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Κύκλος 
μυστηρίου 
στη νήσο 
Στρογγυλή
ΔΕΚΑΛΕΣ ερωτηματικά που χρειάζο
νται απάντηση, προκύπτουν μετά το δή
θεν επεισόδιο που συνέβη χθες στη νησί
δα Στρογγυλή, κοντά στο Καστελλόριζο. 
Ο «άγνωστος» που ανέβηκε στο νησί το 
πρωί, δεν «υφίστατο» το βράδυ. Σελ. 16

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Για 2 μήνες 
όλα πιο φθηνά

|  ΕΠΙΣΗΜΗ  πρεμιέρα σήμερα για  τις 
θερινές εκπτώσεις, που θα διαρκέσουν 
μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Σελ. 20

EURO 96

Οι Γερμανοί 
ξανάρθαν...

ΣΗΜΙΤΗΣ_______ 53.6%
ΤΣ0ΧΑΤΖ0Π0ΥΑ0Σ 46.4%

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε: ο 
Κ. Σημίτης είναι από  χθες ο νέος πρόεδρος του 
Π Α ΣΟ Κ , δ ιά δ ο χο ς  του Α. Π απανδρέου . Με 
την οριακή, π άντω ς, πλειοψ ηφ ία  - του 53,6% 
έναντι 46,4% του Α. Τ σοχατζόπουλου, κα ι α 
φού κυριάρχησαν τα  διλήμματα που  έθεσε το 
«γκουβέρνο». Κ α τό π ιν  αυτώ ν κα ι π α ρ ά  τ ις  
περί του αντιθέτου «κορόνες», η ενότητα βγαί
νει μάλλον με... «δύο ταχύτητες»... Σελ. 7,8-9
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Μ1ΚΗ
Η άποψη

Η  Ζ Ω Η  συνεχίζεται, και 
το ΠΑΣΟΚ δοκιμάζεται. Το 4ο 
Συνέδριο του Κινήματος ανέδει- 
ξε ως πρόεδρό του τον σημερι
νό πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη. 
Στις εργασίες του Συνεδρίου 
συγκρούστηκαν δύο τάσεις: το 
ιστορικό και συγκινησιακό 
ΠΑΣΟΚ και το «άλλο» π α ς ο κ  που 
βρήκε το ζωτικό του χώρο. Δεν 
θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, 
γιατί μια διαφορετική απόφαση, 
μια διαφορετική πλειοψηφία θα 
ήταν αντι-ιστορική. Και τούτο 
γιατί από εποχής Παπανδρέου, 
πολλοί ήταν αυτοί που εκπρο
σωπούσαν και αντιπροσώπευ
σαν τον Αντι-Ανδρεϊσμό μέσα 
στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ 
που έχει την πλειοψηφία από 
χθες - αυτήν που ανέδειξε τον 
Κ. Σημίτη ως πρόεδρο - είναι το 
Αντι-Ανδρεϊκό (παρά τις ιαχές 
•ζεις εσύ μας οδηγείς»). Αυτό 
δεν έγινε ούτε χθες, ούτε προ
χθές. Προϋπήρξε και συνυπήρξε 
με τον ιδρυτή του.

Η  ΑΠ Ο ΥΣΙΑ  του Παπαν
δρέου επέδρασε καταλυτικά 
και απελευθέρωσε όλες εκείνες 
τις ενιστάμενες - από χρόνια - 
δυνάμεις, να διατυπώσουν μιαν 
άποψη συμπυκνωμένη στο πρό
σωπο του Κ. Σημίτη. Ο Κ. Σημί
της είναι η πλειοψηφούσα άπο
ψη στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς ακόμη να 
ξέρουμε ποιο Κίνημα θα διαμορ
φωθεί από τούδε και εις το ε
ξής. Η χαρισματική προσωπικό
τητα του ιδρυτή του Κινήματος 
κυοφορούσε από το ‘7 4  τους 
•άλλους» πόλους έλξης - και 
αυτή η εγκυμοσύνη κράτησε 22 
περίπου χρόνια.

ΤΟ  ΠΑΣΟΚ έφτιαχνε για 
22 χρόνια την απέναντι όχθη. Η 
ύπαρξή της αποκαλύφθηκε πε
ρίτρανα χθες. Εάν το απέναντι 
ΠΑΣΟΚ είναι το μετα-ΠΑΣΟΚ μό
νο ο χρόνος θα δείξει. Εμείς 
βλέπουμε το «άλλο» ΠΑΣΟΚ. Πά
ντως και οι της μιας και οι της 
άλλης όχθης είναι γνήσια τέκνα 
του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι μεν 
με την αγάπη τους, το σεβασμό 
τους και την επιθυμία τους για 
συνέχεια μιας πολιτικής παρά
δοσης, οι δε με το πείσμα τους 
για ένα μετα-Ανδρείκό Κίνημα 
που θα αποκαταστήσει την πα
ράδοση με όλα τα θετικά και 
αρνητικά της- Το ΠΑΣΟΚ ήταν 
κάποτε η μεγαλοφυΐα του 
Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα εί
ναι μια άποψη του Σημίτη. Αυτά 
είναι τα σημερινά δεδομένα του 
Κινήματος.

Εν ολίγοις...
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Λιστομαχίες» στην 
Κ.Ε. του Κινήματος. Ολα τα ονό
ματα που «κατέβηκαν» για  να ε
πανδρώσουν την Κ.Ε. Οι τοποθε
τήσεις των διάφορων συνέδρων

(σελ. 10-11)

ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ των Σημί
τη, Τσοχατζόπουλου, Σκανδαλίδη 

(σελ. 12-13)

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ του Σαββάτου από 
τον Κ. Λαλιώτη, Γερ. Αρσένη, Απ. 
Κακλαμάνη και Γ. Παπανδρέου

(σελ. 14-15)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: Πρεμιέρα σήμερα 
για  τ ις  θερινές εκπτώσεις που θα 
διαρκέσουν έως και την 31 Αύγου
στου

(σελ. 20)

ΑΝΕΡΓΙΑ: Σταδιακή αύξηση ως το 
2000 σύμφωνα με εκτιμήσεις του 
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Η 
έλλειψη πολιτικής και στόχων και 
οι χαμηλοί ρυθμοί οικονομικής α 
νάπτυξης είναι μερικά από τα προ
βλήματα της απασχόλησης (σελ. 29)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Τα... βάσανα τελείω
σαν για την πλειοψηφία των υπο
ψηφίων. Ορισμένοι συνεχίζουν και 
αυτή την εβδομάδα με τα «ειδικά» 
μαθήματα (σελ. 41)

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ: Στο σκοτάδι οι έ
ρευνες της αστυνομίας για την εν 
ψυχρώ δολοφονία νεαρού περ ί
πτερά (σελ. 42)

ΑΠΑΓΩΓΗ: Η πρώην σύζυγος, με 
τη βοήθεια των αμερικανικών προ
ξενικών αρχών, «απήγαγαν» τις

κόρες του, καταγγέλλει ο τραγικός 
πατέρας (σελ. 42)

ΕΚΡΗΞΗ: Σε ναρκοπέδιο έπεσαν 
λαθρομετανάστες επιχειρώντας να 
περάσουν τα ελληνοτουρκικά σύ
νορα. Τέσσερις σκοτώθηκαν, ένας 
τραυματίστηκε (σελ. 43)

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Οι μισοί άνδρες 
δεν γνωρίζουν ποια είναι η φυσιο
λογική λειτουργία των γεννητικών 
τους οργάνων. Α π’ όσους έχουν 
πρόβλημα, μόνο το 0,6% καταφεύ
γει στο γιατρό (σελ. 43)

ΔΙΕΦΝΗ
ΠΑΛΕ: Η αντιπρόεδρος της Σερβι- 
κής Δημοκρατίας της Βοσνίας, 
Μ πιλιάνα Πλάβτσιτς ανέλαβε τα 
καθήκοντα του προέδρου Κάρα- 
τζιτς μέχρι τη διεξαγωγή των εκλο
γών (σελ. 18)

ΑΓΚΥΡΑ: Η παροχή ψήφου εμπι
στοσύνης στην κυβέρνηση του 
Ερμπακάν δεν είναι δεδομένη. Ολα 
θα κριθούν την Κυριακή (σελ. 19)

ΤΙΡΑΝΑ: Ο Αλεξάντερ Μέξι προ- 
τάθηκε εκ νέου για τη θέση του 
πρωθυπουργού της Αλβανίας. Η ε
κλογή του θεωρείται βέβαιη

(σελ. 19)

ΤΕΧΝΕ1
ΗΡΩΑΕΙΟ: Ο Ιάπωνας συνθέτης 
Ρουίσι Σακαμότο θα παρουσιάσει 
στο αθηναϊκό κοινό το κινηματο
γραφικό του έργο. Η μουσική από 
τις ταινίες: «Μικρός Βούδας», 
«Τσάι στη Σαχάρα» και θα δώσει 
ανάγλυφα τις εικόνες του σινεμά · 
Στο Παναθηναϊκό στάδιο η ροκ 
γιορτή ξεκινάει σήμερα με τους Ν. 
Μ πόουι, Λ. Ρ ιντ, Ε. Κοστέλο, 
Ατραξιόνς (σελ. 33)

Ελεγχος...
Απαραίτητη η 

διασταύρωση των 
προσωπικών 

στοιχείων των 
συνέδρων, λίγο 

πριν πλησιάσουν 
την κάλπη. Με την 

αστυνομική και 
κομματική 

ταυτότητα στο 
χέρι. Και με το 

μυαλό στην 
ενότητα του 

ΠΑΣΟΚ.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΕΛΦΩΝ: Φιλοξενεί την έκθεση 
φωτογραφίας που φέρει τον τίτλο 
«Μύθος και τοπία». Εννέα καλλι
τέχνες συμμετέχουν με τ ις  δημι
ουργίες τους στη φετινή συνάντη
ση φωτογραφίας · Ο Γκόραν 
Μπρέγκοβιτς και οι «τσιγγάνικες 
τρομπέτες» του θα βρίσκονται σή
μερα στο θέατρο Βράχων Μελίνα 
Μερκούρη (σελ. 34-35)

ΜΥΛΟΣ: Πρεμιέρα της σπαρταρι
στής κωμωδίας «το σώσε» στο θέα
τρο «Αθήναιον» (σελ. 36-
37)

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΜΙΑ από τ ις  καλύτερες ταινίες 
των τελευταίων χρόνων. «Μαθή
ματα πιάνου» από την άγνωστή 
μας κινηματογραφικά Νέα Ζηλαν
δία. Βραβευμένη τα ινία  με τρία 
Οσκαρ

(σελ. 39)

Ο ΚΑΙΡΟΣ

34° Κελσίου
Σε όλη τη χώρα υπάρχει αρχικά σχε

δόν α ίθριος καιρός. Το απόγευμα, ό
μως, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρω
τικά θα συννεφιάσει τοπικά και υπάρ
χει πιθανότητα στα βορειοανατολικά 
να εκδηλωθούν σποραδικές βροχές ή 
καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται 
στα βόρεια από 15 έως 32 βαθμούς, στα 
υπόλοιπα  ηπειρωτικά από 17 έως 34 
και στα νησιά από 20 έως 30 βαθμούς 
Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπι

κές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμο
κρασία στην Αθήνα κυμαίνεται από 21 
έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαι

ρες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι 
πνέουν βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι 
μέτριοι. Η θερμοκρασία στην πόλη κυ
μαίνεται από 19 έως 32 βαθμούς Κελ
σίου.

Ί Ν Ι Κ Η
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Χαλκοκονδύλη 9 Τ.Τ. 106 77 
Τηλ. Κέντρο:

ΡΑΧ:
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Μετέωρο βήμα... χειραχρέτψψ

§

ΤΟ 40 ΣΥΝΕΔΡΙΟ του
ΠΑΣΟΚ πήρε δημοκρατικά τις 
αποφάσεις του. Νέος πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ, που θα ανοίξει το κεφάλαιο 

της μετα-Ανδρεϊκης εποχής, 
είναι απο χθες ο Κ. Σημίτης. Ο 
Ακης Τσοχατζόπουλος έχασε 
και αυτή τη μάχη. Αν και,

-  προσωπικά τουλάχιστον, 
[ ^ * 1  έπαιξε γερά, με αξιοπρέπεια, 

πίστεψε αυτή τη φορά στη 
νίκη του! Συνοδευόμενος 
μέχρι την κάλπη, και από ένα 
σημαντικό κομμάτι του 

__ «ιστορικού ΠΑΣΟΚ», που 
Γ*-ν*"ι καθυστερούσαν, έστω,
^ \ )  αποφάσισε να κάνει αισθητή 

την παρουσία του στο 
Συνέδριο, όχι μόνο στο όνομα του 
ιδρυτή, αλλά και με το βλέμμα 
στραμμένο στο μέλλον.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΒΗ

ΤΟ ΟΡΙΑΚΟ αποτέλεσμα για 
τον Κ. Σημίτη, και το καθόλου 
ευκαταφρόνητο ποσοστό του 47%, για 
το μπλοκ των «ιστορικών στελεχών», 
σίγουρα προδιαγράφουν ένα σύνθετο 
σκηνικό για την «επόμενη μέρα». Το 
ΠΑΣΟΚ βγήκε από αυτό το Συνέδριο 
με μια μάλλον οριακή ενότητα. Οχι 
γιατί κέρδισε ο ένας και έχασε ο άλλος. 
Ούτε γιατί επικράτησαν τα 
διλήμματα, που από μία ορισμένη 
άποψη έριξαν βαριά τη σκιά τους στο 
σώμα του Συνεδρίου. Δεν είναι η 
πρώτη φορά που σπρώχνεται το 
«κάρο» της ιστορίας με μεθοδεύσεις, ή 
και μηχανισμούς. Η ενότητα... 
«κόντυνε», η ενότητα 
«τραυματίστηκε», γιατί απλούστατα,

όπως σοφά προειδοποίησε ο Κ. 
Λαλιώτης, έρχονται στιγμές που οι 
μεγάλες αποφάσεις δεν κρέμονται από 
συγκυριακές πλειοψηφίες του 50 συν 
κάτι. Και το ΠΑΣΟΚ γύρισε αυτή τη 
«νέα σελίδα» με τρόπο που αφήνει 
«υπόλοιπα» και εγείρει ερωτηματικά 
για το μέλλον.

ΗΤΑΝ, λοιπόν, αυτό το 
ιστορικό και πρωτόγνωρο Συνέδριο, 
ένα «πρώτο βήμα χειραφέτησης» από 
τον ιδρυτή, πλην όμως ένα βήμα 
μετέωρο. Μια ορισμένη ιδεολογική 
τάση κέρδισε μία οργανωτική νίκη με 
τη σαφή στόχευση να κερδίσει μαζικά 
και το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί; Το ΠΑΣΟΚ, 
ως πολιτικό και κοινωνικό μόρφωμα 
το θέλει; Μένει να αποδειχθεί. Το 
πραγματικό παιχνίδι μόλις τώρα 
αρχίζει.

ΚΩΣΤΑΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ
Τον ονόμασαν κάποτε «θείο 
βρέφος». Ομως το «βρέφος» 
απέδειξε ότι διαθέτει 
ταυτόχρονα εφηβικό 
ενθουσιασμό και σοφία 
πολύπειρου.
Ηγετική και ενωτική η 
παρέμβασή του. Για την 
ακρίβεια: Ηταν ηγετική, 
ακριβώς επειδή ήταν 
ενωτική. Αυτό που κάποιοι 
δεν (;) κατάλαβαν...

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΗΣ
Συνεπής στην επιλογή του 
συλλογικού ΠΑΣΟΚ. Ενας 
υπουργός Εθνικής Αμυνας 
κατανοεί πολύ καλά ότι ο 
πόλεμος δεν κερδίζεται, 
όταν ο (κάθε) 
αρχιστράτηγος στηρίζεται 
στο δικό του, μόνο, Σώμα...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Συγκλονιστικός, από την αρχή 
μέχρι το τέλος του Συνεδρίου. 
Ευαισθητοποιούσε για την 
ενόητα του ΠΑΣΟΚ τους 
άλλους, ακόμη κι όταν έχανε - 
λόγω του πάθους του αυτού - 
τις δικές του αισθήσεις...

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Την ώρα που κατεδαφίζει το 
εκπαιδευτικό σύστημα του 
παππού του
(«φλερτάροντας» με την 
ιδέα των ιδιωτικών ΑΕΙ), 
παραδίδει και το κόμμα του 
πατέρα του στον 
«ορκισμένο» εχθρό του. 
Ολες οι δυναστείες 
τελειώνουν στην τρίτη τους 
γενιά.

Ενωμένοι...
Και ο Κώστας Σημίτης 

και ο Ακης 
Τσοχατζόπουλος, 
χειροκροτήθηκαν 
θερμότατα από το 

σύνολο των συνέδρων 
μετά την ανακοίνωση 

του αποτελέσματος της 
ψηφοφορίας. Το 4ο 

Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ 
δεν μπορούσε παρά να 
είναι γιορτή ενότητας.

Και σε αυτό συνέβαλε τα 
μέγιστα η μεγαθυμία, η 

καρτερικότητα και η 
σύνεση του Ακη 

Τσοχατζόπουλου. Το 
χαμόγελό του αποτελεί 

το μήνυμα προς τους 
συνέδρους, προς την 

ελληνική κοινωνία. Οτι 
δεν υπάρχουν νικητές 

και ηττημένοι. Οτι η 
Ελλάδα προηγείται των 

θεμιτών προσωπικών 
φιλοδοξιών.

Τα πρώτα σχόλια, 
μετά από την εκλογή

Λ ΙΓΗ  ΩΡΑ - λ ίγα  λεπτά της ώρας, για την ακρί
β ε ια -μ ε τ ά  από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
της ψ ηφ οφ ορ ίας  για την ανάδειξη  προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ, η ΝΙΚΗ κατέγραψε τις πρώτες αντιδράσεις, 
τα πρώ τα σ χόλ ια  γνω στώ ν σ τελεχώ ν του ΠΑΣΟΚ. 
Είπαν:

Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  Π ΕΠ Ο Ν Η Σ
υπουργός Υγείας, 
βουλευτής Α ’ Αθηνών

«ΕΠ ΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να αποδειχθεί ότι το Συνέδριο 
ανέδειξε πρόεδρο και όχι νικητή»

ΓΙΩ Ρ ΓΟ Σ  Α Δ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
βουλευτής Λάρισας, 

τ. υφυπουργός

1■

«ΓΙΑ ΜΙΑ ακόμη φορά αποδείχθηκε, σε αυτό το Συ
νέδριο, πόσο μεγάλο και δημοκρατικό κόμμα είναι το 
ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλείο  της Δ η
μοκρατίας. Το Συνέδριο ήταν μία  παρένθεση. Ξεκι
νάμε όλοι, για μ ια  νέα αρχή. Ολοι μαζί, για την επ ι
κράτηση του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1997. Δ εν υ
πάρχει δ ιχασμένο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μ ια  πλειοψηφία. 
Και η αρχή της Δημοκρατίας ε ίνα ι ότι η μειοψ ηφία  
πειθαρχεί στην πλειοψηφία. Ετσι λειτουργούν τα δη
μοκρατικά κόμματα. Ετσι πρέπει να σκέφτονται όλα  
τα στελέχη  του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ε ίνα ι ένα, μ ια  
πρέπει να είναι και η πορεία μας».

Χ Ρ Η Σ ΤΟ Σ  Π Ρ Ω ΤΟ Π Π Α Π Α Σ
πρόεδρος 
της ΓΣΕΕ

«Η ΤΑ Ν  ένα απόλυτα δημοκρατικό Συνέδριο. Θα 
έλεγα, ένα  μάθημα Δημοκρατίας για την ελληνική  
πολιτική ζωή. Ηταν ένα Συνέδριο δύσκολο. Υπήρχαν 
φυσικά, προβλήματα κατά τη δ ιάρκειά του. Είχαμε 
πολώσεις, διχασμούς. Από το μεσημέρι, βέβαια, της 
σημερινής (σ.σ.: χθεσινής) ημέρας διαφαίνεται μια  ε
κτόνωση που ελπίζω  να σηματοδοτήσει μ ία  ενωτική 
προοπτική. Πιστεύω ότι στο χέρ ι του Κώστα Σημίτη 
είναι πια όλα. Πρέπει να δώσει το μήνυμά της ενότη
τας, με την αξιοποίηση όλω ν των στελεχών, καθώς 
και με τη στήριξη σε όλες, ανεξαίρετα, τις δυνάμεις  
του ΠΑΣΟΚ».

Μ ΑΡΙΑ Α Ρ Σ Ε Ν Η
βουλευτής Πιερίας, 

τ. υφυπουργός, 
μέλος Ε.Γ.

«ΣΤΟ ΙΧΕΙΟ  ιδιαίτερα σημαντικό, είναι η ενότη
τα του πολιτικού μας χώρου.
Ο βασικός μας στόχος είναι, μέσα από το Συνέδριο 
αυτό, το ΠΑΣΟΚ της επόμενης ημέρας να αποδειχτεί 
ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο, ενισχυμένο και δυναμωμένο, 
για να μπορ έσ ει να ανταποκριθεί στο βασικό του 
στόχο. Και αυτός δεν είναι άλλος, από την αποτελε
σματική αντιμετώπιση των προβλημάτων του λαού  
και της πατρίδας.
Ε ίνα ι βέβαια, γνωστό, ότι εκφράστηκαν από πολ
λο ύ ς  έντονες ανησυχίες, σχετικά με το τι προδια
γράφει η στάση του Κ. Σημίτη στο Συνέδριο - α ν  δη
λαδή όντως θα έχουμε μια ενωτική πορεία ή όχι. Εί
ναι, όμως, νωρίς να κρίνουμε. Ολα θα φανούν στην 
πορεία».

Διονύσης Ελευθεράτος
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Σάββατο βράδυ. Λίγο πρ ιν από τις δευτερολογίες των δύο 
μονομάχων. Η ενωτική, γεμάτη πάθος και φλόγα για το αύριο 
του ΠΑΣΟΚ, παρέμβαση του Κώστα Λαλιώτη γίνεται δεκτή με 
ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Ο Κ. Λαλιώτης ανεβαίνει στα 
έδρανα και ασπάζεται τον Κ. Σημίτη...

Ε γκαρδιότερος ήταν ο ενα γκα λισ μός του με τον Α. 
Τσοχατζόπουλο, ο οποίος αρκετές φορές χειροκρότησε την 
ομιλία του Κ. Σημίτη. Αποτυπωμένη στα πρόσωπά τους η αγω
νία, αλλά και η ελπίδα για την προοπτική του κυβερνώντος 
κόμματος

Δάσκαλος στους δημοκρατικούς αγώνες ο Αντώνης Λιβάνης, 
πιστός στις αρχές και τα ιδανικά που ενέπνευσαν τον Ανδρέα 
Παπανδρέου. Ο Α. Λιβάνης, έμπλεος συγκίνησης, συγχαίρει 
τον Κ. Λαλιώτη. Το παρόν και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ είναι εδώ

Την ώρα που γράφο
νται αυτές οι γραμμές, 

δεν είχε γίνει γνωστό το απο
τέλεσμα της ψηφοφορίας. 
Κρίνουμε απαραίτητη την 
προοιμιακή αυτή διευκρίνιση, 
ώστε να έχετε υπ’ όψη σας πως 
όλα όσα θα διαβάσετε εδώ, κα
λύπτουν το φάσμα των γεγονό
των, που συνέβησαν στην αί
θουσα του Ολυμπιακού Σταδί
ου, για τις... τέσσερις μέρες 
που συγκλόνισαν την Ελλάδα, 
πιθανόν δε να αλλάξουν και τη 
μοίρα του τόπου.

(Το τελευταίο, βέβαια, μέλ
λει να αποδειχθεί).

Δεν ξέρουμε, επομένως
την ώρα, επαναλαμβά

νουμε, που γράφονται αυτές οι 
γραμμές, ποιος θα είναι ο νέος 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μ πο
ρούμε, όμως, να κάνουμε μια 
πρόβλεψη, για το μεθαυριανό 
ηγέτη του Κινήματος. Αυτός, 
αναδείχθηκε, κατά τη γνώμη 
μας, στο... παρά πέντε του Συ
νεδρίου, εκεί που, πράγματι, α- 
ναδεικνύονται οι ηγέτες. Ηγέ
τες. Στο «καμίνι, δηλονότι, της 
λαϊκής δοκιμασίας, στην ικα
νότητα να αγγίζει (ο ηγέτης) 
τον παλμό του λαού, να ανοί
γει δρόμους, να δίνει απαντή
σεις στα καίρια προβλήματα 
της εποχής, να δημιουργεί, για
τί όχι, μια «ερωτική σχέση» με 
τις «μεγάλες μάζες» των πολι
τών.

Θα καταλάβατε, ίσως, 
ότι ο ηγέτης, στον ο

ποίο αναφερόμαστε είναι ο 
Κώστας Λαλιώτης. Ο άνθρω
πος του οποίου η ομιλία άγγι

ξε όχι μόνο το λογικό, αλλά, 
προπάντων, την ψυχή των συ
νέδρων. Ιδιαίτερα το «κρεσέ- 
ντο» του τέλους ήταν ένας συ
γκλονισμός, μια έξαρση πά
θους και γνήσιας αγωνίας, μια 
υπέρβαση της μίζερης καθημε
ρινότητας, μια ανάσα δροσιάς, 
στην από κάθε άποψη αποπνι- 
κτική ατμόσφαιρα του Ολυ
μπιακού Σταδίου. Με την ανε
πανάληπτη αυτή κατάθεση ψυ
χής ο Κώστας Λαλιώτης απέ
δειξε πόσο αδικούσε τον εαυτό 
του όλα αυτά τα χρόνια, όπου η 
γνωστή «αγοραφοβία» του, τον 
κρατούσε μακριά από τη συνά
ντηση με τα μεγάλα πλήθη, από 
τις «πλατείες» των ανοιχτών ο
ριζόντων, από τις... γιορτές που 
ποτέ δεν ξανάδαμε.

Αλλά, ποτέ δεν είναι αργά

και, ίσως, τώρα είναι η κατάλ
ληλη στιγμή.

_ ·ώ | Είκοσι τέσσερις ώρες 
πρ ιν  από την ομιλία, ο 

Κώστας Λαλιώτης έκανε μια 
κίνηση, ενδεικτική του ψυχι
σμού του, των ευαισθησιών και 
των ιστορικών δεσμών που τον 
συνδέουν με το χώρο αυτόν - 
του ΠΑΣΟΚ - και τους ανθρώ
πους του. Ο υπουργός 
ΠΕΧΩΔΕ πήγε στους τάφους 
του Ανδρέα Παπανδρέου, του 
Γιώργου Γεννηματά και της 
Μελίνας Μερκούρης, όπου 
προσκύνησε, προκειμένου να 
αντλήσει δύναμη και έμπνευση. 
Στους δύο πρώτους, άλλωστε, 
έκανε και ιδιαίτερες αναφορές. 
Ισως, έτσι, να εξηγείται και το 
ευτυχές αποτέλεσμα.

Το συγκινησιακά φορτι
σμένο δεύτερο μέρος 

της ομιλίας του υπουργού 
ΠΕΧΩΛΕ, ίσως να αδίκησε το 
πρώτο μέρος, που ήταν μια, α
ναλυτικής ακρίβειας και ιστο
ρικής όρασης, ανάλυση της διε- 
θνοπολιτικής κατάστασης. 
Πρόκειται για επεξεργασίες 
του ιστορικού στελέχους του 
ΠΑΣΟΚ, που δεν εντάσσονται 
στη συγκυρία του Συνεδρίου, 
αλλά έχουν διαχρονική ισχύ, 
που δεν είναι πράγματι, τωρι
νές, αφού τα βασικά τους στοι
χεία θα μπορούσε να τα αναζη
τήσει κανείς, τόσο στο προ δύο 
εβδομάδων, άρθρο του στην 
«Κυριακάτικη Ελευθεροτυ
πία», όσο και σε προ καιρού 
συνέντευξή του στο «Εθνος της 
Κυριακής».

Αν υποψιαστώ ότι το Συνέδριο ήταν μαϊμού, θα αυτοφασκελωθώ 
γιατί του έδωσα τόση πολλή σημασία ·  Εσείς δεν τα μάθατε;· 

Μπάτε σκύλοι αλέστε έγινε ·  Οπου κάποιοι ευψυείς μάζεψαν από έξω 
τα φιλαράκια τους και πετούσαν τις ταυτότητες από τα παράθυρα(!) 
για να μπουν και οι άλλοι ·  Μην τυχόν και χάσουν το θέαμα ·  Εσύ α
ποφασίζεις, σου λέει μετά ο «Λόγος» ·  Σιγά μην βγει στο τέλος ο 
Βούρος να μετρήσει τα «ναι» και τα «όχι» ·  Τι το κάναμε εδώ σύντρο
φοι; ·  Το «Μεγάλο Παζάρι»; ·  Και τουλάχιστον εκεί δεν παιζόταν το 
μέλλον της χώρας ·  Ητοι, κυβερνητική κρίση, πρόωρες εκλογές και 
πάει λέγΌντας, διαβάζω στην «Αυγή» ·  Τώρα, όλα τελείωσαν ·  Ή μή
πως όλα αρχίζουν από μηδενικής βάσεως; ·  Εκεί που έπαθα παρά- 
κρουση, ήταν όταν έπεσε στα χέρια μου ο «Ριζοσπάστης» ·  Στο Συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ «δικαιώνονται οι θέσεις και οι προτάσεις του ΚΚΕ»(;!)
•  Τα χάπια μου, σύντροφοι, γιατί θ’ ανέβω στο βήμα σαν τον Κακλα- 
μάνη ·  Και εγώ δεν θα το γλιτώσω το εγκεφαλικό, να μου το θυμάστε
•  Το αξιοπρόσεκτο χθες, ήταν ότι καμία εφημερίδα δεν έκανε προ
γνωστικά ·  Δεν ήταν τυχαίο ότι «Εθνος», «Απογευματινή», «Καθημε
ρινή» αλλά και οι υπόλοιπες, μιλούσαν αορίστως για την «επόμενη μέ
ρα» του «νικητή» ·  Και αυτό λέει πολλά.

Εντυπος

{



Ν Ι Κ Η  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 Ιουλίου 1996

ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ και χαμόγελα στάθηκαν πάνω από την κάλπη και οι δύο μονομάχοι, χθες το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις του 
Ολυμπιακού Σταδίου, που φιλοξένησαν το ιστορικό 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Να είναι σύμπτωση ότι και ο Κώστας Σημίτης και ο Ακης Τσο- 
χατζόπουλος έριξαν το ψηφοδέλτιο στην κάλπη με το αριστερό χέρι, με το «χέρι της καρδιάς»; Ο... αριστερόστροφος συμβολισμός της κάλ
πης πρέπει, πάντως, να δείξει και την κατεύθυνση της πολιτικής της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ. Για το αύριο. Για την Ελλάδα

Θα ήταν παράλειψη, ω
στόσο, αν δεν αναφερό

μασταν στην ομιλία τον προέ
δρου της Βουλής Απόστολου 
Κακλαμάνη. Ομιλία με την ο
ποία ο πρόεδρος της Βουλής ε
πιβεβαίωσε ότι, πράγματι, α
ποτελεί ένα από τα ιστορικά ε
κείνα στελέχη, των οποίων ο 
λόγος ενέχει ένα ειδικό βάρος 
και που η στάση τους αποτελεί 
σημείο αναφοράς.

Και μόνο το γεγονός πως ό
ταν τέλειωσε την ομιλία του, ο 
πρώτος που έσπευσε να τον α- 
σπαστεί ήταν ένα άλλο ιστορι
κό στέλεχος, που χαίρει πλή
ρους και απόλυτου σεβασμού, 
ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, 
αποτελεί χαρακτηριστική α
πόδειξη της απήχησης που είχε 
η ομιλία του.

Εμείς, από την πλευρά 
μας, θα θέλαμε να στα-

θούμε στην παρατήρηση του 
προέδρου της Βουλής, για τον 
αριθμό αυτών που έθεσαν υπο
ψηφιότητα, για  τ ις  150 θέσεις 
της Κεντρικής Επιτροπής. 
Πράγματι, αυτή τη φορά ο α
ριθμός των υποψηφίων ήταν ο 
μικρότερος από κάθε προηγού
μενη. Αρκεί να σημειώσουμε 
μόνο πως, ενώ στο προηγούμε
νο Συνέδριο (1994), οι υποψή
φιοι υπερέβαιναν τους χίλιους, 
τούτη τη φορά οι υποψήφιοι ή
ταν λιγότεροι από 500.

Η εξήγηση, για τον πο
λύ περιορισμένο αριθ

μό συνέδρων, είναι πολύ απλή. 
Τούτη τη φορά τα «μπλοκ» των 
μονομάχων ήταν τόσο συμπα
γή και σκληρά, ώστε να μην υ
πάρχει κανένα περιθώριο, για 
κάποιον που θα ήθελε να διεκ- 
δικήσει την ψήφο των συνέ
δρων, εκτός των «διατεταγμέ
νων ομάδων».

Γι’ αυτό και όχι μόνο υπήρξε 
απροθυμία για υποβολή περισ
σότερων υποψηφιοτήτων, αλ
λά σημειώθηκαν και αποσύρ
σεις, την τελευταία στιγμή.

Σίγουρα, δεν θα μπορούσα
με να μιλήσουμε και για την 
καλύτερη εικόνα, στη διαδικα
σία εκλογής των μελών του α
νώτερου καθοδηγητικού οργά
νου.

Και μη νομίζετε ότι υ 
πήρχε μία μόνο «λί

στα», από κάθε πλευρά. Το κά
θε «στρατόπεδο» διακινούσε 
περισσότερες από μία «λί
στες», που κάλυπταν και επι- 
μέρους φιλοδοξίες ή και αντα
γωνισμούς στο εσωτερικό της 
ομάδας.

Φερ’ ειπείν στο «στρατόπε
δο» του πρωθυπουργού κυκλο
φορούσαν, εκτός της «επίση
μης», δύο ακόμη «λίστες», που

τις διακινούσαν, σύμφωνα με 
πληροφορίες, οι Βάσω Παπάν- 
δρέου και Μιλτιάδης Παπαϊω- 
άννου.

Σε αυτό το Συνέδριο 
χρησιμοποιήθηκαν και 

μέθοδοι που, θα ήταν δυνατόν 
να χαρακτηριστούν ως ασυνή
θεις, αν μη τι άλλο, για μια εν- 
δοκομματική διαδικασία.

Χθες, φερ’ ειπείν, μετά την 
ομιλία του Παρασκευά Αυγε
ρινού, κυκλοφόρησε απόκομ
μα συνέντευξής του στην εβδο
μαδιαία εφημερίδα «Παρόν», 
όπου τασσόταν υπέρ των δια- 
κριτών ρόλων, σε αντίθεση με 
ότι υποστηρίζει σήμερα. Ασυ
νήθιστη, πράγματι, η μέθοδος, 
αλλά, μια και μιλάμε για συ
νέπεια, καλόν είναι να γνωρί
ζουμε και τι υποστηρίζαμε 
πριν.

□
 Αγαπητό Συνέδριο, χαίρομαι διότι με λένε 

Παναγιώτη, κατ’ αρχάς. Εν δευτέροις, 
το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό.

Το ΠΑΣΟΚ είναι κι εκεί, έξω στο καφενείο 
και ανταλλάσσει απόψεις με τον εαυτό του.
Ο σύνεδρος με τον σύνεδρο, ο σύντροφος 
με το σύντροφο, όλοι μαζί.
Φύγε εσύ, έλα εσύ.

■
 Αυτό δεν ήταν τριήμερο, αγαπητό Συνέδριο.

Αυτό ήταν ο Γολγοθάς μιας ορφανής 
ανύπαντρης μητέρας. Ο καθένας με το σταυρό του στον 
ώμο, για το δρόμο. Σταυρώσανε τις λίστες, 
σταυρωθήκαμε κι εμείς και τώρα προχωράμε μπροστά. 
Μπροστά με ενότητα και αγώνα, σιγά μην σπρώχνεις, 
ποιος είσαι συ ρε, μη μου αντιμιλάς εμένα, ξέρεις ποιος 
είμαι εγώ, σύντροφε; Σύντροφε, νικήσαμε όλοι. Νυν 
υπέρ πάντων ο αγών. Και υπέρ πάγων. Πάγωσε η 
τσιμινιέρα - όχι, από άλλο κόμμα είναι αυτό. Ενα είναι το 
κόμμα. Ή δεν είναι ένα;

□
 Ενα χαιρετισμό απευθύνω σύντροφε στο 

σύντροφο και στη χώρα ολόκληρη που 
από σήμερα ξέρει πού πάει και με ποιον πάει. 
Χαιρετίσματα, λοιπόν, στην εξουσία. Χαιρετίσματα 

και στη μάνα στο χωριό. Μάνα, με πήρε η τηλεόραση, 
μου ζήτησαν να κάνω εκτιμήσεις, εκεί, μπροστά σ’ όλο 
τον κόσμο. Κι εγώ τις έκανα. Καλά δεν έκανα;
Βάλε ειδήσεις στις οκτώ και θα με δεις, πίσω από 
τον Βαγγέλη. Πίσω από μια μούτζα, πιο συγκεκριμένα.

Αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Μεθαύριο 
μια άλλη. Σήμερα δεν ξέρω κατά πόσον είναι 

μέρα ή είναι νύχτα. Πρόεδρε καλημέρα, πρόεδρε 
καληνύχτα. Οπως λέει κι ο ποιητής, αγαπητό Συνέδριο 
και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς Βαρβάρα; Διότι η Βαρβάρα 
πήγε Λούτσα κι άφησε εμένα τον ανώνυμο σύνεδρο - 
σύντροφο να ψηφίσω. Ανώνυμος εγώ, επώνυμοι εκείνοι. 
Οπως και η ελπίδα. Οπως και η μοναξιά. Οπως και η 
ενότητα.

θΓ/είοΡΑΛ/Ζδ

Η  χ α μ έ ν η  

ευκαιρία
Του ΑΛΕΞ. ΒΕΛΙΟΥ

/ \  \ εν έχει γίνει ακόμη γνωστό, την ώρα που 
γράφονται αυτές οι γραμμές, ποιον από

τους δύο μονομάχους ανέδειξε ως νέο πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ η εσωκομματική κάλπη. Ετσι κι αλλιώς, το σημα
ντικότερο ίσως είναι ότι το μεταπαπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ δεν 
κατάφερε να έρθει σε μια συμφωνία κορυφής για το διά
δοχο σχήμα, και την όλη διαδικασία του Συνεδρίου σφρά
γισε ένα κλίμα εσωκομματικής πόλωσης στα όρια του δι
χασμού. Η στήλη αυτή είχε πάρει εξαρχής, από την πρώ
τη μέρα μετά την εκλογή του νέου πρωθυπουργού, θέση 
υπέρ μιας συγκεκριμένης καθαρής και μακροπρόθεσμης 
λύσης: είχε ταχθεί υπέρ μιας συμμαχίας Σημίτη - Ταοχα- 
τζόπουλου, θεωρώντας ότι αποτελούσε την κατ' εξοχήν 
φόρμουλα ενότητας και ομαλής μετεξέλιξης του ΠΑΣΟΚ 
μετά την αποχώρηση του ιδρυτή του. Οι δυο τους μαζί - έ
γραφα χαρακτηριστικά πριν από τρεις εβδομάδες - «κλει
δώνουν» την ενότητα και προοπτική του ΠΑΣΟΚ.εναρμονί
ζοντας την ιστορική του φυσιογνωμία με τις ανανεωτικές 
ανάγκες των καιρών χωρίς κλυδωνισμούς. Ακόμη και τού
τη τη στιγμή, θεωρώ ως ιστορική ατυχία για το ΠΑΣΟΚ 
(αλλά και για τον τόπο) το ότι μια τέτοια συμμαχία δεν έγι
νε δυνατή. Γιατί τώρα, ο σπόρος του διχασμού έχει έτσι κι 
αλλιώς φυτευτεί μες στο Κίνημα, καθιστώντας πολύ πιο 
δύσκολο το έργο του νέου προέδρου αλλά και της κυβέρ
νησης. Είναι προφανώς αυτή η ανάλυση, αυτή η αγωνία, 
που έκανε τον Κώστα Λαλιώτη να απευθυνθεί τόσο άμεσα 
και τόσο καίρια προς τους δύο μονομάχους, 
το βράδυ του Σαββάτου. Η παρέμβασή του, η 
έκκλησή του, όπως και η όλη τοποθέτηση του 
Απόστολου Κακλαμάνη, έγραψε μια ειδική σε
λίδα νηφαλιότητας και αξιοπρέπειας στο ά
γριο τριήμερο του Συνεδρίου.

a
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ς είναι. Ο γέγονεν, γέγονε.
Στο σημειωματάριο του ψυ

χρού παρατηρητή του Συνεδρίου, που ήμουν, 
κατέγραψα το ίδιο βράδυ του Σαββάτου την 
εξαιρετική δευτερολογία του Κώστα Σημίτη, 
με την οποία ήρθε να εξισορροπήσει την ατυ
χή πρωτολογία του. Ο κ. Σημίτης κατάφερε 
να παρουσιάσει μια πλήρη και συγκροτημένη 
πολιτική πλατφόρμα, που έδινε περιεχόμενο 
και νόημα στον πολιτικό εκβιασμό του προς το Συνέδριο. 
Εχω - διακήρυξε (σε ελεύθερη μετάφραση) - την «τεχνο
γνωσία» για να σας οδηγήσω στη νίκη. Αρκεί να με εμπι- 
στευθείτε πλήρως - αλλιώς δεν μπορώ να λειτουργήσω... 
Παρά τις αντιδράσεις που (ξανά)προκάλεσε η εμμονή του 
στο πακέτο των δύο αξιωμάτων, η δεύτερη αυτή εμφάνι
ση του πρωθυπουργού έστεκε πολιτικά - σε αντίθεση με 
την πρώτη. Αντίθετα, ο κ. Τσοχατζόπουλος δευτερολόγη- 
σε εκ του προχείρου - γεγονός που αδίκησε την εξαιρετι
κή πρωτολογία του. Αποφεύγοντας πάντως να μπω στη 
λογική μιας νίκης στα σημεία, θα έλεγα ότι οι δύο μονομά
χοι ήρθαν ισόπαλοι στην πολιτική τους αντιπαράθεση ε
νώπιον των Συνέδρων - με τον κ. Σημίτη να υπερέχει σε 
«τεχνογνωσία» και τον κ. Τσοχατζόπουλο σε πολιτικότη- 
τα. Για μένα, επιδείχθηκε για μια ακόμη φορά η συμπλη- 
ρωματικότητα των δύο ανδρών επί της ουσίας - και η ιδα
νική συμμαχία που θα μπορούσαν να είχαν συνάψει, αν...

Δ \ πό τη σκοπιά αυτή, το πρώτο Συνέδριο 
του ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέ- 

ου αποτέλεσε μια χαμένη ευκαιρία, τουλάχιστον ως προς 
τη δυνατότητα ομαλής μετεξέλιξης του Κινήματος. Από 
σήμερα Δευτέρα, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα της 
κάλπης, η εκλογή του νέου προέδρου σηματοδοτεί τη νί
κη, την επικράτηση του μισού ΠΑΣΟΚ σε βάρος του άλλου 
μισού. Συχνότατα βέβαια η διαλεκτική των συγκρούσεων 
παίζει τον προωθητικό ρόλο (και) μέσα στα κόμματα. 
Αλλά, τι γίνεται όταν οι συγκρούσεις είναι κατά βάση άγο
νες; Τι γίνεται όταν οι καιροί απαιτούν υπερβάσεις; Σε κά
θε περίπτωση, από σήμερα, το νικηφόρο μισό ΠΑΣΟΚ κα
λείται να διαχειριστεί το σύνολο του ΠΑΣΟΚ - ενσωματώ
νοντας, παρασύροντας, διαλύοντας ή απομακρύνοντας 
το άλλο μισό, ο χρόνος θα δείξει. Ο χρόνος θα δείξει το 
μέγεθος της χαμένης ευκαιρίας του 4ου Συνεδρίου του 
ΠΑΣΟΚ! Γι’ αυτή την πρώτη μέρα, ας είμαστε συγκροτη
μένοι και τυπικοί, κι ας περιοριστούμε να ευχηθούμε καλή 
επιτυχία στο νέο πρόεδρο. Καλή επιτυχία στην ανηφόρα 
που έχει μπροστά του.



Α π ό ψ ε ις—

Του
ΧΑΡΗ
ΠΑΣΒΑΝ ΤΙΔΗ

αίθουσα των δημοσιογράφων 
κατακλύστηκε από δεκάδες 
λίστες στρατοπέδων, αλλά 
και περιοχών και συντεχνιών. 
Σε όλα τα Συνέδρια του 
ΠΑΣΟΚ είδαμε παρόμοια 
φαινόμενα, αλλά το χθεσινό 
ήταν πρωτόγνωρο. Οι «ακι-

κοί» είχαν τη σκληρή γραμμή 
και τις περιφερειακές. Αλλες 
μόνοι τους και άλλες σε συ
νεργασία με τον Αρσένη. Οι 
«σημιτικοί» είχαν μια 40άρα 
με αυτούς που ήθελαν οπωσ
δήποτε να εκλεγούν και μια 
άλλη αρκετά διαφοροποιημέ

νη 60άδα. Οι αγρότες τη δική 
τους. Οι συνδικαλιστές τη δι
κή τους. Οι Κρητικοί, οι Μα- 
κεδόνες, οι Θεσσαλοί επίσης. 
Υπήρχαν και οι μεμονωμένοι. 
Οπως ο υποψήφιος Βασίλης 
Πουλικάκος, που μοίραζε ένα 
χαρτάκι που έγραφε: «Πουλι

κάκος Βασίλης, για να έχουν 
φωνή στην Κ.Ε. και τα 7 εκατ. 
των αποδήμων Ελλήνων». Τε
λικά, δεν εκλέχθηκε. Επόμενο 
ήταν. Ουδείς εκτός λιστών ε
πιβίωσε της εκλογικής μάχης, 
όπου χύθηκε πολύ «κομματι
κό αίμα».

Ελπίδες σε καλύτερες ημέρες
ΑΝ ΟΛΟΙ οι βουλευτές έχουν τις ίδιες 
ιδέες και προθέσεις με αυτές του Γιάννη 
Γκλαθίνα και του Σταύρου Σουμάκη, 
μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες 
ημέρες.
Ο Γιάννης Γκλαβίνας συζητούσε 
σε ένα από τα πάμπολλα πηγαδάκια για το 
αποτέλεσμα. Εκείνη την ώρα περνούσε ο 
Σταύρος Σουμάκης, που πρόσκειται στον 
Κώστα Σημίτη. «Εμείς», του λέει ο Γ.

Γκλαβίνας, «ό,τι και να γίνει, θα 
προχωρήσουμε και θα είμαστε μαζί», 
απλώνοντας ταυτόχρονα με θέρμη το χέρι 
του στον Σ. Σουμάκη. «Ναι», απαντά ο 
βουλευτής Πειραιά.
«Μαζί πάντα, ενωμένοι». Μέσα σε αυτό το 
κλίμα της πόλωσης και του διχασμού τα 
λόγια των δύο βουλευτών αποτελούν 
αισ ιόδοξα μηνύματα. Αρκεί να γίνουν 
πράξη.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ

ΕΛΙΩΣΑΝ τις σόλες τους οι 
υποψήφιοι για την Κεντρική 
Επιτροπή, πηγαίνοντας πέ
ρα - δώθε επί 7 ώρες αγρεύ- 
οντας ψήφους.

Ο καθένας με τη δική του 
αγωνία. Οι μεν πρωτοκλα
σάτοι που έχουν βέβαιη θέ
ση στην Κεντρική Επιτροπή, 
για να βγουν όσο το δυνα
τόν πιο ψηλά. Οι αμφίβολοι 
για να εξασφαλίσουν μια θέ
ση στον ήλιο.

Οι σίγουροι ότι θα αποτύ- 
χουν, για μια αξιοπρεπή θέ
ση στην τελική κατάταξη. Οι 
σύνεδροι γνώρισαν δόξες 
και μεγαλεία. Υπουργοί, 
βουλευτές, διοικητές οργα
νισμών, που για να τους δει 
ένα απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ 
έπρεπε να καταβάλει υπε
ράνθρωπες προσπάθειες, 
γινόντουσαν χαλί να τους 
πατήσεις.

Δεν υπήρχε αίτημα συνέ
δρου που να μην ήταν λυμέ
νο τη Δευτέρα.

Με ταχύτητα αστραπής. 
Δυστυχώς, μόλις κλείσουν 
οι κάλπες οι ψηφοφόροι θα 
προσγειωθούν ανώμαλα 
στην πραγματικότητα.

Η βασιλεία τους κρατάει, 
όπως πάντα, μόνο μια μέρα. 
Τη μέρα των εκλογών.

Κρίμα (I) Ετσι αλλιώς!
ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΑ τον Γιώργο Παπανδρέου να 
υπερασπίζεται και να προτείνει για διάδοχο του 
πατέρα του, τον Κώστα Σημίτη και στην ηγεσία 
του κόμματος, το μυαλό του ήρθε η Βάσω Πα
πανδρέου και η δήλωσή της, όταν ο Ανδρέας ή
ταν στο νοσοκομείο. «Να τον αντικαταστήσουμε, 
χωρίς να τον ρωτήσουμε». Θυμήθηκα τις πίκρες 
και τις στεναχώριες που φόρτωσαν στην καρδιά 
του Ανδρέα και οι υπόλοιποι της «Ομάδάς των 
τεσσάρων» .0  Γιώργος Παπανδρέου δεν μου 
προκάλεσε οργή, αλλά οίκτο. Οταν δε απευθυνό
ταν στον Ακη Τσοχατζόπουλο, με πονεμένο ύ
φος και εξηγούσε γιατί δεν τον ψηφίζει, ο Νίκος 
Κακαουνάκης ,που καθόταν δίπλα μου επισήμα- 
νε. «Ο Γιωργάκης έκανε δύο επικήδειους μέσα σε 
3 ημέρες. Μια του πατέρα του και μια του Ακη».

Κρίμα (II)
ΤΟ «ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ», το είπε ο Δημήτρης 
Κρεμαστινός, που πρόσθεσε απευθυνόμενος 
προς τον Γιωργάκη μετά το τέλος της ομιλίας 
του: «Πατέρα τάμαθες. Ο γιος σου πρότεινε για 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τον Κώστα Σημίτη».

Συγκλονιστική η διαμαρτυρία του Δ. Κρεμα- 
στινού, που τη μετέφερε σ’ ένα πηγαδάκι συνέ
δρων ο Χρήστος Παπουτσής.

ΑΦ ΟΥ το πρωί διαμαρτνρήθηχε για τις «α
μπελοφιλοσοφίες τον» προς το μεσημέρι τον 
βρήκε μπροστά τον. Η επίθεση ήταν αναμενό
μενη.

«Κωστάκη δεν μον τα λες καλά. Μια έτσι 
και μια αλλιώς το πας», τον κατακεραύνωσε:

«Οχι, πρόεδρε. Λεν το πάω έτσι, γι ’ αντό κα
τά καιρούς με κατηγορούν και οι μεν και οι 
δε», τον απάντησε και σννέχισε: «Εχω στα χέ
ρια μια κόκκινη κάρτα πον θα τη δείξω σε 
πολλούς την Τρίτη».

Εκεί τελειώνει η σύντομη σνξήτηση Β. 
Γιαννόπονλον - Κ. Λαλιώτη. Τώρα αναμένε
ται η διαγραφή τον Κώστα από το επιτελείο 
των νπαρχηγών τον Βαγγέλη. Πολύ άντεξε.

Διατηρώ πάντα το σεβασμό μον προς τον κ. 
Γιαννόπονλο γ ι’ αντό δεν σννεχίζω για να πω, 
ποιος το παίζει, μια έτσι και μια αλλιώς...

Εις ανώτερα
«ΠΑΣΟΚ και κράτος - Θόδωρος Τσουκάτος».

Σύνθημα αφιερωμένο στο σύμβουλο του πρωθυ
πουργού, αρχιμάγειρα του μηχανισμού Σημίτη. Αφού 
απέκτησε και προσωπικό σύνθημα, εις ανώτερα Θό
δωρε.

Μια ειλικρινής τοποθέτηση
ΑΚΜΑΙΟΤΑΤΟΣ, ζωηρότατος και χαμογελαστός ενεφανίσθη στην 
αίθουσα Τύπου ο Κώστας Λαλιώτης. Κάθησε σε πολλά τραπέζια δη
μοσιογράφων και συζήτησε μαζί τους τον απόηχο της ομιλίας του. 
Μιας ομιλίας πραγματικά εντυπωσιακής, τόσο σε τόνο όσο και σε πε
ριεχόμενο. Ομιλίας που άγγιξε την καρδιά των συνέδρων και προβλη
μάτισε έντονα τη σκέψη τους. Την ώρα που γράφω αυτό το σχόλιο, 
δεν γνωρίζω το αποτέλεσμα, άρα δεν μπορώ να εκτιμήσω πόσο πολύ 
ή λίγο, η γενναία και ειλικρινής τοποθέτηση του Λαλιώτη, επηρέασε 
τους συνέδρους, αντιστεκόμενη στον ωμό εκβιασμό του Κ. Σημίτη.

Πάντως, ο ΥΠΕΧΩΔΕ, ήταν σαφής. «Οποιο κι αν είναι το αποτέλε
σμα, ο Σημίτης θα βγει χαμένος από το Συνέδριο», τόνιζε με έμφαση.

*  ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ λό
γους, που έχουν σχέση με 
την έκδοση της εφημερίδας, 
τα κείμενά μου έπρεπε να πα
ραδοθούν μέχρι τις 7.00 μ.μ. 
χθες το απόγευμα. Ετσι, δεν 
πρόλαβα το αποτέλεσμα και, 
άρα, το σχολιασμό του. Θα το 
κάνω, φυσικά, αύριο. Σήμερα 
σας μεταφέρω το κλίμα και ο
ρισμένα χαρακτηριστικά 
στιγμιότυπα της χθεσινής 
κρίσιμης ημέρας.

Κάθε 
φορά και 

χειρότερα
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ Παπανδρέου, 
τον οποίο τόσο πολύ επικαλέ
στηκαν τα μεγαλόσχημα στε
λέχη του ΠΑΣΟΚ, όλων των 
τάσεων και αποχρώσεων, είχε 
πει στη Συνδιάσκεψη του Πε
ριστεριού, ότι στο 4ο Συνέ
δριο θα απομονωθούν οι μη
χανισμοί, οι φατρίες και οι ο
μάδες. Συνέβη το ακριβώς α
ντίθετο. Οι μηχανισμοί που 
λειτούργησαν ακατάπαυστα 
σε όλη την προσυνεδριακή 
διαδικασία, έφτασαν χθες στο 
απώγειο της δράσης τους. Η

Μύλος
ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ ήταν οι άν
θρωποι τον Κώστα Σκανδαλί- 
δη με τονς διακινούντες τις λί
στες τον Ακη. «Τον κόβουν α
πό παντού», έλεγαν με αγανά
κτηση, γιατί «δεν τον θεωρούν 
δικό τονς».
Οι νπαρχηγοί, όμως, τον Ακη 
το διέψενσαν μετά βδελνγ- 
μίας. Αντά είναι σνκοφαντίες 
τόνιζαν, «για να μας βάλονν 
να μαλώσουμε με τον Κώστα». 
Μύλος...
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Το μέλλον του Κινήματος
με δύο... ταχύτητες!

Πολλά τα ερωτήματα της επόμενης μέρας...

Τελικά, νίκησαν τα διλήμ
ματα στο Συνέδριο  του 

ΠΑΣΟΚ. Ο πρω θυπουργός, 
Κ. Σημίτης, πέτυχε να εκλε
γεί πρόεδρος του Κινήματος, 
με μια διαρκή πλειοψ ηφία 
53,6%. Ε ναντι 46,4% του 
Ακη Τσοχατζόπουλου, κερδί
ζοντας τη μάχη του Συνεδρί
ου. Ωστόσο, αν και το Συνέ
δριο  αυτό κατεγράφη ω ς το 
πρώ το «βήμα πολιτικής χε ι
ραφέτησης» από τον ιδρυτή, 
τα ερωτήματα γ ια  την «επό
μενη μέρα» είνα ι πολλά και 
αναπάντητα. Η πολυπόθητη 
ενότητα στο όνομα της οποί
ας έδωσαν όρκο «όλοι μαζί», 
στην ουσία βγαίνει τραυμα
τισμένη.

Μοιάζει με... «ενότητα δυο 
ταχυτήτων», αφοΰ το π ρ α γ 
ματικό δίλημμα του Συνεδρί
ου δεν ήταν η επιλογή μεταξύ 
δύο προσώπων, Σημίτη ήτου 
«ενός» και τη λογική του «ε
νός και μεγάλου ΠΑΣΟΚ»...

Το «μπλοκ» τω ν κορυφαί
ων ιστορικών στελεχών Τσο
χατζόπουλου, Αρσένη, Κα- 
κλαμάνη, Χ αραλαμπόπου- 
λου, που  συνοδεύτηκε μέχρι 
την κάλπη και από την κατα
λυτική ενωτική παρουσία (υ
πέρ Ακη) του Κ. Λαλιώτη, εί
ναι γεγονός ότι δεν κατάφερε 
να αναστρέψει το ισχυρό κύ
μα πίεσης που μεθόδευσε το 
«γκουβέρνο». Τα ισχυρά ε
κβιαστικά διλήμματα της «ε
πόμενης μέρας», σε συνδυα
σμό με την άγραν ψήφων, δεν 
επέτρεψαν μια άλλη ετυμηγο
ρ ία  του Συνεδρίου. Ενώ, ό 
πω ς φ α ίνετα ι κρίσιμη ήταν 
τελικά η παρέμβαση υπέρ Ση
μίτη στο Συνέδριο του Γεωρ
γίου Π απανδρέου, όσο και 
αν γ ιο ς  του Α. Π απανδρέου 
θα έχει προσωπικό κόστος α
πό αυτήν την επιλογή.

Πρώτη αποτίμηση
Μια πρώτη αποτίμηση του 

αποτελέσματος παραμπέ- 
μπει:
•  Στο γεγονός ότι η πτέρυγα 
τω ν «κομματικών» πέτυχε 
μια αξιοπρεπή εμφάνιση στο 
Συνέδριο. Το 46,4% είναι μια 
υποθήκη στο μέτρο ιδιαίτερα 
που ενισχύει διαδικασίες πε
ραιτέρω ανασύνταξης του 
«μπλοκ».
•  Στο ότι ο Ακης Τσοχατζό- 
πουλος και ο Γεράσιμος 
Αρσένης, παραμένουν βασι
κοί πόλοι στο μετασυνεδρια- 
κό σκηνικό, από τη στάση 
τω ν οποίω ν θα εξαρτηθεί η 
παραπέρα πορεία.
•  Και, βέβαια, στο ότι η απο
κάλυψη του Συνεδρίου ήταν 
ο Κώστας Λαλιώτης, ο οποί
ος με την εντυπωσιακής π α 

ρουσία του, όπω ς όλοι συμ
φω νούν, «κέρδισε το Σ υνέ
δριο», εγγράφονται π α ρά λ
ληλα σοβαρές υποθήκες ηγε
τικής παρουσ ίας στο κ οντι
νό μέλλον.

Η πλευρά Σημίτη υποστη
ρίζει, π άντω ς, όπω ς διακή
ρυξε και ο ίδ ιο ς ο πρω θυ
πουργός στην παρθενική ο 
μιλία του ως νέος πρόεδρος, 
ότι «δεν υπάρχουν νικητές 
κα ι ηττημένοι». Πηγές στο 
πρωθυπουργικό περιβάλλον 
τόνιζαν χθες ότι στις προθέ
σεις του Κ. Σημίτη είνα ι να 
πετύχει μια «ανασύνθεση 
τω ν ισ ορροπ ιώ ν στο 
ΠΑΣΟΚ». Π αρ’ όλα αυτά, η 
πρώτη γεύση εκ του «σημιτι
κού στρατοπέδου» αν και 
μάλλον αναρμοδίω ς, ήρθε 
δ ιά  σ τόματος του βουλευτή 
Β. Κεδίκογλου, ο οποίος μό
λις ανακοινώθηκε το αποτέ
λεσμα υπέρ Σημίτη, δήλωσε: 
«Περιμένω τώ ρα τ ις  π α ρ α ι
τήσεις υπουργών»...

Σε κάθε περίπτω ση το 4ο

Συνέδριο άνοιξε μια νέα σε
λ ίδα  γ ια  το ΠΑΣΟ Κ , με ά 
γνωστη ύλη. Ο Α. Τσοχατζό- 
πουλος δήλωσε χθες ό τι θα 
«είναι παρώ ν» στη νέα π ο 
ρεία, αφήνοντας, όμως, σα
φ είς α ιχμές γ ια  «υπέρβαση 
τω ν συντηρητικών διλημμά
των» κα ι γ ια  εγγυήσεις που 
θα διαμορφώνουν «τη μεγα
λύτερη δυνατή ενότητα». 
Πηγές στο περιβάλλον του υ
πουργού Δημόσιας Δ ιο ίκη 
σης τόν ιζα ν  ό τι δεν είνα ι 
στις προθέσεις του να  φύγει 
από  την κυβέρνηση. Α νάλο
γες διαβεβαιώ σεις υπήρξαν 
κα ι από  το περιβάλλον του 
υπουργού  Α μυνας, Γεράσι
μου Αρσένη. Την ώρα, όμως, 
που τα σενάρια για  ανασχη
ματισμό στην κυβέρνηση και 
πρόω ρες εκλογές, έβγαιναν 
στο προσκήνιο και ο ι πληρο
φορίες γ ια  «εκκαθαρίσεις» 
σε κόμμα και κυβέρνηση κυ
κλοφορούσαν στους διαδρό
μους του σταδίου της Καλο- 
γρέζας.

Στο μεταξύ, προς την κα
τεύθυνση μ ιας δυναμικής 
πα ρουσ ία ς στο κομματικό 
και π ο λ ιτικ ό  σκηνικό π ρ ο 
σανατολίζεται και ο Κ. Λ α
λιώτης. Την ώρα που οι δ ια 
θέσεις του «εκσυγχρονιστι
κού μπλοκ» γ ια  επα να προ
σέγγιση με τον υπουργό Πε
ριβάλλοντος, δεν κρύβονταν 
χθες από κανέναν.

Ο πρω θυπουργός δέχεται, 
για  την ώρα, δύο εισηγήσεις. 
Να προσανατολιστεί αμέ
σως σε εκλογές ή να αφιερώ
σει τ ις  δυνάμεις του σε μια 
π ιο  μακροπρόθεσμη στρατη
γική επικράτησης στο 
ΠΑΣΟ Κ , που  προϋποθέτει 
πρω τοβουλίες κα ι εκλογές 
στο τέλος της 4ετίας. Αλλά, 
είνα ι νω ρ ίς γ ια  ασφαλή συ
μπεράσματα, καθώς κρίσιμο 
μέγεθος θα είναι και η πλειο
ψηφία τους στη νέα Κ εντρι
κή Ε π ιτροπή  του ΠΑΣΟΚ. 
Αργά χθες διαμορφώθηκε η 
εικόνα πλειοψ ηφ ίας τω ν

«σημιτικών», κα ι στην Κ.Ε. 
Ενώ  ο μαραθώ νιος της κα 
ταμέτρησης συνεχιζόταν μέ
χρι τ ις  πρω ινές ώρες.

Στην καταμέτρηση τω ν 
πρώτων 1.894 ψηφοδελτίων:
•  Πρώτος σε ψήφους σταθε
ρά (896) ήταν ο Κ. Λ αλιώ- 
της,
•  Ακολουθούσαν, δεύτερος 
ο Κ. Σκανδαλίδης (818), τρ ί
τος ο Γ. Π απανδρέου (786), 
τέταρτος ο Απ. Κακλαμάνης 
(722), πέμπτη  η Β. Π απαν
δρέου (711), έκτος ο Χρ. Πα
πουτσής (705) και έβδομος ο 
Γερ. Αρσένης (696).
•  Η υπεροχή στην Κ.Ε. ήταν 
περ ίπου  80-70 υπέρ τω ν 
«σημιτικών».

Η ειρωνεία, βέβαια, της ι
στορίας του Συνεδρίου ήταν 
η χθεσ ινοβραδινή αναφορά 
του νέου προέδρου στον Α. 
Παπανδρέου: «Ο Α. Π απαν
δρέου θα ήταν σήμερα σ ί
γουρα περήφανος για  μας». 
Θα μπορούσε να  κάνει δη
λώ σεις κα ι ο Γ. Π απανδρέ
ου, λέγοντας: «Τα άκουσες 
τα νέα πατέρα, γ ια  το Συνέ
δριο;»...

α

ΣΥΝΕΔΡΙΟ



*■"..

4o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 Ιουλίου 1996 Ν I K H

ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η ενότητα επισφράγι
Από τις 8.30 χθες το 

βράδυ ο Κώστας Σημίτης 
είναι ο νέος Πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ, αφού στη 

σχετική αναμέτρηση 
επικράτησε του 

αντιπάλου του Ακη 
Τσοχατζόπουλου. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα που 
ανακοίνωσε ο Μανώλης 
Δασκαλάκης εκ μέρους, 

της Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής, 

ψήφισαν 5111 σύνεδροι 
και βρέθηκαν 28 λευκά 

και 27 άκυρα 
ψηφοδέλτια. Ελαβαν: 

Κ. Σημίτης 2732 ψήφους 
(ποσοστό 54%) 

Α. Τσοχατζόπουλος 2324 
ψήφους (ποσοστό 46%).

Να σημειωθεί ότι ο 
αριθμός των συνέδρων 

ήταν 5.214 και συνεπώς 
δεν ψήφισαν 103 

σύνεδροι. 
Στις 24 από τις 30 

κάλπες, ο 
πρωθυπουργός Κώστας 

Σημίτης υπερίσχυσε του 
αντιπάλου του Ακη 

Τσοχατζόπουλου.
Αναλυτικά τα 

αποτελέσματα ανά 
κάλπη έχουν ως εξής:

ΟΡΚΟ ενότητας έδωσαν τα στελέχη τον ΠΑΣΟΚ, 
μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Μ ε πρώτους τους δυο «μονομάχους», στη διεκδί
κηση της επίζηλης θέσης, οι 5.200 σύνεδροι ένωσαν 
τα χέρια, σε μια υπόσχεση: Οτι θα σννεχίσονν το 
έργο του ιδρυτή τον Κινήματος, τον μεγάλου ηγέτη  
Ανδρέα Παπανδρέου.

Τον τόνο έδωσαν όλα τα κορυφαία στελέχη τον 
Κινήματος, με πρώτο τον ηττημένο της αναμέτρη
σης, Ακη Τσοχατζόπονλο, που έσπενσε αμέσως να 
αναγνωρίσει το αποτέλεσμα και να θέσει ως πρώτο 
στόχο κάθε μέλους τον ΠΑΣΟΚ, το σεβασμό των α
ποφάσεων τον Συνεδρίου. Στο ίδιο μήκος κύματος 
κινήθηκαν οι δηλώσεις και των υπόλοιπων κορυ
φαίων στελεχών.

Ο Απόστολος Κακλαμάνης τόνισε πως η απόφαση 
της πλειοψηφίας τον Συνεδρίου είναι μια απόφαση 
σεβαστή από όλους, που θα πρέπει να στηρίξουν  
τον Κώστα Σημίτη.

Ο Κώστας Ααλιώτης αναφέρθηκε στον άψογο χα-

Μαζί για την Ελλάδα» 
ήταν το μήνυμα που 
απηύθυνε ο πρω θυ

πουργός Κώστας Σημίτης, 
στο χαιρετισμό του προς το 
Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αμέ
σως μετά την ανάδειξή του 
και στην ηγεσία του κόμμα
τος. «Ζητώ από όλους», τόνι
σε ο Κ. Σημίτης, «από το με
γάλο και ενιαίο  ΠΑΣΟΚ να 
αποδείξουμε ότι υπάρχουμε 
εμείς για την ελληνική κοινω
νία, για την Ελλάδα, τον τό 
πο, το μέλλον του, την προο
πτική του. Στόχος μας είναι 
να υπηρετούμε την πατρίδα, 
την υλοποίηση τω ν οραμά
των εκατομμυρίων Ελλήνων, 
τη Δημοκρατία, την κοινω νι
κή δικαιοσύνη... Να αποδεί
ξουμε ότι ο σοσιαλισμός απο
τελεί όραμα και πραγματικό
τητα. Οτι ο σοσιαλισμός μας 
καθοδηγεί στην καθημερινή 
μας ζωή...».

Συστράτευση
δυνάμεων

Ο Κ. Σημίτης επισήμανε ό
τι οι προκλήσεις των καιρών 
απαιτούν ένα μεγάλο και ενι
α ίο σοσιαλιστικό κόμμα, το 
ΠΑΣΟΚ, συγχρόνως δε την 
αναγκαιότητα μιας νέας συλ- 
λογικότητας σε όλη την πυρα

μίδα του κόμματος χω ρίς 
διαχωριστικές γραμμές μετα
ξύ των μελών του. «Ε ίναι υ
ποχρέωση να στρατεύσουμε 
όλες τ ις  ζω ντανές δυνάμεις 
του ΠΑΣΟΚ, όσους θέλουν 
και όσους μπορούν», τόνισε 
χαρακτηριστικά. Υπογράμμι
σε ότι όλοι μαζί, πάνω  από 
την πόλωση, επιβάλαμε τη νη
φαλιότητα, την προοπτική 
του ΠΑΣΟΚ...

Ομοφωνήσαμε να έχουμε 
κοινή βούληση, κοινό αποτέ
λεσμα. Από το Συνέδριο 
βγαίνουμε π ιο  δυνατοί, αφού 
σφυρηλατήσαμε σχέσεις ισχυ
ρές. Τολμήσαμε επιλογές για 
την παραπέρα πορεία και την 
προοπτική του ΠΑΣΟΚ. Δυ
σκολευτήκαμε, αλλά δώσαμε 
λύση, αποδεικνύοντας ότι 
μπορούμε να γυρίσουμε σελί
δα.

«Ο  Ανδρέας θα ήταν 
περήφανος»

Αναφερόμενος στον ιδρυτή 
του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπαν- 
δρέου, ο Κ. Σημίτης τόνισε ό
τ ι η απόφασή του της 3η Σε
πτέμβρη 1974, αποδείχθηκε ό
τι δεν ήταν εφήμερη, ότι στη 
δυναμική εκείνη έδωσε ζωή ο 
ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ. «Ο 
Ανδρέας θα ήταν περήφανος

για  μας», τόνισε ο Κ. Σημί
της, επισημαίνοντας ότι η βε
βαιότητα αυτή δίνει στο νέο 
ΠΑΣΟΚ τη δύναμη να συνε
χίσει το όραμα του ιδρυτή 
του, το όραμα εκατομμυρίων 
Ελλήνων, ακολουθώντας τη 
γραμμή του Α. Π απανδρέου 
και συνεχίζοντας το έργο 
του.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε 
στη διάψευση του ερωτήμα
τος πολλώ ν, αν το ΠΑΣΟΚ 
θα μπορούσε να ξεπεράσει το 
γεγονός ότι η παρουσία του 
προέδρου του ήταν καθορι
στική, αν η μετά Ανδρέα επο
χή θα ταυτιζόταν με τη μετά 
ΠΑΣΟΚ εποχή.

«Το Συνέδριο απέδειξε ότι 
το ΠΑΣΟΚ, μέσα από δημο
κρατικές διαδικασίες, ανα- 
δεικνύεται δυνατό, με μέλ
λον».

Η καλή μέρα...
Τόνισε ότι δεν υπάρχει ν ι

κητής ή ηττημένος στο Συνέ
δριο και σημείωσε για όσους 
ενδεχομένως τον κατηγορή
σουν ότι βιάζεται να θριαμ
βολογήσει πω ς «η καλή μέρα 
από το πρω ί φαίνετα ι και η 
αρχή είναι πολύ καλή».

«Το ΠΑΣΟΚ ενωμένο, ενι
αίο, δυνατό, καθορίζει και θα

καθορίζει τις πολιτικές εξελί
ξεις της χώρας», τόνισε ο Κ. 
Σημίτης, καλώντας όλους να 
αφήσουν πίσω  τους «την π ό 
λωση, την έριδα, την τάση για 
αυτοκαταστροφή τω ν τελευ
ταίων ημερών» και να προχω
ρήσουν στη νέα συλλογική 
λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, βά
ζοντας το κόμμα σε νέα τρο
χιά  δημιουργίας.

Μετά τη λήξη των εργα

σιών, ο πρωθυπουργός πέρα
σε από το κέντρο Τύπου και 
ευχαρίστησε τους δημοσιο
γράφους και τα Μέσα Ενημέ
ρωσης για τη συμβολή τους 
στην πλήρη ενημέρωση του 
ελληνικού λαού ως προς την 
πορεία του Συνεδρίου.

Ακης: Νίκη 
του ΠΑΣΟΚ

Μεγάλη νίκη για  το ΠΑ-

I Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ

ΚΑΛΠΗ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΗΜΙΤΗΣ ΑΚΗΣ ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ
1 164 83 80 1 0
2 167 91 75 1 0
3 168 76 91 1 0
4 168 90 77 1 0
5 170 89 80 0 1
6 165 83 80 0 2
7 167 88 85 2 2
8 171 84 85 2 0
9 169 86 81 2 0

10 176 92 82 1 1
11 173 94 76 0 3
12 170 101 67 2 0
13 173 94 78 1 0
14 188 81 88 0 1
15 171 108 62 0 1
16 174 106 86 0 2
17 172 88 82 1 1
18 172 88 83 0 0
19 173 101 71 1 0

[ 2 0 ~ 173 102 70 1 0
21 188 76 88 2 2
22 174 90 84 0 0
23 169 96 73 0 0
24 167 88 77 1 1
25 169 101 65 2 1
26 166 94 66 3 2
27 175 81 91 0 3
28 176 79 95 2 0
29 169 98 69 0 2
30 175 93 79 1 2

ΣΥΝΟΛΟ 5.111 2.732 2.324 28 27
ΠΟΣΟΣΤΟ 54 46

ΟΡΙΑΚΟΥΣ συσχετισμούς αναδεικνύουν 
τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τη 
νέα Κεντρική Επιτροπή. Αυτό, τουλάχιστον, 
προκύπτει από τα πρώτα αποτελέσματα, που 
έγιναν γνωστά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ειδικότερα, με καταμετρημένο το 30% πε
ρίπου των ψηφοδελτίων (1.834 σε σύνολο 
5.111), τις 10 πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν 
οι: Κ. Ααλιώτης, Κ. Σκανδαλίδης, Γ. Παπαν
δρέου, Απ. Κακλαμάνης, Β. Παπανδρέου, Χρ. 
Παπουτσής, Γερ. Αρσένης, Μ. Παπάίωάννου, 
Π. Αυγερινός και Μ. Χαραλαμπίδης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με απόφαση 
του Συνεδρίου, τόσο ο νέος πρόεδρος του 
Κινήματος, Κώστας Σημίτης, όσο και ο ηττη
μένος της εκλογικής αναμέτρησης, Ακης 
Τσοχατζόπουλος, συμμετέχουν αυτοδίκαια 
στην Κεντρική Επιτροπή.

Ααλιώτης Κώστας, Σκανδαλίδης Κώστας, 
Παπανδρέου Γεώργιος, Κακλαμάνης Απόστο
λος, Παπανδρέου Βάσω, Παπουτσής Χρήστος, 
Αρσένης Γεράσιμος, Παπάίωάννου Μιλτιάδης, 
Αυγερινός Παρασκευάς, Χαραλαμπίδης Μιχά- 
λης, Κοτσακάς Αντώνης, Παναγιωτακόπουλος 
Γ εώργιος, Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, Βενιζέ- 
λος Ευάγγελος, Γιαννόπουλος Ευάγγελος, 
Μανίκας Στέφανος, Πάγκαλος Θεόδωρος, Κα- 
νελλόπουλος Λάμπρος, Δασκαλάκης Γεώρ
γιος, Καστανίδης Χαράλαμπος, Καρχιμάκης 
Μιχάλης, Λάμπρου Πέτρος, Κατσιμπάρδης Γε- 
ώργιος, Πεπονής Αναστάσιος, Γείτονας Κων
σταντίνος, Τζουμάκας Στέφανος, Σουλαδάκης 
Ιωάννης, Φούρας Ανδρέας, Νεονάκης Μιχά
λης, Αλευράς Αθανάσιος, Πρωτόπαπας Χρή
στος, Μαλέσιος Ευάγγελος, Τσουκάτος Θόδω
ρος, Παπαγεωργίου Θανάσης (Οργανωτικό), 
Ρέππας Δημήτρης, Παππάς Τάκης, Δασκαλά
κης Μανώλης, Παπαδόπουλος Αλέκος, Γ ια
τρός Σπύρος, Δρυς Γεώργιος, Αντωνίου Τόνια,

Ισορροπία δυνάμεων στη νέα Κ.Ε.
Αποστολίδης Λουκάς, Μπένος Σταύρος, Οικο
νόμου Παντελής, Διαμαντοπούλου Αννα, 
Αγραφιώτης Γεώργιος, Παπαντωνίου Γιάννος, 
Μαντέλης Αναστάσιος, Βαλυράκης Ιωσήφ, 
Κουτσούκος Ιωάννης, Ανωμερίτης Γ ιώργος, Νι
κολάου Γ ιάννης, Κατσιφάρας Γ εώργιος, Πα- 
σχαλίδης Γ εώργιος, Βασιλακάκης Βασίλειος, 
Ροκόφυλλος Χρήστος, Λιβάνης Αντώνης, Πα- 
παδέλλης Φραγκλίνος, Κουσελάς Δημήτρης, 
Σμυρλής - Λιακατάς Χρήστος, Γάίτανίδης Δη- 
μήτριος, Χαραλάμπους Ιωάννης, Κατσανέβας 
Θεόδωρος, Θωμάς Γεώργιος, Τσούρας Αθανά
σιος, Θάνος Δημήτρης, Αργύρης Βαγγέλης, 
Σφυρίου Κοσμάς, Τσακλίδης Ιωάννης, Σταυρα- 
κάκης Μηνάς, Βαρελής Χρήστος, Αθανασάκης 
Νίκος, Πετσάλνικος Φίλιππος, Αδαμόπουλος 
Γεώργιος, Σπυρόπουλος Ροβέρτος, Παπούλιας 
Κάρολος, Νιώτης Γρηγόρης, Θωμά Μαρία, Πα- 
παδήμας Λάμπρος, Μπαλτάς Αλέξανδρος, 
Κρεμαστινός Δημήτρης, Μαγκριώτης Ιωάννης, 
Γ ρίβας Γ ιάννης, Καλογερόπουλος Διονύσιος, 
Σαλαγιάννης Νικόλαος, Ζαμπουνίδης Νικόλα
ος, Γερανίδης Βασίλειος, Βλαχόπουλος Ηλίας, 
Μπακούλης Νίκος, Πολυζωγόπουλος Χρήστος, 
Τσιόκας Θεοχάρης, Σακελλίων Γ ιώργος, Σω- 
τηρλής Δημήτρης, Νούσιος Βασίλης, Τόγιας 
Βασίλης, Κουλούρης Κίμων, Κολιοπάνος Θεό
δωρος, Τζιόλας Λευτέρης, Βουνάτσος Δημή- 
τριος, Σουμάκης Σταύρος, Αγγέλου Λάζαρος, 
Σηφουνάκης Νικόλαος, Κοντόπουλος Ηλίας, 
Λωτίδης Λάζαρος, Μαδεμλής Νίκος, Σμπώκος 
Ιωάννης, Ανδριγιαννάκης Μιχάλης, Λουκάκης 
Μανώλης, Κατσέλη Νόρα, Ζήση Ροδούλα, 
Αρσένη Μαρία, Λιακόπουλος Χρήστος, Χατζη- 
μιχάλης Φώτης, Βασιλακόπουλος Γ εώργιος, 
Παπαγεωργίου Θανάσης (αγροτικό), Κατσα-

ντώνης Δημήτρης, Κόκκας Βασίλης, Τζανακά- 
κης Γ ιώργος, Χυτήρης Τηλέμαχος, Τσουκάτου 
Πόπη, Μπακιρτζής Κώστας, Παπαγιάννης Βα
σίλειος, Καρύδης Δημήτριος, Μανιάτης Γεώρ- 
γιος, Μακρυπίδης Ανδρέας, Καψής Γιάννης, 
Μπέης Δημήτριος, Μπρακατσούλας Βασίλειος, 
Παπαζώη Ελισάβετ, Χαρισιάδης Κωνσταντί
νος, Εξαρχου Γεώργιος, Χρυσοχοίδης Μιχαήλ, 
Γκεσούλης Νίκος, Κεδίκογλου Βασίλης, Παπα
δόπουλος Κώστας, Λαμπράκη Ειρήνη, Καραμά- 
νου Αννα, Βασιλικόπουλος Κρίτων, Κρανιδιώ- 
της Γ ιάννος, Φλωρίδης Γ εώργιος, Καλλίρης 
Κώστας, Λιάνης Γ εώργιος, Χρονόπουλος Θεό
δωρος, Πανταγιάς Γ ιώργος, Αλεξανδρίδης Μι
χαήλ, Ευθυμίου Σούλα, Ακριτίδης Νίκος, Αρά- 
πογλου Χρυσή, Χωραφάς Ευάγγελος, Μπεντε- 
νιώτης Εμμανουήλ, Κισκήρα Χρυσάνθη, Λού- 
σκος Παναγιώτης, Τσελεντής Γεράσιμος, Ραυ- 
τόπουλος Γ ιώργος, Τρικούκης Εμμανουήλ, Δα- 
τσέρης Ιωάννης, Τσιλίκας Βασίλης, Μωραίτης 
Γιώργος, Αφεντουλίδης Νίκος (βουλευτής), 
Πανοπούλου Ιωάννα, Μαγκούφης Χρήστος, Οι
κονόμου Βασίλης, Παπαδοπούλου Νότα, Ιωαν- 
νίδης Φοίβος, Μαγκλάρας Βαγγέλης, Λιόλιος 
Νικόλαος, Γιακαλής Αθανάσιος, Νικολακάρος 
Κώστας, Γκοσλιόπουλος Χρήστος, Ποττάκης 
Ιωάννης, Πιπεργιάς Δημήτρης, Σπάθης Στέ
λιος, Πάχτας Χρήστος, Ανδρικάκης Απόστο
λος, Γεωργακόπουλος Δημήτριος, Τσερτικίδης 
Παντελής, Παπαδημητρίου Γ ιάννης, Μαμελής 
Κωνσταντίνος, Πανταζή Τιτίνα, Παπαθεμελής 
Στυλιανός.

(Σ.Σ.: Υπενθυμίζεται ότι η Κ.Ε. αποτελείται α
πό 150 τακτικά μέλη εκ των οποίων 22 πρέπει 
να είναι γυναίκες, με βάση την ποσόστωση. Τα 
υπόλοιπα 30 είναι αναπληρωματικά).

{
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σε όλες τις διαφορές
ρακτήρα και των δύο διαδικασιών, τόσο στην Κοι
νοβουλευτική Ομάδα, όσο και στο Συνέδριο.

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Κώστας 
Σκανδαλίδης, υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι ε
δώ, ενωμένο, δυνατό.

Ο υπουργός Τύπου, Δημήτρης Ρέππας, είπε ότι το 
αποτέλεσμα το αγκαλιάζουν όλοι οι άνθρωποι του 
ΠΑΣΟΚ.

Αλλά και ο βουλευτής Χρήστος Μαγκούφης, που 
πρόσκειται στον Ακη Τσοχατζόπουλο και ο οποίος 
είχε επιτεθεί με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, στον 
Κώστα Σημίτη, του απηύθυνε δημόσια συγχαρητή
ρια.

Σε αυτό το ενωτικό κλίμα κινήθηκαν και οι ομι
λίες, στο σώμα των συνέδρων, τόσο του νέου προέ
δρου του ΠΑΣΟΚ, του πρωθυπουργού, Κώστα Ση
μίτη, όσο και του Ακη Τσοχατζόπουλου.

Μοναδική παραφωνία ο βουλευτής Βασίλης Κ ε
δίκογλου, που ζήτησε τις παραιτήσεις των Α. Τσο
χατζόπουλου και Γ. Αρσένη από την κυβέρνηση.

ΣΟΚ και την Ελλάδα χαρα
κτήρισε ο Ακης Τσοχατζό
πουλος τις εργασίες και το α
ποτέλεσμα του 4ου Συνεδρί
ου, μιλώντας μετά την εκλογή 
του Κώστα Σημίτη στην προε
δρία του ΠΑΣΟΚ.

Ο πως τόνισε ο υπουργός 
Εσωτερικών, Δημόσιας Δ ιοί
κησης και Αποκέντρωσης, α 
πό τη Δευτέρα όλοι μαζί στη 
βάση της συλλογικότητας θα

εγγυηθούμε την ενότητα και 
την προοπτική του Κ ινήμα
τος, ώστε να αντιμετω π ι
στούν με επιτυχία τα προβλή
ματα του ελληνικού λαού και 
να οδηγηθεί το ΠΑΣΟΚ σε ν ί
κη στις επόμενες εκλογές.

Ο κ. Τσοχατζόπουλος επι- 
σήμανε ότι οι αποφάσεις του 
Συνεδρίου δεσμεύουν όλους 
και πρόσθεσε ότι πέρα από τη 
διαμάχη και τους προσω πι

κούς ανταγωνισμούς, όλοι εγ- 
γυώ νται το ΠΑΣΟΚ του μέλ
λοντος.

Τέλος, ο γραμματέας της α 

περχόμενης Κ εντρικής Ε π ι
τροπής, Κώστας Σκανδαλί
δης, κλείνοντας ουσιαστικά 
τ ις  εργασίες του 4ου Συνεδρί

ου, είπε:
«Ομπρός βοηθάτε να σηκώ

σουμε τον ήλιο πάνω  από την 
Ελλάδα, όλοι μαζί».

( P r
litis

0  Ακης απέδειξε ότι είναι η κολόνα του ΠΑΣΟΚ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ. Συναίσθημα. Κομματική 
πειθαρχία. Χειροκρότημα για τον αντίπαλο. 
Αναχώρηση για την «επόμενη ημέρα».

Ο Ακης Τσοχατζόπουλος απέδειξε χθες για 
άλλη μια φορά ότι μπορεί να «βγάζει το κα
πέλο» στις... κλειστές παλάμες. Και να τηρεί 
τις υποσχέσεις του. Σαφώς και θα είναι δ ια
φορετική η «επόμενη ημέρα» Οπως διαφορε
τική ήταν και η πρώτη στιγμή στους «κοντι
νούς» ανθρώπους του Ακη Τσοχατζόπουλου, 
μετά το αποτέλεσμα.

Ο οποιοσδήποτε εύκολα θα σκεφτόταν ότι 
ο ίδιος ο «μονομάχος» αλλά και το «επιτελεί
ο» θα αντιδρούσαν με «άρνηση», με «μικρο
πρέπεια», με «αποδοκιμασία». Το αντίθετο. 
Η «Ν» βρέθηκε στα «παρασκήνια» των συνε- 
δριακών χώρων, όπου και τα  γραφεία των 
«κομματικών». Ελάχιστες λέξεις, μετρημένες 
στα δάχτυλα. Αργές κινήσεις αλλά και απο
δοχή. Εκεί, ο Αντώνης Λιβάνης, ο Χρήστος 
Παπουτσής, ο Μενέλαος Γκίβαλος, ο Γιώρ
γος Δασκαλάκης, οι «άνθρωποι» του Ανδρέα 
Παπανδρέου, ο Γιώργος Παναγιωτακόπου- 
λος και ο Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, ο Τηλέ
μαχος Χυτήρης, ο Ν. Αθανασάκης. Λίγο αρ
γότερα, έφτασε ο Γεράσιμος Αρσένης και ο 
Παντελής Οικονόμου.

Η Αρετή, η κόρη του Ακη Τσοχατζόπου
λου, σεμνή και λιγομίλητη όπως πάντα, με η
ρεμία άκουσε το αποτέλεσμα της μάχης, ενώ

Μοναδική «επίδειξη» μεγαλοψυχίας 
μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος

ταυτόχρονα δεχόταν τα «χρόνια πολλά» για λιγάκι - όπως μας είπε - για  να συγχαρεί το 
τη γιορτή του πατέρα της. Ο Ακης (βρισκόταν νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ενώπιον των 5.000 
στο πολιτικό του γραφείο) θα ερχόταν σε... συνέδρων.

Στο  προσκήνιο

Μπροστά, στα «φώτα», στον κυρίως χώρο 
του Συνεδρίου τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που έ
κριναν, και πρώτοι πρώτοι στη σειρά, οι υ
πουργοί, οι βουλευτές όλων των τάσεων και 
ο Θ. Κατσανέβας, που έσπευσε να χειροκρο
τήσει. Το Εκτελεστικό Γραφείο σύσσωμο στη 
θέση του.

Χειροκρότησε και χειροκροτήθηκε. Με τα
χύ βήμα και «συνοδευόμενος» από «το 
ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό», 
«Ανδρέα ζεις, εσύ μας οδηγείς», ο Ακης Τσο
χατζόπουλος κατευθύνθηκε στους «συντρό
φους» του Εκτελεστικού Γραφείου. Χειροφι
λήματα και «Ακη, μπράβο».

Ο Κώστας Σημίτης, πρωθυπουργός και 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μαζί, αμέσως μετά α
νέβηκε στο βήμα. «Δεν υπάρχει νικητής, δεν 
υπάρχει νικημένος», είπε. Ο Ακης κούνησε με 
νόημα το κεφάλι του. Και με χαμόγελο. Εφυ
γε ένα δάκρυ από την Τόνια Αντωνίου, που 
χειροκροτούσε, όπως όλοι. Ο Ακης πήρε το 
λόγο και υπενθύμισε στους συνέδρους την 
«υπόσχεσή του». Οτι σαν καλός στρατιώτης 
θα αποδεχόταν το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. 
Για τον Ανδρέα, για την ενότητα, για το 
ΠΑΚ, για το ΠΑΣΟΚ, για τα 22 χρόνια, για 
την Ελλάδα.

Φώφη Γ ιωτάκη
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ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 
ΜΕ ΒΗΜ Α... 

ΤΑΧΥ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ φορά σε 

Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ οι 
ψηφοφορίες για τις 

πολιτικές θέσεις, τις 
καταστατικές αλλαγές 

και τον απολογισμό της 
απερχόμενης Κεντρικής 

Επιτροπής 
ολοκληρώθηκαν μέσα σε 

μία ώρα. 
Οσον αφορά τις 

καταστατικές αλλαγές 
το 4ο Συνέδριο του 

ΠΑΣΟΚ ενέκρινε σχεδόν 
ομόφωνα:

•  Την μη εκλογή ενός ή
περισσοτέρων 

Αντιπροέδρών. 
•  Την συγκρότηση 

Πολιτικής Γραμματείας η 
οποία να απαρτίζεται 

από τον πρωθυπουργό, 
τον πρόεδρο του 

ΠΑΣΟΚ, τον Γ ραμματέα 
της Κ.Ε., τον πρόεδρο 
της Βουλής και 2 μέλη 

του Εκτελεστικού 
Γραφείου. Σε περίπτωση 

που ο πρωθυπουργός 
και ο πρόεδρος είναι το 

ίδιο πρόσωπο τότε τα 
μέλη του ΕΓ να είναι 

τρία.
•  Στη σταυροδοσία για 

την εκλογή οργάνων
ισχύει το 40%. Για την 

περίπτωση εκλογής του 
Ε.Γ. αποφασίζει η ίδια η 

Κ.Ε. για το ποσοστό 
σταυροδοσίας το οποίο 

θα κυμαίνεται πάντως 
μεταξύ 40-60%. 

•  Το ψηφοδέλτιο 
Επικράτειας στις εθνικές 

εκλογές καταρτίζεται 
από το Πρόεδρο του 

Κινήματος, το Ε.Γ. και 
εγκρίνεται τελικά από 

την Κ.Ε. 
Επίσης τα μεσάνυχτα 

του Σαββάτου το 4ο 
Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ 

ενέκρινε σχεδόν 
ομόφωνα.

•  Τις πολιτικές θέσεις 
του Κινήματος (υπήρξαν

περίπου 25 κατά)
•  Τον απολογισμό της

απερχόμενης Κ.Ε. 
(υπήρξαν 30 κατά), και
•  Τον απολογισμό της 
επιτροπής οικονομικού

ελέγχου (υπήρξαν 15-20 
κατά).

Να σημειωθεί τέλος ότι 
το Συνέδριο 

εξουσιοδότησε τη νέα Κ. 
Ε. να πραγματοποιήσει 

δύο Συνοδούς για 
καλύτερη επεξεργασία 
των πολιτικών θέσεων 
και των καταστατικών 

αλλαγών με βάση και τις 
προτάσεις των 

οργανώσεων οι οποίες 
κατ’ αρχήν έγιναν 

δεκτές από το σώμα του 
Συνεδρίου. 

Α.Μ.

Λιστομαχίες για μια Θέση,
Μ ε περισσότερες από μια «λί

στες» επιδίωξαν οι δυο «μο
νομάχοι» να επιβάλουν τους δικούς 
τους υποψηφίους, στη δεύτερη ση
μαντικότερη «μάχη», αυτή για την 
εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτρο
πής.

Μια μάχη, που άλλοτε ήταν στο 
επίκεντρο, τώρα όμως πέρασε σε 
δεύτερη μοίρα, λόγω, φυσικά, της ε
κλογής του προέδρου του Κινήμα
τος, χωρίς ωστόσο, να χάσει τη ση
μασία της, αφού ο «έλεγχος» της 
Κεντρικής Επιτροπής αποτελεί 
προαπαιτούμενο και για τον έλεγχο 
της κομματικής οργάνωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο μαγικός α 
ριθμός «76», που εξασφαλίζει-την 
απόλυτη πλειοψηφία, αποτελεί το 
μίνιμου της στόχευσης των δύο 
«στρατοπέδων».

Αυτήν ακριβώς την ανάγκη εξυ
πηρετούν οι πολλές «λίστες», αν 
και δεν πρέπει να αγνοήσουμε και 
την ύπαρξη επιμέρους φιλοδοξιών 
ή ανταγωνισμών, στο «εσωτερικό» 
των «ομάδων».

Τα παράδοξα
Ετσι, εξηγούνται και κάποια, εκ 

πρώτης όψεως, παράδοξα, που 
προκύπτουν από την «ανάγνωση» 
των ονομάτων που περιέχονται 
στους ιδιότυπους αυτούς «καταλό
γους». Κυκλοφορούσε, φερ’ ειπείν,

Πόλωση για χάρη της πόλωσης
Σ ε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης και σε αρκετές 

περιπτώσεις πόλωσης ολοκληρώθηκαν το Σάβ
βατο οι εργασίες της τρίτης μέρας του 4ου Συνεδρίου 
του ΠΑΣΟΚ με τις τοποθετήσεις των συνέδρων.

Φυσικά οι σύνεδροι στις ομιλίες τους ελάχιστοι α
ναφέρθηκαν στα πολιτικά ζητήματα, αφού προτίμη
σαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να εκδηλώσουν την 
προτίμησή τους στον Κ. Σημίτη ή τον Ακη Τσοχατζό- 
πουλο.

Συγκεκριμένα στις τοποθετήσεις τους, κορυφαία 
και όχι μόνο, στελέχη, τόνισαν μεταξύ άλλων:

Α. Κοτσακάς
Εδώ, σήμερα, βρίσκεται το οργανωμένο ΠΑΣΟΚ. 

Ας μην το ξεχνούν κάποιοι και ας μην επιχειρούν να 
το αποπροσανατολίσουν. Είναι εδώ το ΠΑΣΟΚ, που 
έχει μάθει να αγωνίζεται, να αντιστέκεται, να μην πα
ραδίνεται. Είναι εδώ το ΠΑΣΟΚ, που έδωσε μάχες 22 
χρόνια. Ε ίναι εδώ το ΠΑΣΟΚ, που θα υπάρχει και 
στο μέλλον.

Κανείς δεν μπορεί, σύντροφοι, να υποτιμά αυτό το 
ΠΑΣΟΚ. Οποιος το επιχειρήσει θα εισπράξει το α
ντίτιμο. Εγώ προσβλέπω με απόλυτη σιγουριά στη 
συνείδηση του μέλους και του στελέχους. Εχω τη βε
βαιότητα ότι είναι μονόδρομος η αλληλέγγυα στάση 
όλου του κορυφαίου στελεχικού δυναμικού. Ε ίναι 
προϋπόθεση. Ε ίνα ι η αναγκαία και ικανή συνθήκη, 
για να πάει το ΠΑΣΟΚ νικηφόρα στην επόμενη εκλο
γική αναμέτρηση.

Γ. Κατσιμπάρδης
Η σκληρή πραγματικότητα έχει κιόλας δείξει ότι 

στην πεντάμηνη διακυβέρνηση της χώρας μας από 
τους εκσυγχρονιστές τα πολιτικά πράγματα, αν δεν 
πήγαν χειρότερα, πάντως δεν έγιναν καλύτερα. Η οι
κονομία έδειξε, για  πρώτη φορά, τα τελευταία 2,5

χρόνια, δείκτες με μεγέθη αρνητικά. Η εξωτερική πο
λιτική - το μεγάλο ατού του ΠΑΣΟΚ - αντιμετωπίζει 
προβλήματα. Το κοινωνικό κράτος ψάχνει φως στο 
τούνελ.

Μ. Αρσένη
Σήμερα ο ηγέτης δεν υπάρχει. Και όλοι αυτοί επανα
φέρουν τα παλιά σενάρια για τον έλεγχο και αν δεν το 
κατορθώσουν, τότε τον κατακερματισμό του Πανελ
λήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Επαναφέρουν τα 
σενάρια για αδύναμες ελεγχόμενες κυβερνήσεις.

Θυμάμαι και θυμόμαστε ΟΛΟΙ πολύ καλά, όταν 
πριν από αρκετά χρόνια ο Ανδρέας Παπανδρέου μι
λούσε για κεντροδεξιά σενάρια, εμείς απορούσαμε, 
γιατί κανένα σημάδι δεν φαινόταν στον ορίζοντα.

Ομως σήμερα ερμηνεύοντας τα σημεία των καιρών, 
βλέπουμε ότι εκείνοι οι λόγοι του ήταν προφητικοί.

Τ. Χυτήρης
«Η ενότητα είναι μονόδρομος, είναι απαίτηση για 

να νικήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του ‘97, για να εί
ναι κυβέρνηση και στην επόμενη δεκαετία. Οι εκλογές 
κερδίζονται από όλους και χάνονται όταν λείπει ακό
μα και ένας.

Μην σας παρασύρουν τα γκάλοπ. Ο Α. Παπανδρέ
ου ήταν πάντα πολύ χαμηλά στα γκάλοπ, όλα τα 22 
χρόνια. Κάτι να σας λέει αυτό. Το σύντροφο Σημίτη 
το κόμμα τον τίμησε με την εκλογή του στη θέση του 
πρωθυπουργού. Ας μην είναι η απάντησή του για την 
τιμή αυτή η παραίτηση».

Τ. Αντωνίου
Οι πολιτικές αντιθέσεις είναι αποδεκτές όταν αντι

προσωπεύουν όμως διαφορές αντίληψης και προσέγ
γισης των προβλημάτων. Οταν όμως εξυπηρετούν 
προσωπικές επιδιώξεις που θυσιάζουν το συλλογικό

συμφέρον σε ατομικές φιλοδοξίες, τότε για μας τους 
νέους αποτελούν επικίνδυνες επιλογές για το μέλλον 
του Κινήματος.

Οι ιστορικές ευθύνες που επωμιζόμαστε απέναντι 
στον ελληνικό λαό μας υποχρεώνουν να αποδεικνύ- 
ουμε καθημερινά ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του 
κι αυτό επιτυγχάνεται μόνο με τολμηρές αποφάσεις, 
με αποτελεσματικές λύσεις, με κοινωνική ευαισθησία.

Κ. Κουλούρης
Ο Α. Παπανδρέου υπεραμύνθηκε της συλλογικής 

λειτουργίας τόσο που ανέχθηκε όλους εκείνους και ε
κείνες που στο τέλος έγιναν υβριστές του.

Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ χωρίς εκβιασμούς και διλήμ
ματα. Στηρίζουμε τον Κ. Σημίτη ως πρωθυπουργό 
και τον Α. Τσοχατζόπουλο ως πρόεδρο του Κινήμα
τος.

Β. Μαλέσιος
Πως προτείνετε στον Κ. Σημίτη να παραμείνει στη 

θέση του πρωθυπουργού τη στιγμή που τον κατηγο
ρείτε για μειωμένη πατριωτική συνείδηση και για α
ντιλαϊκή πολιτική και τον χαρακτηρίζετε «δεξιό»;

Μ. Κυπριωτάκη
Αντρίκια και ειλικρινής η ομιλία του πρωθυπουρ

γού, ωστόσο ήταν πολιτική. Εχουμε πανάξια στελέχη 
αλλά δεν έχουμε δεύτερο Α. Παπανδρέου. Αυτή τη 
στιγμή δεν υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ... μασχάλη που να 
μπορεί να χωρέσει δύο καρπούζια. Ενας ισχυρός 
πρωθυπουργός χρειάζεται μια ισχυρή οργάνωση.

Γ.Α. Μαγκόκης
Συμφωνώ με τις προτάσεις του Α. Τσοχατζόπου- 

λου και του Γ. Αρσένη, γιατί ανταποκρίνονται στις α
νάγκες και τις επιταγές του αγώνα που κάνουμε.
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στψ  Κεντρική\ Επιτροπή
Α λχημείες και προσεταιρισμοί στελεχών 

και από τα δυο στρατόπεδα
στους διαδρόμους του Ολυμπιακού 
Σταδίου, η φήμη πως στο «σημιτικό 
στρατόπεδο», πέραν του «επισήμου 
καταλόγου», κυκλοφορούσαν δ ι
κούς τους «καταλόγους» οι Βάσω 
Παπανδρέου και Μ ιλτιάδης Πα- 
παϊωάννου.

«Διχασμό» στο περιβάλλον του 
κ. Σημίτη προκάλεσε, όπω ς είναι 
φυσικό, το όνομα του Κώστα Λα- 
λιώτη, μετά την ομιλία του, το βρά
δυ του Σαββάτου. Πάντως, το όνο
μά του υπήρχε σε ορισμένες από τις 
«σημαντικές λίστες». Αλλά και το 
όνομα του Κώστα Σκανδαλίδη δεν 
υπήρχε σε όλες τ ις  «λίστες» της 
πλευράς Σημίτη, ενώ υπήρχε, επ ί
σης, σε όλες τις «λίστες» που κυ
κλοφορούσαν από το περιβάλλον 
του Ακη Τσοχατζόπουλου. Από τις 
«σημαντικές λίστες», πάντω ς, α
πούσιαζαν τα ονόματα όλων εκεί
νων των ιστορικών στελεχών του 
Κινήματος (Απόστολος Κακλαμά- 
νης, Αναστάσιος Πεπονής, Γιάννης 
Χαραλαμπόπουλος), που είχαν τα
χθεί, άμεσα ή έμμεσα, κατά της 
πρωθυπουργικής υποψηφιότητας.

Τα ονόματα του Ακη
Τα ονόματα των παραπάνω στε

λεχών, καθώς και αυτό του Κώστα 
Λαλιώτη, συμπεριλαμβάνονται σε 
όλες τις «λίστες», που διακινούσε η 
πλευρά του Ακη Τσοχατζόπουλου.

Το όνομα του Κώστα Σκανδαλίδη 
υπήρχε σε ορισμένες μόνο από τις 
«λίστες» της πλευράς του υπουρ
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη
σης και Αποκέντρωσης. Εντύπωση 
προκάλεσε, σε αυτή την πλευρά, η 
απουσία, από ορισμένες «λίστες» 
ονομάτων, όπως οι Χάρης Τσιόκας 
και Τάκης Π αππάς. Τα ονόματα 
της λίστας του Ακη Τσοχατζόπου
λου είναι τα ακόλουθα: 

Αγραφιώτης Γιώργος, Αδαμό- 
πουλος Γιώργος, Αθανασάκης Νί
κος, Ανωμερίτης Γιώργος, Αρσένη 
Μαρία, Αρσένης Γεράσιμος, Βαλυ- 
ράκης Ιωσήφ, Βασιλικόπουλος 
Κρίτων, Βενιζέλος Βαγγέλης, Βλα- 
χόπουλος Η λίας, Δασκαλάκης 
Γιώργος, Δασκαλάκης Μανώλης, 
Κακλαμάνης Απόστολος, Καλογε- 
ρόπουλος Διονύσης, Καλούδης 
Γιώργος, Καρούτζος Θανάσης, 
Καρχιμάκης Μιχάλης, Κατσιμπάρ- 
δης Γιώργος, Κατσιφάρας Γιώρ
γος, Κοτσακάς Αντώνης, Κουλού
ρης Κίμων, Κυπριωτάκη Μαρία, 
Κωσταντάκης, Λαλιώτης Κώστας, 
Λιακόπουλος Ηλίας, Λιακόπουλος 
Χρήστος, Λιάνης Γιώργος, Λιβά- 
νης Αντώνης, Λοβέρδος Γιάννης,

Λωτίδης Λάζαρος, Μ αγκλάρας, 
Μαδεμλής Νίκος, Μ ακρυπίδης 
Ανδρέας, Μ πακιρτζής Κώστας, 
Μπέκου, Νούσιος Βασίλης, Ο ικο
νόμου Παντελής, Παναγιωτακό- 
πουλος Γιώργος, Παπαγεωργίου 
Θανάσης, Παπαναγιώτου Κώστας, 
Παπαντωνίου Κ., Παπουτσής Χρή
στος, Π αππάς Τάκης, Παρασκευάς 
Αυγερινός, Πεπονής Ανάστασης, 
Ποττάκης Γιάννης, Ραγκούσης, 
Ραυτόπουλος, Σερελλή Ευδοκία, 
Σηφουνάκης, Σουλαδάκης Γ ιάννης, 
Σουλελές, Τζανακάκης Γιώργος, 
Τόγιας, Τσιλίκας Βασίλης, Τσού- 
ρας Θανάσης, Χαραλαμπόπουλος 
Γ ιάννης, Χ αραλάμπους, Χυτήρης 
Τηλέμαχος, Χωραφάς Βαγγέλης.

Η λίστα Κ. Σημίτη
Αλευράς Νάσος, Α νδριγιαννά- 

κης Μ ιχαήλ, Α ποστολίδης Λ ου
κάς, Βερελής Χρήστος, Γιαννό- 
πουλος Ευάγγελος, Γιατράς Σπύ- 
ρος, Γρίβας Ιωάννης, Δήμου Σταυ
ρούλα, Διαμαντίδης Ιωάννης, Ζα- 
φειρόπουλος Γιάννης, Ζώρας 
Κωνσταντίνος, Θάνος Δημήτριος, 
Θεοδωρίδης Βασίλειος, Θωμάς 
Γεώργιος, Κ ανελλόπουλος Λ ά

μπρος, Κ απετανάκης Θ εόδωρος, 
Καραμάνου Αννα, Καρύδης Δημή- 
τριος, Κατσανέβας Θεόδωρος, Κε- 
δίκογλου Β ασίλειος, Κοτσώνης 
Θεόδωρος, Κουσελάς Δημήτριος, 
Κ ουτσούκος Ιωάννης, Κ ρανιδιώ- 
της Γιάννης, Λ άλος Κ ανέλλος, 
Λούσκος Π αναγιώ της, Μ ανίκας 
Στέφανος, Μ ανωλία Χρυσάνθη, 
Μ ιχαλάκος Στέφανος, Μ πακού
λης Νίκος, Μπένος Σταύρος, Νεο- 
νάκης Μιχαήλ, Νικολάου Γιάννης, 
Π άγκαλος Θεόδωρος, Π ανοπού
λου Ιωάννα, Πανταγιάς Γεώργιος, 
Παπαδέλης Φραγκλίνος, Παπαδη- 
μητρίου Γιάννης, Π απαζώη Ε λι
σάβετ, Π απαϊω άννου Μ ιλτιάδης, 
Π απανδρέου Βάσω, Π απανδρέου 
Μ αρία, Π απαντω νίου Γ ιάννος, 
Πορταλιού Αμαλία, Ρέππας Δημή- 
τριος, Σακελίων Γεώργιος, Σμυρ- 
λής - Λ ιακατάς Χρ., Σουμάκης 
Σταύρος, Σ πυρόπουλος, Ροβέρ
τος, Σταυρακάκης Μηνάς, Σφυρι
ού Κοσμάς, Σχοιναράκη Ευαγγε
λία, Τζουμάκας Στέφανος, Τσελέ- 
ντης Γεράσιμος, Τσουκάτος Θεό
δωρος, Τσουκάτου Πόπη, Φούρας 
Α νδρέας, Χ αρισιάδης Κ., Κ ω ν
σταντίνος, Χ ρυσοχοΐδης Μ ιχά

λης, Χρονόπουλος Μιχάλης. 

Αντισημιτική 
ή κομματική λίστα

Αγραφιώτης Γιώργος, Ανωμερίτης 
Γιώργος, Αρσένης Γεράσιμος, 
Ασκουνής, Αφεντουλίδης Β., Βαλυ- 
ράκης Ιωσήφ, Βασιλακάκης, Βασιλι- 
κόπουλος Κρίτων, Βλαχόπουλος 
Ηλίας, Γαϊτανίδης, Γκοσλιόπουλος, 
Δασκαλάκης Γιώργος, Ζαμπουνίδης, 
Θεοχαρίδης, Κακλαμάνης, Καλλί- 
ρης, Καλογερόπουλος Διονύσης, Κα
λούδης Γιώργος, Καρούτζος Θανά
σης, Καρχιμάκης Μιχάλης, Κατσέλη, 
Κατσιφάρας Γιώργος, Κοντόπου- 
λος, Κοτσακάς Αντώνης, Κουλούρης 
Κίμων, Λιβάνης Αντώνης, Λαλιώτης 
Κώστας, Λάμπρου, Λιακόπουλος 
Χρήστος, Λοβέρδος Γιάννης, Λωτί
δης Λάζαρος, Μαγκλάρας, Μαγκού- 
φης, Μαγκριώτης, Μαδεμλής Νίκος, 
Μακρυπίδης Ανδρέας, Μπακιρτζής 
Κώστας, Μπέης Δημήτρης, Νούσιος 
Βασίλης, Οικονόμου Παντελής, Πα- 
ναγιωτακόπουλος Γ ιώργος, Παπα
γεωργίου Θανάσης (ΟΡΓΑΝ.), Πα- 
παδόπουλος Κώστας, Παπαντωνίου 
Κ., Παπουτσής Χρήστος, Παππάς 
Τάκης, Πεπονής Αναστάσης, Ρα
γκούσης, Ραυτόπουλος, Σηφουνά
κης, Σμπώκος Γιάννης, Σουλελές, 
Τζανακάκης Γιώργος, Τόγιας, Τσα- 
κλίδης, Τσιλίκας, Τσιόκας, Τσούρας, 
Χαραλαμπόπουλος, Χαραλάμπους.

Οξνμένα τα πνεύματα, αλλά ονδείς ομιλητής 
προσέγγισε τα καυτά προβλήματα του τόπου

Β. Παπανδρέου
Ε ίναι χρέος μας να συνυπάρξουμε χω ρίς 

τον Α. Παπανδρέου και να συμβάλουμε όλοι 
μαζί στην αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ, προκει- 
μένου να αποκατασταθεί η συλλογική λει
τουργία. Ε ίναι ανάγκη να εκλεγεί ο Κ. Σημί
της στην προεδρία του κόμματος και να στη- 
ριχθεί ως πρώ τος μεταξύ ίσων. Οσοι τον α 
ποδοκίμασαν στην πρωτομιλία του αγνοούν 
ότι τον αποδέχεται η ελληνική κοινωνία.

Π. Αναστασιάδης
Το ραντεβού με το νέο ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, 

θα το δώσει η νεολαία μέσα από τους αγώνες 
της.

Α. Κανελλόπουλος
Το νέο σημαίνει πάλη με το λαϊκισμό και 

τον αναχρονισμό. Δεν μπορεί να ακυρωθεί 
από το Συνέδριο η εκλογή του Κ. Σημίτη 
στην πρωθυπουργία. Υπήρξε συνειδητή προ
σπάθεια υπονόμευσής του.

Γ. Μαγκριώτης
Το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής πρέπει να εί

να ι συλλογικό και αποκεντρωμένο και όχι 
μονομερές.

Τ. Παππάς
Δεν ήταν σοσιαλιστική η ομιλία του πρω 

θυπουργού. Δεν άκουσα λέξη για τους εργα
ζόμενους. Ε ίνα ι συντηρητική η άποψη για 
κόμμα που θα υπηρετεί την κυβέρνηση.

Π. Αυγερινός
Ο Α. Παπανδρέου εξασφάλιζε την ενότητα. 

Τώρα περισσότερο, ενώ ποτέ άλλοτε η δημο
κρατία είναι η μοναδική προϋπόθεση για  ε
νότητα στο κόμμα. Η ομιλία  του πρω θυ
πουργού ενόχλησε, γιατί ήταν ειλικρινής. Ο 
πρωθυπουργός δεν άφησε τίποτε άγνωστο. Ο

Κ. Σημίτης μίλησε προς όλη τη χώρα και δεν 
υπάρχει κανένας φόβος για την ενότητά μας. 
Τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ θα είναι πιο ψύχραι
μο, δυνατό και μεγαλύτερο.

Μ. Παπαϊωάννου
Ηρθε η ώρα για μεγάλες αποφάσεις που θα 

αφορούν το παρόν και το μέλλον του 
ΠΑΣΟΚ και του τόπου.

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου ξεπερνούν 
τα όριά του. Οι προτάσεις περί διαρχίας δεν 
είναι συμβατές με το δικό μας Σύνταγμα. Ο 
πρωθυπουργός πρέπει να είναι και αρχηγός 
του κόμματος. Ο Α. Παπανδρέου δεν μπορεί 
να είναι σύνθημα κερκίδας.

Γ. Ρωμαίος
Τι να την κάνουμε την ενότητα αν δεν υ 

πάρχει συνοχή, ψυχική επαφή και συντροφι
κότητα μεταξύ μας. Το ΠΑΣΟΚ δεν το κλη
ρονομήσαμε, το δανειστήκαμε από τ ις  νέες 
γενιές.

Χρ. Πρωτόπαππας
Δεν είμαστε παιδιά  του κομματικού σωλή

να. Η ενότητα δεν κινδυνεύει. Κινδυνεύουμε 
όμως να μείνουμε στο περιθώριο και να ητ- 
τηθούμε. Ο Κ. Σημίτης πρέπει να εκλεγεί και 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Γ. Δασκαλάκης
Γιατί κ. πρω θυπουργέ θα παραιτηθείτε; 

Γιατί περιφρονείτε τ ις  δημοκρατικές δ ιαδ ι
κασίες; Γιατί αγνοείτε την εντολή της Κ.Ο.; 
Πρέπει να διατηρήσουμε τα μεγάλα και υγιή

κόμματα. Οχι στις διασπάσεις και τ ις  κατα
κερματισμούς. Το Συνέδριο δεν εκλέγει τον 
διάδοχο του Α. Παπανδρέου, αλλά το διάδο
χο σχήμα. Να δεσμευθεί ότι θα παραμείνει 
πρω θυπουργός της χώ ρας ανεξάρτητα του 
αποτελέσματος του Συνεδρίου.

Μ. Χαραλαμπίδης
Η ηγεσία του κόμματος πρέπει να ζητήσει 

συγγνώμη από τον ελληνικό λαό.
Ο Α. Παπανδρέου δεν θα γίνει το πλυντή

ριο των ευθυνών μιας ολόκληρης ηγετικής ο
μάδας. Πρέπει να θεσμοθετηθεί το ασυμβίβα
στο σ’ όλα τα επίπεδα του κόμματος. Το Συ
νέδριο  πρέπει να εκλέξει μια 3μελή Πολ. 
Γραμματεία και ένα 1 Ιμελές Ε.Γ.

Γρ. Νιώτης
Χ ρειάζεται ενιαία  - συλλογική ηγεσία με 

στόχο ένα δημοκρατικό ΠΑΣΟΚ. Ο Α. Πα
πανδρέου δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρο
νομείται.

Αλ. Παπαδόπουλος
Το Ε.Γ. να καταδικάσει τ ις  ασχήμιες, κατά 

του πρωθυπουργού.
Η χώρα μας είναι κατάχρεη και σχοινοβα

τεί σε ένα τεντωμένο σχοινί. Οσοι μάχονται 
τη σταθεροποιητική πολιτική  της κυβέρνη
σης είναι δημαγωγοί. Η οικονομική πολιτική 
που ασκεί η κυβέρνηση την επέλεξε το 
ΠΑΣΟΚ, και την ενέκρινε, επέβαλε και στή
ριξε ο Α. Παπανδρέου.

Ο πως είπε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ αν το έ
θνος δεν εξαφανίσει το χρέος, τότε το χρέος

θα εξαφανίσει τη χώρα.
Α. Καρράς

Δεν έπεσε μόνο σε μένα ο κλήρος για να 
κάνω κάτι τέτοιο, αλλά οφείλω να πω, συ- 
ντρόφισσες και σύντροφοι, ότι από καρδιάς 
σας ζητάω συγγνώμη, βαθύτατα συγγνώμη, 
πολύ μεγάλη συγγνώμη, συντρόφισσες και 
σύντροφοι, γιατί νομίσαμε ότι σας στέλναμε 
σ’ έναν προσυνεδριακό διάλογο - έτσι είπαμε 
στις εφημερίδες - και σας στείλαμε σε μάχη.
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«Αδιάλλακτος» μέχρι τέλους...
Τ ων καθαρών και μακροπρόθεσμων 

λύσεων, της ύπαρξης δηλαδή του ί
διου προσώπου στην ηγεσία του κόμ
ματος και της κυβέρνησης υπεραμύν- 
θηκε και στη δευτερολογία του ο πρω
θυπουργός, Κώστας Σημίτης, εμμένο- 
ντας έτσι στην υποψηφιότητά του για 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στην π α 

ραίτησή του από την 
πρωθυπουργία, σε 
περίπτωση μη εκλο
γής του. Επανέλαβε 
την άποψή του ότι: 
«μετά τον Ανδρέα 
Παπανδρέου δεν 
μπορούν να υπάρ
ξουν χαρισματικοί η
γέτες αλλά είναι επ ι
τακτική η ανάγκη να 
στηριχθούμε στη συλ- 
λογικότητα κατά τη 
λήψη και την επεξερ
γασία των αποφάσε
ων.». Ο Κ. Σημίτης 
τόνισε: «Για μένα η 
μετά Ανδρέα εποχή 
δεν θα είναι, ούτε θα 
επιτρέψω ποτέ να εί
ναι η μετά ΠΑΣΟΚ ε
ποχή. Μετά τον Α. 
Παπανδρέου κάθε 
προσπάθεια να υπάρ
ξει η ενός ανδρός αρ
χή, θα είναι χειρότε
ρο από λάθος. Θα εί
ναι γελοίο.

Η νέα εποχή είναι 
συνυφασμένη με μία 

νέα συλλογικότητα που θα προασπί
σουμε όλοι, προωθώντας μια νέα λει
τουργία της Κ.Ε., νέα λειτουργία του 
Ε.Γ., νέα ηθικοπολιτική σχέση μεταξύ 
μας». Διευκρίνησε ότι για τον ίδιο «οι 
καθαρές και μακροπρόθεσμες λύσεις 
συνδέονται με την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της συλλογικότητας σε όλη 
την πυραμίδα του κόμματος, από τη 
βάση ως την κορυφή», σημειώνοντας 
ότι «η συλλογικότητα, μία πράξη βα
θιά  πολιτική και ταυτόχρονα ηθική,

Η  ενός ανδρός αρχή Θα είναι κάτι 
χειρότερο από λάθος. Θα είναι γελοίο

προϋποθέτει και δημιουργεί ισχυρούς 
δεσμούς ανάμεσα στους συντρόφους, 
θεσμούς εμπιστοσύνης».

Λαϊκό - 
πατριωτικό

Αναφερόμενος στο νέο ΠΑΣΟΚ, ο 
πρωθυπουργός επεσήμανε έξι σημεία.

Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να εί
ναι ταυτόχρονα λαϊκό και πατριωτικό, 
εκσυγχρονιστικό και λαϊκό.

«Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει ιδιαί
τερη προσοχή στην προάσπιση της ε
θνικής ακεραιότητας της χώρας, στην 
ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και 
ακτινοβολίας της, στην ύπαρξη μιας ι
σχυρής δύναμης αποτροπής... Το 
ΠΑΣΟΚ με όποιο τίμημα και με όποιο 
κόστος καλείται να πείσει την κοινω
νία  με το λόγο του και την πράξη του 
ως κυβέρνηση και ως οργάνωση ότι εί
ναι μια μεγάλη, πατριωτική, λαϊκή και 
εκσυγχρονιστική δύναμη...

Ο εκσυγχρονισμός αν δεν συνοδευ
τεί από πολιτικές αντιμετώπισης των 
προβλημάτων των λαϊκώ ν στρωμά
των, αν δεν συνοδευτεί με το ρίζωμα 
του ΠΑΣΟΚ στα λαϊκά στρώματα θα 
αποτύχει. Η πολιτική της δραστικής 
ενίσχυσης της διπλωματικής θέσης της 
χώρας θα μείνει μετέωρη αν δεν υπο- 
στηριχθεί από τον εκσυγχρονισμό της 
οικονομίας και της διοίκησης.

Είμαστε υποχρεωμένοι, είμαστε κα
ταδικασμένοι θα έλεγα να προχωρή
σουμε και στα τρία  μέτωπα συγχρό
νως».

Στο  μέτωπο 
της Αριστερός

Δεύτερον, οι διαχωριστικές γραμμές 
μεταξύ προόδου και συντήρησης, Αρι
στερός και Δεξιάς παραμένουν ισχυ
ρές. Το ΠΑΣΟΚ ανήκει στο μέτωπο 
της Αριστερός, επεσήμανε ο πρωθυ

πουργός, τονίζοντας:
«Η διαφορά μας με τη συντηρητική 

αντίληψη είναι διαφορά πολιτική, εί
ναι διαφορά ευαισθησίας, είναι διαφο
ρά αξιών, είναι διαφορά πολιτισμού. 
Εχουμε στο κέντρο της προσοχής μας 
εμείς την κοινωνική αλληλεγγύη και 
συνοχή, τη βούληση για την ισχυροποί
ηση της κοινωνίας.

Σημαία μας είναι η κοινωνική δικαι
οσύνη και η κοινωνική αλληλεγγύη και 
επειδή είναι σημαία, ας είναι και αγω
νία μας».

Η κοινωνική 
πολιτική

«Τρίτο σημείο, η κοινωνική πολιτι
κή, που είναι σαφέστατο ότι δεν είναι 
συμπλήρωμα της αναπτυξιακής πολι
τικής. Εμείς δεν πρέπει να περιμένου
με πρώτα την ανάπτυξη για να εφαρ
μόσουμε μετά κοινωνική πολιτική. Τα 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήμα
τα δεν επιδέχονται χωριστή αντιμετώ
πιση.

Τα προβλήματα είναι αλληλοσυνδε- 
δεμένα σε διαλεκτική σχέση.

Ανάπτυξη και κοινωνική πολιτική 
πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Μό
νο έτσι θα εξασφαλίσουμε μια κοινω
νία με περισσότερη συνοχή και αλλη
λεγγύη, μια δικαιότερη κοινωνία που 
ανταποκρίνεται στα σοσιαλιστικά 
πρότυπά μας», τόνισε ο Κ. Σημίτης.

Το νέο κοινωνικό 
κράτος

Οσον αφορά την ιδεολογική αναζή
τηση, το τέταρτο σημείο που έθεσε ο 
πρωθυπουργός ήταν: «Οφείλουμε να 
ανανεώσουμε το ιδεολογικό μας οπλο
στάσιο, οφείλουμε να συμβάλουμε στη 
συζήτηση για μια νέα σύλληψη της κοι
νωνικής πολιτικής, για μια νέα σύλλη
ψη του κοινωνικού κράτους. Το

ΠΑΣΟΚ, όλοι εμείς, έχουμε χρέος 
στην ελληνική κοινω νία να δείξουμε 
και πάλι το δρόμο της κοινωνικής 
προόδου, να εκσυγχρονίσουμε θε
σμούς και νοοτροπίες, να δουλέψουμε 
με την αρχική ανανεωτική και μεταρ- 
ρυθμιστική ορμή μας».

Κόμμα - 
κυβέρνηση

Παρουσιάζοντας την άποψή του για 
τη σχέση κόμματος - κυβέρνησης, επι- 
σήμανε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτύ
χει χωρίς την ουσιαστική στήριξη του 
κόμματος. «Το κόμμα οφείλει να είναι 
το κέντρο πολιτικών και προγραμμα
τικών διεργασιών, που σε συνεργασία 
με την κυβέρνηση και την Κοινοβου
λευτική Ομάδα θα ανοίγει από κοινού 
τους νέους δρόμους και τις νέες προο
πτικές... Ενα κόμμα κοντά στο λαό, έ
να Σοσιαλιστικό Κόμμα, άξιο του ονό
ματος μας», ανέφερε ο Κ. Σημίτης.

Τόνισε ότι ο Α. Παπανδρέου ανήκει 
σε όλους, ότι ζει στο έργο του... «Εμείς 
οφείλουμε να δώσουμε στο έργο αυτό 
συνέχεια και προοπτική και θα το πρά- 
ξουμε. Αυτό είναι χρέος τιμής, η μεγά
λη μας συμβολή στην άσβεστη μνήμη 
του».

Ο πολιτικός 
νάνος

Υπεραμυνόμενος, τέλος, να θέσει υ
ποψηφιότητα για πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι η κοινωνία απαι
τεί να έχει εμπιστοσύνη στο κόμμα, 
στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. 
«Η κοινωνία δεν μπορεί να κατανοή
σει πώς κάποιος που είναι νάνος πολι
τικός και δεν είναι κατάλληλος για 
πρόεδρος, είναι κατάλληλος για πρω
θυπουργός», είπε χαρακτηριστικά.

Επανέλαβε δε ότι θα παραιτηθεί από 
την πρωθυπουργία σε περίπτωση μη ε
κλογής του, τονίζοντας ότι είναι «η μό
νη λύση που δείχνει στην κοινή γνώμη, 
ότι το ΠΑΣΟΚ προχωρεί αποφασιστι
κά, με μια ενιαία γραμμή για την εκλο
γική νίκη».

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ολες οι δυνάμεις
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ να δεσμευτεί το Συνέδριο για μια 
νέα πορεία προς τα εμπρός με ενότητα, με κυρίαρχο σύνθημα το 
«ολοι μαζί», τόνισε ο γ.γ. της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, στη δευτερολογία του με την ο
ποία έκλεισε ο κύκλος τοποθετήσεων στο 4ο Συνέδριο.

Επισήμανε την αγωνία των ξένων αντιπροσωπειών που πα- 
ρευρέθησαν στην πρώτη ημέρα του Συνεδρίου, «πώς το 
ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα με 
μία πολυκύμαντη και πολύ μεγάλη ιστορική διαδρομή, μπορεί 
να περάσει από αυτή τη δύσκολη φάση προσφέροντας ταυτό
χρονα στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αριστερά τη δική του 
συμβολή σε μία καινούργια εποχή που έχει ανοίξει».

Επικρίνοντας ουσιαστικά την «εικόνα του βυζαντινού ιππο
δρομίου», που έδινε κάποιες στιγμές το Συνέδριο, ο Κ. Σκανδα
λίδης μίλησε όπως ο ίδιος είπε, «με τη γλώσσα της ιστορικής 
διαδρομής» του κόμματος.

«Συμφωνούμε ότι οι αξίες μας είναι επίκαιρες, ότι η υπόθεση 
του σοσιαλισμού δεν πέθανε, ότι η επιστροφή των προοδευτι
κών ιδεών στο προσκήνιο της επικαιρότητας γίνεται κάθε μέρα

που περνά πιο εμφανής. Οτι η εθνική στρατηγική πρέπει να ολο
κληρωθεί στα νέα δεδομένα», ανέφερε ο γραμματέας του 
ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι «το 4ο Συνέδριο γίνεται για το νέο 
ΠΑΣΟΚ και όχι για τη διαδοχή του Ανδρέα Παπανδρέου».

Πορεία επαναπροσδιορισμού
«Το μήνυμα που πρέπει να φύγει από αυτό το Συνέδριο, είναι 

η υπόθεση μιας συνολικής πορείας επαναπροσδιορισμού, ανα
γέννησης και ανασυγκρότησης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού 
Κινήματος που ακόμα και αν δεν είχε ιδρυθεί, έπρεπε σήμερα να 
εφευρεθεί και να ιδρυθεί», τόνισε ο Κ. Σκανδαλίδης, επισημαί- 
νοντας ότι σε αυτό εμπεριέχεται κάθε πατριώτης, κάθε δημο
κράτης, κάθε προοδευτικός Ελληνας όπου γης.

Αποκάλυψε την «πρώτη έμπρακτη αγωνία του Α. Παπανδρέ
ου να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ ενωμένο», αναφέροντας «ότι την 
Τρίτη 14 Νοεμβρίου -έξι ημέρες πριν ο Ανδρέας Παπανδρέου 
μπει στο “Ωνάσειο”, είχε ήδη αποδεχτεί την πρόταση να συμπε- 
ριληφθεί στηνεισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή η θέ
σπιση θέσης αντιπροέδρου, σε ένα Συνέδριο που θα γινόταν πο

λύ πιο νωρίς από το τακτικό Συνέδριο».

Μαθητευόμενος μάγος
Επισήμανε, όμως, ότι από τη συνεδρίαση της ΚΕ της 25ης Νο

εμβρίου 1995, «στην πορεία ήταν και είναι εμφανής ο θρυμματι- 
σμός της ίδιας της σπονδυλικής μας στήλης. Υπήρξε μεγάλη ψυ
χική απόσταση.

Προβλήματα δημιουργόντουσαν από το μηδέν. Θέματα κατα
σκευαζόντουσαν απο το τίποτα. Συγκρούσεις γινόντουσαν στο 
όνομα οποιονδήποτε προσωπικών σκοπιμοτήτων.

Μαθητευόμενοι μάγοι άρχισαν από κάτω να παράγουν τακτι
κές και στρατηγικές που αφορούσαν αναμετρήσεις και συ
γκρούσεις και όχι την ενότητα και την προοπτική της ίδιας της 
παράταξης και του Κινήματος».

Κατέστησε σαφές ότι «το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής πρέπει 
να κρατήσει την αυτονομία του απέναντι στα εσωκομματικά 
χαρακώματα και κάθετη διάρθρωση των συσχετισμών, πρέπει 
να αποκτήσει την αυτονομία του απέναντι στην ολιγαρχία ό
ποιων στελεχών πιστεύουν ότι μπορούν να χιεραγωγήσουν
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Δεν υπάρχει συνταγή απο τα παλιά...
Με το χέρι στην καρδιά και παραμε

ρίζοντας κάθε προσωπική του φι
λοδοξία, αλλά και την αδιαλλαξία του 
αντιπάλου του, ο Ακης Τσοχατζόπου- 
λος έκανε φανερή τηνπροσπάθειά του 
για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ. Προσπά
θεια που υπηρέτησε από την πρώτη 
στιγμή, παρά τις πιέσεις των υποστηρι- 
κτών του να ακολουθήσει το δρόμο που 
χάραξε το επιτελείο του Κ. Σημίτη και 
που θα έθετε, ενδεχομένως, σε κίνδυνο 
το «ενιαίο και μεγάλο ΠΑΣΟΚ».

Η δευτερολογία του Ακη Τσοχατζό- 
πουλου δεν ήταν παρά η κατάθεση της 
δικιάς του 22χρονης πορείας στο Κίνη
μα (με όλα τα θετικά και αρνητικά, ό
πως είπε και ο ίδιος) και η ανιδιοτελής 
αποδοχή της παρακαταθήκης του 
Ανδρέα Παπανδρέου. Ακόμη και την ύ
στατη στιγμή, ο Ακης Τσοχατζόπουλος 
έκανε βήματα ενότητας, καλώντας τον 
πρωθυπουργό να «παραιτηθεί» από 
την αδιαλλαξία του και να δηλώσει ότι 
δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την 
πρωθυπουργία, στην περίπτωση που 
δεν εκλεγεί πρόεδρος του Κινήματος.

Λεν διεκδικώ 
θέσεις

«Η αδιαλλαξία, όσο ωραιοποιημένη 
κι αν κατατεθεί, δεν αλλάζει την ουσία 
της. Δεν αλλάζει τους κινδύνους που 
συνάδουν με την πολιτική αδιαλλα
ξία», τόνισε στη δευτερολογία του ο υ
ποψήφιος για την προεδρία Ακης Τσο
χατζόπουλος, επισημαίνοντας: «Αι
σθάνομαι ευθύνη και υποχρέωση να 
συμβάλω για την εξεύρεση μιας λύσης. 
Παρακαλώ, προς πάσα κατεύθυνση: 
Δεν δέχομαι κανένας να προσωποποιεί 
αυτή μου την πρόταση, που σας έκανα 
χθες. Ο Τσοχατζόπουλος έχει δείξει 22 
χρόνια, ότι δεν διεκδικεί θέσεις. Και ό
ταν χρειαζόταν, παραιτήθηκε και από 
τις θέσεις, είτε από την κυβέρνηση είτε 
από το κόμμα, για το καλό του κόμμα
τος».

Και πρόσθεσε: «Αισθάνομαι, όμως, 
ευθύνη και υποχρέωση, να συμβάλω 
για να υπάρξει απέναντι στην παλιά

Να απορρίψονμε όλες εκείνες τις λογικές 
που λένε ότι δεν έχει σημασία, αρκεί 

κάποιοι να εκφράσονν ενιαία κορυφή. 
Φοβούμαι ότι αυτό είναι λάθος

συνταγή του παρελθόντος, η νέα πρό
ταση, το “νέο”. Μα, καλά, ούτε σε αυτό 
δεν συμφωνούμε; Δεν θέλουμε όλοι το 
“νέο”, το σύγχρονο, το προοδευτικό; 
Θέλω να το ακούσω. Δεν αρκεί μόνο το 
“νέο”, πρέπει να είναι και προοδευτικό 
το “νέο”. Γιατί το προοδευτικό είναι 
προς όφελος του κοινωνικού συνό
λου».

Μνήμη 
Γ. Γεννήματα

Ο Ακης Τσοχατζόπουλος στη δευτε
ρολογία του δεν ξέχασε να άναφερθεί 
στον αείμνηστο Γιώργο Γεννηματά, ο 
οποίος έλεγε: «Είμαστε υπέρ της συλ
λογικής ηγεσίας, μετά τον Ανδρέα Πα
πανδρέου, διότι είναι αδιανόητο ένας 
άνθρωπος να αναλάβει την ευθύνη, να 
ακολουθήσει και να προωθήσει όλα αυ
τά τα θέματα που αφορούν το ΠΑΣΟΚ. 
Εγώ, πάντως, δεσμεύομαι, το λέω με 
κάθε ειλικρίνεια, να αποδεχθώ τη Κυ
ριακή το βράδυ την όποια απόφασή 
σας. Για να υπηρετήσουμε το Κίνημα».

Και αμέσως μετά ζήτησε από τους 
5.000 και πλέον συνέδρους να απαντή
σουν στο ερώτημα: Πότε η εμβέλεια του 
ΠΑΣΟΚ είναι μεγαλύτερη; Οταν συμ
μετέχουν αντιπροσωπευτικά όλες οι 
κοινωνικές δυνάμεις και αισθάνονται 
ότι εκπροσωπούνται στα κέντρα εξου
σίας ή όταν η μονομέρεια κάποιων, επι
βάλλει τον περιορισμό της εμβέλειας 
του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις κοινωνικές, 
πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις 
του τόπου;

•  «Εχουμε όλοι μία ευθύνη, να συμ
βάλουμε στην αποτελεσματική συνέ
χεια του ΠΑΣΟΚ, στη σύγκλιση όλων 
των δυνάμεων, στη μεγαλύτερη δυνατή

επιτυχία στο κυβερνητικό έργο. Οσα εί
πα χθες καλύπτουν πλήρως το θέμα, 
δεν θα σας κουράσω παραπάνω.

•  Ενα πράγμα, όμως, θέλω να πω: 
Αύριο θα κριθεί α π ’ όλους εμάς η ικα
νότητά μας να βγούμε ενωμένοι, να πά
ρουμε την ευθύνη στα χέρια μας, να ε
νώσουμε όλες τ ις  δυνάμεις του 
ΠΑΣΟΚ μαζί. Να απορρίψουμε όλες ε
κείνες τις λογικές που λένε, ότι δεν έχει 
σημασία, αρκεί κάποιοι να εκφράσουν 
ενιαία την κορυφή. Φοβούμαι ότι αυτό 
είναι ένα λάθος. Είναι λάθος και για το 
ΠΑΣΟΚ και για εκείνους που το π ι
στεύουν.

•  Αλλά η απόφαση είναι δίκιά σας 
και η δίκιά σας απόφαση θα είναι σεβα
στή α π ’ όλους και πρώτα α π ’ όλα από 
εμένα. Γεια σας, το Συνέδριο έφτασε σε 
μια κρίσιμη στιγμή, εσείς είστε η εγγύη
ση, η εγγύηση του ΠΑΣΟΚ είστε εσείς. 
Εσείς θα εγγυηθείτε το δρόμο του αύ
ριο, όλοι μαζί, ενωμένοι για το μεγάλο 
λαϊκό ΠΑΣΟΚ, για την Ελλάδα. Γεια 
σας».

Συμφωνούμε 
για το νέο

Από την αρχή μέχρι το τέλος της δευ
τερολογίας του, ο Ακης Τσοχατζόπου
λος φανέρωνε την πεποίθεσή του ότι ο 
Κ. Σημίτης θα αποδεχόταν τα μηνύμα
τα - εκκλήσεις των κορυφαίων στελε
χών του ΠΑΣΟΚ για «απελευθέρωση 
από την αδιάλλακτη στάση». Και απευ
θυνόμενος στον πρωθυπουργό διευκρί
νισε:

•  «Ομως, οι όροι κάτω από τους ο 
ποίους θα προχωρήσουμε στο μεγάλο 
και ενιαίο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι θέμα που 
θα λύσουμε οι δυο μας. Είναι θέμα που

μας αφορά όλους, με κάθε ειλικρίνεια. 
Σε αυτή την κρίσιμη πορεία της Ελλά
δας, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που 
χάσαμε τον ηγέτη και τον καπετάνιο 
μας, έχουμε ευθύνη να αντιπαραθέσου- 
με τη μεγαλύτερη δυνατή σύνθεση όλων 
των δυνάμεων, που μπορεί να κινητο
ποιήσει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι δύσκο
λες στιγμές.

•  Μια σειρά από ο
μιλητές από εσάς έ
χουν καταθέσει τις δυ
σκολίες. Τι να πρωτο- 
σκεφτώ; Το οικονομι
κό επιτελείο; Το επιτε
λείο του υπουργείου 
Εξωτερικών; Αλλα ε
πιτελεία; Οι ίδιοι οι υ
πουργοί ήρθαν και σας 
είπαν πόσο δύσκολα 
είναι τα πράγματα.

•  Θέλουμε πολιτικό 
φορέα, θεσμό του δη
μοκρατικού πολιτεύ
ματος της Ελλάδας, 
που θα συνεχίσει αυ- 
τοτελώς, με βάση τις 
δικές του δυνάμεις, με 
βάση τη δική του ιδεο
λογία, τη δική του 
στρατηγική, τ ις  δικές 
του προοδευτικές πο
λιτικές ως γνήσιο, σύγ
χρονο Κίνημα του δη
μοκρατικού σοσιαλι
σμού στην Ελλάδα, ό
πως και στην Ευρώπη, 
με την οποία  βρισκό
μαστε μαζί σε μια κοινή πορεία.

Θέλετε να έχουμε το δικαίωμα να α
ποφασίσουμε αυτή την πορεία; Τότε 
παρακαλώ, πιστεύω ότι πρέπει να πάμε 
όλοι μαζί. Δεν είναι δυνατόν να υπάρ
ξει η συνταγή από τις παλιές εποχές. 
Θέλουμε το νέο, συμφωνούμε για το 
νέο. Υπάρχει έστω κι ένας που δεν θέ
λει το νέο ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος, το 
εκσυγχρονισμένο, το δημοκρατικό, το 
ανανεωτικό; Πείτε μου υπάρχει κανέ
νας;».

του ΠΑΣΟΚ να μπουν στην ίδια κοίτη
και να φέρουν στα μέτρα τους ένα τεράστιο λαϊκό Κίνημα.

Οι 5 προτάσεις
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζονται πέντε πράγμα

τα. Το πρώτο είναι να συγκροτήσουμε επιτέλους ένα ενιαίο ε
θνικό, πολιτικό, στρατηγικό και ιδεολογικό κέντρο, που να χα
ράζει στρατηγική, που να αποφασίζει πολιτικές, που να διαμορ
φώνει προτεραιότητες, που να δίνει τις βασικές τις μεγάλες α
παντήσεις. Το δεύτερο είναι να μετατοπίσουμε επιτέλους το κέ
ντρο βάρους των αποφάσεων στα συλλογικά όργανα. Είπαμε, 
ότι κανείς δεν μπορεί να γίνει Ανδρέας Παπανδρέου. Το τρίτο 
που είπαμε, ήταν ότι όλες οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ πρέπει να 
μπούνε στην κοίτη του ίδιου ποταμού και να υπάρξει χώρος 
σύνθεσης και σύνθεσης όλων των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα 
του κόμματος. Το τέταρτο που είπαμε, ήταν ότι πρέπει να αντι- 
τοιχεί το μοντέλο του κόμματος στη μεταρρύθμιση που κάνουμε 
στο Διοικητικό σύστημα της χώρας και στην αναπτυξιακή μας 
προσπάθεια. Και το πέμπτο να δώσουμε την απόφαση στη βάση 
μας με μορφές άμεσης δημοκρατίας, για να μπορεί ο πολίτης να

ξαναδεί ένα ΠΑΣΟΚ ν ’ ανοίγει τις πόρτες και όχι να λέμε, έχου
με ανοιχτές τις πόρτες, αλλά δεν έρχεται κανένας...

Αυτά τα πέντε σημεία για το διάδοχο ΠΑΣΟΚ προϋποθέτουν 
στην κορυφή ένα ισχυρό και ενιαίο συλλογικό ηγετικό σχήμα 
που να εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το σχήμα δεν μπορεί να υπο
ταχθεί στην προκρούστια κλίνη κάποιων πολιτικών αποφάσε
ων που το ΠΑΣΟΚ δεν είναι έτοιμο να πάρει...

Τα δύο κόμματα που εμφανίζει σήμερα να είναι το ΠΑΣΟΚ 
και μάλιστα πολυτασικά το καθένα α π’ αυτά, δεν μπορεί να εί
ναι αυτό το μοντέλο που πρέπει να αποφασίσει να νομιμοποιή
σει το Συνέδριό μας... Και κάλεσε όλους να δεσμευτούν για μια 
νέα πορεία, ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα θα δεσμευ
τούν. Από τις κυρίαρχες αποφάσεις του Συνεδρίου, στο «όλοι 
μαζί», ότι κανένας δεν θα υπάρξει επίορκος στον όρκο τιμής 
που έκαναν την ημέρα της κηδείας του Προέδρου μαζί με το 
λαό, ότι με ενότητα θα προχωρήσουν προς τα εμπρός... Αυτό εί
ναι που απαιτεί ο λαός. Γι’ αυτό και οι καθαρές προθέσεις και 
οι καθαρές θέσεις και οι καθαρές λύσεις εδώ που φτάσαμε. Χω
ρίς να δραματοποιούε τα πράγματα.
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Χρειαζόμαστε 
«διάδοχο σχήμα»

ΥΠΕΡ της συλλογικής 
λειτουργίας και του δια
χωρισμού των ρόλων του 
προέδρου του Κινήματος 
και του πρωθυπουργού 
τάχθηκε το Σάββατο στην 
τοποθέτησή του ο Γεράσι
μος Αρσένης.

Ο κ. Αρσένης τόνισε ότι 
κατανοεί, καταρχήν, τη 
λογική της πρότασης Ση
μίτη, να συγκεντρώνονται 
οι ιδιότητες του προέδρου 
και του πρωθυπουργού 
στο ίδιο πρόσωπο, θεωρεί 
όμως ότι «σ’ αυτήν του
λάχιστον τη φάση, που 

διέρχεται το ΠΑΣΟΚ, το σχήμα αυτό θα οξύνει τις αντιθέ
σεις, θα δυσχεράνει το κυβερνητικό έργο, θα είναι στην κα
λύτερη περίπτωση, αναποτελεσματικό». Υποστηρίζοντας 
την πρότασή του ο κ. Αρσένης υπογράμμισε ότι ο διαχωρι
σμός είναι «εκσυγχρονιστικός και αποτελεσματικός θεσμός, 
που εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλά σοσιαλιστικά κόμμα
τα της Ευρώπης», έφερε δε ως παράδειγμα το SPD και τους 
Βίλι Μπραντ, ως πρόεδρο, με τον Χέλμουτ Σμιθ ως πρωθυ
πουργό. Παράλληλα, όμως, διαβεβαίωσε τον Κώστα Σημίτη 
πως η όποια έκβαση της ψηφοφορίας δεν θα έχει καμία επί
δραση στην κυβέρνηση που παράγει θετικό έργο, έκανε δε έκ
κληση προς τον πρωθυπουργό να επανεξετάσει την απειλή 
παραίτησης που διατύπωσε, «στο φως της εντολής που πήρε 
από την Κοινοβουλευτική Ομάδα και από τη διαβεβαίωση ό
λων ότι θα εξακολουθήσουν, κάτω από οποιεσδήποτε συν
θήκες, να τον στηρίζουν στο δύσκολο έργο της πορείας για 
τη νίκη».

Οργάνωση στο Κίνημα
Ο Γ. Αρσένης έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους 

συνέδρους, ενώ το σύνθημα «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμέ
νο, δυνατό» δονούσε την αίθουσα. Πολλές, άλλωστε, ήταν οι 
φορές που οι σύνεδροι τον διέκοψαν με επιδοκιμασίες.

Αναφερόμενος στη μάχη για τη διαδοχή, ο κ. Αρσένης τό
νισε ότι «κανένα Συνέδριο δεν μπορεί να αναδείξει το νέο η
γέτη, το διάδοχο του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι ηγέτες αναδει- 
κνύονται μέσα από τους δημοκρατικούς αγώνες, από την 
πολιτική πράξη. Αναγνωρίζονται πρώτα από το λαό και σε 
τελευταία φάση επιβεβαιώνονται από το τελευταίο συλλογι
κό όργανο, το Συνέδριο». Ο κ. Αρσένης υπογράμμισε επα
νειλημμένα, ότι το Συνέδριο πρέπει να αναδείξει όχι διάδο
χο, αλλά ένα «διάδοχο σχήμα».

Σκιαγραφώντας αυτό το σχήμα, ο υπουργός Εθνικής Αμυ
νας επισήμανε ότι πρέπει να «εξασφαλίζει την αποτελεσμα
τική οργάνωση του Κινήματος, την ενοποίηση και σύνθεση 
των πολιτικών θέσεων και να ανοίγει τον ορίζοντα για την 
ανάδειξη της πολιτικής ηγεσίας μέσα από την πολιτική δρά
ση. Σ ’ αυτή τη φάση, τουλάχιστον, κανείς από μας σ’ αυτή 
την αίθουσα, δεν μπορεί να εκφράσει αξιόπιστα όλο το φά
σμα του ΠΑΣΟΚ.

Πολιτικό Συμβούλιο
Αναφερόμενος στη λειτουργία του Κινήματος στη νέα ε

ποχή που έρχεται και στα πλαίσια της λογικής της «συλλογι
κής λειτουργίας», ο κ. Αρσένης υπογράμμισε την ανάγκη θε- 
σπίσεως Πολιτικού Συμβουλίου, ως κέντρου ενιαίας καθο
δήγησης του Κινήματος, ενώ τάχθηκε ενάντια στη θέσπιση 
θέσεως αντιπροέδρου:

«Πιστεύω ότι είναι κοινή διαπίστωση ότι έχουμε ανάγκη 
από τη συγκρότηση ενός κέντρου ενιαίας πολιτικής καθοδή
γησης, στο πλαίσιο της συλλογικής λειτουργίας. Η απλού- 
στερη οργανωτική μορφή, που δεν χρειάζεται καταστατικές 
αλλαγές, αλλά πολιτική συμφωνία και εξειδίκευση στην 
Κ.Ε., είναι η λειτουργία ενός Πολιτικού Συμβουλίου, που α
παρτίζεται από τον πρόεδρο του Κινήματος, τον πρωθυ
πουργό και τρία μέλη, που εκλέγονται από την Κ.Ε.

Αυτό το ολιγομελές όργανο μπορεί να διασφαλίσει τη 
συλλογική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, να δώσει πνοή στην ιδε
ολογική και πολιτική αντεπίθεση του συντηρητισμού, να α
ναδιοργανώσει το Κίνημα, να το φέρει πιο κοντά στο λαό 
και να στηρίξει την κυβέρνησή μας και το κυβερνητικό έργο.

Ας σημειώσω ότι η πρόταση της Κ.Ε. για θέση αντιπροέ
δρου είχε προταθεί για ειδικούς λόγους, που δεν συντρέχουν 
πλέον και, κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται να δημιουρ
γούμε περιττές θέσεις».

Γ Ι Α  Ε Ν Α  Λ Ι Α Ύ ϋ Λ Ο  Δ Η Μ Ι Ο Υ  Ρ Γ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ :

Ηγετική μεσολάβησ η από τον
Σ ήμερα, Κώστα Σημίτη, 

είνα ι η δική σου στιγ
μή. Αν κάνεις κ ι εσύ εδώ και 
τώρα ένα μικρό βήμα, μπο
ρούμε να κάνουμε όλοι μας, 
εσύ και ο Ακης, εμείς και όλοι 
μας, όλο το ΠΑΣΟΚ. Ενα με
γάλο άλμα».

Ο πρω θυπουργός, όμως, 
στη δευτερολογία του δεν ει- 
σάκουσε την παραπάνω  έκ
κληση του Κώστα Ααλιώτη κι 
έτσι η πρω τοβουλία του υ 
πουργού ΠΕΧΩΔΕ στις ερ
γασίες του 4ου Συνεδρίου του 
ΠΑΣΟΚ για λυτρωτική λύση 
μέσα από ένα δίδυμο ενότη
τας έπεσε στο κενό.

Σε μια ουσιαστικά ηγετική 
εμφάνιση, ο Κώστας Λαλιώ- 
της προσπάθησε να συμβιβά
σει τα ασυμβίβαστα και σε 
μια δραματική κατάληξη της 
ομιλίας του, προκάλεσε τα 
παρατεταμένα χειροκροτήμα
τα όλου του Συνεδρίου, λέγο
ντας:

«Σύντροφοι και συντρό- 
φισσες, χθες ο Ακης Τσοχα- 
τζόπουλος είχε μια ήρεμη, νη
φάλια, αλλά και συγκλονιστι
κή παρουσία, γιατί έκανε ση
μαντικά βήματα για μια γόνι
μη σύνθεση. Ηταν κατά κοινή 
ομολογία η καλύτερη στιγμή 
του, μέσα στα 22 χρόνια  της 
πορείας. Ο ι θέσεις και οι 
προτάσεις του Ακη είναι ένας 
καλός ο ιω νός για  τη μεγάλη 
υπέρβαση για την ενότητα του 
ΠΑΣΟΚ.

Σήμερα, Κώστα Σημίτη, εί
ναι η δική σου στιγμή. Αν κά
νεις κ ι εσύ εδώ και τώρα ένα 
μικρό βήμα, μπορούμε να κά
νουμε όλοι μας, εσύ και ο 
Ακης, εμείς και όλοι μας, όλο 
το ΠΑΣΟΚ, ένα μεγάλο άλ
μα. Αυτό το μεγάλο άλμα δεν 
μπορεί να γίνει με χαρακώ 
ματα, με οριακές ψηφοφορίες 
με 50%, 50% με 53%, 47%, με 
55%, 45% με 60%, 40%.

Σύντροφε Κώστα Σημίτη, 
είσαι ως πρω θυπουργός π ό 
λος αναφοράς όλων των 
Ελλήνων. Ε ίσαι ως πρω θυ
πουργός σημείο αναφοράς 
και ισορροπίας του π ο λ ιτ ι
κού συστήματος, της οικονο
μίας και της κοινωνίας. Είναι 
λάθος να εκφράζεις ένας μέ
ρος, ένα ποσοστό του Κ ινή
ματος μας. Πρέπει να σε στη
ρίζει όλο το συντεταγμένο 
ΠΑΣΟΚ με την εμπιστοσύνη 
του. Στο Κίνημά μας την ε
μπιστοσύνη μας δεν την εκ
φράζουμε μόνο με την ψήφο, 
αλλά κυρίως με την ψυχή μας. 
Ο Ανδρέας Π απανδρέου δεν 
μας ζήτησε ποτέ την ψήφο 
μας, του δώσαμε από την

Εγκώμια 
στο πρόσωπο του 

πρωθυπουργού 
και χείρα 

βοήθειας προς 
τον Ακη 

Τσοχατζόπουλο

πρώτη στιγμή την ψυχή μας. 
Σήμερα 5.214 σύνεδροι δεν 
καταθέτουν την ψήφο τους, 
αλλά την ψυχή τους».

Λυτρωτική λύση
«Το δίδυμο δημιουργικής 

συνεργασίας, το δίδυμο Σημί
τη - Τσοχατζόπουλου είναι η 
λυτρωτική λύση. Η λύση της 
νίκης. Η λύση της ενότητας 
και της προοπτικής του νέου 
ΠΑΣΟΚ. Αυτή η λυτρωτική 
λύση μπορεί να σημαίνει μια 
απόφαση για την επανίδρυση 
του ΠΑΣΟΚ. Τέτοιες, όμως, 
αποφάσεις απαιτούν συντρι
πτικές πλειοψηφίες και ομο
φωνίες. Α παιτούν ομοψυχία 
των πάντων. Εμπρός, λοιπόν, 
δώστε τα χέρια. Υψώστε τη 
σημαία του νέου ΠΑΣΟΚ. 
Εμπρός στην επανίδρυση του 
ΠΑΣΟΚ τώρα».

«Ο λαός του ΠΑΣΟΚ έχει 
αγκαλιάσει και τον πρω θυ
πουργό και την κυβέρνηση», 
τόνισε ο κ. Λαλιώτης και 
πρόσθεσε: «Ορισμένα στελέ
χη άσκησαν κριτική, πολλές

φορές υπερβολική και άδικη. 
Αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
υπονομεύτηκε η κυβερνητική 
προσπάθεια, διότι το Ε.Γ. δεν 
σταμάτησε, δεν μπλοκάρισε 
την κυβέρνηση. Πάντα στήρι
ζε τ ις  μεγάλες επιλογές της 
κυβέρνησης».

Σειρά από 6 σημεία
Ο Κώστας Λαλιώτης πα

ρουσίασε μια ολοκληρωμένη 
πρόταση έξι σημείων, που 
μπορεί, όπως είπε, να υπερβεί 
τα σημερινά αδιέξοδα, τις δ ι
χαστικές πολώσεις και τις με
τωπικές συγκρούσεις. Σύμφω

να με την πρόταση αυτή:
•  Πρώτον: Το Συνέδριο απο
φασίζει τώρα ότι οι εκλογές 
θα γίνουν τον Οκτώβρη του 
1997. Αυτή η απόφαση του Συ
νεδρίου είναι αναγκαία για να 
δημιουργηθούν προϋποθέσεις 
πολιτικής σταθερότητας, κα

θώς και όροι για την ομαλή οι
κονομική και κοινωνική εξέλι
ξη·
•  Δεύτερον: Αποτελεί απόφα
σή μας και δέσμευσή μας ότι ο 
σημερινός πρωθυπουργός, 
Κώστας Σημίτης, ως πρωθυ
πουργός της νίκης, θα είναι ο

εντολοδόχος πρωθυπουργός 
για το σχηματισμό της νέας 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, για 
μια νέα τετραετία.
•  Τρίτον: Δεν υπάρχει ασυμ
βίβαστο ανάμεσα στα δύο κο
ρυφαία αξιώματα της κυβέρ
νησης και του κόμματος, του 
πρωθυπουργού και του προέ
δρου. Ε ίνα ι στη διακριτική 
ευχέρεια και στην ελεύθερη ε
πιλογή του εκάστοτε πρωθυ
πουργού να έχει τη δυνατότη
τα και τη θεμιτή επιθυμία να 
θέτει υποψηφιότητα και για  
το αξίωμα του προέδρου.
•  Τέταρτον: Οποιες αποφά
σεις κι αν λάβουμε και όποια 
πρόσωπα καταλάβουν τα α
ξιώματα, το Συνέδριο, με τις 
αποφάσεις του, οφείλει να κα
τοχυρώσει θεσμικά τη συλλο
γική λειτουργία της διεύθυν
σης του κόμματος στην κορυ
φή. Ανεξάρτητα από την ονο
μασία αυτού του συλλογικού 
οργάνου, είτε λέγεται Προε
δρείο, είτε λέγεται Πολιτική 
Γραμματεία, η σύνθεσή του θα 
απαρτίζεται από τους εξής:

-Τ ο ν  πρόεδρο,
- τ ο ν  πρωθυπουργό,
-  τον αντιπρόεδρο (αν έτσι 

αποφασίσουμε),
-  τον γραμματέα της Κε

ντρικής Επιτροπής,
-  τον πρόεδρο της Βουλής
-  και δύο μέλη του Εκτελε

στικού Γραφείου.
Το όργανο αυτό θα είναι η 

κορυφαία έκφραση της πολι
τικής διεύθυνσης του κόμμα
τος, ανάμεσα στις Συνόδους 
της Κ.Ε.

•  Πέμπτον: Ακη και Κώστα, 
κάνω έκκληση στο όνομα του 
κοινού παρελθόνος και των 
κοινώ ν μας δεσμών. Κάνω 
έκκληση στο όνομα του μέλ
λοντος που πρέπει να κατα
κτήσουμε, ως ενωμένο, σύγ
χρονο, δυνατό και πλειοψη
φικό ΠΑΣΟΚ, να προχω ρή
σετε στη λυτρωτική πράξη 
για  όλους τους συνέδρους, 
για  όλο το ΠΑΣΟΚ, για  όλη 
τη δημοκρατική παράταξη, 
αλλά, κυρίως, για όλη τη χώ 
ρα: Να προχωρήσετε στη λυ
τρωτική πράξη της ανάδειξης 
και της κατοχύρωσής σας σε 
ένα δίδυμο με πολλαπλασια
στική δύναμη. 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, κι 
εσύ αγαπητέ Ακη, ως πρόε
δρος του Κινήματος.
•  Εκτον: Λοιπόν, στη γραμ
μή του ΠΑΣΟΚ της πολλα
πλασιαστικής και δημιουργι
κής δύναμης των επιλογών 
μας. Θεωρώ ότι μπορούμε να 
αποφασίσουμε την καθιέρω
ση μιας θέσης αντιπροέδρου, 
που θα εκλέγεται από το Συ
νέδριο.

Αυτό εναπόκειτα ι στην 
κρίση των συνέδρων. Για την 
κάλυψη αυτής της θέσης υ 
πάρχουν πολλά ικανά και ά 
ξ ια  στελέχη να συστρατευ- 
θούν μαζί με τον πρω θυ
πουργό, τον πρόεδρο και τον 
γραμματέα της Κ.Ε. σε αυτή 
την προσπάθεια».

Να μην υπονομεύουμε την ελπίδα του απλού οπαδού
ΤΟ ΠΑΣΟΚ δεν θα διασπαστεί. Αλλά είναι τρι
χοτομημένο. Αλλά μαζεύει υπογραφές. Αλλά εμ

φανίζει... συμπτώματα αδιαλλαξίας. 
Αλλά έχει «εξαπτέρυγα».

Ο πρόεδρος της Βουλής και μέλος του 
απερχόμενου Εκτελεστικού Γραφείου, 
Απόστολος Κακλαμάνης, στην προχθε
σινή ομιλία του στο Συνέδριου του 
ΠΑΣΟΚ, ήταν πράγματι ειλικρινής ως 

¡ ¡ |  προς την περιγραφή των όσων συμβαί
νουν στο Κίνημα. Να αποκαταστήσουμε 
όχι στα λόγια -τόνισε- αλλά στην πρά
ξη, την ενότητά μας. Αυτό, όμως, δεν 
πρόκειται να συμβεί όσο το ΠΑΣΟΚ εί
ναι τριχοτομημένο και το ζήσατε αυτό 
στις προσυνεδριακές διαδικασίες.

Αναφερόμενος δε στις «λίστες» με 
τους υποψηφίους για την Κεντρική Επι
τροπή, υπογράμμισε ότι με την όποια α
ποδοχή τους, «θα έχουμε προχωρήσει έ
να βήμα πιο πέρα στην υπονόμευση και 
της ελπίδας του απλού οπαδού, του α

πλού ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ, να ξαναγεννηθεί 
αυτό το Κίνημα και ενωμένο σαν μια γροθιά να
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δείξει και προς τα μέσα αλλά κυρίως προς τα έ
ξω, ότι υπάρχει σε αυτόν τον τόπο δύναμη αντι- 
στάσεως, ότι μπορεί και το κομματικό σύστημα 
να σηκωθεί, να αυτοκαθαρθεί και να προχωρή
σει, να υπηρετήσει αποτελεσματικά τον τόπο».

Αυτοί που δεν παζαρεύουν
Αρνούμενος δε τις «επιχειρήσεις δημοσκοπή

σεων και των ηλεκτρονικών μέσων που προσπα
θούν να χειραγωγήσουν τον πολίτη», «κατακε
ραύνωσε» κάποια συγκεκριμένη τακτική:

«Ο πρωθυπουργός έθεσε ένα δίλημμα στο Συ
νέδριο. Ξέρω, ότι ήταν ειλικρινής, αλλά έκανε 
λάθος και οφείλει αυτό το λάθος να το επανορ
θώσει και ελπίζω ότι θα το πράξει αυτό στη δευ
τερολογία του. Γνωρίζει, ότι στην ΚΟ, πέραν α
πό εκείνους που τον ψήφισαν, στάθηκαν στη συ
νέχεια δίπλα του ως πρωθυπουργού της χώρας 
με περισσότερη ειλικρίνια, με περισσότερη προ
σφορά στο έργο του άλλοι που δεν τον εψήφι- 
σαν, που δεν ήθελαν ανταλλάγματα, που δεν πα
ζάρεψαν μαζί του. Ανησύχησα τότε και είπα 
στον πρωθυπουργό, αυτή η κυβέρνηση έχει ολό
κληρη την ομάδα του μέσα της. Το αρνήθηκε και

ίσως από την πλευρά του να έχει δίκιο. Αλλά ε
γώ πιστεύω, όπως είπα, σε ένα σημείο, ότι για να 
εξασφαλιστεί η ενότητα και η αποτελεσματική 
μας πορεία χρειάζονται θυσίες και οι φίλοι δεί
χνουν ότι είναι διατεθειμένοι να κάνουν θυσίες, 
όταν δεν απαιτούν, αλλά προσφέρουν».

Να συζητήσουν
«Το Συνέδριο και κάθε σύνεδρος πρέπει να 

πάρει ελεύθερα τις αποφάσεις του. ΓΓ αυτό α
πευθύνω αυτή την έκκληση στον υπουργό: “Ο 
τρώσας και ιάσεται”. Θα ακούσω από αυτό το 
βήμα τη δευτερολογία του και θα αποφασίσω τι 
θα ψηφίσω.

Πολύ περισσότερο που συνεχίζονται τα ίδια 
λάθη, θεωρώ συντρόφισσες και σύντροφοι, απα
ράδεκτο το γεγονός, ότι μετά τη διευκρίνιση της 
Επιτροπής Δεοντολογίας ότι δεν χρειάζονται υ
πογραφές, συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών».

Απευθυνόμενος, τέλος, στους δύο «μονομά
χους», αλλά και στους συνέδρους, πρότεινε να 
συζητήσουν ο «σύντροφος Σημίτης και ο σύ
ντροφος Τσοχατζόπουλος και αν δεν συμφωνή
σουν να έρθουν να μας το πουν...».

Γ ,  Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

Καινούργιες τάσεις 
και οράματα
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ υπέρ 
της εκλογής του Κώστα Ση
μίτη στην προεδρία του 
ΠΑΣΟΚ τάχθηκε στη βαρυ
σήμαντη -ίσως και καθορι
στική- τοποθέτησή του, το 
Σάββατο, ο υιός του ιδρυτή 
του Κινήματος, κ. Γιώργος 
Παπανδρέου. Παίρνοντας 
το λόγο αμέσως μετά την 
45λεπτη διακοπή της διαδι
κασίας, χθες το απόγευμα, 
και μέσα σε φορτισμένο κλί
μα, ο υπουργός Παιδείας α
ναφέρθηκε στην ενότητα, η 
οποία, όπως τόνισε, μπορεί 
να διασφαλιστεί μόνο μέσα από ένα «θεσμικό ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Παπανδρέου υπογράμμισε τέσσερις αρχές, στις οποίες 
πρέπει να βασιστεί ένα θεσμικό ΠΑΣΟΚ:

1. «Το ΠΑΣΟΚ δεν κληρονομείται».
2. Διαμόρφωση νέας πολιτικής με πίστη πάντα στις αρχές του 

ΠΑΣΟΚ.
3. Δημοκρατική, αποκεντρωμένη, θεσμική λειτουργία του Κι

νήματος.
4. Σεβασμός απόλυτος στις αποφάσεις του Συνεδρίου.

Εκκληση στον Ακη
Απευθυνόμενος, στο τέλος της ομιλίας του, προς τους δύο μο

νομάχους για την ηγεσία του Κινήματος, ο Γιώργος Παπανδρέ- 
ου, κατέστησε σαφές ποιον στηρίζει και γιατί:

«Ο λαός απαιτεί ολοκλήρωση χωρίς εμπόδια του έργου μας. 
Απαιτεί σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση, παράλληλα με τη συλλο
γική λειτουργία των οργάνων και πρέπει όλοι να δεσμευτούν, ε
πιτέλους ότι θα λειτουργήσουν συλλογικά τα όργανα στο 
ΠΑΣΟΚ. Και αυτή η δέσμευση θα κριθεί κάθε μέρα και εδώ είμα
στε για το επόμενο Συνέδριο. Ακη Τσοχατζόπουλε, θέλω να ξέ
ρεις, ότι ήσουν, είσαι και θα είσαι σύντροφός μου. Θέλω να ξέρεις 
επίσης, ότι αν αύριο εκλεγείς πρόεδρος του Κινήματος, θα σε 
στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις και θα απαιτήσω -παρά τους 
δικούς σου ενδοιασμούς- να αναλάβεις ο ίδιος το θώκο του πρω
θυπουργού.

Θέλω να ξέρεις, ότι σε εκτιμώ και σε τιμώ, διότι σε δύσκολες 
στιγμές πάλεψες δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου και αυτό πά
ντα θα)ιας ενώνει. ΓΓ αυτό θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι 
σου, λέγοντας, ότι σήμερα πιστεύω, ότι ο σημερινός πρωθυπουρ
γός πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ».

Οι αρχές της 3ης Σεπτέμβρη
Ομως, ο υπουργός Παιδείας.αναφέρθηκε και στην ανάγκη να 

βγει ενωμένο το ΠΑΣΟΚ από το 4ο Συνέδριό του:
«Σε κάθε περίπτωση, σύντροφοι και συντρόφισσες, θα βγούμε 

ενωμένοι από την πόρτα του Συνεδρίου χωρίς νικητές και ηττη- 
μένους. Σε κάθε περίπτωση θα θυμόμαστε μετά από καιρό αυτή 
τη δύσκολη συγκυρία, αυτή τη δύσκολη στιγμή ως τον πόνο ενός 
δύσκολου τοκετού, που θα ξεπεραστεί με τα μεγάλα και σημαντι
κά βήματα. Τα βήματα που θα κάνουμε ενωμένοι μέσα στο Κίνη
μά μας ενωμένο, δυνατό, δημοκρατικό και σοσιαλιστικό».

Αναφερόμενος, εξάλλου, στη φυσιογνωμία του «νέου 
ΠΑΣΟΚ», για το οποίο τόσος λόγος έχει γίνει, ο Γ. Παπανδρέου 
κατέθεσε τη δική του πρόταση, δίνοντας έμφαση τόσο στη διατή
ρηση και την πίστη στις αρχές της 3ης Σεπτέμβρη, όσο και στην α
νάγκη «να μιλήσουμε τη γλώσσα της πολιτικής πράξης και να εί
μαστε ευαίσθητοι στα μηνύματα που μας στέλνει η κοινωνία».

Πολιτισμική Ευρώπη
Καταθέτοντας την ιδέα του για ένα νέο ΠΑΣΟΚ ο κ. Παπαν

δρέου το χαρακτήρισε ως: «Ενα Κίνημα αρχών, θεσμών, εσωκομ
ματικής δημοκρατίας, μόρφωσης και παιδείας, ικανό να εκφρά- 
σει καινούργιες τάσεις και οράματα του αιώνα που έρχεται. Να 
αντιμετωπίσει τα θέματα της εθνικής ανεξαρτησίας με αποτελε- 
σματικότητα σε μια πολιτισμική Ευρώπη, Βαλκάνια και Μεσό
γειο. Να αντιμετωπίσει την κοινωνία της πληροφορικής και της 
γνώσης, να αντιμετωπίσει το νέο φαινόμενο της τέταρτης εξου
σίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με δημοκρατικό έλεγχο 
και δεοντολογία, σύμφωνα με τις αξίες του πολιτισμού μας, του 
ελληνικού πολιτισμού. Να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα 
της οικολογίας. Σε ένα τέτοιο ΠΑΣΟΚ θα υπάρξει και συνέχεια, 
αλλά ας το πάρουμε και απόφαση· τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. 
Θα χρειαστεί ένας βαθύς μετασχηματισμός, δημοκρατικός, εσω
κομματικής λειτουργίας και θεσμών. Μετασχηματισμός, όμως, 
που θέλει χρόνο, θέλει νηφαλιότητα, θέλει συντροφικότητα, θέλει 
εμπιστοσύνη μεταξύ μας, θέλει πολλή δουλειά».
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Στρογγυλή: Δεν έκλεισε 
ο κύκλος των υποψιών

Αναπάντητα ερωτηματικά για το επεισόδιο 
στη βραχονησίδα κοντά στο Καστελλόριζο

Ακόμα περισσότερα ερω
τηματικά, από τα ήδη υ

πάρχοντα  για  το «επεισό
διο» στη Στρογγυλή, δημι
ουργεί η χθεσινοβραδινή α 
νακοίνωση του Γενικού Ε πι
τελείου Εθνικής Αμυνας, 
σύμφωνα με την οποία , η έ
ρευνα που πραγματοπο ίη 
σαν οι αρμόδιες αρχές, κατέ
ληξε στο συμπέρασμα ότι 
δεν υπήρξε επεισόδιο. Οπως 
αναφέρεται χαρακτηριστι
κά, «δεν ευρέθησαν τεκμήρια 
που να υποδηλώ νουν την 
παρουσία ξένου ατόμου στο 
νησί και τη δολιοφθορά της 
σημαίας».

Ν ωρίτερα το Επιτελείο, 
βασιζόμενο σε κατάθεση του 
φαροφύλακα Γιάννη Θεοδω- 
ράκη, είχε ανακοινώ σει ότι

Του Γ. ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ
άγνωστος άνδρας είχε απο
βιβαστεί στο νησί, στις 3.00 
τα ξημερώματα. Βάσει της 
κατάθεσής του, ο φαροφύλα
κας αντιλήφθηκε ότι συνέ- 
βαινε κάτι και βγήκε από το 
φυλάκιο για  έλεγχο, οπότε 
ήρθε αντιμέτω πος με τον ά 
γνωστο. Ο άνδρας επιτέθηκε 
στο φύλακα και του ψέκασε 
το πρόσωπο με αναισθητικό 
σπρέι. Λίγο αργότερα, ο δεύ
τερος φαροφύλακας και έ
νας φιλοξενούμενος ιδιώτης 
αντιλήφθηκαν την απουσία 
του φαροφύλακα και βγήκαν

προς αναζήτησή του. Βρί- 
σκοντάς τον αναίσθητο, ε ι
δοποίησαν τ ις  αρχές στο 
Κ αστελλόριζο. Αμέσως, 
σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Αμυνας, κατέφθασε 
στο νησί τμήμα του Στρατού 
Ξηράς. Από την έρευνα που 
ακολούθησε, βρέθηκε κομμέ
νο το σχοινί της σημαίας του 
νησιού και η γαλανόλευκη 
στο έδαφος, λίγα μέτρα μα- 
κρύτερα, χω ρίς, όμως, να έ
χει υποστεί φθορές. Μ έχρι 
αργά το βράδυ δεν είχε βρε
θεί κανένα άλλα ίχνος από

τον άγνωστο «εισβολέα».

Αρσένης
Το μεσημέρι, τόσο ο υπουρ

γός Εθνικής Αμυνας, Γεράσι
μος Αρσένης, όσο και ο βου
λευτής του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης 
Βερυβάκης, είχαν αναφερθεί 
στο «επεισόδιο». Ο Γεράσιμος 
Αρσένης, αφού επισήμανε ότι 
εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν ό
λες οι αναγκαίες πληροφο
ρίες, τόνισε ότι το «επεισό
διο» δεν αποτελούσε εχθρική 
στρατιωτική ενέργεια. Ο Λευ
τέρης Βερυβάκης, από την 
πλευρά του, υποστήριξε ότι το

νέο «επεισόδιο» αποτελεί επα
νάληψη των γεγονότων, που 
οδήγησαν στην κρίση της 30ής 
Ιανουάριου, στα Ιμια.

Πρέπει να επισημανθεί ότι 
στην περιοχή παραμένουν 
πλοία του Πολεμικού Ναυτι
κού και του Λιμενικού Σώμα
τος, γεγονός που θα δυσκό
λευε κάθε προσπάθεια αποβί
βασης στη Στρογγύλη, παρ’ ό
λο που η νύχτα ευνοεί τέτοιες 
κινήσεις. Σημειώνεται ότι οι ε
πιτελείς του Πενταγώνου ε
ρεύνησαν κάθε ενδεχόμενο 
σχετικά με το «επεισόδιο». 
Πάντως, τα ερωτηματικά που 
δημιουργήθηκαν τόσο από την 
πρώτη, όσο και από τη δεύτε
ρη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, 
χρήζουν απάντησης.

ΠΟΛ.ΑΝ.- θα ασκήσει κριτική στα 
όσα έγιναν και γίνονται στο 
ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνεται ότι η ΠΟΛ.ΑΝ. έχει 
ταχθεί υπέρ της διεξαγωγής πρόω
ρων εκλογών. Θεωρεί, πάντως, υ
ποκριτικό το αντίστοιχο αίτημα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Η μετάβαση από τα αρχηγικά - 
πελατειακά κόμματα σε σύγχρονα 
κόμματα αρχών, προγραμμάτων 
και δημοκρατικών διαδικασιών εί
ναι δύσκολη, αλλά υποχρεωτική», 
υποστήριξε χθες το πρωί μιλώντας 
σε κομματική εκδήλωση ο πρόεδρος 
του ΣΥΝ.

Ο Ν. Κωνσταντόπουλος τόνισε, 
μεταξύ άλλων, ότι: «Αυτή η κατά
σταση προκαλεί έντονους κραδα
σμούς σε όλους τους πολιτικούς 
χώρους, προκαλεί τη ρευστότητα 
στην πολιτική ζωή και ορίζει ως με
ταβατική την περίοδο που διανύου
με. Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΑ διάγουν 
βίο παράλληλο.

Αυτές οι διεργασίες δεν μπορούν 
να χωρέσουν στο υπάρχον πολιτι
κό σκηνικό.

Επιταχύνονται οι εξελίξεις και 
έρχονται ανακατατάξεις.

Ενα νέο πολιτικό σκηνικό προ
βάλλει π ια  στον πολιτικό ορίζο
ντα».

Η Ρηγιλλης ετοιμάζεται για εκλογες
ΑΜΕΣΟ αντίκτυπο στα κόμματα 
της αντιπολίτευσης είχε η εκλογή 
του Κώστα Σημίτη και στη θέση του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Η ΝΔ, της οποίας η ηγεσία επιθυ
μούσε καθεστώς διαρχίας στην κο
ρυφή της πυραμίδας του ΠΑΣΟΚ, 
προβλέπει εκλογές το φθινόπωρο, 
ενώ η Πολιτική Ανοιξη αναμένεται 
να τοποθετηθεί σήμερα διά του 
προέδρου της, Αν. Σαμαρά.

«Δεν αντέχει αυτή η κυβέρνηση», 
υποστήριξαν ηγετικά στελέχη της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης χθες 
βράδυ και αφού είχε γίνει γνωστό 
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Τα ίδια 
στελέχη εκτιμούν ότι οι πρόωρες ε
κλογές είναι «από πιθανές έως βέ
βαιες» και χρονικά τις τοποθετούν 
στον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την άποψή τους, η 
κυβέρνηση θα  προκηρύξει εκλογές 
«λόγω της ανικανότητας να βγάλει 
τη χώρα από το οικονομικό αδιέξο
δο».

Για να πείσει το ακροατήριό της, 
η υπό τον Μ. Εβερτ ηγεσία της ΝΔ 
κινητοποιεί εντός της εβδομάδας 
την Κεντρική Επιτροπή Εκλογικού 
Αγώνα, στην οποία πλην του συ
ντονιστή Τζ. Τζαννετάκη μετέχουν 
και εσωκομματικοί αντίπαλοι του 
προέδρου.

Ο Μ. Εβερτ παρενέβη χθες στις ε
σωκομματικές εξελίξεις στο 
ΠΑΣΟΚ, πριν όμως από την ανα
κοίνωση του ονόματος του νέου 
προέδρου του κυβερνώντος κόμμα
τος.

Αμέσως μετά το πέρας της ψηφο
φορίας και πρ ιν  από την καταμέ
τρηση των ψηφοδελτίων, ο Μ. 
Εβερτ έκανε την εξής δήλωση:

«Τα όσα διαδραματίστηκαν στο

Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πρω 
τοφανή αλλά και αποκαλυπτικά. 
Απογοήτευσαν τους Ελληνες και ε
ξέθεσαν διεθνώς την πολιτική μας 
ζωή. Και όλα αυτά συμβαίνουν την 
ώρα, κατά την οποία ο τόπος αντι
μετωπίζει τεράστια και κρίσιμα, ε

σωτερικά και εξωτερικά προβλήμα
τα, ενώ ταυτοχρόνως, οι πολιτικές 
εξελίξεις στην Τουρκία παίρνουν ε
πικίνδυνη τροπή».

Η ΠΟΛ.ΑΝ.
Ο πρόεδρος της Πολιτικής Ανοι

ξης, Αν. Σαμαράς, αναμένεται να 
τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της 
σημερινής ανοιχτής συγκέντρωσης 
του κόμματος στο Βύρωνα (8.00 
μ.μ., στην πλατεία Ταπητουργείου) 
με ομιλητή τον ίδιο. Ο Αν. Σαμαράς 
-όπω ς ανακοινώθηκε χθες από την


