότι ήσουν, 
είσαι και θα είσαι σύντροφός μου. Θέλω να ξέρεις, 
επίσης, ότι αν αύριο εκλεγείς πρόεδρος του Κινή
ματος, θα σε στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις και 
θα απαιτήσω, -παρά τους δικούς σου ενδοιασμούς- 
να αναλάβεις ο ίδιος το θώκο του πρωθυπουργού.

»Θέλω να ξέρεις, ότι σε εκτιμώ και σε τιμώ, διό
τι σε δύσκολες στιγμές πάλεψες δίπλα στον Ανδρέα 
Παπανδρέου κι αυτό πάντα θα μας ενώνει. Γ Γ αυ
τό θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι σου, λέγοντας 
ότι σήμερα πιστεύω, ότι ο σημερινός πρωθυπουρ
γός πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ».

•Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Οι Πράσινοι, οι Βένετοι και ο «Πορθητής»

Με μια πικρόχολη διαπίστωση ξεκίνησε την 
ομιλία του ο Κ. Σκανδαλίδης, ο τελευταίος 
γραμματέας στην «παπανδρεϊκή εποχή» 

του ΠΑΣΟΚ:

«Κι εμείς εδώ κάπως σαν πριν από την άλωση της 
Πόλης έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε σε ένα βυ
ζαντινό ιπποδρόμιο και ότι οι Πράσινοι με τους Βέ
νετους χειροκροτούν τις αρματοδρομίες και τις χει
ροκροτούν οι μισοί τη μια φορά και οι μισοί την άλ
λη. Και όλοι μαζί χειροκροτούν όταν κάποιος τους 
επισημαίνει από το βήμα ότι είναι ομάδες, είναι 
Πράσινοι και είναι Βένετοι. Και το ερώτημα είναι

αν όλοι μας, συνειδητά ή ασυνείδητα, δεν έχουμε 
μπει στην τροχιά της ρήξης, της διάσπασης και της 
ποδοσφαιροποίησης του ΠΑΣΟΚ».

Συνέχισε με μια αποκάλυψη:
«Θέλω σήμερα να σας αποκαλύψω ότι την Τρίτη 

14 Νοεμβρίου, δηλαδή έξι μέρες πριν ο Ανδρέας 
Παπανδρέου πάει στο Ωνάσειο, που όπως ξέρετε 
πήγε στις 20 Νοεμβρίου, είχε αποδεχθεί ήδη την 
πρόταση να συμπεριληφθεί στην εισήγησή του προς 
την Κ.Ε. η θέσπιση θέσης αντιπροέδρου, σε ένα συ
νέδριο που θα γινόταν πολύ πιο νωρίς από το τακτι
κό μας συνέδριο. Ηταν η πρώτη έμπρακτη έκφραση

και στις καθαρές λύσεις, αλλά έκανε άνοιγμα με «3 αντιπροέδρους»

(μπίΜΟουνιι
κυβέρνηοη

της αγωνίας του, να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ ενω
μένο και μετά από αυτόν».

Ακολούθησε η θέση του για τη λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων:

«Ολες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων 
πάρθηκαν μέσα σε πνεύμα ευθύνης, δημιουργικό
τητας και με πλήρη αγωνία και επίγνωση της πο
ρείας του ενωμένου ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ 
οι αθώοι και οι ένοχοι. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ οι πα
ραδοσιακοί και οι εκσυγχρονιστές, δεν είναι το 
ΠΑΣΟΚ αυτοί που θέλουν τη συνέχεια και αυτοί 
που θέλουν την πλήρη ρήξη με το παρελθόν».

Η κατακλείδα του ήταν μια δραματική έκκληση:
«Εδώ θα δεσμευτούμε όλοι για μια νέα πορεία. 

Εδώ θα δεσμευτούμε όλοι ότι όποιο και να είναι το 
αποτέλεσμα θα δεσμευτούμε από τις κυρίαρχες α
ποφάσεις του συνεδρίου μας. Εδώ θα δεσμευτούμε 
όλοι στο “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ”. Εδώ θα δεσμευτούμε ό
λοι ότι κανένας δεν θα υπάρξει επίορκος στον όρ
κο τιμής που κάναμε την ημέρα της κηδείας του 
προέδρου μας μαζί με το λαό, ότι με ενότητα θα 
προχωρήσουμε προς τα εμπρός».

ράσταση και η στήριξη δεν υπήρξε αφειδώλευτη, 
δεν υπήρξε ολόκαρδη όπως έπρεπε να είναι από ό
λους μας».

Ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι αν δεν εκλεγεί πρόε
δρος ο Κ. Σημίτης, τότε μόνο η κοινοβουλευτική ο
μάδα είναι αρμόδια να δεχθεί ή και να μη δεχθεί την 
παραίτησή του. «Και είμαι βέβαιος ότι ομόφωνα η 
Κ.Ο. δεν θα δεχθεί την παραίτηση του Κώστα Σημί
τη», κατέληξε.

0 κ. Λαλιώτης μόλις έχει τελειώσει την ομιλία 
του, ασπάζεται τον Α. Τσοχατζόπουλο, ο Γερ. 
Αρσένης περιμένει τη σειρά του, ενώ ο Αντ. 

Λιβανης δείχνει άκρως ικανοποιημένος

•Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

«Δίδυμο» με πολλαπλασιαστική δύναμη
•ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Δεν στήριξαν 
ολόκαρδα 
την κυβέρνηση

Οξύτατη -έως εμπρηστική, σε ορισμένα σημεία 
της- ήταν η ομιλία του προέδρου της Βουλής 
Απ. Κακλαμάνη. Τα «βόλια» της στόχευαν, 
κυρίως, τον πρωθυπουργό και λιγότερο τον Α. Τσο

χατζόπουλο.
Ιδού ορισμένες αιχμές:

— «Ο πρωθυπουργός έθεσε ένα δίλημμα στο συνέ
δριο. Ξέρω ότι ήταν ειλικρινής, αλλά έκανε λάθος 
και οφείλει αυτό το λάθος να το επανορθώσει και 
ελπίζω ότι θα το πράξει αυτό στη δευτερολογία του. 
Γνωρίζει ότι στην Κ.Ο., πέραν από εκείνους που τον 
ψήφισαν, στάθηκαν στη συνέχεια δίπλα του ως 
πρωθυπουργού της χώρας με περισσότερη ειλικρί
νεια, με περισσότερη προσφορά στο έργο του άλλρι 
που δεν τον εψήφισαν, που δεν ήθελαν ανταλλάγ
ματα, που δεν παζάρεψαν μαζί του».
— «Τις αυλές τις έχουμε αποδοκιμάσει όλοι, πι
στεύω και το είπα εκείνες τις κρίσιμες ημέρες ότι ό
σοι αποδοκιμάζανε τις αυλές, ασφαλώς δεν είχαν υ
πόψη τους να τις αντικαταστήσουν με “αλάνες”. Σε 
κάθε περίπτωση όσοι έκαναν αυτές τις εισηγήσεις, 
ας πληροφορηθούν απ’ αυτό το βήμα με το λόγο του 
Γεωργίου Παπανδρέου, έκαναν λάθος στη διεύθυν
ση. Το συνέδριο δεν υποτάσσεται σε εκβιασμούς. 
Δεν εκβιάζεται με υπογραφές».
— «Είναι γεγονός ότι όλοι δεσμευτήκαμε ότι όποιος 
εκλεγεί πρωθυπουργός θα έχει την ολόψυχη, ολό
καρδη στήριξη και συμπαράσταση όλων. Οφείλω 
να πω με παρρησία στο συνέδριο ότι αυτή η συμπα-

Ο Κώστας Λαλιώτης ζήτησε να μιλήσει τε
λευταίος το βράδυ του Σαββάτου. Και εκ
φώνησε μια ομιλία-μαμούθ επί μιάμιση ώ

ρα, πριν καταλήξει στη δήλωση υποστήριξης προς 
τον Ακη Τσοχατζόπουλο.

Ξεκίνησε με μια διαπίστωση και μια καταγγε
λία: «Οι όποιες νίκες θα είναι Πύρρειες νίκες. Οι 
όποιοι “Νικητές” και οι όποιοι “Ηττημένοι” θα 
εκφράζουν ένα αποδυναμωμένο και μπλοκαρι- 
σμένο ΠΑΣΟΚ. Ενα θαμπό και ξέπνοο ΠΑΣΟΚ 
που θα μετράει τις μέρες μέχρι να χάσει τον “πό
λεμο”, την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία του. 
Αυτή την αλήθεια οφείλουν να καταλάβουν όλοι 
οι “ομαδάρχες” και “τα εξαπτέρυγά τους” γιατί 
οι μάχες χαρακωμάτων οδηγούν στην αδράνεια 
και την αφασία».

Προχώρησε σε μια διαβεβαίωση:
«Θέλω να πω και κάτι άλλο, πολύ προσωπικό. 

Οφείλω να σας διαβεβαιώσω με ειλικρίνεια ότι 
ως πρόσωπο ποτέ δεν σημάδεψα καμιά τράπουλα 
και πολύ περισσότερο δεν μοίρασα ποτέ σημαδε
μένα χαρτιά».

Συνέχισε με εγκώμια για τον πρωθυπουργό: 
«Θεωρούσα και θεωρώ ότι ο Κώστας Σημίτης 

πρέπει να είναι ως πρωθυπουργός, μια επιλογή 
του ΠΑΣΟΚ, μια επιλογή μακράς πνοής και με
γάλων οριζόντων.

»Η θεωρία των αναλώσιμων πρωθυπουργών 
είναι μια επικίνδυνη θεωρία, γιατί παραπέμπει 
στο αναλώσιμο ΠΑΣΟΚ.

»Ομως, ας το καταλάβουν όλοι, ότι ο Κώστας 
Σημίτης δεν είναι Τζανετάκης, δεν είναι πολιτι
κός και πρωθυπουργός μιας χρήσεως. Είναι ένας 
πολιτικός με διαδρομή και με ουσιαστικές ανα
φορές μέσα στον κοινωνικό και πολιτικό χώρο, 
που καλύπτει το ΠΑΣΟΚ. Γ Γ αυτό ο Κώστας Ση
μίτης είναι πρωθυπουργός της χώρας με καθολι

κή αποδοχή και αμέριστη υποστήριξη όλου του 
ΠΑΣΟΚ».

Απέκρουσε το επιχείρημα ότι το κόμμα υπονό
μευσε την κυβέρνηση:

«Είναι αλήθεια ότι ορισμένα 
στελέχη άσκησαν κριτική πολ
λές φορές υπερβολική και άδι
κη. Αλλά σε καμιά περίπτωση 
δεν υπονομεύτηκε η κυβερνητι
κή προσπάθεια και οι μεγάλες 
πρωτοβουλίες της. Ποτέ το 
Εκτελεστικό Γραφείο ως όργα
νο δεν σταμάτησε, δεν μπλοκά- 
ρισε την κυβέρνηση. Πάντα στή
ριζε τις μεγάλες επιλογές της 
κυρβένησης».

Διατύπωσε, με προσωπικές 
αναφορές στους δύο μονομά
χους, την πρόταση του, η οποία 
ευνοούσε εμφανώς τον Ακη 
Τ σοχατζόπουλο:

«Να προχωρήσετε στη λυτρω
τική πράξη της ανάδειξης και 
της κατοχύρωσής σας σε ένα δί
δυμο με πολλαπλασιαστική δύ
ναμη. Σε ένα δίδυμο που μπορεί 
να εγγυηθεί και την ενότητα και 
τη νίκη και την προοπτική του 
ΠΑΣΟΚ. Εσύ αγαπητέ Κώστα 
ως πρωθυπουργός της χώρας 
και εσύ αγαπητέ Ακη ως πρόε
δρος του Κινήματος».

Και κατέληξε με μια έκκληση 
προς τον πρωθυπουργό:

«Σήμερα Κώστα Σημίτη εί
ναι η δική σου στιγμή. Αν κάνεις 
και εσύ εδώ και τώρα ένα μικρό

βήμα, μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, εσύ και ο 
Ακης, εμείς και όλοι μας, όλο το ΠΑΣΟΚ. Ενα 
μεγάλο άλμα».

Για α γγελίες  με έντονα γράμματα
& α γγελίες  σε ΠΛΑΙΣΙΟ 

χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές σας κάρτες!
D IN E R S , Ε Θ Ν Ο Κ Α Ρ Τ Α , M A S T E R C A R D  
Ε Μ Π Ο Ρ Ο Κ Α Ρ Τ Α , & Ο Λ Ε Σ  Τ ΙΣ  VISA

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ..

Σαββατοκύριακο στο Εξωτερικό σε Τιμές... Εσωτερικού

K V T 7P C *

CY PRU SA IRW A Y S

Α νακαλύψ τε την. Θα σας Ε κπλήξε ι

Αυτό το Σαββατοκύριακο ειδικά πακέτα εκδρομών.
Για πληροφορίες: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,  Γραφ. Αθηνών, Βου-κουρεστίου 36, Τηλ: Φαξ:



Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Εγώ δεν θα είμαι πρωθυπουργός εν 
ομηρεία. Παίρνω το ρίσκο εν πλήρει 
συνειδήσει». Αυτή η φράση-κλειδί, 

την οποία είπε ο Κώστας Σημίτης στους 
πολύ στενούς συνεργάτες του πριν από μία 
εβδομάδα ακριβώς, δείχνει πόσο 
αποφασισμένος ήταν να τα παίξει «όλα για 
όλα» στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Κι αυτό έκανε. Πήρε το ρίσκο της νίκης -ή της 
ήττας- «εν πλήρει συνειδήσει» και μέχρι την τε
λευταία στιγμή δεν κάμφθηκε από κανενός εί
δους πίεση. Ούτε και όταν πληροφορήθηκε από 
«έγκυρες πηγές» τη συμφωνία που λέγεται ότι 
έγινε ανάμεσα στον Ακη Τσοχατξό πουλο και 
τον Γεράσιμο Αρσένη για τη διανομή της εξου
σίας, οΰτε και όταν ο Κώστας Λαλιώτης τον 
άφησε να καταλάβει ότι δεν θα τον υποστηρί
ξει.

Ας δούμε όμως το χρονικό των γεγονότων 
που σημάδεψαν τη συμπεριφορά του πολίτικου 
από το πρωί της περασμένης Δευτέρας μέχρι 
και χθες το απόγευμα, λίγο πριν από την ανα
κοίνωση των αποτελεσμάτων της κάλπης που 
θα αναδείκνυαν το νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Δευτέρα πρωί, Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυ
πουργός παραδίδει στους πολΰ στενούς συνερ
γάτες του το ολοκληρωμένο κείμενο της ομιλίας 
που θα έκανε κατά την έναρξη του συνεδρίου 
του ΠΑΣΟΚ. Είχε δεχτεί εισηγήσεις και κά
ποια σημειώματά τους τις προηγούμενες ημέ
ρες, αλλά την ομιλία του την έγραψε ο ίδιος το 
προηγούμενο βράδυ, όπως αναφέρουν οι πλη
ροφορίες μας (θυμίζουμε ότι ήδη είχε γίνει 
γνωστός ο θάνατος του Ανδρέα Παπανδρέου).

«Αιχμηρή ομιΒία»
Οι συνεργάτες του επισήμαναν στον Κώστα 

Σημίτη ότι «ήταν μια ομιλία με πολλά αιχμηρά 
σημεία», αλλά συμφώνησαν με τη λογική του. 
Ενας του έθεσε και το εξής ερώτημα: «Μήπως 
δεν θα έπρεπε να είστε τόσο απόλυτος και σα
φής στο ότι θα παραιτηθείτε από την πρωθυ
πουργία εφ’ όσον δεν εκλεγείτε;» Ο πρωθυ
πουργός όμως του έδωσε την απάντηση: «Εγώ 
πρωθυπουργός εν ομηρεία δεν μπορώ να είμαι 
και να περιμένω την έγκριση των κομματικών 
οργάνων για να διορίσω ακόμη κι ένα απλό μέ
λος Δ.Σ. οργανισμού. Ανέχθηκα αυτή την κατά
σταση επί έξι μήνες. Δεν θα συνεχίσω να το κά
νω. Αναλαμβάνω το ρίσκο εν πλήρει συνειδή- 
σει. Εγώ πήρα τις αποφάσεις μου, ας τις πά
ρουν και οι σύνεδροι».

Ο Κώστας Σημίτης στην ίδια σύσκεψη ζήτη
σε από τους συνεργάτες του δύο πράγματα:
★  Πρώτον, μέχρι την ώρα που θα μιλήσει, να 
μη «διαρρεύσουν» κανένα απόσπασμα του κει
μένου της ομιλίας του, στο οποίο, ας σημειωθεί, 
«δεν άλλαξε ούτε μια λέξη» μέχρι την Πέμπτη.
★  Και, δεύτερον, να κάνουν σαφές προς κάθε 
ενδιαφερόμενο ότι ο πρωθυπουργός δεν θα κά
νει καμία επαφή: «Δεν συνομιλώ με κανέναν, 
διότι δεν βλέπω να υπάρχει ειδικός λόγος, τις 
απόψεις μου τις ξέρουν», είπε. Ακόμη εξήγησε 
ότι οι επαφές οδηγούν σε διαβουλεύσεις και 
διαπραγματεύσεις - δηλαδή σε παρασκηνιακές 
διαδικασίες, τις οποίες πάντοτε αποστρεφόταν.

Συνάντηση με ΛαΑιώτη
Τετάρτη βράδυ, παραμονή συνεδρίου (26/6).

Ο Κώστας Σημίτης, τελικά, κάνει μια επαφή. 
Προσκαλεί στο σπίτι του τον Κώστα Λαλιώτη. 
Το περιβάλλον του υποστηρίζει ότι πήρε αυτή 
την πρωτοβουλία, διότι διάφορα στελέχη τού εί
χαν μεταφέρει κάποια παράπονα του Κώστα 
Λαλιώτη ότι τον είχε κρατήσει σε απόσταση τον 
τελευταίο καιρό. Δεν συνέβαινε αυτό, όμως,

Κ. Σ Η Μ ΙΤ Η Σ : Από τη στιγμή που είπε «αναλαμβάνω το ρίσκο 
εν πλήρει συνειδήσει», έμεινε σταθερός στην απόφασή του

7 ημέρες πίεζαν 
αλλ αυιος ιίποια...
Θερμή 
υποδοχή 
και για 
τους δύο

Χαμογελαστοί έφτασαν 
στο χώρο του συνεδρίου, 
χθες, οι δύο υποψήφιοι για 
τη θέση του νέου προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ. Πρώτος -και 
πιο εκδηλωτικός ως συνή
θως- ο Ακης Τσοχατξόπου- 
λος. Εφτασε γύρω στις 11 το 
πρωί και ευδιάθετος χα ιρε
τούσε τους συνέδρους. Εκα
νε και δήλωση: «Το συνέ
δριο ήταν μεγαλειώδες και 
το ΠΑΣΟΚ από αύριο θα 
βρίσκεται σε διάταξη μάχης 
με μεγάλη ευθύνη απέναντι 
στα προβλήματα του λαού».

Πήγε να ψηφίσει, αλλά 
υπήρχε πρόβλημα με τα ψη
φοδέλτια -δεν είχαν φτάσει 
ακόμη- και συνέχισε τη βόλ
τα του. Οι σύνεδροι, γενι
κώς, τον αντιμετώπιζαν θερ
μά -πήγαιναν, τον χαιρετού
σαν, του έλεγαν «με τη νί
κη», του εξέφραζαν, όμως, 
και την αγωνία τους για  το 
αύριο του ΠΑΣΟΚ. «Μην 
ανησυχείτε», «άλα θα πάνε 
καλά», απαντούσε.

Γύρω στις 12.30 επέστρε
ψε στο εκλογικό τμήμα 
«28», στο οποίο ψήφιζε και 
αφού χαιρέτισε τους συνέ
δρους που περίμεναν στην 
ουρά, προηγήθηκε και έριξε 
την ψήφο του στην κάλπη. 
Μπροστά στο εκλογικό τμή
μα συνάντησε και τον πρώ
ην γενικό γραμματέα Αθλη
τισμού Γ. Βασιλακάπουλο: 
«Να πάμε καμιά μέρα για 
μπάσκετ», του είπε. «Αντέ
χω ακόμη».

Ο Ακης Τσοχατζόπουλος 
πέρασε και από την αίθου
σα των δημοσιογράφων. 
Δεν θέλησε να μιλήσει για 
τις εκλογές -το μόνο που εί
πε ήταν «κάνει ζέστη, πάμε 
για μπάνιο».

Τετ α τετ ήρθε και με τον 
Γιάννη Χαραλαμπάπουλο.
Απομακρύνθηκαν οι δυο 
τους για  λίγο και η μόνη 
φράση του που ακούστηκε,

Πηγαδάκια και αναμονή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας 
για τους συνέδρους και πολλά μέλη του ΠΑΣΟΚ

ήταν «Γιάννη, τώρα πρέπει 
να οργανωθούμε...».

Ο Κώστας Σημίτης έφτα
σε στο χώρο του συνεδρίου 
γύρω στη 1.30 το μεσημέρι. 
Πήγε κατευθείαν να ψηφί- 

•σει στο «24» εκλογικό τμή
μα. Αν και οι σύνεδροι που 
στέκονταν στην ουρά τον 
παρότρυναν να προηγηθεί, 
δεν δέχθηκε και ακολούθη
σε τη σειρά. «Θέλω να δω 
πώς γίνεται η διαδικασία», 
τους απαντούσε χαμογελα
στός.

Οση ώρα περίμενε, τον 
πλησίαζαν διάφοροι για να 
του πουν «μαζί μπροστά», 
«και πρωθυπουργός και 
πρόεδρος», «είμαστε σίγου
ροι άτι θα νικήσεις».

Ανάμεσά τους και δύο 
γνώριμα πρόσωπα. Ο Γιώρ- 
γος Ρωμαίος, ο οποίος του 
ευχήθηκε «καλή επιτυχία» 
και ο Αλέξης Ράσιος -γνω
στός ως «καπετάν Υψηλά-

ντης» απο τα χρονιά του 
ΕΛΑΣ. «Είσαι η ελπίδα 
μας», τού είπε και τον αγκά
λιασε συγκινη μένος.

Μια άλλη ηρωίδα της 
Εθνικής Αντίστασης, -η Τι- 
τίκα Παναγιωτίδου Γκελ- 
ντή, τον περίμενε στο γρα
φείο του. «Το ΠΑΣΟΚ είναι 
ένα κίνημα ζωντανό, με τις 
ανησυχίες του», είπε στην 
«Ε». «Εγώ στηρίζω τον Κώ
στα Σημίτη, γιατί έχει δοκι
μαστεί σε όλα τα μεγάλα γε
γονότα της ιστορικής και 
ματωμένης διαδρομής της 
πατρίδας μας. Ο πατέρας 
τσυ ήταν στο βουνό -το ίδιο 
και η μητέρα του. Με τον 
Σημίτη ηγέτη μας ποτέ ξανά 
η δεξιά δεν θα ξανάρθει 
στην εξουσία. Αυτή είναι η 
παρακαταθήκη που αφή
νουμε στους νέους μας, “μη 
σκοτώνετε το όνειρό μας”».

X. ΚΟΡ.

και ήθελε να του πει ο ίδιος ότι τίποτα δεν άλ
λαξε και πάντα τρέφει στο πρόσωπό του εκτί
μηση και αναγνωρίζει τα όσα προσέφερε στο 
ΠΑΣΟΚ. Οταν συναντήθηκαν, του είπε και για 
τη στάση που θα κρατήσει στο συνέδριο. Ο Κώ
στας Λαλιώτης επισήμανε το ρίσκο αυτής της 
στάσης -«δεν υπάρχει σαφής πλειοψηφία» υπο

στήριξε- και προσπάθησε μάταια να τον μετα
πείθει. Στη συνέχεια είπε ότι και ο ίδιος δεν 
πρόκειται να κάνει πίσω. Θα υποστηρίξει τις 
γνωστές του θέσεις στο συνέδριο (πρόεδρος ο 
Ακης Τσοχατζόπουλος και πρωθυπουργός ο 
Κώστας Σημίτης).

Η συζήτηση κράτησε δυόμισι ώρες, χωρίς να

καμφθεί η μία ή η άλλη πλευρά, και οι δύο άν- 
δρες χώρισαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Πέμπτη πρωί, ημέρα έναρξης του συνεδρίου
(27/6). Ο Κώστας Σημίτης, ο οποίος είχε ενημε
ρωθεί άπό την Κυριακή ότι ο Ακης Τσοχατζό
πουλος και ο Μάκης Αρσένης είχαν καταλήξει 
σε συμφωνία - ο δεύτερος να υποστηρίξει τον 
πρώτο στην εκλογή του ως προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ και ο δεύτερος να τον υποστηρίξει 
στην πρωθυπουργία μετά την παραίτηση του 
Κώστα Σημίτη - δεν υποκύπτει στις τελευταίες 
συστάσεις που δέχεται «να μην είναι τόσο από
λυτος». «Εγώ θα πω αυτά που έχω αποφασίσει 
να πω», λέει. «Δεν μ ’ ενδιαφέρει τι έχουν απο
φασίσει οι άλλοι. Εκείνοι θα εκτεθούν. Εγώ 
ήμουν ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή».

Πέμπτη βράδυ, μετά την ομιλία του Κ. Ση
μίτη στο συνέδριο: Και ο πρωθυπουργός και οι 
σύμβουλοι και στενοί συνεργάτες του δηλώνουν 
ικανοποιημένοι από την απήχηση που είχε ο λό
γος του. Αναφέρονται και στα «ου» και «αί
σχος» που ακούστηκαν από τμήματα της δεξιάς 
πτέρυγας της αίθουσας του συνεδρίου. Κάποιος 
από τους συνεργάτες τού Κ. Σημίτη αναρωτιέ
ται μήπως εκείνο το «περί γελοιοποίησης της 
κομματικής λειτουργίας», που προκάλεσε και 
τις πρώτες αντιδράσεις, θα μπορούσε να μην ει
πωθεί έτσι, αλλά «πιο κομψά». «Και Ευαγγέλιο 
να διάβαζα, θα υπήρχαν τέτοιες αντιδράσεις», 
απαντάει ο πρωθυπουργός.

Παρασκευή, δεύτερη μέρα του συνεδρίου 
(28/6). Είναι η μέρα της ομιλίας του Ακη Τσο- 
χατζόπουλου. Ο Κ. Σημίτης τον ακούει και σε 
κάποια σημεία τον χειροκροτάει κιόλας. Ο ι συ
νεργάτες του κάνουν διάφορα σχόλια, ο ίδιος 
κανένα. Ούτε κι αυτό το βράδυ κάνει κάποια 
επαφή -πηγαίνει στο σπίτι του και τρώει με τη 
σύζυγό του Δάφνη και την κόρη του Μαριλένα.

«Η κάΑπη θα δείξει»
Σάββατο, τρίτη μέρα του συνεδρίου (29/6). 

Από το πρωί το κλίμα έχει αλλάξει υπέρ της 
«σημιτικής» πλευράς στους διαδρόμους του 
Ολυμπιακού Σταδίου. Ο πρωθυπουργός ακούει 
την ομιλία της Βάσως Παπανδρέου και του Στέ
φανου Τζουμάκα και αποχωρεί από την αίθου
σα. Τον ακολουθεί και η Βάσω. Ανεβαίνει στο 
δεύτερο όροφο - στα γραφεία που παραχωρή- 
θηκαν στο επιτελείο του - και κάνει μια μικρή 
σύσκεψη με τους συνεργάτες του. «Πάμε πολύ 
καλά, πρόεδρε, πρέπει να προηγούμαστε». «Η 
κάλπη θα δείξει», τους απαντά. «Δεν τελείωσε 
η μάχη ακόμη».

Σάββατο, βράδυ. Η αδρεναλίνη ανεβοκατε- 
βαίνει μέσα και έξω από την αίθουσα του συνε
δρίου. Η γνωστή ομιλία του Κώστα Λαλιώτη την 
πάει στα ύψη. Το περιβάλλον του πρωθυπουρ
γού δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του στις «οφ δι 
ρέκορντ» συζητήσεις μας, αλλά επιμένει στη νί
κη, χωρίς αυτή τη φορά να δίνει ποσοστά. Ο 
ίδιος ο Κώστας Σημίτης και πάλι δεν λέει κου
βέντα - φεύγει γύρω στις 11.30 για το σπίτι του.

Κυριακή μεσημέρι. Ο πρωθυπουργός φτάνει 
στο χώρο του συνεδρίου γύρω στη 1.30, ψηφί
ζει, κάνει μια μικρή σύσκεψη με τον Κώστα 
Σκανδαλίδη για τα προβλήματα που έχουν πα
ρουσιαστεί την εκλογική διαδικασία (λείπουν 
ψηφοδέλτια κ.ά.) και στις 3 φεύγει για το σπίτι 
του. Και πάλι οι στενοί συνεργάτες του του λέ
νε ότι η νίκη είναι βέβαιη και πάλι ο ίδιος δεν 
μιλάει.

«Ηταν ήρεμος και ψύχραιμος όλες αυτές τις 
μέρες, διότι είχε πάρει τις αποφάσεις του και 
ήταν έτοιμος για όλα», είπε στην «Ε» ένας από 
τους συμβούλους του. Και αυτό μου θύμισε 
εκείνο που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. 
Οτι στις μεγάλες αποφάσεις είσαι μόνος.


