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Τελείωσε η εποχή της Μιμής και των Μιμικών

Κυρίαρχος ο Σημ ίτης  έκανε τη  ρήξη με το  πα ρελθόν όπω ς λαχταρούσε 
ο κόσμος - Τα έβαλε μόνος του  με όλους και κέρδισε το  Π Α Σ Ο Κ  και 

τη ν  κοινή γνώ μη, με τη ν  υπ ευθυνότητα , σοβαρότητα και τη ν  τό λμ η  του
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Προχώρα!
Τώρα είσαι δυνατός...
ΟΤΑΝ ο Κώστας Σημίτης, μιλώντας 

την πρώτη μέρα του συνεδρίου, ΤΟΛ
ΜΗΣΕ και έκανε τη ΡΗΞΗ με το παρελ
θόν - είπε δηλαδή τα πράγματα με το 
όνομά τους - εμείς σιγουρευτήκαμε 
πλέον ότι θα κέρδιζε πανηγυρικά το 
συνέδριο και το γράψαμε...

ΟΠΩΣ πάλι ΜΟΝΟ εμείς - γιατί οι 
άλλες εφημερίδες είτε... ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ 
να παίρνουν θέσεις στα «δύσκολα» είτε 
γιατί δεν έχουν... «μύτη» για να οσφραί
νονται τα γεγονότα - είχαμε προβλέψει 
εδώ και λίγους μήνες και το είχαμε 
γράψει λίγες ώρες πριν την εκλογή του, 
ότι ο κ. Σημίτης θα εξελέγετο πρωθυ
πουργός, όπως και έγινε...

Η ΑΥΡΙΑΝΗ φίλοι αναγνώστες, είτε 
ΟΔΗΓΕΙ τα γεγονότα είτε τα... ΠΡΟ
ΒΛΕΠΕΙ, γιατί διαθέτει το ΑΠΛΟ μυαλό 
του μέσου σκεπτόμενου πολίτη.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ και συνιστούμε σήμερα 
στον πρωθυπουργό της χώρας και νέο 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κοιτάξει να 
κάνει ΓΡΗΓΟΡΑ μερικά απλά πράγμα
τα που θα ικανοποιήσουν την κοινή 
γνώμη.

Ιον) Να μην πει ποτέ ΨΕΜΑΤΑ στον 
κόσμο, αλλά να λέει πάντοτε την ΑΛΗ
ΘΕΙΑ, για να μπορεί ο λαός να παίρνει 
τα... μέτρα του.

2ον) Να κάνει γρήγορα ΣΑΡΩΤΙΚΟ 
ανασχηματισμό, να κάνει υπουργούς 
σοβαρούς, πετυχημένους, έντιμους και 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ ανθρώπους, με ρητή ε
ντολή να σταματήσουν τις σπατάλες και 
να λύσουν αμέσως τουλάχιστον τα απλά 
πράγματα, πολλά από τα οποία μάλιστα 
δεν χρειάζονται καν λεφτά, αλλά λίγο 
μυαλό και ανθρώπους που να καταλα
βαίνουν τα καθημερινά προβλήματα 
του κοσμάκη.

3ον) Να κάνει όσο πιο γρήγορα μπο
ρε ί ΕΚΛΟΓΕΣ για να ’χει μπροστά του 
μια ολόκληρη 4ετία και να προειδο
ποιήσει το λαό για το τι τον περιμένει.

ΚΑΙ 4ον και σπουδαιότερο, να ΞΕ
ΒΡΟΜΙΣΕΙ το ΠΑΣΟΚ από τους κλέ
φτες και τους λωποδύτες που στο όνομα 
του Ανδρέα και του σοσιαλισμού μάς 
έχουν βγάλει τα μάτια στο... κλέψιμο 
και εκθέτουν διεθνώς τη χώρα μας...

ΟΣΟ δε για κάτι... μετανοούσες Μα- 
γδαληνές που σου δίνουν πάλι όρκους 
για... «ενότητα», κύριε Σημίτη, μην
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Τ Ο ΪΣ  Ε λ ΙΜ Ε  0  Β Μ Τ Η Η Ι

Είναι ο πατέρας και η 
μάνα όλων των αριστε
ρών και οι θέσεις του γ ί
νονται αποδεκτές από με
γάλα τμήματα της κοινής 
γνώμης

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ υπήρξε 
η ομιλία του Βαγγέλη 
Γιαννόπουλου στο συνέ
δριο. Δεν είναι υπερθολή

να λεχθεί ότι χωρίς τον 
λαοφιλή και αξιαγάπητο 
Βαγγέλη, ΠΟΛΥ ΔΥ
ΣΚΟΛΑ ο Σημίτης θα 
κέρδιζε τη μάχη που έδω
σε, γιατί ουσιαστικά ολό
κληρος ο κομματικός μη
χανισμός μαζί με όλα τα 
επώνυμα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ ήταν με τον Α-

κη,.,Πολύ σημαντική υ
πήρξε επίσης και η προ
σφορά των στενών συνερ
γατών του πρωθυπουρ
γού, των κ.κ. Θ. Τσουκά- 
του, Ν. Θέμελη και Γ. Πε- 
νταγιά, Γ. Πασχαλίδη και 
Αλέκου Μπαλτά, στη μάχη 
που δόθηκε για το ΝΕΟ 
ΠΑΣΟΚ.

Το 4ο Συνέδριο του Π Α Σ Ο Κ  παρά το στημένο σε 
μεγάλο βαθμό χαρακτήρα του, ΕΘΑΨ Ε τον Παηαν- 
δρεϊσμό της Μιμής και των Μιμικών και ανέδειξε 
μοναδικό Κ ΥΡΙΑΡΧ Ο  τον Κώστα Σημίτη, αποτρέπο- 
ντας έτσι μεγάλες περιπέτειες με επικίνδυνες συνέ
πειες για τη Δημοκρατία, την οικονομία και τον 
τόπο.

0  ευμενής αντίκτυπος από 
τη μεγάλη ΝΙΚΗ του Σημίτη 
σίγουρα θα φ ανεί αμέσως σε 
όλους ιούς τομείς και κυρίως 
στην οικονομία και την εξω τε
ρική πολιτική, αφού η χώρα 
μας εδώ  και 2 1/2 χρόνια ου
σιαστικά ήταν ακυβέρνητη και 
αλώνιζαν διάφοροι παρατρε- 
χάμενοι της Μιμής, με αποτέ
λεσμα η οικονομία να  Βουλιά
ζει και τα εθνικά μας θέματα 
να  πηγαίνουν από το κακό στο 
χειρότερο! Ακόμα και το τε
λευταίο εξάμηνο που ο  κ. Ση
μίτης εκλέχθηκε από την Κοι
νοβουλευτική Ομάδα του Π Α 
ΣΟ Κ  πρωθυπουργός, ουσια
στικά, δ ε ν  μπορούσε να  ε
φαρμόσει το  πρόγραμμά του 
από τις τρικλοποδιές και τις 
υπονομεύσεις που του έστη
ν α ν  κάθε μέρα  οι ε λ εγχ όμ ενο ι

Η ομιλία
Σημίτη
που έκρινε 
το συνέδριο

Σελ.2

από την Εκάλη κομματικοί και 
κυβερνητικοί παράγοντες. Γ ί 
αυτό και έκανε άριστα που έ 
παιξε την πρωθυπουργία κο
ρ ώ να  - γράμματα, αποδει- 
κνύοντας πως όταν χρειάζεται 
γίνετα ι παραπάνω  από ό,τι 
πρέπει ΤΟ ΛΜ Η ΡΟ Σ, αδιαφο
ρώντας ακόμα και για τη θέση 
του πρωθυπουργού, κάτι που 
δ εν  το ’χουμε δει σ ε κανένα 
μέχρι σήμερα πολιτικό, αφού 
όλοι ήταν πρόθυμοι να  που
λήσουν ακόμα και την ψυχή 
τους, για  την καρέκλα του 
πρωθυπουργού.

Πάμε ολοταχώς για 
σαρωιικό ανασχηματισμό 
Σύμφωνα με πληροφορίες, 

ο κ. Σημίτης γνωρ ίζοντας ότι 
το  σημερινό κυβερνητικό σχή
μα δεν  μπορεί να λειτουργή
σει, γιατί περιλαμβάνει πολ
λούς αμφισβητίες και άχρη
στους πολιτικάντηδες, είναι α
ποφασισμένος και σε αυτό τον 

πιέζουν και όλοι οι δικοί του 
συνεργάτες, να  προχωρήσει 
σε ΣΑΡΩ ΤΙΚ Ο  και Δ Υ Ν Α Μ Ι
ΚΟ ανασχηματισμό της κυ
βέρνησης, προκειμ ένου  να 
τοποθετήσει ικανούς και δυ 
ναμικούς ανθρώπους σε όλα 
τα πόστα, οι οποίοι θα έχουν 
κέφι να  δουλέψ ουν σκληρά 
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ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ S0S ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ που σε ορισμένες πε

ριπτώσεις ξεπερνά το 30% παρου
σιάζει κατά το πρώτο τρίμηνο της 
νέας τουριστικής σεζόν ο ελληνι
κός τουρισμός.

Σημαντικοί τουριστικοί προορι
σμοί όπως η Κρήτη, η Ρόδος και 
η Κέρκυρα εμφανίζουν μεγάλο 
περιορισμό στις αφίξεις τουρι
στών, ενώ  δραματική είναι η κατά
σταση στη Χαλκιδική, όπου σύμ
φωνα με εκτιμήσεις ξεπερνά το 
40%.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδο
ξία των παραγόντων του EOT ότι 
οι επόμενοι μήνες θα παρουσιά-

σουν μικρή βελτίωση το πιθανότε
ρο είναι οι αφίξεις στους κύριους 
τουριστικούς προορισμούς να εί
ναι φέτος σημαντικά μειωμένες σε 
σύγκριση με την περυσινή σεζόν. 
Η Βασική αιτία στην οποία αποδί
δουν οι τουριστικοί παράγοντες 
την πτώση των αφίξεων από το 
εξωτερικό, αναφέρεται στην αντα
γωνιστικότητα του ελληνικού του
ριστικού πακέτου.

Η Ελλάδα θεωρείται πολύ ακρι
βός τουριστικός προορισμός σε 
σύγκριση με την Ισπανία, την 
Πορτογαλία και την Τουρκία, που 
τα δύο τελευταία χρόνια παρά τα

προβλήματα που δημιούργησαν 
οι απειλές για επιθέσεις κατά του
ριστικών στόχων εκ μέρους των 
Κούρδων.

Ορισμένοι τουριστικοί παράγο
ντες υποστηρίζουν ότι αρνητικά 
στην ανταγωνιστικότητα του ελλη
νικού τουρισμού επιδρά η πολιτι
κή της σκληρής δραχμής. Από άλ
λες όμως πλευρές επισημαίνεται, 
ότι ο προσανατολισμός των τελευ
ταίων ετών προς την αύξηση του 
τουριστικού ρεύματος, χωρίς κα
μιά διάκριση στα ποιοτικά του χα
ρακτηριστικά, έχουν δημιουργή
σει τη σημερινή κατάσταση. Ετσι,

μόνο, η μόνη δυνατότητα που υ
πάρχει σήμερα είναι ο επανασχε- 
διασμός της τουριστικής πολιτικής 
με έμφαση την προσέλκυση του
ριστών υψηλής εισοδηματικής 
στάθμης που είναι δυνατόν να φ έ
ρουν - και να ξοδέψουν - περισ
σότερο συνάλλαγμα. Αυτό ενι- 
σχύεται από τις προβλέψεις των 
υπηρεσιών του EOT στο εξωτερι
κό:

Είναι χαρακτηριστικό ότι υπολο
γίζεται πως η αύξηση τω ν αφίξεων 
Αμερικανών τουριστών κατά τη 
φετινή σεζόν θα ξεπεράσει το 
25%.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ~|--------

Το τρίπτνχο...
Του ΑΝΤΩΝΗ ΚΩΒΑΙ0Υ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ τω ν  διαδικασιών ολοκληρώθηκε. Μέσα 
σε πέντε μήνες, ο κ. Σημίτης πέτυχε αυτό που άλλοι προσπα
θούν μία ολόκληρη ζωή. Εγινε πρωθυπουργός και συνάμα 
έγινε και αρχηγός του μεγαλύτερου σήμερα πολιτικού σχη
ματισμού της χώρας.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ τουκ. Σημίτη κέρδισε μία σκληρή μάχη έναντι 
του ΠΑΣΟΚ του κ. Τσοχατζόπουλου, του κ. Αρσένη, των 
καρεκλοκένταυρων της Χαριλάου Τρικούπη, των προεδρι
κών και των λοιπών... Σημιτικών δυνάμεων...

ΕΝΑΝΤΙ των κομματικών, των παρασκηνιακών, των δυνά
μεων της συναλλαγής και των συσχετισμών ο κ. Σημίτης 
αναδείχθηκε νικητής. Ομως, οι νίκες αυτές είναι νίκες «στε
γανές», νίκες «κεκλεισμένων των θυρών», νίκες εσωκομμα- 
_______________________________________ Συνέχεια σελ. 4/



Η ιστορική ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου του Π ΑΣΟ Κ στο 4ο Συνέδριο

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΕΣ - Σύ

ντροφοι, στη δευτερο
λογία μου αυτή, θα πάρω 
θέση περιληπτικά σε μερι
κά κεντρικά σημεία της συ
ζήτησης, συζήτησης που 
παρά τις διαφορές μας, πι
στεύω μας έφερε όλους 
πιο κοντά και συνέθαλε 
στο να διαμορφώσουμε 
μια κοινή άποψη.

Πρώτο σημείο, ο χαρακτήρας 
του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το σο
σιαλιστικό κόμμα της χώρας μας, 
οφείλει ταυτόχρονα να είναι λαϊ
κό και πατριωτικό, εκσυγχρονι
στικό και λαϊκό. Τα οξυμένα ε
θνικά θέματα, η απουσία στη χώ
ρα μας αξιόπιστων θεσμών κοι
νωνικής προστασίας, λόγω της 
μακρόχρονης κυριαρχίας μιας 
ανελέητης Δεξιάς, τα προβλήμα
τα θεσμικού εκσυγχρονισμού, τα 
προβλήματα αλλαγής νοοτρο
πιών μας θέτουν όλους εμάς 
μπροστά σε τρία σημαντικά κα
θήκοντα.

Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 
προάσπιση της εθνικής ακεραιό

τητας της χώρας, στην ενίσχυση 
της διεθνούς παρουσίας και ακτι
νοβολίας της, στην ύπαρξη μιας 
ισχυρής δύναμης αποτροπής. Το 
ΠΑΣΟΚ και γενικότερα το σύνο
λο των αριστερών και κεντροαρι
στερών δυνάμεων της χώρας ο
φείλουν, επίσης, να υπερασπί

σουν τα συμφέροντα των τμημά
των εκείνων του ελληνικού λαού 
με χαμηλό βιοτικό επίπεδο και 
να εξασφαλίσουν συγχρόνως 
τον εκσυγχρονισμό και την ανά
πτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Οφείλουμε, τέλος, ν ’ αναλά
βουμε το δύσκολο έργο του εκ

συγχρονισμού ιης κοινωνίας και 
του κράτους, να συμβάλουμε 
στην αλλαγή των νοοτροπιών, 
στο τέλος των πελατειακών πρα
κτικών.

Στο ΠΑΣΟΚ, επομένως, εμείς 
καλούμαστε να επιτύχουμε μια 
μεγάλη σύνθεση, μια δύσκολη 
αλλά αναγκαία σύνθεση, να συ-

γκεράσουμε το αίτημα του εκ
συγχρονισμού με το αίτημα της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και αυ
τούς τους δύο στόχους με το στό
χο μιας ισχυρής Ελλάδας, που 
θα εμπνέει σεβασμό σε φίλους 
και αντιπάλους.

Το ΠΑΣΟΚ με όποιο τίμημα 
και με όποιο κόστος καλείται να

πείσει την κοινωνία με το λόγο 
του και την πράξη του ως κυβέρ
νηση και ως οργάνωση, ότι είναι 
μια μεγάλη, πατριωτική, λαϊκή 
και εκσυγχρονιστική δύναμη. Το 
επαναλαμβάνω, όποιο κι αν εί
ναι το τίμημα κι όποιο κι αν είναι 
το κόστος, το ΠΑΣΟΚ, εάν επι
θυμεί ν ’ ανταποκριθεί στις επιτα
γές των δύσκολων περιστάσεων, 
πρέπει ν ’ αποδείξει με την πράξη 
του ότι είναι κόμμα πατριωτικό, 
κόμμα λαϊκό και κόμμα εκσυγ
χρονιστικό.

Ο εκσυγχρονισμός, αν δεν συ
νοδευτεί από πολιτικές αντιμετώ
πισης των προβλημάτων των λαϊ
κών στρωμάτων, αν δεν συνο
δευτεί με το ρίζωμα του ΠΑΣΟΚ 
στα λαϊκά στρώματα, θ ’ αποτύχει. 
Η κοινωνική μας πολιτική, αν 
δεν συνδυαστεί με την οικονομι
κή ανάπτυξη, με την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της ελ
ληνικής οικονομίας, θ ’ αποδει- 
χθεί μια ανεπαρκής πολιτική, 
που θα στραφεί, σε τελική ανά
λυση, εναντίον των ίδιων των 
λαϊκών συμφερόντων.

Η πολιτική της δραστικής ενί
σχυσης της διπλωματικής θέσης 
της χώρας θα μείνει μετέωρη αν

δεν υποστηριχθεί από τον εκ
συγχρονισμό της οικονομίας και 
της διοίκησης. Είμαστε υπο
χρεωμένοι, είμαστε καταδικα
σμένοι, θα έλεγα, να προχωρή
σουμε και στα τρία μέτωπα συγ
χρόνως και στο μέτωπο το πα
τριωτικό και στο μέτωπο της κοι
νωνικής δικαιοσύνης και στο μέ
τωπο του εκσυγχρονισμού. Εάν 
αποτύχουμε σε ένα από τα τρία, 
τότε θ’ αποτύχουμε παντού.

Δεύτερο σημείο. Οι διαχωρι- 
στικές γραμμές μεταξύ προόδου 
και συντήρησης Αριστερός και 
Δεξιάς. Η διαίρεση δεξιά - αρι
στερά, στη βάση της οποίας ορ
γανώθηκαν τα πολιτικά συστή
ματα όλης της Ευρώπης, γύρω 
από την οποία διαμορφώθηκαν 
οι μεγάλες συγκρούσεις και οι 
μεγάλες συνθέσεις που θεμελίω
σαν την πολιτική κουλτούρα των 
σύγχρονων κοινωνιών, η διαίρε
ση αυτή Δεξιάς και Αριστερός 
παραμένει σήμερα ισχυρή. Συ
γκλίσεις, βέβαια, υπάρχουν, συ
μπτώσεις ανάμεσα στην Αριστε
ρά και στη Δεξιά προκύπτουν. 
Αυτό υποδηλώνει ένα και μόνο 
γεγβνός, ότι η κοινωνική εξέλιξη 
έχει οδηγήσει είτε στο να λυθούν

ορισμένα προβλήματα, είτε στο 
να γίνουν παραδεκτές ορισμένες 
αναγκαιότητες. Π.χ. η αναγκαιό
τητα καταπολέμησης του πληθω
ρισμού. Ομως, όσο το πρόβλημα 
της διανομής και αναδιανομής 
του πλούτου παραμένει, όσο το 
χάσμα ανάμεσα σε ανώτερες και 
κατώτερες κοινωνικές τάξεις γί
νεται πιο βαθύ, όσο κάποιοι έ
χουν περισσότερες δυνατότητες 
ελευθερίας και ανάπτυξης, πε
ρισσότερα δικαιώματα στην ευη
μερία και στη μόρφωση και κά
ποιοι άλλοι λιγότερα ή καθόλου, 
η διαίρεση Δεξιάς και Αριστερός 
θα εξακολουθεί να χωρίζει την 
κοινωνία.

Εμείς είμαστε στο μέτωπο της 
Αριστερός, η σύγκρουση ανάμε
σα στην πρόοδο και στη συντή
ρηση παραμένει κεντρική και α
ναπόφευκτη.

Μας χωρίζει από τη Δεξιά μια 
ολόκληρη αντίληψη για το πα
ρόν και το μέλλον αυτής της κοι
νωνίας. Αυτή είναι η σημαία μας, 
αυτή είναι και η αγωνία μας. Ση
μαία μας είναι η κοινωνική δι
καιοσύνη και η κοινωνική αλλη
λεγγύη και επειδή είναι σημαία, 
ας είναι και αγωνία μας.

Κοινωνική πολιτική και
κοινωνική κράτος

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ και συντρόφισσες, τρίτο ση
μείο. Η κοινωνική πολιτική, απόρησα γιατί γύ
ρω  απ’ αυτό το θέμα υπάρχουν κάποια ερωτή
ματα, κάποιες απορίες, για μας είναι σαφέστα
το, η κοινωνική πολιτική δεν είναι συμπλήρω
μα της αναπτυξιακής πολιτικής. Εμείς δεν πρέ
πει να περιμένουμε πρώτα την ανάπτυξη για να 
εφαρμόσουμε μετά κοινωνική πολιτική. Τα οι
κονομικά και κοινωνικά προβλήματα δεν επι
δέχονται χωριστή αντιμετώπιση. Τα προβλήμα
τα είναι αλληλοσυνδεδεμένα σε διαλεκτική 
σχέση.

Α ν δεν  υπάρχει οργανωμένο, πλατύ και απο
τελεσματικό σύστημα κοινωνικής πολιτικής, έ
να σύστημα κοινωνικής πολιτικής, το οποίο 
διευκολύνει την ενίσχυση όσων μειονεκτούν, 
όσων δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την 
αναπτυξιακή διαδικασία, ένα σύσιημαχο οποίο 
δεν αποτρέπει τον κοινωνικό εξοστρακισμό 
ομάδων και ατόμων, τότε η αλλαγή τω ν οικο
νομικών δομών, η ανάπτυξη μπορεί να καθυ
στερήσει, είναι, μάλλον, βέβαιο ότι δεν θα 
μπορέσει να επιτελεστεί.

Θα καθυστερήσει, γιατί οι κοινωνικές αντιθέ
σεις που προκαλεί η οικονομική πολιτική, θα 
εμποδίσουν την οικονομική προσαρμογή. Η 
κοινωνική προστασία και η κοινωνική πολιτι
κή, αυτό είναι η αρχή μας, είναι συστατικό 
στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής, δεν είναι 
επιστέγασμα της ενδεχόμενης επιτυχίας.

Η κοινωνική πολιτική δεν έρχεται μετά. Ανά
πτυξη και κοινωνική πολιτική πραγματοποιού
νται ταυτόχρονα. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε 
μια κοινωνία με περισσότερη συνοχή και αλ
ληλεγγύη, μια δικαιότερη κοινωνία, που αντα- 
ποκρίνεται στα σοσιαλιστικά πρότυπά μας.

Τέταρτο σημείο. Ιδεολογική αναζήτηση. Σ ’ 
έναν κόσμο που βασανίζει το ερώτημα, ποιο 
είναι το όραμά μας, οφείλουμε να συλλογι
στούμε εκ νέου ποιο είναι το περιεχόμενο των 
εννοιών, σοσιαλισμός και πρόοδος. Οφείλου
με να ανανεώσουμε το ιδεολογικό μας οπλο
στάσιο, οφείλουμε να συμβάλουμε στη συζήτη
ση για μια νέα σύλληψη της κοινωνικής πολι
τικής, για μια νέα σύλληψη του κοινωνικού 
κράτους. Μ όνο έτσι θα γεφυρώσουμε το χά
σμα, το οποίο χωρίζει την πολιτική και τους

πολιτικούς από την κοινή γνώμη.
Το ΠΑΣΟΚ, όλοι εμείς, έχουμε χρέος στην 

ελληνική κοινωνία να δείξουμε και πάλι το 
δρόμο της κοινωνικής προόδου, να εκσυγχρο
νίσουμε θεσμούς και νοοτροπίες, να δουλέ
ψουμε με την αρχική ανανεωτική και μεταρ- 
ρυθμιστική ορμή μας.

Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί κομμάτι της ελληνικής 
ιστορίας, αποτελεί συγχρόνως κομμάτι του πα
ρόντος και του μέλλοντος αυτού του τόπου. 
Αυτό που διακυδεύεται σήμερα δεν είναι το 
μέλλον του ΠΑΣΟΚ, αλλά στην πραγματικότη
τα το μέλλον του τόπου, γιατί από εμάς εξαρτά- 
ται η προοπτική του τόπου, εμείς έχουμε τις 
δυνάμεις εκείνες οι οποίες μπορούν να οδη
γήσουν τον τόπο σε έναν νέο  δρόμο, σε μια 
νέα προοπτική.

Πέμπτο σημείο. Η σχέση κόμματος και κυ
βέρνησης. Η σημερινή κυβέρνηση της χώρας 
δεν θα επιτύχει στο έργο της χωρίς την ουσια
στική στήριξη του κόμματος, χωρίς τη δύναμη 
που αντιπροσωπεύει μέσα στην κοινωνία το 
οργανωμένο ΠΑΣΟΚ. Τα χιλιάδες στελέχη και 
μέλη του Π ΑΣΟ Κ έχουν έναν αναντικατάστατο 
ρόλο να παίξουν.

Ρόλος που είναι διπλός, αφ ’ ενός να κατα
γράψουν, να επεξεργαστούν και να μεταφέ
ρουν προς την «εξουσία» τις αναμονές, τα αιτή
ματα και τις αγωνίες του κοινωνικού συνόλου. 
Καταγραφή και επεξεργασία, που καμία δημο
σκόπηση και κανένας τεχνοκράτης δεν είναι 
σε θέση να πραγματοποιήσει και δεν μπορεί 
να μεταφέρει.

Α φ ’ ετέρου, είναι έργο τους να εξηγήσουν τη 
δράση της κυβέρνησης, να στηρίξουν τις επι
λογές της, να κάνουν περισσότερο σαφή και 
κατανοητή την πολιτική μας, που έχει σαν στό
χο την ανασυγκρότηση της χώρας.

Η κυβέρνηση δεν θα παύχει, επίσης, αν 
στερηθεί τη γόνιμη κριτική του κόμματος. Ο 
ρόλος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι να αποτελεί την 
εξασθενημένη ηχώ της κυβέρνησης, αλλά, α- 
ντιθέτως, να έχει τη δίκιά του και ισχυρή φωνή 
για να υποστηρίζει αποφασιστικά και όχι με 
μισόλογα τις θετικές όψεις του κυβερνητικού 
έργου και για να ασκεί κριτική στις καθυστερή
σεις και στις αδυναμίες του.

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α  2 4 - 2 8  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  19 9 6

ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΞΥΣΤΟ!
Στους 3.055 έχει ανέλθει ο αριθμός των υπερτυχερών του "=ΥΣΤΟ", αφού την τελευταία εβδομά
δα αναδείχθηκαν 23 νέοι εκατομμυριούχοι! Οι νέοι "ΞΥΣΤΟ εκατομμυριούχοι" (24-28/6/96) είναι:

Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο Ο Ν Ο Μ Α Π Ο Λ Η Ε Κ Δ Π Ο Σ Ο
1. Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Λ Η Σ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Χ Α Ν Ι Α 3 9 1 . 0 0 0 . 0 0 0

?. Ε Φ Ε Ν Τ Ζ Η Χ Α Σ Α Ν Β Ο Λ Ο Σ 4 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0

? . Ζ Η Σ Ο Υ Λ Η Σ Ε Β Α Σ Τ Η Κ Ω Σ 4 4 1 . 0 0 0 . 0 0 0

4 . Ι Σ Κ Ε Ν Τ Ε Ρ Ο Γ Λ Ο Υ Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ 41 5 . 0 0 0 . 0 0 0

5. Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Α Τ Ζ Ο Γ  Λ Ο Υ Σ Α Μ Ο Υ Η Λ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Δ Α 3 9 1 . 0 0 0 . 0 0 0
6. Λ Ο Υ Κ Α Μ Α Ρ Ι Α Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η 4 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0
7. Μ Α Κ Ρ Υ Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ 3 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0

8. Μ Ε Ϊ Μ Α Ρ Ι Δ Η Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α 3 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0
θ . Μ Π Α Ν Τ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ Γ Ρ Ε Β Ε Ν Α 3 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0

10. Ξ Α Ν Θ Ι Ω Τ Η Σ Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Ν. Σ Μ Υ Ρ Ν Η 4 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0
1 1 . Π Α Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο Υ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ Α Ι Γ Ι Ο Ν 3 9 1 . 0 0 0 . 0 0 0
1 2 . Π Ε Ρ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Β Ο Υ Λ Α 4 4 1 . 0 0 0 . 0 0 0

1?· Π Ε Ρ Σ Ι Δ Ο Υ Ε Ι Ρ Η Ν Η Τ Α Υ Ρ Ο Σ 3 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0

14 Ρ Α Σ Σ Ι Α Σ Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν Α Θ Η Ν Α 4 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0
15. Σ Τ Α Υ Ρ Ι Α Ν Ο Υ Δ Α Κ Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Α Θ Η Ν Α 4 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0
1 6 . Τ Α Σ Ι Ο Υ Λ Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Χ Α Ρ Ν Α Ι 2 9 1 . 0 0 0 . 0 0 0
1 7 . Τ Σ Α Γ Κ Α Τ Α Κ Η Σ Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ 4 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0
1 8 . Τ Σ Α Δ Η Λ Α Σ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α 3 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0
1 9 . Τ Σ Ι Φ Λ Ι Κ Ι Ω Τ Η Σ Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Ω Ρ Ε Ο Ι Ε Υ Β Ο Ι Α Σ 3 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0
2 0 . Τ Σ Ι Φ Τ Σ Ι Δ Η Σ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α 3 9 1 . 0 0 0 . 0 0 0
2 1 . Τ Σ Ο Υ Μ Α Λ Η Φ Ω Τ Ε Ι Ν Η Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Δ Α 3 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0
2 2 . Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Ν . Ι Ω Ν Ι Α 4 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0
2 3 . Χ Α Τ Ζ Η Σ Α Β Β Ι Δ Ο Υ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Ν . Λ Ι Ο Σ Ι Α 4 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0

Οι εκδόσεις που κυκλοφορούν αυτή 
τη στιγμή είναι: ΈΛΕΦΑΝΤΑΚΙ",
ΤΑΒΛΙ“, "ΠΕΛΑΡΓΟΣ" και οι Ειδικές Εκδόσεις 
"SUPER", "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ" 
και ΈΥΡΩΓΚΟΛ"!

Κέφι και κέρδη στο.,.άψε-ξύσε!

Με τόλμη και αποφασιστικότητα

Ρήξη με το αμαρτωλή παρελθόν
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ είναι η 

αιχμή του δόρατος ίου 
κόμματος, είναι ο μοχλός, 
μέσω του οποίου το κόμμα 
υλοποιεί την πολιτική του 
και δοκιμάζει στην πράξη 
τις ιδέες του. Χωρίς την 
κομματική οργάνωση, ό
μως, η κυβέρνηση είναι α
δύνατη, είναι απομονωμέ
νη, της λείπει η δημιουργι
κή συμβολή και κριτική 
των χιλιάδων μελών και ο
παδών του ΠΑΣΟΚ.
Η κυβέρνηση και το κόμμα μας 
θα αποτύχουν, επίσης, αν δεν 
καταφέρουν να συνδυάσουν 
την αποτελεσματική διαχείριση 
το πώς κυβερνάμε με ένα όρα
μα για το μέλλον. Το πρόγραμ
μα, η πολιτική, η κατεύθυνση, η 
απάντηση στο ερώτημα πρύ πά
με, είναι δουλειά του κόμματος. 
Η κομματική οργάνωση έχει έ
να κρίσιμο και προνομιακό ρό
λο να επιτελέσει. Να λειτουργή
σει ως θεσμός παραγωγής ι
δεών, ως δύναμη ιδεολογικής 
και προγραμματικής ανανέω
σης. Το κόμμα οφείλει να είναι 
το κέντρο πολιτικών και προ
γραμματικών διεργασιών, που 
σε συνεργασία με την κυβέρνη
ση, σε συνεργασία με την Κ.Ο. 
θα ανοίγει από κοινού τους 
νέους δρόμους, τις νέες προο
πτικές.
Θέλουμε ένα κόμμα που είναι 
κοντά στο λαό. Θέλουμε ένα 
κόμμα στραμμένο στα πραγμα
τικά προβλήματά του, ώριμο, 
γόνιμου διαλόγου και κοινής 
αναζήτησης, χώρο παραγωγής 
ιδεών.
Δ εν  θέλουμε ένα κόμμα βουβό, 
υποταγμένο στις επιλογές της 
ηγεσίας και της κυβέρνησης, 
ούτε ένα κόμμα, στο οποίο οι 
αντιπαραθέσεις για την εσω 
κομματική εξουσία, όσο νόμι
μες και κατανοητές μπορεί να 
είναι κατά καιρούς, θα κυριαρ
χούν πάνω στις αντιπαραθέσεις 
ιδεών.Θέλουμε, με άλλα λόγια, 
ένα δημοκρατικό και αριστερό 
κόμμα, μια συλλογικότητα που 
θα παράγει αξίες και ιδέες, που 
θα στηρίζει και θα ελέγχει την 
κυβέρνηση, που θα ασκεί έναν 
παιδευτικό ρόλο στην κοινω
νία.
Θέλουμε, συντρόφισσες και 
σύντροφοι, για να το διατυπώ
σω  λιτά, ένα Σοσιαλιστικό Κόμ
μα, άξιο του ονόματος του. 
Εκτο σημείο. Ο Ανδρέας Πα- 
πανδρέου κι εμείς. Ο Ανδρέας 
Παπανδρέου δεν ανήκει σε κα- 
νέναν, ανήκει σε όλους. Γιατί ο 
Ανδρέας Παπανδρέου είχε, ό 
πως κάθε άνθρωπος, συνεργά
τες οι οποίοι ήσαν κοντά του και 
συνεργάτες, οι οποίοι ήσαν σε 
έναν κάπως πιο μακρινό περί
γυρο. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι 
το οποίο πρέπει να μας οδηγεί 
σε λάθος συμπεράσματα.
Αυτός ήταν ο  επικεφαλής στους 
αγώνες της παράταξης. Αυτός 
άνοιγε τους δρόμους και τις 
προοπτικές της. Αυτός αποτε
λούσε το πλαίσιο αναφοράς ό
λων, τον πόλο γύρω από τον 
οποίο διαμορφωνόταν το ΠΑ
ΣΟΚ, τον πόλο γύρω από τον 
οποίο διαμορφωνόμαστε όλοι 
εμείς, η πολιτική μας δράση και 
η καθημερινή μας ζωή.
Οι αγώνες μας ζούσαν μέσα α
πό τον Ανδρέα κι εμείς ζούσαμε 
στους ρυθμούς που καθόριζε. 
Ανήκε και ανήκει γι’ αυτό στο

συλλογικό μας είναι. Οποιος 
θέλει να τον προσεταιριστεί α
ποκλειστικά για όποια χρήση, 
αρνείται αυτό το συλλογικό μας 
είναι, αρνείται το ΠΑΣΟΚ. Αρ- 
νείται το ΠΑΣΟΚ ως ένα πολύ
πλευρο, πολύμορφο, αλλά στα
θερό στο επίκεντρό του τη δη
μιουργία του Ανδρέα Παπαν
δρέου κέντρο. Αρνείται τη βάση 
και το πλαίσιο, πάνω σιο οποίο 
μπορεί να στηριχθεί η ενότητα. 
Οπως είπα επανειλημμένα, ο 
Ανδρέας Παπανδρέου ζει στο 
έργο του. Εμείς οφείλουμε να 
δώσουμε στο έργο αυτό συνέ
χεια και προοπτική και θα το 
πράξουμε. Αυτό είναι χρέος τι
μής, θα είναι και η μεγάλη μας 
συμβολή στην άσβεστη μνήμη 
του. Σύντροφοι και Συντρόφισ
σες, έρχομαι στο τελευταίο ση
μείο. Τις πολιτικοοργανωτικές 
επιλογές. Τόνισα την ανάγκη 
να δώσουμε σε όλα τα επίπεδα 
καθαρές και μακροπρόθεσμες 
λύσεις. Αυτό δεν είναι μόνον 
ανάγκη για το ΠΑΣΟΚ, δεν συ
ζητάμε εδώ μονάχα τι μας βο
λεύει εμάς. Είναι ανάγκη για 
την ελληνική κοινωνία, είναι α
νάγκη γι’ αυτό που ανέφερα, το 
μέ/Λον του τόπου.
Είναι ανάγκη εθνική, καθώς ο 
τόπος μας αντιμετωπίζει υπαρ
κτές και μεγάλες απειλές. Το 
πρωτεύων γι’ αυτό, δεν είναι να 
κινούμαστε σε μία λογική εσω 
τερικών ισορροπιών. Αυτή η 
λογική είναι παραλυτική για το 
κόμμα, είναι ανασταλτική για 
την κυβέρνηση, μας αφοπλίζει, 
μας αδυνατίζει, εμποδίζει το  πα
ραγωγικό και αποτελεσματικό 
έργο και στο έργο και στην κυ
βέρνηση, εμποδίζει την πρόοδο 
του τόπου.
Οι καθαρές και μακροπρόθε
σμες λύσεις είναι λύσεις που 
πείθουν τον πολίτη. Που πεί
θουν εκείνον, ο  οποίος σκέφτε
ται ποιο μέλλον του επιφυλάσ
σει το κάθε κόμμα. Είναι οι κα
θαρές και μακροπρόθεσμες λύ
σεις. Οι λύσεις εκείνες, οι ο 
ποίες θα μας εξασφαλίσουν τη 
νίκη στις εκλογές.
Η κοινωνία απορεί, όταν η κυ
βέρνηση και το κόμμα έχουν 
διαφορετικές γραμμές. Η κοι
νωνία δεν μπορεί να κατανοή
σει πως - επιτρέψτε μου να χρη
σιμοποιήσω μια έκφραση που 
ακούστηκε με αφορμή αυτή τη 
συζήτηση - κάποιος που είναι 
νάνος πολιτικός και δεν είναι 
κατάλληλος για Πρόεδρος, εί
ναι, όμως, κατάλληλος για πρω
θυπουργός.
Η  κοινωνία απαιτεί να έχει ε
μπιστοσύνη το κόμμα στον 
πρωθυπουργό και στην κυβέρ
νηση. Γι’ αυτό και κόμμα και 
κυβέρνηση πρέπει να έχουν 
πολιτική εκπροσώπηση ενιαία. 
Πρόεδρος και πρωθυπουργός 
πρέπει να ταυτίζονται. Πιστεύω 
ακράδαντα, ότι για τις εκατοντά
δες χιλιάδες μέλη μας, για τα 
εκατομμύρια τω ν οπαδών μας, 
για τα εκατομμύρια τω ν Ελλή
νω ν πολιτών που μας παρακο
λουθούν, πρέπει να δράσουμε 
και έχουμε υποχρέωση να δρά
σουμε πειστικά. Πρέπει να ε
κλέξουμε Πρόεδρο που θα εί
ναι και πρωθυπουργός.
Οπως είπα, σύντροφοι, θα θέ
σω  υποψηφιότητα για το αξίω
μα του Προέδρου. Σε περίπτω
ση που δεν εκλεγώ, θα παραι
τηθώ από πρωθυπουργός. Εί
ναι η μόνη λύση, η οποία δεί
χνει στην κοινή γνώμη, ότι το

ΠΑΣΟΚ προχωρά αποφασιστι
κά με μία ενιαία γραμμή για την 
εκλογική νίκη.
Συντρόφισσες και σύντροφοι, 
δεν πρέπει να έχετε καμία αυ
ταπάτη, ότι το πιο σημαντικό 
στοιχείο για να κερδίσει ένα 
κόμμα τις εκλογές που βρίσκε
ται στην κυβέρνηση, είναι η 
γραμμή του κόμματος και της 
κυβέρνησης να είναι ενιαία και 
να εκφράζεται ενιαία.
Δ εν  πρέπει να έχετε καμία αυ
ταπάτη, ότι πρέπει να είναι φα
νερό στην κοινή γνώμη, στον 
ελληνικό λαό, ότι υπάρχει ε
νιαία ευθύνη, ότι υπάρχει υπεύ
θυνος, ότι υπάρχει ενιαία καθο
δήγηση, ότι δεν υπάρχουν αμ
φιταλαντεύσεις και διαφορετι
κές γραμμές. Ετσι μόνο πείθου
με, έτσι μονάχα κερδίζουμε, έ
τσι μονάχα προχωρούμε μπρο
στά. 3
Σε εκείνους τους συντρόφους, 
οι οποίοι αμφιβάλλουν, θα τους 
πω και τους παρακαλώ να με 
πιστέψουν, ό,τι και να κάνουμε, 
ό,τι και να πούμε, όταν υπάρ
χουν δύο διαφορετικά πρόσω
πα υπεύθυνα, πάντα η δεξιά θα 
καλλιεργεί το κλίμα της διχό
νοιας, το κλίμα του διχασμού, 
το κλίμα της αμφιταλάντευσης. 
Ενα είναι το δίλημμα, συντρό
φισσες και σύντροφοι. Θέλου
με ή όχι να κερδίσουμε τις ε
κλογές; Εγώ, σας προτείνω λύ
ση με την οποία μπορούμε να 
κερδίσουμε τις εκλογές. Συνο
λική τελική ευθύνη για το Κίνη
μα και την κυβέρνηση, σημαίνει 
συγκροτημένη πορεία. Πορεία 
κυβερνητικής ομαλότητας, πο
ρεία δράσης, πορεία νίκης.
Και εδώ θέλω να πω, δεν υπάρ
χουν δύο ΠΑΣΟΚ. Ενα ΠΑ
ΣΟΚ υπάρχει. Ο καθένας μας 
έχει τις απόψεις του. Αλλά εγώ, 
συντρόφισσες και σύντροφοι, 
έχω χρέος από τη θέση που 
κατέχω σήμερα και απάτη θέση 
για την οποία θέτω υποψηφιό
τητα, να προσπαθώ με κάθε μέ
σο να εγγυηθώ την ενότητα του 
Κινήματος κι αυτό θα πράξω. 
Και δεν έχω καμία αμφιβολία 
ότι και ο  σύντροφος Τσοχατζό- 
πουλος αυτό θα πράξει. Αυτός 
θα είναι ο ρόλος του. Οπως ο 
δικός μου, έτσι κι ο δικός του. 
Σύντροφοι και συντρόφισσες, 
θα είμαι υποψήφιος Πρόεδρος 
με δάση τις θέσεις που υποστη
ρίζω χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. 
Ποιες.
Συντρόφισσες και σύντροφοι, 
είχα από πολύ παλιά τονίσει, ότι 
όχι μόνο δεν μπορούν να υπάρ
ξουν χαρισματικοί ηγέτες πια 
μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, 
αλλά ότι είναι επιτακτική η ανά
γκη να στηριχθούμε στη συλλο- 
γικότητα κατά τη λήψη και την 
επεξεργασία των αποφάσεων. 
Γία μένα, η μετά Ανδρέα εποχή 
δεν θα είναι, ούτε θα επιτρέψω 
ποτέ να είναι, η μετά ΠΑΣΟΚ 
εποχή. Αλλά για μένα, επίσης, 
σημαίνει ότι μετά τον Ανδρέα 
Παπανδρέου κάθε προσπάθεια 
να υπάρξει η ενός ανδρός αρ
χή, θα είναι κάτι χειρότερο από 
λάθος. Θα είναι γελοίο.
Για μένα, η νέα εποχή είναι συ- 
νυφασμένη με μία νέα  συλλογι- 
κότητα, που θα την προασπί
σουμε όλοι, προωθώντας μία 
νέα λειτουργία της Κ.Ε., μία νέα 
λειτουργία του Ε.Γ. και, τέλος, 
μια νέα ηθικοπολιτική σχέση 
μεταξύ μας. Οι καθαρές και μα
κροπρόθεσμες λύσεις, συνδέο
νται από τη δίκιά μου μεριά με

την εγκαθίδρυση και τη λει
τουργία της συλλογικότητας σε 
όλη την πυραμίδα του κόμμα
τος, από τη βάση έως την κορυ
φή.
Η συλλογικότητα, σύντροφοι, 
δεν είναι μια διαδικασία μηχα
νιστική, είναι πράξη βαθιά πολι
τική. Είναι, όμως, ταυτόχρονα 
πράξη ηθική. Η συλλογικότητα 
προϋποθέτει, αλλά δημιουργεί 
δεσμούς ισχυρούς ανάμεσα 
στους συντρόφους, θεσμούς ε
μπιστοσύνης.
Εμείς δεν είμαστε απλώς ένας 
όμιλος συζητήσεων για να έ
χουμε κοινωνικότητα. Είμαστε 
ένα κόμμα μαζικό, ένα κόμμα 
εξουσίας, ένα κόμμα αγώνων, 
γι’ αυτό πρέπει να δέσουμε ο 
ένας τον άλλον σε μία κοινή 
προσπάθεια για να μπορέσου
με να κατευθύνουμε τον τόπο 
αυτό.
Σ ’ αυτή τη συλλογικότητα θα 
είμαστε όλοι μαζί. Στο ΠΑΣΟΚ, 
το είπα και στην πρωτολογία, το 
τονίζω και πάλι, δεν περισσεύει 
κανείς. Δ εν  δέχομαι κανένα 
διαχωρισμό ανάμεσά μας, δεν 
υπάρχει κάποιος πιο ΓΐΑΣΟΚ 
από του άλλο, πιο πιστός και πιο 
ορθόδοξος. Είμαστε μαζί 22 
χρόνια και πρέπει να μείνουμε 
όλοι μαζί να προπαρασκευά
σουμε άλλα τόσα χρόνια δη
μιουργικής και νικηφόρας πο
ρείας.
Και δεν εννοώ  ότι οποιοσδήπο
τε από εμάς πρόκειται να είναι 
ισόβια σ ’ αυτή τη θέση ή όποια 
άλλη θέση. Αλλά πιστεύω, ότι 
πρέπει ν ’ ανοίξουμε τους δρό
μους του μέλλοντος, έτσι ώστε 
κάποιος από τους νεολαίους 
μας που είναι εκεί, ο οποίος μας 
παρακολουθεί, να είναι σε θέ
ση σε 20 χρόνια να πάρει το 
τιμόνι του ΠΑΣΟΚ και να μπο
ρούμε να είμαστε υπερήφανοι 
που σήμερα, εδώ στο Συνέ
δριο, ανοίξαμε το δρόμο για το 
μέλλον για το ΠΑΣΟΚ, για τη 
χώρα, για τη νέα γενιά.
0  Ανδρέας Παπανδρέου θα ή
ταν σίγουρα σήμερα περήφα
νος να βλέπει το Κίνημα να α
ποφασίζει για τα πλαίσια και την 
προοπτική του. Και πιστεύω, ότι 
όλοι πρέπει να είμαστε περή
φανοι που βλέπουμε εδώ  5.000 
μέλη του ΠΑΣΟΚ να πασχί
ζουν, να αγωυιούν να βρούνε 
τον σωστό δρόμο. Ποιος δια
φωνεί;
Σας υπενθυμίζω, ότι το Υπουρ
γικό Συμβούλιο και η Κυβερνη
τική Επιτροπή συνήλθαν τους 
μήνες αυτούς περισσότερο από 
ποτέ άλλοτε και υπήρξαν υ
πουργοί μέσα στο Υπουργικό 
Συμβούλιο ή στην Κυβερνητική 
Επιτροπή που είπαν ότι για 
πρώτη φορά συζήτησαν εκεί τις 
πολιτικές του υπουργείου τους. 
Αυτή η κατεύθυνση της συλλο- 
γικότητας θα είναι η κατεύθυν
ση και στο κόμμα. Οταν λέω 
Πρόεδρος, ο οποίος θα είναι 
εκφραστής του Π ΑΣ0Κ , εννοώ  
ακριβώς ότι θα έχει προηγηθεί 
όλη η συλλογική επεξεργασία 
στα όργανα του κόμματος, ώστε 
ο  Π ρόεδρος να εκφράζει τη 
σύνθεση, στην οποία συλλογι
κά θα έχουν καταλήξει.
Μιλάω, λοιπόν, για μία νέα επο
χή στο κόμμα, την οποία πρέπει 
και μπορούμε να  κατακτήσου
με. Εποχή, στην οποία θα απο
δείξουμε στην πράξη ότι η δη
μοκρατία είναι τρόπος ζωής, ότι 
η δημοκρατία δεν είναι σύνθη
μα, αλλά είναι μία αρχή, η ο 

ποία μας καθοδηγεί καθημερι
νά.
Μία εποχή, όπου το Σοσιαλιστι
κό Κόμμα ανταποκρίνεται στην 
κύρια υποχρέωσή του να λει
τουργεί παιδευτικά, να λειτουρ
γεί ως παράδειγμα στην κοινω
νία για την αναμόρφωσή της 
και την ανανέωσή της.
Πρέπει να σπάσουμε τα κομ
ματικά στεγανά, πρέπει να 
σπάσουμε τις προσωποπαγείς 
συσπειρώσεις, πρέπει να απο
κτήσουμε δομές και σταθερές 
λειτουργίες έξω  από πρόσωπα. 
Αυτός είναι ο στόχος της συλ- 
λογικότητας και γι’ αυτό το στό
χο προτίθεμαι και καλώ όλους 
να  δουλέψουν.
Σύντροφοι, δεν μας τιμούν οι 
μηχανισμοί, ούτε οι χωρίς κρί
ση οπαδοί, ούτε η τροφοδοσία 
παραπολιτικών στηλών με σχό
λια. Σε όλα αυτά πρέπει να 
βρούμε ένα τέλος. Πρέπει να 
βρούμε ένα τέλος, γιατί πρέπει 
να υπάρχει πλήρης ισοτιμία ό
λων των μελών. Δ εν  πρέπει να 
υπάρχουν διαχωρισμοί, να επι
κρατήσει η αξιοκρατία, να αξιο- 
ποιηθεί κάθε άξιος σύντροφος. 
Να μην ακούγεται το ερώτημα, 
με ποιον είναι, όπως είπα στην 
πρωτολογία, ποια σημαία ση
κώνει. Αλλά μόνον το ερώτη
μα, είναι ικανός και άξιος για 
το κόμμα και για τον τόπο; Υ 
πάρχει θέση στο Κίνημα για ό
λους, μα για όλους. Κανένας 
αποκλεισμός όσων θέλουν και 
μπορούν. Αυτό έχει φανεί στην 
κυβέρνηση, θα φανεί και στο 
Κίνημά μας.
Σύντροφοι, αυτή είναι δέσμευ
ση απέναντι σας. Αυτή είναι 
γραμμή μου, αυτή είναι η πρό
θεσή μου, αυτή είναι η πολιτι
κή, την οποία θα οφείλουμε ν ’* 
ακολουθήσουμε στο κόμμα. ; 
Στο πλαίσιο αυτής της προσπά
θειας για μία νέα συλλογικότη- 
τα, προτείνω να υπάρξουν 3 
αντιπρόεδροι στο κόμμα με ει
δικά καθήκοντα, που θα είναι 
μέλη της πολιτικής Γραμμα
τείας. Μπορούμε, έτσι, να εξα
σφαλίσουμε την κατανομή της 
ευθύνης κατά καλύτερο τρόπο 
σε περισσότερους πάντα, ό 
μως, στο ενιαίο πλαίσιο μέσα. 
Στο ενιαίο πλαίσιο της πολιτι
κής Γραμματείας, που θα λει
τουργήσει σύμφωνα με τις αρ
χές του Καταστατικού. 
Συντρόφισσες και Σύντροφοι, 
πιστεύω το συμπέρασμα είναι 
φανερό, όλοι μαζί για το νέο 
ΠΑΣΟΚ, όλοι μαζί για τη νέα 
πορεία, όλοι μαζί για τη νίκη, σ ’ 
αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει 
κανείς, ούτε ένας, ας δώσουμε 
τέλος στην εσωστρέφεια, ας 
δώσουμε τέλος στην άλγεβρα. 
Το  ΠΑΣΟΚ είναι εδώ  και θα 
είναι πολύ καιρό εδώ, αν ακο- 
λουθήσουμετη νέα συλλογικό- 
τητα, έχουμε νέες αρχές σχέ
σεω ν μεταξύ μας. Ας δώσουμε 
τέλος στην εσωστρέφεια, ας 
δώσουμε τέλος στην άλγεβρα 
της κατανομής των αξιωμάτων, 
ας εγκαινιάσουμε μια νέα πο
ρεία, υπερήφανοι για το κόμμα 
μας, υπερήφανοι για τους στό
χους μας με ξεκάθαρες λύσεις, 
με ξεκάθαρες σχέσεις απέναντι 
στον ελληνικό λαό. 
Συντρόφισσες και Σύντροφοι, 
εμπρός για το ενιαίο, το μεγάλο 
ΠΑΣΟΚ, εμπρός να δώσουμε 
τον πρώτο ρόλο στην Ελλάδα, 
στην Ελλάδα της δημιουργίας, 
εμπρός για τη νέα νίκη του ΠΑ
ΣΟΚ, για τη νέα 4ετία.

»



Καιέρριψε τους φόβους και τα... «φέουδα»

Εποχή Σημίτη 
στο ΠΑΣΟΚ
Αν η προσπάθεια χειραφέτησης ενός κόμματος περ

νάει μέσα από τη σύγκρουση με τους «θαρώνους» 
και τη διάλυση των κομματικών «φέουδων», το 4ο 
συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μπορεί να επαίρεται ότι αρχι- 
κώς τα κατάφερε, την ίδια στιγμή που εκλεγόταν ο 
νέος διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου ο κ. Κ. Σημί
της. Η πλειοψηφία των συνέδρων, οι 2.732 σύνεδροι 
έκριναν με την ψήφο τους ότι το 4ο Συνέδριο ήταν 
τελικώς ένα συνέδριο διαδοχής, αναγορεύοντας τον 
μέχρι πρότινος «αιρετικό» κ. Σημίτη ως τον άξιο 
διάδοχο του εκλιπόντος Ανδρέα Παπανδρέου. Αγνοώ
ντας ή έστω υποβαθμίζοντας τις επιφυλάξεις που 
ακούστηκαν από ορισμένα επιφανή στελέχη περί «εκ
βιαστικών διλημμάτων που δίχασαν το σώμα, η πλειο
ψηφία των συνέδρων απεφάνθησαν πως ήρθε επιτέ
λους η ώρα της διάλυσης των κομματικών «φέουδων».

Πως οι «βαρωνείες» που δη- 
μιουργήθηκαν στο 2ο συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ, ένεκα της 
κατανομής εξουσίας και ρόλων 
και της διανομής τιμαρίων εσω
κομματικής ισχύος, έπρεπε να 
εκμετρήσουν το ζειν. Πρόκει
ται, όντως, για μια αποφασιστι
κή όσο και συμβολική χειρονο
μία αυτοκατάργησης του φεου- 
δαρχικοΰ καθεστώτος που είχε 
εγκαθιδρυθεί στο κόμμα που 
ομνύει πίστη στην πολιτική 
κληρονομιά του ιδρυτή του, 
Ανδρέα Παπανδρέου. Ο κ. Ση
μίτης κατήγαγε περιφανή νίκη 
εναντίον των «βαρώνων», α
φού άπαντες, ή σχεδόν από
ντες ανατάχθηκαν, έκαστος με 
τα δικά του επιχειρήματα, στη 
λυσιτέλεια της διαδοχής, εμμέ- 
νοντας στη λογική της κατανο
μής ισχύος και της διανομής 
ρόλων εν ονόματι της συλλογι- 
κότητας, στην ουσία της συλλο
γικής ηγεσίας. Η πλειοψηφία 
όμως των συνέδρων είπε «ναι» 
στις «καθαρές και μακροχρό
νιες λύσεις» του κ. Σημίτη εν 
ονόματι της κοινωνίας, όπως 
τις προσδιόρισε με χαρακτηρι
στικό τρόπο στη δευτερολογία 
του το βράδυ του Σαββάτου:

«Η κοινωνία απαιτεί να έχει 
εμπιστοσύνη το κόμμα στον 
πρωθυπουργό και στην κυβέρ
νηση» είχε υπογραμμίσει απευ
θυνόμενος στο «σώμα» του συ
νεδρίου, ο κ. Σημίτης, ανα
κρούοντας τη «λογική των εσω
κομματικών ισορροπιών» ό 
πως την είχε χαρακτηρίσει. Εί
χε όμως έρθει σε κατά μέτωπον 
«σύγκρουση» με τους περισσό
τερους επιφανείς «κομματι
κούς» και με κορυφαία στελέχη 
όπως είναι οι κ.κ. Αρσένης, 
Λαλιώτης, Κακλαμάνης, Χαρα- 
λαμπόπουλος, Πεπονής που 
είχαν ταχθεί υπέρ της συλλογι
κής ηγεσίας και στην πράξη υ
πέρ του συνυποψήφιου του, κ. 
Τσοχατζόπουλου, στο όνομα 
της ενότητας και των διακριτών 
ρόλων. Είναι, μάλιστα, χαρα
κτηριστικό ότι στο όνομα της 
ενότητας, οι κ. Κακλαμάνης και 
Λαλιώτης επέμεναν μέχρι τε
λευταίας στιγμής να ζητούν α
πό τον κ. Σημίτη να κάνει αυτός 
πρώτος ένα βήμα μπροστά με 
το να υπαναχωρούσε ως προς 
την υποψηφιότητά του. Τι φο
βούνταν οι Κακλαμάνης - Λα
λιώτης. Κάνοντας λόγο για «ο- 
ριοθετημένες ευθύνες μέσα α
πό συγκεκριμένες εκφράσεις» 
δεδομένου ότι «το αρχέτυπο 
του Ανδρέα Παπανδρέου δεν 
μπορεί να αναπαραχθεί», ο κ.

. Λαλιώτης υποστήριζε ότι «δεν

υπάρχει άλλη λύση στο ΠΑ
ΣΟΚ απ’ το να μεταλλαχθεί το 
δίπολο έντασης Σημίτη - Τσο
χατζόπουλου σε δίδυμο γόνι
μης και δημιουργικής συνερ
γασίας που να εγγυηθεί τη συ
νέχεια και την προοπτική του 
ΠΑΣΟΚ και της χώρας. Η τελι
κή απόφαση, όμως, του Συνε
δρίου, διέψευσε τους ειλικρι
νείς φόβους του κ. Λαλιώτη και 
του κ. Κακλαμάνη, προτιμώ
ντας να εμπιστευθεί την πολιτι
κή κληρονομιά του Αν. Παπαν
δρέου αποκλεισπκώς στα χέ
ρια ενός ο οποίος άλλωστε το 
είχε ζητήσει με το αφοπλιστικό 
και καταλυτικό επιχείρημα ότι 
«δεν υπάρχουν δύο ΠΑΣΟΚ 
αλλά ένα κι ως εκ τούτου δεν 
πρέπει να υπάρχει καμιά αυτα
πάτη ότι για να κερδίσει το ΠΑ
ΣΟΚ τις εκλογές, πρέπει η 
γραμμή του κόμματος να είναι 
ενιαία και να εκφράζεται ενιαία 
με ενιαίο κέντρο ευθύνης και 
καθοδήγησης. Διαφορετικά, 
είχε υπογραμμίσει στη δευτε
ρολογία του το βράδυ του Σαβ
βάτου, μέσα σε μια έντονα 
φορτισμένη και ηλεκτρισμένη 
ατμόσφαιρα αν υπάρχουν δύο 
διαφορετικά πρόσωπα, η «δε
ξιά» θα καλλιεργεί έντεχνα το 
κλίμα διχόνοιας, διχασμού και 
αμφιταλάντευσης. Οφείλουμε 
ή όχι να κερδίσουμε τις εκλο
γές;». Η πλειοψηφία των συνέ
δρων, έδειξε ότι εμπιστεύεται 
τελικώς τον κ. Σημίτη, είτε από 
αντίδραση σ ’ ένα παρελθόν 
που χαράκτηριζόταν από αδια
φάνεια και συστηματική γε
λοιοποίηση της συλλογικότη- 
τας είτε από ένα δυνατό αίσθη
μα αυτοσυντήρησης. Εηέλεξε 
διάδοχο. Το στοίχημα για τον 
κ. Σημίτη είναι ν ’ αποδείξει ε- 
μπράκτως τώρα ότι μπορεί να 
υπάρξει ΠΑΣΟΚ και στη μετά 
τον Ανδρέα Παπανδρέου επο
χή.

Το υπογράμμισε άλλωστε 
χθες και ο διάδοχος αμέσως 
μετά την εκλογή του στην ηγε
σία του κόμματος, επικαλούμε
νος την ανάγκη πολιτικής χει
ραφέτησής του. Καλούμαστε ν ’ 
αποδείξουμε ότι η μετά - τον 
Ανδρέα εποχή δεν είναι η μετά 
- ΠΑΣΟΚ εποχή. Ανταποκρι- 
νόμαστε στο Οραμά του και κα
λούμαστε να συνεχίσουμε το 
έργο του και να δώσουμε 
προοπτική στο δημιούργημά 
του. Αλλωστε και ο κ. Λαλιώ
της, σε δηλώσεις του χαφέτισε 
την εκλογή του κ. Σημίτη ως 
«πράξη χειραφέτησης» και «με
γάλη στιγμή για τη χώρα»...

ΔΗΜ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ραγδαίων εξελίξεων στο ε
σωτερικό της Ν.Δ. θα αποτελέσει η εκλο
γή του Κώστα Σημίτη στην προεδρία του 
ΠΑΣΟΚ. Κορυφαία στελέχη του κόμμα
τος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτι
μούν ότι ο πρωθυπουργός βγήκε απόλυτα 
ενισχυμένος από το 4ο συνέδριο του ΠΑ
ΣΟΚ και έχει πλέον τις πρωτοβουλίες των 
κινήσεων στα χέρια του. Πιστεύουν, επί
σης, ότι η τεράστια διαφορά στη δημοτι
κότητα του κ. Εβερτ, έναντι του κ. Σημίτη, 
καθιστά πλέον δυσχερή τη θέση του κ. 
Εβερτ και αναζητούν λύση προκειμένου, 
όπως λένε, να μην υποστεί η παράταξη 
συντριπτική ήττα στις εκλογές, οι οποίες 
όπως όλα δείχνουν δεν αποκλείεται να 
προκόψουν ανά πάσα στιγμή. Στη Ρηγίλ- 
λης, επικρατούσε, χθες το βράδυ, έντονος 
προβληματισμός. Ο κ. Εβερτ που έμαθε 
το αποτέλεσμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ  
στο Πικέρμι, όπου έχει συγκαλέσει για την

Μετά τη νίκη Σημίτη:

«Τρίζει» 
η καρέκλα ίου 

αρχηγού της Ν.Δ.
Τρίτη, επιτροπή εκλογικού αγώνα της 
Ν.Δ., προκειμένου να θέσει το κόμμα σε 
εκλογική ετοιμότητα.

Οι στενοί συνεργάτες του προέδρου της 
Ν.Δ. εξέφραζαν πάντως χθες ορισμένες 
επιφυλάξεις για το κατά πόσο ο κ. Σημί
της θα μπορέσει να επιβληθεί στους εσω
κομματικούς του αντιπάλους, οι οποίοι 
φαίνεται να συγκροτούν ένα ισχυρό μέτω
πο.

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Μη- 
τσοτάκης έχει, ήδη, προειδοποιήσει μέσω

της κας Μπακογιάννη τον κ. Μ. Εβερτ ότι 
αν επιχειρήσει να αναμετρηθεί με τον κ. 
Σημίτη σε προσωπικό επίπεδο θα χάσει 
τις εκλογές.

«Δεν πρέπει να πάμε στις εκλογές με το 
δίλημμα Εβερτ ή Σημίτης» είχε πει στην 
εθνική συνδιάσκεψη της Ν.Δ. η κα Μπα- 
κογιάννη, προβλέποντας μόνη αυτή, το 
αποτέλεσμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ  
και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στη 
Ν.Δ.

Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί 
στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου 
Μασσαβέτα που φέρει τον τίτλο «Ανατρέ
ψατε Μητσοτάκη» και εξιστορεί τα γεγο
νότα που προηγήθηκαν της πτώσης της 
κυβέρνησης της Ν.Δ. το 1993.

Το γεγονός ότι στην παρουσίαση θα πα- 
ραστούν δεκάδες βουλευτές της Ν.Δ. σε 
συνδυασμό με το περιεχόμενό του συνιστά 
εκ των πραγμάτων μέγιστη πολιτική πα
ρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού σε 
μία στιγμή, μάλιστα, που όλα δείχνουν ότι 
το αντίπαλο δέος, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ι
σχυροποιεί τη θέση του.

Η ομιλία του Κ. Σημίτη μετά την εκλογή του στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ:

ΕΥΠΡΑΤΕΥΙΗ TUPA

ΣΕ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ για μια νέα
πορεία νίκης ίου ΠΑΣΟΚ κάλεσε ο 
πρωθυπουργός κ. Σημίτης όλα τα 
στελέχη του Κινήματος κατά την ομι
λία του προς το συνέδριο, αμέσως 
μετά την εκλογή του στην προεδρία. 
Ο πρωθυπουργός απηύθυνε μήνυμα 
ενότητας καλώντας όλα τα στελέχη 
να ξεχώσουν τις συνθήκες πόλωσης 
του συνεδρίου και δεσμεύθηκε ότι η 
λειτουργία του ΠΑΣΟΚ από εδώ και 
στο εξής θα χαρακτηρίζεται από τη 
συλλογικότητα. Η ομιλία του πρωθυ
πουργού έχει ως εξής: Σύντροφοι 
και συντρόφισσες, Σας ευχαριστώ 
για την ψήφο σας, για τη στήριξη στο 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την κοινή Βούληση και 
προσπάθεια να ολοκληρώσουμε δη
μοκρατικά, πειθαρχημένα, με γνώση 
των ευθυνών μας τη συνεδριακή δια
δικασία. Αποδείξαμε για δεύτερη 
φορά όχι μόνο ότι είμαστε σε θέση 
να διεκπεραιώσουμε μια πρωτόγνω
ρη διαδικασία αποτελεσματικά, αλλά 
ότι έχουμε και πολπική ωριμότητα 
και υψηλή συναίσθηση χρέους απέ
ναντι στον ελληνικό λαό. Αποδείξα
με ότι δίκαια πρωταγωνιστούμε στην 
πολιτική ζωή του τόπου, ότι η δημο
κρατία δεν είναι μόνο λόγος αλλά 
και πράξη για μας, ότι έχουμε και τις 
δυνατότητες και τις προϋποθέσεις 
για να συσιρατευθούμε στη νέα πο
ρεία νίκης του Κινήματος. Δυσκο
λευτήκαμε, αλλά δώσαμε λύση. Δυ
σκολευτήκαμε αλλά αποδείξαμε ότι 
μπορούμε να γυρίσουμε τη σελίδα. 
Ολοι μαζί σεβόμενοι κανόνες δημο
κρατίας. Ολοι μαζί επιβάλλαμε πάνω 
από την πόλωση την ενότητα, τη νη
φαλιότητα, την προοπτική του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ολοι μαζί ομοφωνήσαμε 
ακόμα και στις πιο έντονες στιγμές 
του συνεδρίου. Ολοι μαζί τη Δευτέρα 
ενωμένοι θα στηρίξουμε τις αποφά
σεις του συνεδρίου. Από το συνέδριο 
βγαίνουμε πιο δυνατοί. Σφυρηλατή
σαμε σχέσεις, δεν τις αποδομήσαμε. 
Συνθέσαμε πολιτικές προτάσεις 
προοπτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν μαρ
μαρώσαμε σε δογματισμούς. Τολμή- 
σαμε επιλογές για την παραπέρα πο
ρεία. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε νικητής μέσα 
από την πιο συγκλονιστική πολιτική 
διαδικασία της μεταπολιτευτικής πε
ριόδου που πύκνωσε μέσα σε ένα

τετραήμερο την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, 
τη δυναμική του, την αγωνία του, την 
ελπίδα του, το πάθος του και την 
αποφασιστικότητά του. Η θέληση να 
προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε 
μαζί, να προχωρήσουμε ανανεωμέ
νοι, να προχωρήσουμε για τη νίκη, 
υπερίσχυσε στο φόβο, την αμηχανία, 
την αναποφασιστικότητα. Αξίζουμε 
όλοι μας από όλους μας θερμά συγ
χαρητήρια. Τούτη τη στιγμή πρέπει 
να στρέψουμε τη σκέψη μας στον 
ιδρυτή μας τον Ανδρέα Παπαν
δρέου. Η δυναμική που γνωρίσαμε 
τούτες τις μέρες, τους χιλιάδες συνέ
δρους που άκουγαν επί ώρες με 
προσοχή, τις τοποθετήσεις εκατοντά
δων συνέδρων, τις συζητήσεις, την 
αγωνία για το αύριο, αυτή είναι η 
δυναμική στην οποία έδωσε ζωή ο 
Ανδρέας. Η απόφασή του στις 3 Σε
πτέμβρη 1974 ήταν απόφαση που η 
σημερινή διαδικασία απέδειξε ότι 
δεν ήταν εφήμερη, ήταν απόφαση 
που είχε τέτοια διάσταση, τέτοια 
προοπτική, ώστε έχει αποτελέσει 
στοιχείο του συλογικού μας είναι, 
στοιχείο αυτού που είναι σήμερα η 
Ελλάδα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου 
θα ήταν σήμερα σίγουρα περήφανος 
για μας. Η βεβαιότητα γι’ αυτό μας 
δίνει τη μεγάλη ικανοποίηση, ότι α- 
νταποκριθήκαμε στο όραμά του, στο 
όραμα εκατομμυρίων Ελλήνων που 
ενσάρκωσε και εξέφρασε για μια με
γάλη δημοκρατική σοσιαλιστική πα
ράταξη. Τον τιμήσαμε πολιτικά ιαε 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ψ ν  
τρόπο εκείνο που ο ίδιος θα ηρία- 
μούσε, θα ήθελε, ήταν σύμφωνη με 
το πιστεύω του. Η στιγμή αυτή είναι 
μια μεγάλη στιγμή για πολλούς από 
μας και ειδικά για μένα. Στις αρχές 
της δεκαετίας του 1960 όταν ίδρυσα 
μαζί με άλλους τον όμιλο Αλέξαν
δρος Παπαναστασίου, όταν πρωτο- 
συνάντησα τον Ανδρέα Παπανδρέου 
στα γραφεία του στην οδό Ομήρου 
και μετά Σουηδίας, όταν συζητούσα
με για τις προγραμματικές δεσμεύ
σεις της τότε Ενωσης Κέντρου, όταν 
συναντιόμαστε στην εξορία, υπό την 
παρακολούθηση των αστυνομικών, 
πολλοί από μας με πλαστά διαβατή
ρια, μια ήταν η επιδίωξή μας, να 
ιδρύσουμε ένα μεγάλο σοσιαλιστικό, 
δημοκρατικό κόμμα. Το αποφασίσα
με μερικές μέρες πριν γυρίσουμε 
στην Ελλάδα στο Βιντερτούρ της Ελ
βετίας και το κάναμε πραγματικότητα 
στην Αθήνα στις 3 του Σεπτέμβρη 
1974. Το σοσιαλιστικό αυτό κόμμα, 
παρά τις μεγάλες επιτυχίες του μέχρι 
σήμερα, συνοδευόταν από ένα ερω
τηματικό, μεγάλο στην αρχή, μικρό
τερο αργότερα, ένα ερωτηματικό που 
δεν έπαψε να υπάρχει. Θα μπορού
σε να επιζήσει το κόμμα αυτό του 
ιδρυτή του; Θα μπορούσε να ξεηερά- 
σει το γεγονός ότι η παρουσία του 
προέδρου του ήταν πάντα καθοριστι
κή για όλες τις κινήσεις του; Μήπως 
η μετά - Ανδρέα ήταν η μετά -

Πολύωρο το παρασκήνιο σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας:

Μάχη ηιοτών για ια μέΑη της Κεντρικής Επιτροπής
ΤΟ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ των λιστών» - κατά παράφρα

ση του τίτλου το «παιχνίδι των λυγμών - παιζόταν 
χθες από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στους διαδρό
μους, στα πηγαδάκια, αλλά ακόμη και στους 
σκιερούς κήπους του Ολυμπιακού Σταδίου, κα
θώς συνεχιζόταν η εκλογική αναμέτρηση των 

-δύο «μονομάχων» και η διαδικασία ανάδειξης 
της νέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Λίστες υποψηφίων, παρά τις αντίθετες νουθε
τήσεις από πολλά στελέχη, δεν αποτράπηκαν και 
τελικά κυκλοφόρησαν από τσέπη σε τσέπη. Βού
ληση, βεβαίως, τόσο ίου κ. Σημίτη όσο και του 
κ. Τσοχατζόπουλου, η συγκέντρωση περισσότε
ρων από 60 ψήφων, καθώς έτσι εξασφαλίζεται η 
επιρροή τους στο σύνολο της Κεντρικής Επιτρο
πής (150 μέλη).

Ετσι, χθες, στο ΟΑΚΑ, κυκλοφορούσαν 13 
λίστες στο όνομα του κ. Κώστα Σημίτη όσες 
δηλαδή και οι περιφέρειες της χώρας. Ο κ. Ακης 
Τσοχατζόπουλος, μολονότι δεν ανακατεύτηκε 
προσωπικά στην κατάρτιση λιστών, ωστόσο στο 
όνομά του βγήκαν πολλές, από τους χώρους των 
συνδικαλιστών, των Βορειοελλαδιτών, των κομ
ματικών, αλλά και όσων επιθυμούν συνεργασία 
με την πτέρυγα Αρσένη.

Το όνομα του κ. Κώστα Σκανδαλίδη, μολονότι, 
ο ίδιος απέχει συστηματικά από τέτοιου είδους 
«παρασκηνιακές διεργασίες» εμφανίστηκε σε ο
ρισμένες λίστες που είχαν ως επικεφαλής τον κ. 
Σημίτη.

Γύρω στις 7.30 μ.μ. έκλεισε και η τελευταία 
κάλπη για να μεταφερθεί με τις υπόλοιπες 29 
στην κεντρική αίθουσα διαλογής. Μετά από πε
ρίπου οχτώ ώρες στωικής «κύησης», οι καλένδες 

• ήταν έτοιμες για τα θρυλικά «γεννητούρια». Και 
πόσο κρίσιμα...

Με μιάμιση ώρα καθυστέρηση από την έναρξή 
τους (ήταν προγραμματισμένες για τις 10 το 
πρωί) ξεκίνησαν οι εκλογές για την ανάδειξη 
προέδρου του κόμματος, αλλά και για την ανά

δειξη μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Τα 
30 περίπτερα που περιείχαν τις 60 συνολικά 
κάλπες, οι μισές για την εκλογή προέδρου και οι 
υπόλοιπες μισές για την Κ.Ε., είχαν στηθεί περι
φερειακά του Σταδίου, με εξαίρεση εφτά εκλογι
κά περίπτερα που είχαν στηθεί στο εσωτερικό 
του.

Πράσινο ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέ
δρου και λευκό για την Κεντρική Επιτροπή. Κι 
ενώ με το πρώτο, τα πράγματα ήταν απλά, για τ ο . 
δεύτερο, οι ψηφοφόροι δαπανούσαν αρκετή ώ
ρα περισυλλογής, καθώς, οι περισσότεροι ήθε
λαν να εξαντλήσουν το δικαίωμα επιλογής 60 
προσώπων. Ταυτόχρονα, έλεγχαν και επανέλεγ
χαν το συνολικό αριθμό ίων σταυρών, ώστε να 
μην ακυρωθεί η παρέμβασή τους στο συνέδριο.

Μετά, πάντως, από τις εντάσεις και το έντονο 
κλίμα στα οποία μας συνήθισαν τις ημέρες του 
συνεδρίου οι βασικοί ομιλητές, κατά τη διάρκεια 
της ψηφοφορίας, τα πράγματα κύλησαν ήπια και 
ομαλά βεβαίως, δεν παραλήφθηκαν και κάποιες 
«μικρές γκρίνιες» στην αρχή της αναμέτρησης, 
που είχαν να κάνουν με την καθυστέρηση ψηφο
δελτίων, σε ορισμένες από τις κάλπες.

Ενδεικτικό της ολιγόωρης καθυστέρησης και η 
προσέλευση του κ. Ακη Τσοχατζόπουλου, κα
θώς, όταν στις 11.30 πήγε να ψηφίσει αναγκά
στηκε να φύγει και να επιστρέφει μετά από λίγο, 
αφού δεν υπήρχαν ψηφοδέλτια. Ο πρωθυπουρ
γός προσήλθε στις κάλπες, νωρίς το μεσημέρι 
της Κυριακής στη 1.30 μ.μ.

Το κάθε εκλογικό περίπτερο, επέβλεπε, τριμε
λής επιτροπή, ενώ υπήρχαν πέντε ξεχωριστά πα- 
ραβάν για να ψηφίζουν οι σύνεδροι. Με την 
κάρτα του συνέδρου, αλλά και την αστυνομική 
τους ταυτότητα, προσέρχονταν από τις 11.30 το 
πρωί οι ψηφοφόροι. Με συντροφικό χαιρετισμό 
που προέβλεπε φιλικό «χτύπημα» στην πλάτη, 
κάθε σύνεδρος που έβγαινε από την κάλπη, 
έδινε τη θέση του στον επόμενο, που περίμενε

στην ουρά, λέγοντας «Με τη νίκη, σύντροφε»! 
Τώρα, ποιο χρώμα έδινε ο καθένας στην προσ- 
δοκώμενη νίκη, ήταν κάτι που δεν λεγόταν...

Συνωστισμός δημιουργήθηκετις πρώτες μεση
μεριανές ώρες, με τη μαζική προσέλευση σας 
κάλπες των συνέδρων, από τις επαρχίες της χώ
ρας, καθώς επιθυμούσαν να επισπεύσουν τις 
διαδικασίες και να αναχωρήσουν πριν το από
γευμα.

Στις 5.30 είχε αρχικά λεχθεί πως θα έκλειναν 
οι κάλπες, όμως, κάτι τέτοιο δεν επετεύχθη, δό
θηκε μισάωρη παράταση, η οποία και πάλι δεν 
φάνηκε αρκετή για να προλάβουν να ψηφίσουν 
οι 5.111 σύνεδροι. Μετά από μιάμιση ώρα τελικά 
ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία και έκλεισαν οι 
κάλπες, οι οποίες αυτόματα μεταφέρθηκαν στην 
αίθουσα διαλογής. Αμέσως, ξεκίνησε η διαδικα
σία διαλογής υπό την επόπτευση της Επιτροπής 
Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ, της Κεντρικής Επι
τροπής αλλά και με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
των δύο «αντιπάλων» για κάθε κάλπη.

Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής έδωσαν, 
όπως ήταν αναμενόμενο, προτεραιότητα στην 
έκδοση αποτελεσμάτων για την ανάδειξη προέ
δρου. Κάτι που δεν καθυστέρησε περισσότερο 
από μιάμιση ώρα, αφού το εκλογικό σύστημα 
που ακολουθήθηκε ήταν αυτό της απόλυτης 
ηλειοψηφίας και επιπλέον οι ψήφοι σε κάθε 
κάλπη δεν ξεπερνούσαν τις 179.

Στις οχτώ περίπου ώρες που κύλησαν - βασα
νιστικά - από την έναρξη μέχρι τη λήξη της εκλο
γικής αναμέτρησης, επικρατούσε μία βουβή ανα
μονή και μία εσωτερική αναστάτωση, καθώς οι 
φήμες έφερναν στ’ αυτιά, οριακές πλειοψηφίες.

Το συνολικό αποτέλεσμα ωστόσο, δεν ανακοι
νώθηκε πριν από τις 8.30 μ.μ. Αποτέλεσμα, που 
όπως ήταν φυσικό, έμελλε άλλους να δυσαρε- 
στήσει και άλλους να ευχαριστήσει.

Σ.Ι.

ΠΑ.ΣΟ.Κ εποχή; Το συνέδριο απέ
δειξε ότι η μετά - Ανδρέα εποχή δεν 
είναι η μετά - ΠΑ.ΣΟ.Κ. εποχή. Οτι 
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τη διαδικασία αυτή 
αναδεικνύεται δυνατό κόμμα με μέλ
λον. Ισως κάποιοι σκεφτούν ότι βιά
ζομαι να θριαμβολογήσω. Θα τους 
απαντήσω απλά, η καλή μέρα από 
την αρχή (ραίνεται. Σήμερα μπορού
με να σταθούμε για μια στιγμή και 
κοιτάζοντας με ικανοποίηση τα τριά
ντα τόσα χρόνια της πορείας μας να 
πούμε: Χάρη στον Ανδρέα Παπαν
δρέου, χάρη σε μας όλους, χάρη σε 
22 χρόνια αγώνες, κόπους, κινητο
ποιήσεις, το σοσιαλιστικό, δημοκρα
τικό κόμμα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το Κίνημά 
μας είναι εδώ ενωμένο, ενιαίο, δυ
νατό, καθορίζει και θα καθορίζει τα 
πολιτικά πράγματα του τόπου.

Αυτή είναι προϋπόθεση πολιτικής 
σταθερότητας στη’χώρα. Οι μεγάλες 
προκλήσεις στις οποίες πρέπει να 
απαντήσει η χώρα, η τουρκική επιθε
τικότητα, η ευρωπαϊκή ενοποίηση, το 
άνοιγμα στα Βαλκάνια απαιτούν ένα 
πολιτικό σύστημα που δεν κλυδωνί
ζεται από χωρίς έννοια για τον τόπο 
αντιπαραθέσεις, αντιπαραθέσεις νο
μής εξουσίας, προσωπικών φιλοδο
ξιών. Απαιτούν ένα ενιαίο και μεγάλο 
σοσιαλιστικό κόμμα, ένα κόμμα που 
μπορεί να καθοδηγεί και να στηρίζει 
την προσπάθεια της χώρας. Ο τρό
πος για να κρατήσουμε το ΠΑΣΟΚ 
ενιαίο και δυνατό είναι μια νέα συλ- 
λογικότητα. Μια συλλογικότητα που 
θα περάσει σε όλη την πυραμίδα του 
κόμματος από τη βάση στην κορυφή, 
μια συλλογικότητα όχι μηχανική αλ
λά που δημιουργεί δεσμούς ισχυ
ρούς, τη συστράτευση. Σ’ αυτή τη 
συλλογικότητα δεν θα πρέπει να υ
πάρξουν διαχωρισμοί μεταξύ μας. 
Να στρατεύσουμε όλες τις ζωντανές 
δυνάμειςτου ΠΑΣΟΚ, όσους θέλουν 
και μπορούν. Ολοι μαζί.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,
Η ιστορία οδήγησε δύο φίλους και 

συντρόφους, που από την εποχή του 
ΠΑΚ πορεύτηκαν μαζί, σε μια δύ
σκολη συγκυρία. Εκεί που ο πολιτι
κός αγώνας για κοινούς στόχους 
περνά από δημοκρατικές διαδικα
σίες, δοκιμασίες και επιλογές. Δεν 
υπήρξαμε μονομάχοι κι ας το ’θελαν 
κάποιοι. Γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι 
ούτε στην πολιτική συγκρότηση του 
συντρόφου Τσοχατζόπουλου ούτε 
στη δική μου, αλλά και ούτε στης 
συντριπτικής ηλειοψηφίας των συνέ
δρων. ΓΓ αυτό δεν υπάρχει ούτε νι
κητής ούτε ηττημένος.

Ζητώ από τους συνέδρους βγαίνο
ντας από εδώ ν’ αφήσουμε πίσω μας 
για πάντα την πόλωση, την έριδα, την 
αυτοκαταστροφική εσωστρέφεια. 
Ζητώ να ξεχάσουμε εδώ την πίκρα 
όπου και σ’ όποιους γεννήθηκε. Ζη
τώ όλοι μαζί στις οργανώσεις μας και 
στα συλλογικά όργανα που μετέχου
με να αρχίσουμε να οικοδομούμε τη 
νέα συλλογική μας λειτουργία και

ταυτότητα, να πάρουμε τις πρωτου- 
βουλίες που θα βάλουν το ΠΑΣΟΚ 
όσο πιο γρήγορα στην τροχιά δη
μιουργικής δουλειάς, συσπείρωσης 
και επικοινωνίας με την κοινωνία. 
Ας μην ξεχνάμε ότι οι πολιτικοί μας 
αντίπαλοι δεν βρίσκονται στην πα
ράταξή μας, βρίσκονται απέναντι, 
στην άλλη παράταξη, στην παράταξη 
της συντήρησης.

Ζητώ από όλους εμάς, από το με
γάλο ενιαίο ΠΑΣΟΚ να μην ξεχά
σουμε ούτε στιγμή ότι υπάρχουμε γι’ 
αυτήν την ελληνική κοινωνία, γι’ αυ
τήν την Ελλάδα, για το μέλλον της 
και την προκοπή της. Οτι στόχος μας 
είναι να υπηρετούμε αυτή, να μην 
διαψεύσουμε τις ελπίδες της, να κά
νουμε πραγματικότητα τα οράματά 
της. Οτι δημοκρατία, ελευθερία και 
κοινωνική δικαιοσύνη είναι οι αξίες 
μας τις οποίες θα πρέπει καθημερι
νά να εκφράζουμε σε έργο.

Ζητώ να σιρατευθούμε όλοι μας 
για μια κοινωνία ισχυρή μια ισχυρή 
Ελλάδα.

Ακης: Μας δεσμεύουν 
οι αποφάσεις

Μεγάλη νίκη για το ΠΑΣΟΚ και 
την Ελλάδα χαρακτήρισε ο Ακης 
Τσοχατζόπουλος τις εργασίας και το 
αποτέλεσμα του 4ου Συνεδρίου, μι
λώντας μετά την εκλογή του Κώστα 
Σημίτη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ. 
Οπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερι
κών και Δημόσιας Διοίκησης από τη 
Δευτέρα όλοι μαζί στη βάση της συλ- 
λογικότητας θα εγγυηθούμε την ε
νότητα και την προοπτική ίου Κινή
ματος ώστε να αντιμετωπισθούν με 
επιτυχία τα προβλήματα του ελληνι
κού λαού και να οδηγηθεί το ΠΑ
ΣΟΚ σε νίκη στις επόμενες εκλογές.

Ο κ. Τσοχατζόπουλος επισήμανε 
ότι οι αποφάσεις του Συνεδρίου δε
σμεύουν όλους και πρόσθεσε ότι πέ
ρα οπό τη διαμάχη και τους προσω
πικούς ανταγωνισμούς, όλοι εγγυώ- 
νιαι το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος.

Σκανδαλίδης: Ολοι μαζί
Θερμό μήνυμα στους χιλιάδες συ

νέδρους, αμέσως μετά την εκλογή, 
ως προέδρου του κόμματος, του Κώ
στα Σημίτη, απηύθυνε και ο απερχό
μενος γενικός γραμματέας της Κε
ντρικής Επιτροπής Κώστας Σκανδα- 
λίδης. Μεταξύ άλλων ο κ. Σκανδαλί
δης τόνισε:

«Η σημερινή μέρα πρέπει να στρέ
ψει το βλέμμα, στον ιδρυτή του Κινή
ματος, ενός κινήματος που θα προ
χωρήσει για άλλα τόσα χρόνια. Ε
χουμε πάνω απ’ όλα ψυχή. Κι αυτό 
εκφράστηκε στα πρόσωπα όλων των 
κορυφαίων στελεχών. Εμείς θα εί
μαστε εδώ για τους νέους αγώνες. 
Πάντα για την ενότητα. Πάντα για τα 
συμφέροντα του λαού. Το μόνο που 
μπορούμε να πούμε τώρα είναι: «Ο
μηρός βοηθάτε να σηκώσουμε τον 
ήλιο πάνω από την Ελλάδα! Ολοι 
μαζί πάντα ενωμένοι, πάντα' μπρο- 
σιά».

Με ίο 54% ίων ψήφων:

Καθαρή η νίκη 
του Κώστα Σημίτη

«Το ΠΑΣΟΚ είν’ εδώ, ενωμένο, δυνατό», ακουγόταν από τους 5.111 
Συνέδρους όταν, γύρω στις 8.30 το βράδυ, ο Μανόλης Δασκαλάκης 
ανέβηκε στο βήμα για ν ’ ανακοινώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για 
την εκλογή του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Σημίτης εξελέγη πρόεδρος του Κινήματος με 2.732 ψήφους, 
έναντι 2.324 του Ακη Τσοχατζόπουλου ενώ 28 ήταν τα λευκά και 27 τα 
άκυρα.

Οι Σύνεδροι, όρθιοι, χειροκροτούσαν ξανά και ξανά και το σύνθημα «το 
ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό», διαρκώς δυνάμωνε.

Ο Μανόλης Δασκαλάκης, τόνισε ότι το 4ο Συνέδριο απέδειξε ότι το 
ΠΑΣΟΚ είναι ένα ζωντανό, Σοσιαλιστικό, Δημοκρατικό Κίνημα μέσα από 
δημοκρατικές διαδικασίες».

Γεγονός, που, όπως είπε, κατοχυρώνει την ενότητα και τη συνέχεια της 
υλοποίησης των δεσμεύσεων του απέναντι στον ελληνικό λαό.

Και κατέληξε: «Οφείλουμε να συγχαρούμε τον πρόεδρο και να δηλώ
σουμε ενωμένοι και δυνατοί ότι θα προχωρήσουμε όλοι μαζί, ανταποκρι- 
νόμενοι στην ενό" ττα που ζητά ο λαός».

Λίγο αργότερα, στη ν αίθουσα του Συνεδρίου εμφανίστηκαν τα μέλη του 
Ε.Γ. τα οποία επίσης καταχειροκροτήθηκαν από τους Συνέδρους.

Το σύνθημα «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό», ακουγόταν και 
πάλι απ’ όλους τους Συνέδρους, με μια φωνή.

Στη συνέχεια, στην αίθουσα εισήλθε, καταχειροκροτούμενος ο Ακης 
Τσοχατζόπουλος, τον οποίο χαιρέτισαν, όταν ανέβηκε στο πάνελ, όλα τα 
μέλη του Ε.Γ.

Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε η σύζυγος του πρωθυπουργού και προέ
δρου του ΠΑΣΟΚ, Δάφνη.

«Είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργός», φώναζαν όρθιοι όλοι οι Σύνεδροι 
όταν, περίπου στις 9.30’ εισήλθε στην αίθουσα του συνεδρίου ο Κώστας 
Σημίτης.

Τον οποίο, συνεχάρησαν τα μέλη του προεδρείου και του Ε.Γ.
«Γεια σου Ακη», είπε όταν έφθασε στον Ακη Τσοχατζόπουλο για να 

χαιρετίσουν μαζί τους Συνέδρους μέσα σε θερμό χειροκρότημα.
Αμέσως μετά, ο Γιάννης Σουλαδάκης παίρνοντας το λόγο τόνισε: «Το 

4ο Συνέδριο, με άψογες δημοκρατικές διαδικασίες, εξέλεξε πρόεδρο τον 
σύντροφο Κώστα Σημίτη. Ολοι εμείς εδώ, αλλά και όλο το ΠΑΣΟΚ εύχεται 
να έχει μεγάλες επιτυχίες και σαν πρωθυπουργός και σαν πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ».

V

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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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 98 65 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
14 168 81 86 0 1
15 171 108 62 0 1
16 174 106 66 0 2
17 172 88 82 1 1
18 172 89 83 0 0
19 173 101 71 1 0
20 173 102 70 1 0
21 168 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
26 165 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 5111 2732 2324 28 27
ΠΟΣΟΣΤΟ 54% 46%

/

Η επικράτηση Σημίτη προκαλεί προβληματισμό στην Κουμουνδουρου

Διαρροή στελεχών φοβούνται στον ΣΥΝ
ΒΑΡΥ κλίμα επικρατεί στο Συνασπι

σμό μετά την επικράτηση του Κ. Σημίτη 
στο συνέδριο  του ΠΑΣΟΚ.

Η εκλογή του πρωθυπουργού και στην 
προεδρία του κυβερνώντος κόμματος 
έχει σπείρει την ανασφάλεια στην Κου- 
μουνδοόρου και ο  φόβος για διαρροή 
στελεχών του Σ Υ Ν  προς το Π Α ΣΟ Κ  εί
να ι διάχυτος.

0  πρόεδρος του κόμματος Ν. Κωνστα- 
ντόπουλος θεωρείται βέβαιο ότι θα βρε
θεί εκ νέου  ανάμεσα σ ε  δυο πυρά. Αυτά 
τω ν «εκσυγχρονιστώ ν» του Σ ΥΝ  που θα 
τονίζουν ότι η εκλογή του κ. Σημίτη στην 
προεδρία του κυβερνώντος κόμματος 
ανοίγει τους δίαυλους επικοινωνίας α
νάμεσα στους δύο πολιτικούς χώρους, 
για τη σύγκλιση της Κεντροαριστεράς 
και αυτά τω ν  στελεχών του «Αριστερού 
Ρεύματος», που θα εντείνουν τις πιέσεις 
τους καλώντας την ηγεσία του κόμματος 
να δεσμευτεί ότι δ εν  πρόκειται με ο- 
ποιοδήποτε τρόπο να  συνεργαστεί με το 
ΠΑΣΟΚ.

Η  εκλογή του κ. Σημίτη περιορίζει εκ 
τω ν πραγμάτων το ν  ζωτικό χώ ρο του 
Σ Υ Ν , κ α θ ώ ς  ο π ρ ω θ υ π ο υ ρ γό ς  θα 
π ροω θήσει πλέον από θέση  ισχύος 
πολλές από τις πολιτικές και ιδέες που 
έχει εκφράσει, οι οποίες είναι παραπλή
σιες ή όμοιες με αυτές που εκφράζει η 
Κουμουνδούρου.

Τα προβλήματα τώρα  αρχίζουν για την

ηγεσία του Συνασπισμού που βλέπει ότι 
τα ικανοποιητικά ποσοστά που κερδίζει 
το  κόμμα τους στις δημοσκοπήσεις κιν
δυνεύουν να  χαθούν.

Και αυτό γιατί η απειλή να  στραφούν 
ψ ηφοφόροι του Σ Υ Ν  προς το  Π Α ΣΟ Κ  
του Κ. Σημίτη είναι πλέον περισσότερο 
από ποτέ ορατή.

Η  εκλογή του Κ. Σημίτη στην προεδρία

του Π Α ΣΟ Κ  Θεωρείται βέβαιο ότι θα 
έχει επίδραση και στην πολιτική γραμ
μή που ακολουθεί ο  Συνασπισμός.

Τ ο  κόμμα της Α ρ ισ τερ ό ς  μπαίνει 
πλέον σ?ον πολιτικό στίβο, ξεκινώντας 
έναν αγώ να  δρόμου, προκειμένου να  
αποδείξει ότι ο  Σ Υ Ν  διαφέρει από το 
Π Α ΣΟ Κ  του Κ. Σημίτη.

Πολλά στελέχη του Συνασπισμού ει- 
σηγούνται στην ηγεσία να  ακολουθήσει 
από εδώ  και στο εξής σκληρή αντιπολι
τευτική τακτική.

Ενδεικτικό του κλίματος που έχει δια
μ ορφ ω θεί είναι ότι χθες δ εν  υπήρξε 
κανένας σχολιασμός για το αποτέλεσμα 
του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Σήμερα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμ- 
ματεία του κόμματος, προκειμένου να  
εξετάσει τα νέα  δεδομένα  που διαμορ
φώνοντα ι μετά την εκλογή του Κ. Σημί
τη στη θέση του προέδρου του κυβερ
νώ ντος  κόμματος.

0  Ν. Κωνσταντόπουλος θεωρείται βέ
βαιο ότι θα ζητήσει από τα στελέχη του 
κόμματός του να  αντιμετωπίσουν τις ε
ξελίξεις χωρίς υπαρξιακό άγχος και κυ
ρ ίως θα ζητήσει από τα στελέχη του 
«Αριστερού Ρεύματος», να  κατεβάσουν 
τους τόνους, προκειμένου να  αποτρα
πεί η δημιουργία μιας εικόνας του Σ ΥΝ  
στους ψηφοφόρους, ω ς ένα  κόμμα που 
αλληλοσπαράσσεται μετά την εκλογή 
του Κ. Σημίτη.



Ο Σ α μ α ρ ά ς μιλάει σε ανοιχτή συγκέντρωση στο Βύρωνα:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΕΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ

Ερμπακάν Τσιλέρ

Για να εξετάσει το Κυπριακό

Συνέρχεται 
το Εθνικό Συμβούϋιο
ΣM r

Εμπόδια στη 
συμμαχία 

ΤσιΑέρ - Ερμπακάν
Ομάδα βουλευτών του κόμματος του Ορθού 

Δρόμου (ύγρ) της αντιπροέδρου της νέας 
τουρκικής κυβέρνησης Τανσου Τσιλέρ 

δεν θα υποστηρίξουν τον κυβερνητικό συνασπι
σμό με τους ισλαμιστές του Νετσμεντίν Ερμπα
κάν στη διάρκεια της ψηφοφορίας στη βουλή 
για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, γράφει 
σήμερα η εφημερίδα «Χουριέτ».

«Εχω πολλούς φίλους στο ϋ Υ Ρ  που δ εν  θα δώ σουν ψήφο 

εμπιστοσύνης», δήλω σε ο  παλαίμαχος Βουλευτής του κόμματος 
Ισμέτ Σεζγκ ίν σύμφωνα 

με το δημοσίευμα. Α νά 
λ ο γο  ρ επ ορ τά ζ δημ ο

σ ιεύ ετα ι και σ ε  άλλη 
τουρκική εφημερίδα.

0  Σεζγκίν, πρώην υ
π ο υ ρ γό ς  Ε σ ω τερ ικ ώ ν  

και έκ τω ν  ιδρυτικών με
λώ ν  του κόμματος του 
Ορθού Δρόμου, είναι έ 
νας από τους 30 περίπου 

Βουλευτές που ανατίθε
νται στην απόφαση της 

Τσιλέρ να συμπράξει με 

του ς  ισ λα μ ισ τές , δ ε ν  
διευκρινίζει όμως πόσοι 
συνάδελφοί του θα ακο
λ ο υ θ ή σ ο υ ν  το  π αρά 

δειγμά του.
Η δη τις τρεις  τελευ 

ταίες εβδομάδες έχουν 

αποχωρήσει από το κόμ
μα έξι Βουλευτές, ανατι
θέμενοι στα σχέδια της 

Τσιλέρ να  συμπράξει με 

το κόμμα της Ευημερίας 
του νέου  πρωθυπουρ
γού Νετσμεντίν Ερμπα

κάν.
Ο  νέος  υπό τον Ερμπα

κάν κυβερνητικός συνα

σ π ισ μ ό ς  δ ια θ έ τε ι  20  
Βουλευτές επιπλέον τω ν  

276 που απαιτούνται για 
την εξασφάλιση της ψή

φου εμπιστοσύνης της 

Βουλής.

Ω στόσο και άλλοι Βου
λευτές του κόμματος του 

Ο ρθού Δρόμ ου  έχουν 
δη λώ σε ι απ οφ ασ ισμ έ

νο ι να  κα ταψ ηφ ίσουν 
την κυβέρνηση κατά την 

ψηφοφορία που αναμέ
νεται σε μια περίπου ε 
βδομάδα.

Σε πλήρη κομματική ετοιμότητα βρί
σκει το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ την Πο

λιτική Ανοιξη. Σήμερα μάλιστα, πραγμα
τοποιείται στην Πλατεία Ταπητουργείου 
του Βύρωνα η δεύτερη μετά το Περιστέρι, 
ανοικτή συγκέντρωση της Ανοιξης με ομι
λητή τον κ. Αντώνη Σαμαρά. Και η ομιλία 
αυτή του κ. Σαμαρά αποκτά ιδιαίτερη ση
μασία, γιατί γίνεται σε μία περίοδο ιδιαί
τερα ρευστή για τα πολιτικά πράγματα του 
τόπου.

Αναμένεται μάλιστα με μεγάλο ενδ ιαφ έρον η 
τοποθέτηση της Πολιτικής Ανοιξης - του τρίτου 
κόμματος της Βουλής - για τα αποτελέσματα 
του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τις 
γενικότερες πολιτικές εξελίξεις.

Τα τρία γενέθλια της Ανοιξης δ εν  τη Βρίσκουν 
μόνο στις πλατείες. Ηδη, στην πρόσφατη Συ
νεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποφασί- 
στηκε:

Ιο ν : να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για το 
πρώτο Συνέδριο του κόμματος, που θα πραγ
ματοποιηθεί στο τέλος Νοεμβρίου, καθώς και 
για την ανάδειξη α ιρετών διοικήσεων στις πε
ριφερειακές οργανώσεις.

2ον: να  συγκροτηθεί Επιτροπή Συνεδρίου με 
πρόεδρο το Γραμματέα του Κεντρικού Συμβου

λίου κ. Ακη Γεροντόπουλο και μέλη τους κ. 
Στάθη Γ ιώτα, κα Φωτεινή Στεφανοπούλου, κ. 
Κώστα Χατζηδημητρίου, κ. Δημήτρη Σταμάτη, 
κ. Στέλιο Σφακιανάκη, κ. Σωτήρη Κωστάκο, κα 
Ελένη Μπεσμπέα, κ. Ν ίκο Μουλίνο, κ. Γιάννη 
Παππά και κ. Α ντώνη  Δούδο.

Η Επιτροπή αυτή θα διεξάγει και τις εκλογές 
για την ανάδειξη τόσο  τω ν  α ιρετών περιφερεια
κών ορ γά νω ν  της Ανοιξης, όσο  και ίω ν  Σ υνέ
δρω ν  που θα λάβουν μέρος στο Συνέδριο. 
Στην πρώτη Συνεδρίαση μάλιστα της Επιτρο
πής Συνεδρίου, αποφασίστηκε και η σύσταση 
ομάδων-εργασίας:

- της ομάδας Π ρο - Συνεδριακού και Συνε- 
δριακών διαδικασιών με επικεφαλής το ν  κ. 
Στάθη Γιώτα.

- της ομάδας Καταστασπκού με επικεφαλής 
τον κ. Κώστα Χατζηδημητρίου και την κα Φ ω 
τεινή Στεφανοπούλου.

- της ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης με επι
κεφαλής το ν  κ. Σφακιανάκη.

- της ομάδας προγράμματος και Πολιτικών 
Θ έσεω ν  με επικεφαλής τον κ. Δημήτρη Σταμά
τη. Τέλος, στα πλαίσια τω ν εντόκων κομματι
κών δραστηριοτήτων εντάσσεται και η σημερι
νή συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου της 
Νεολαίας της Ανοιξης.

Με γραμμικό σχέδιο...

Συνεχίζονται οι εξετάσεις 
οτα ειδικά μαθήματα

Με την εξέταση στο ελεύθερο σχέδιο και τα Αγγλικά συνεχίζονται 
σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, ενώ αύριο οι υποψήφιοι 
διαγωνίζονται στο γραμμικό σχέδιο.

υνέρχεται σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο προκειμένου να 
ενημερωθεί απο τον Πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη για τις 
'πρόσφατες επαφές του στο εξωτερικό με το Γ.Γ. των 

Ηνωμένων Εθνών Μπούτρος Γκάλι, τον Πρόεδρο Κλίντον, το 
Βρετανό πρωθυ
πουργό Τζον Μέι- 
τζορ και άλλους 
αξιωματούχους. 
Τα μέλη του Εθνι
κού Συμβουλίου 
θα ανταλλάξουν 
απόψεις για τις 
ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν 
ώστε να αρθεί το 
αδιέξοδο στο Κυ
πριακό. Επίσης 
θα γίνει αξιολό
γηση των επα
φών του νέου ει

δικού αντιπρο
σώπου του ΓΓ 
των Ηνωμένων 
Εθνών στην Κύ
προ Χαν Σούγκ 
Τζίου

Αποστραπκο 
ποίηση Ο Π ρόε
δ ρ ο ς  Γ λ α ύ κ ο ς  
Κληρίδης δήλω
σε οτι η ελληνο
κυπριακή πλευ
ρά δ εν  διαφ ω νεί 
να  αρχίσουν οι 
εκ του σύνεγγυς

Υπενθυμίζουμε ότι οι υπο

ψήφιοι που θα εξεταστούν στο 
γραμμικό σχέδιο, πρέπει να 
έχουν μαζί τους πινακίδα σχε

δίασης, ανάλογη με το χαρτί 

σχεδίασης, καθώς και τα απα
ραίτητα για τη σχεδίαση όργα 

να  και υλικά.
Να σημειωθεί, ότι κατά την 

εξέταση δίνεται στους υποψη
φίους χαρτί σχεδίασης, που οι 

εξω τερ ικές διαστάσεις είναι 
0,50X0,70 και οι εσωτερικές 
διαστάσεις 0,50X0,58.

Στο μεταξύ, το Σάββατο τε

λείωσαν τα μαθήματα γενικής 
α ξιολόγησης με το μάθημα 

της Π ολιτικής Ο ικονομίας. 
Σ ύ μ φ ω να  με τους υποψ ή
φιους αλλά και με τους καθη
γητές, τα θέματα ήταν σαφή 

και παρουσίασαν το ίδιο επί
πεδο δυσκολίας με τα περσι
νά.

Σε ανακοίνωσή της, η Ε νω 

ση Ο ικ ονομ ολόγω ν  Εκπαι

δ ευ τ ικ ώ ν  Δ ε υ ι ε ;... Βάθμιας 
Εκπαίδευσης αναφέρει ότι τα 
θέματα ήταν διατυπωμένα με 

σαφήνεια, ενώ  επισημαίνει ό 
τι οι απαντήσεις θεωρείας εί

ναι ευδιάκριτες στο περιεχό
μενο της εξεταστέας ύλης. Ο 

σ ον  αφορά τη χρονική διάρ
κεια, η Ενωση Ο ικονομολό

γω ν  θεω ρεί ότι ήταν επαρκείς 
σε όλα τα ζητήματα.

Ν α  σημειωθεί, ότι και φέτος 
το ποσοστό αποχής ήταν ιδιαί
τερα υψηλό, αφού έφτασε το 
19,30%, αλλά ήταν 0,49% μι

κρότερο του περσινού.
Συγκεκριμένα, φέτος στην 

Πολιτική Οικονομία διαγωνί
στηκαν 42.660 υποψήφιοι α

πό τους 52.862 υποψηφίους 
που είχαν δηλώσει συμμετο

χή, ενώ  πέρισυ είχαν διαγωνι
στεί 32.757 από τους 44.656 
που είχαν δηλώση  συμμετο

χή.

συνομιλίες με τη συζήτηση οποιοσδήποτε θέματος επ ιλέξουντα  Η νω 
μένα Εθνη, τόνισε όμως, ότι προέχει το θέμα της αποστρατικοποίη- 
σης.

Αναφ ερόμενος στο θέμα της απαγκίστρωσης είπε ότι η ελληνοκυ
πριακή πλευρά παραμένει στη θέση ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ολόκληρη τη σνεκρή ζώ νη ς και πρόσθεσε ότι αυτή είναι και η θέση 
τω ν  Η νω μ ένω ν  Εθνών.

Ο  κ. Κληρίδης επανέλαβε ότι η θέση  της ελληνοκυπριακής πλευράς 
είναι πως πρέπει να αρχίσουμε το ταχύτερο δυνατό με την αποστρα- 
τικοποίηση χωρίς να  σημαίνει, πρόσθεσε, ότι μπαίνουμε σε  απευθείας 
διαπραγματεύσεις εάν δ εν  προκύψει κοινό έδαφος.

Χαν Σουγκ Τζιού
Ο  ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ Χαν Σουγκ Τζιού αναχω

ρώντας το πρω ί για την Αθήνα δήλω σε ότι πρέπει να επιτευχθεί δίκαιη 
λύση του Κυπριακού και πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές βιάζονται 
για λύση.

Είπε επίσης ότι δ εν  φεύγει απογοητευμένος από τις επαφές που είχε 
στην Κύπρο.

Νέο ατύχημα στην 
ναυηηγοεπισκευαοιική ζώνη

Νέο ναυτεργατικά ατύχημα συνέβη το Σάβ
βατο στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη 
Περάματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο 

τραυματισμό 47 χρονου Αιγυπτίου εργατοτεχνί
τη.

Πρόκειται για τον Αιγύπτιο υπήκοο Αχμέτ Μοχάμεντ Μα- 
χρόης, ναύκληρο του με σημαία Παναμά φορτηγού πλοίου 

«Επάαηυε» που Βρίσκεται αγκυροβολημένο στο μώλο της ΔΕ Η  
στο Κερατσίνι,.

Ο άτυχος ναυτικός εκτελούσε εργασίες βαφής, όταν συνεθλί- 
βη από πτώση τω ν καπακιών του αμπαριού.

Τ ο  θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Ν οσοκομείο Ν ί
καιας, όπου διαπιστώθηκε ο  θάνατός του.

Προανάκριση για το νέο  ατύχημα στη Ζώνη δ ιενεργεί το  Β 

Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Στα
αποτελέ
σματα
του

Συνεδρίου 
του Πασοκ 
θα αναφερ

θεί
ο Αντώνης 
Σαμαράς

Καμία ανυσυχία 
για την Ετρογγύϋη

Υποβαθμίζει το υπουργείο Εθνικής Αμυ
νας το περιστατικό που συνέβει χθες το 
πρωί με την άρση της ελληνικής ση

μαίας στη νησίδα Στρογγυλή, κοντά στο Κα
στελόριζο. Συγκεκριμένα ο φαροφύλακας 
του νησιού κατήγγειλε χθες ότι άγνωστος με 
πολιτική περιβολή τον αναισθητοποίησε με 
υπνοτικό σπρέι. Σε έλεγχο που διεξήγαγε 
στρατιωτική περίπολος βρέθηκε το σχοινί 
της σημαίας κομμένο και το εθνικό μας σύμ
βολο ανέπαφο στο έδαφος. Το Γενικό Επιτε
λείο Εθνικής Αμυνας απέκλεισε από την αρ
χή εχθρική ενέργεια, ενώ σε ανακοίνωση 
που εκδόθηκε αργά χθες το βράδυ αμφισβή
τησε τους ισχυρισμούς του φαροφύλακα.

Για λαθρομετανάστες

Ναρκοπέδιο
...τάφος

Τέσσερις Ιρανοί λαθρομε
τανάστες σκοτώθηκαν κι έ
να ς  τραυματίσθηκε χθες 
στην ελληνοτουρκική μεθό
ριο στον Εβρο. Το δυστύχη
μα συνέβει λίγη ώρα μετά τα 
μεσάνυχτα όταν εννιά λα
θρομετανάστες πέρασαν α
πό την Τουρκία στο ελληνικό 
έδαφος και εισήλθαν σε πε
ριφραγμένο παλιό ναρκοπέ
διο. Οι υπόλοιποι τέσσσερις 
εγκλωβίσθηκαν στο ναρκο
πέδιο και χρειάσθηκε η ε
πέμβαση της τοπικής στρα
τιωτικής διοίκησης που με ε- 
ξειδικευμένο προσωπικό κα- 
τάφερε να τους απεγκλωβί
σει. Οι νεκροί ο τραυματίας 
και οι επιζώντες μεταφέρθη- 
καν στο Γενικό Κρατικό Νο
σοκομείο της Αλεξανδρού
πολης. Εν τω μεταξύ και το 
Σάββατο άλλη μια ομάδα λα
θρομεταναστών επιχείρησε 
να διέλθει τα ελληνικά σύνο
ρα στην περιοχή Πλαγιές του 
νομού Εβρου.

Οι λαθρομετανάστες έγι
ναν αντιληπτοί από ελληνική 
περίπολο η οποία αναγκά
σθηκε να άνοιξη πυρ όταν 
παρά τις εκκλήσεις να σταμα
τήσουν κινήθηκαν εναντίου 
τους. Από τους πυροβολι
σμούς τραυματίσθηκε ένας 
λαθρομετανάστης ενώ  οι υ
πόλοιποι συνελήφθησαν.

4 νεκροί και 12 τραυματίες

ΟΛιβερός ο απολογισμός 
και αυτό το Σαββατοκύριακο

Α
ιματηρό ήταν κι αυτό το σαββατοκύριακο, αφού στο 
βωμό της ασφάλτου θυσιάστηκαν τέσσερις ανθρώπινες 
ζωές, ενώ τραυματίστηκαν 46 άνθρωποι σε 28 τροχαία 
ατυχήματα στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας.

Ενδιαφέρον Βενιζέϋου
Η ανθρώπινη και κοινωνική ευαισθησία πρέπει να 

εκδηλώνεται σε κάθε περίπτωση. Κάθε, όμως, 
υπόθεση έχει τα δικά της πραγματικά και νομικά 
χαρακτηριστικά». Αυτό δηλώνει σε γραπτή ανακοίνω
σή του σχετικά με την προσωρινή κράτηση που διατά- 
χθηκε σε βάρος κατηγορουμένης για απάτη και υπε
ξαίρεση 5 εκ. δραχμών, μητέρας βρέφους, ο υπουργός 
Δικαιοσύνης Ευαγγ. Βενιζέλος.

Η 33χρονη Μαργιόλη Ζήση μητέρα 3 παιδιών, οδηγείται 
σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με το 4,5 μηνών 

μωρό της. Κατηγορείται ότι ω ς  διαχειρίστρια της εταιρίας 
Α Σ Τ ΡΟ Ν  ΕΠΕ, η οποία πτώχευσε το 1994, δ εν  παρέδωσε 
στο εξωτερικό φάρμακα αξίας 5 εκ. δρχ. και κρίθηκε προφυ- 
λακιστέα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης απαντώντας σε ερωτήσεις δημο
σ ιογράφ ω ν ανακοίνωσε χθες τα εξής:

«Τ ο  υπουργείο Δικαιοσύνης, το  οποίο από το Σύνταγμα 
είναι υποχρεωμένο να  κινείται με μεγάλη διακριτικότητα, 
επικοινώνησε με την Εισαγγελία Ε φετών Αθηνών, που ασκεί 
την ανωτάτη εποπτεία τω ν  ανακρίσεων εν όψει και του ότι η 

ποινική δικονομία προβλέπει δυνατότητες, οι οποίες ακόμη 
δεν  έχουν εξαντληθεί - προκειμένου να  πληροφορηθεί τι 

ακριβώς συνέβη. Η  ανθρώπινη και κοινωνική ευαισθησία 
πρέπει να  εκδηλώνεται σ ε  κάθε περίπτωση. Κάθε, όμως, 

υπόθεση έχει τα δικά της πραγματικά και νομικά χαρακτηρι

στικά.
Βέβαια, ο  υπουργός της Δικαιοσύνης εκφράζεται κατά 

βάση μέσω  τω ν νομοθετικών ρυθμίσεων που εισηγείται. 

Χαίρομαι, λοιπόν, γιατί βλέπω ιδιαίτερη ευαισθησία της κοι

νής γνώμης μέσα από την οποία μπορεί να γίνει καλύτερα 

κατανοητή η μεγάλη πρακτική και δικαιοπολιτική σημασία 
πολλών ρυθμίσεων του πρόσφατου νόμου 2408/1996».

Το Σάββατο στις 7.00 το πρωί 
στο 28ο χιλ. του επαρχιακού 
δρόμου Ν έων Μ ουδανιών Πα- 
γιουρίου τραυματίστηκε θανά
σιμα η Ιωάννα Τζίτζικα ετών 28, 
όταντο αυτοκίνητο που οδηγού
σε ανατράπηκε, αφού πρώτα 
προσέκρουσε σε δέντρο.

Το Σάββατο τα ξημερώματα 
στις δύο στο 2ο χλμ. του επαρ
χιακού δρόμου Θέρμου - Πε
τροχωρίου τραυματίστηκε θα
νάσιμα ο  Γεώργιος Ταξιαρχιώ- 
της ετών 28, όταν η μοτοσικλέτα 
που οδηγούσε εκτράπηκε από 
την πορεία της και ανατράπηκε.

Το Σάββατο στις 07.00 π.μ. 
στο 74ο χλμ. του επαρχιακού 
δρόμου Ναυπάκτου - Πλατάνου 
- Περδικόβρυσης το φορτηγό 
αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Βα
σίλειος Μιχάλης ετών 69 ανα
τράπηκε με αποτέλεσμα να 
τραυματιστεί θανάσιμα ο οδη
γός, αρκετά σοβαρά η Μαρία 
Μοντέλου ετών 77 και ελαφρό
τερα η Σταυρούλα Μοντέλου ε
τών 41, συνεπιβάτες του αυτοκι
νήτου.

Τέλος, την Κυριακή στις 7.30 
το πρωί στο 35ο χλμ. του επαρ- 

■ χιακού δρόμου Πύργου - Κυπα
ρισσίας τραυματίστηκε θανάσι
μα ο Παναγιώτης Καλλιντέρης 
ετών 54, όταν η μοτοσικλέτα 
που οδηγούσε συγκρούστηκε 
με φορτηγό αυτοκίνητο που ο
δηγούσε ο Νικόλαος Φλέσσας 
ετών 43.

Αλβανοί «πειρατές» απειλούν την Κέρκυρα
Φόβος και τρόμος για τους ψαράδες 

και τους κατοίκους της Κέρκυρας 
έχει γίνει η αλβανική Μαφία που αλωνίζει 
ανεξέλεγκτα εντός των ελληνικών χωρι
κών υδάτων, πραγματοποιώντας κλοπές 
σκαφών και μεταφέροντας λαθρομετανά
στες.Το τελευταίο επεισόδιο συνέβη χθες 
τα ξημερώματα όταν σκάφη του Λιμενι
κού Σώματος, εντόπισαν ταχύπλοο αλβα

νικό σκάφος να κινείται χωρίς φώτα ναυ
σιπλοΐας από το ακρωτήριο Στύλος της 
Αλβανίας με κατεύθυνση προς τις ακτές 
της Κέρκυρας. Αμέσως ξεκίνησε επιχεί
ρηση καταδίωξης του σκάφους, στο ο
ποίο επέβαιναντρία άτομα. Παρά τις επα
νειλημμένες« κλήσεις δεν υπάκουσε και 
ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα προς τις ακτές 
της Αλβανίας.

Θρίαμβος Σημίτη και ατην Κεντρική Επιτροπή
ΚΑΙ την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ κερδίζει ο Κ. 

Σημίτης μετά την κατάκτηση της προεδρίας του Κινήμα
τος. Σύμφωνα μετά στοιχεία που έγιναν γνωστά το πρωί 
και μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης του 30% 
των ψηφοδελτίων για την ΚΕ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
και πρωθυπουργός εξασφαλίζει κατά πάσα πιθανότητα 
και του έλεγχο της Κεντρικής Επιτροπής. Η εξέλιξη αυτή 
δημιουργεί νέο εσωκομματικό πλαίσιο στο ΠΑΣΟΚ 
αφού ο Κ. Σημίτης θα μπορεί να ελέγξει απόλυτα και 
τον κομματικό μηχανικό αηοφεύγοντας την υπονόμευ
ση του έργου του που υπό άλλες συνθήκες θα μπορού
σε να συμβεί. Παράλληλα ο πρωθυπουργός σε συνερ
γασία με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής - 
θεωρείται σχεδόν σίγουρη η επανεκλογή του Κ. Σκαν- 
δαλίδη - θα μπορέσει να αποκαταστήσει στενή επαφή 
μεταξύ κόμματος και κυβέρνησης προχωρώντας στο 
κτίσιμο της νέας εποχής για τη δημοκρατική παράταξη.

Ποιοι προηγούνται
Στη συνέχεια δημοσιεύουμε τους υποψήφιους για την 

Κεντρική Επιτροπή που προηγούνται μετά την καταμέ
τρηση των πρώτων 1.834 ψηφοδελτίων που αντιπροσω
πεύουν το 30% των Συνέδρων. Μετά το όνομα αναφέ- 
ρεται ο αριθμός των ψήφων που είχαν λάβει στο 30% 
των ψηφοδελτίων:

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 1.834 

1. Λαλιώτης Κώστας 896, 2. Σκανδαλίδης Κώστας 
818, 3. Παπανδρέου Γεώργιος 786, 4. Κακλαμάνης 
Απόστολος 722,5. Παπανδρέου Βάσω 711,5. Παπου
τσής Χρήστος 705, 7. Αρσένης Γεράσιμος 696, 8. 
Παπαϊωάννου ΜΛτιάδης 675, 9. Αυγερινός Παρα- 
σκευάς 672, 10. Χαραλαμπίδης Μιχάλης 665, 11. Κο-

τσακάς Αντώνης 636, 12. Παναγιωτακόπουλος Γεώρ
γιος 624, 13. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης 623, 14. 
Βενιζέλος Ευάγγελος 622, 15. Γιαννόπουλος Ευάγγε
λος 621, 16. Μανίκας Στέφανος 618, 17. Πάγκαλος 
Θεόδωρος 585,18. Κανελλόπουλος Λάμπρος 571,19. 
Δασκαλάκης Γεώργιος 553, 20. Καστανίδης Χαράλα
μπος 545,21. Χαρχιμάκης Μιχάλης 543,22. Λάμπρου 
Πέτρος 528, 23. Κατσιμηάρδης Γεώργιος 524, 24. 
Πεπονής Αναστάσιος 523, 25. Γείτονας Κων/νος 517, 
26. Τζουμάκας Στέφανος 511, 27. Σουλαδάκης Ιώαν- 
νης 504, 28. Φούρας Ανδρέας 500, 29. Νεονάκης 
Μιχάλης 497, 30. Αλευράς Αθανάσιος 496, 31. Πρω- 
τόπαπας Χρήστος 494, 32. Μαλέσιος Ευάγγελος 487, 
33. Τσουκάτος Θόδωρος 486, 34, Παπαγεωργίου Θα
νάσης (οργανωτικό) 482, 35. Ρέππας Δημήτρης 481, 
36. Παππάς Τάκης 477, 37. Δασκαλάκης Μανόλης 
(Εκτ. Γρ.) 474,38. Παπαδόπουλος Αλ. 474,39. Γιατρός 
Σπόρος 473, 40. Δρυς Γεώργιος 472, 41. Αντωνίου 
Τόνια 470,42. Αποστολίδης Λουκάς 467,43. Μπένος 
Σταύρος 463, 44. Οικονόμου Παντελής 462, 45. Δια- 
μαντοπούλου Αννα 457, 46. Αγραφιώτης Γεώργιος 
457, 47. Παπαντωνίου Γιάννος 451, 48. Μαντέλης 
Αναστάσιος 443,49. Βαλυράκης Ιωσήφ 433, 50. Κου- 
τσούκος Ιωάννης 428, 51. Ανωμερίτης Γιώργος 412, 
52. Νικολάου Γιάννης 411, 53. Κατσιφάρας Γεώργιος 
409, 54. Πασχαλίδης Γεώργιος 408, 55. Βασιλακάκης 
Βασίλειος 406, 56. Ροκόφυλλος Χρήστος 399, 57. 
Λιβάνης Αντώνης 395, 58. Παπαδέλλης Φραγκλίνος 
394, 59. Κουσελάς Δημήτρης 392, 60. Σμυρλής - Λια- 
κατάς Χρήστος 389,61. Γαϊτανίδης Δημήτριος 388,62. 
Χαραλάμπους Ιωάννης 388, 63. Κατσανε'βας Θεόδω
ρος 385, 64. Θωμάς Γεώργιος 385,65. Τσούρας Αθα
νάσιος 382, 66. Θάνος Δημήτρης 380, 67. Αργύρης

Βαγγέλης 378,68. Σφυρίου Κοσμάς 373,69. Τσακλί- 
δης Ιωάννης 365, 70. Σταυρακάκης Μηνάς 365, 71. 
Βερελής Χρήστος 361,72. Αθανασάκης Νίκος 359,73. 
Πετσάλνικος Φίλιππος 353, 74. Αδαμόπουλος Γεώρ
γιος 353,75. Σπυρόπουλος Ροβέρτος 349,76. Παπού- 
λιας Κάρολος 349, 77. Νιώτης Γρηγόρης 348, 78. 
Θωμά Μαρία 346, 79. Παπαδήμας Λάμπρος 342, 80. 
Μπαλτάς Αλέξανδρος 338,81. Κρεμαστινός Δημήτρης 
337,82. Μαγκριώτης Ιώαννης337,83. Γρίβας Ιωάννης 
336, 84. Καλογερόπουλος Διονύσιος 334, 85, Σαλα- 
γιάννης Νικόλαος 333, 86. Ζαμπουνίδης Νικόλαος 
331, 87. Γερανίδης Βασίλειος 328, 88. Βλαχόπουλος 
Ηλίας 328,89. Μπάκουλης Νίκος 327,90. Πολυζωγό- 
πουλος Χρήστος 324, 91. Τσιόκας Θεοχάρης 322, 92. 
ΣακελλίωνΓιώργος321,93. ΣωτηρλήςΔημήτρης320, 
94. Νούσιος Βασίλης 318,95. Τόγιας Βασίλης 318,96. 
Κουλούρης Κίμων 316, 97. Κολιοπάνος Θεόδωρος 
314,98. Τζιόλας Λεύτερης 314,99. Βουνάτσος Δημή- 
τριος 312,100. Σουμάκης Σταύρος 312,101. Αγγέλου 
Λάζαρος 308, 102. Σηφουνάκης Νικόλαος 310, 103. 
Κοντόπουλος Ηλίας 308, 104. Λωτίδης Λάζαρος 308, 
105. Μαδεμλής Νίκος 303, 106. Σμπώκος Ιωάννης 
302,107. Ανδριγιαννάκης Μιχάλης 300,108. Λουκά- 
κης Μανώλης 299,109. Κατσέλη Νόρα 298,110. Ζήση 
Ροδούλα 298, 111. Αρσένη Μαρία 297, 112. Λιακό- 
πουλος Χρήστος 293, 113. Χατζημιχάλης Φώτης 292, 
114. Βασιλακόπουλος Γεώργιος 292,115. Παπαγεωρ
γίου Θανάσης (Αγροτικό) 290, 116. Κατσαντώνης Δη
μήτρης 288, 117. Κόκκας Βασίλης 288,118. Τζανακά- 
κης Γιώργος 286, 119. Χυτήρης Τηλέμαχος 285,120. 
Τσουκάτου Πόπη 285, 121. Μπακιρτζής Κώστας 284, 
122. Παπαγιάννης Βασίλειος £84, 123. Καρύδης Δη- 
μήιριος 282, 124. Μανιάτης Γεώργιος 281, 125. Μα-

κρυπίδης Ανδρέας 279,126. Καψής Γιάννης 279,127. 
Μπέης Δημήτριος 277, 128. Μπρακατσούλας Βασί
λειος 275, 129. Παπαζώη· Ελισάβετ 271,130. Χαρισιά- 
δης Κων/νος 271, 131. Εξάρχου Γεώργιος 270, 132. 
Χρυσοχοϊδης Μιχαήλ 268,133. Γκεσούλης Νίκος 268, 
134. Κεδίκογλου Βασίλης 266, 135. Παπαδόπουλος 
Κώστας 266,136. Λαμπράκη Ειρήνη 264,137. Καρα- 
μάνου Αννα 263, 138, Βασιλικόπουλος Κρίτων 262, 
139. Κρανιδιώτης Γιάννος 260, 140. Φλωρίδης Γεώρ
γιος 260, 141. Καλλίρης Κώστας 259, 142. Λιάνης 
Γεώργιος 256, 143. Χρονόπουλος Θεόδωρος 253, 
144. Πανταγιάς Γιώργος 251, 145. Αλεξανδρίδης Μι
χαήλ 251, 146. Ευθυμίου Σούλα 248,147. Ακριτίδης 
Νίκος 246, 148. Αράπογλου Χρυσή 244, 149. Χωρα- 
φάς Ευάγγελος 241, 150. Μπεντενιώτης Εμμανουήλ 
238,151. Κίσκηρα Χρυσάνθη 238,152. Αούσκος Πα
ναγιώτης 237, 153. Τσελεντής Γεράσιμος 236, 154. 
Ραυτόπουλος Γιώργος 236, 155. Τρικούκης Εμμα
νουήλ 235, 156. Δατσέρης Ιωάννης 233,157. Τσιλίκας 
Βασίλης 231, 158. Μωραϊτης Γιώργος 231, 159. Αφε- 
ντουλίδης Νίκος (βουλευτής), 229, 160. Πανοπούλου 
Ιωάννα 226,161. Μαγκούφης Χρήστος 225,162. Οι
κονόμου Βασίλης 220,163. Παπαδοπούλου Νότα 220, 
164. Ιωαννίδης Φοίβος 219,165. Μαγκλάρας Βαγγέ
λης 219, 166. Λιόλιος Νικόλαος 218, 167. Γιάκαλης 
Αθανάσιος 214,168. Νικολακάρος Κώστας 213,169. 
Γκοσλιόπουλος Χρήστος 211,170. Ποττάκης Ιωάννης 
211,171. Πιπεργιάς Δημήτρης 210, 172. Σπάθης Στέ
λιος 209, 173. Πάχτας Χρήστος 208,174. Ανδρικάκης 
Απόστολος 207, 175. Γεωργακόπουλος Δημήτριος 
206, 176. Τσερτικίδης Πατελής 205,177. Παπαδημη- 
τρίου Γιάννης 204, 178. Μαμέλης Κων/νος 200, 179, 
Πανταζή Τιτίνα 199,180. Παπαθεμελής Στυλιανός 197.

Στη συνέχεια από τους ¡Ιψενι
κούς ερρίφθησαν προειδοποιη
τικές βολές προκειμένου να ακι- 
νητοποιηθεί το σκάφος.

Ωστόσο, το αλβανικό σκάφος 
ανταπέδωσε τα πυρά.

Τ  α δύο σκάφη έπλεαν με μεγά
λη ταχύτητα παράλληλα και σε 
μικρή απόσταση, με αποτέλεσμα 
ο  χειριστής του αλβανικού να  χά
σει τον έλεγχο και να προσκρού
σει με την πλώρη στο αριστερό 
μέρος του περιπολικού. Από την 
πρόσκρουση τα δύο σκάφη ακι- 
νητοποιήθηκαν και οι λιμενικοί 
επ ιβ ιβάστηκαν σ το  αλβανικό 
σκάφος, συλλαμβάνονταςτατρία 
άτομα.

Οπως διαπιστώθηκε, ο χειρι

στής του σκάφους είχε τραυματι- 
σθεί. Α κ ολού θω ς  διεκομίσθη 
στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυ
ρας όπου εγχειρίστηκε και νοση 
λεύεται εκτός κινδύνου. Οι άλλοι 
Αλβανο ί κρατούνται στο Λιμε
ναρχείο του νησιού.

Το  τελευταίο περιστατικό απο- 
δεικνύει ότι οι σύγχρονοι Αλβα
νο ί πειρατές δρουν ανεξέλεγκτα 
στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Στις αρχές Ιουνίου είχαν εντο
πιστεί ακόμη δυο περιστατικά κα
τά τα οποία Αλβανοί με σκάφη 
επιχείρησαν να  μεταφέρουν λα
θρομετανάστες και να  πραγματο
ποιήσουν κλοπές σκαφών και ε 
ξωλέμβιων μηχανών από τις μα
ρίνες της Κέρκυρας.

Απεβίωσε 48χρονη 
σε οχηματαγωγό

Εν π?ίω μέσα στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Ιαλυ- 
σός» απεβίωσε χθες τα ξημερώματα η 48χρονη επι- 

βάτρια Γαλατιανή Φραντζιί.
Η επιβάτρια είχε επιβιβαστεί στο πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά 

με προορισμό τη Λέρο, όπου παραδώθηκε η σορός της για νεκρο
ψία - νεκροτομή. Προανάκριση για τα αίτια του θανάτου της που 
παραμένουν άγνωστα, διενεργεί το Λιμεναρχείο Δέρου.

•  Νεκρή ανασύρθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου από τη θαλάσ
σια περιοχή μεταξύ της Πρέβεζας και του Ακτιου η 70χρονη 
Ευαγγελία Ημηλα. Προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Πρέ
βεζας.
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Με την εκλογή Σημίτη στη θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ

ΚΕΡΔΙΣΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φρένο» στα δάνεια
Μ! €Μετά τα μέτρα 

που ανακοίνωσε 
στις αρχές 

Ιουνίου 
η Τράπεζα της 

Ελλάδος9

[ΕΙΩΜΕΝΗ είναι η 
ζήτηση των κατανα

λωτικών δανείων μετά τα 
μέτρα που ανακοίνωσε 
στις αρχές Ιουνίου η Τρά
πεζα της Ελλάδος και λί
γες μέρες μετά οι εμπορι
κές τράπεζες, προκειμέ- 
νου να συγκρατήσουν τον 
πληθωρισμό και τα επιτό
κια σε χαμηλά επίπεδα.

Οι καταναλωτές που κατά το α’ 
τετράμηνο του έτους δανείστηκαν
60 δισ. δρχ. περισσότερα απ’ άτι πέρσι, έχουν αναγκαστεί πλέον να 
περιορίσουν τις επισκέψεις τους στα ταμεία των τραπεζών, ενώ όσοι 
το καταφέρνουν, πληρώνουν ακριβότερα τα... δανεικά που παίρνουν.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΗΣ

ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ έχουν γίνει τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ για κάλυψη 
αναγκών (μέχρι ανωτάτου ορίου 1.000.000 δρχ), καθώς μερικές 
τράπεζες έσπευσαν να αυξήσουν το βασικό επιτόκιο. Η αύξηση αυτή 
ήταν της τάξεως του 1 % και έγινε από τράπεζες που ήδη είχαν χαμηλά 
επιτόκια. Ετσι, το κόστος δανεισμού γι’ αυτή την κατηγορία της 
καταναλωτικής πίστης κυμαίνεται από 24,96% μέχρι και 29,12%, 
ανάλογα την τράπεζα. Εκτός όμως από ακριβά τα προσωπικά δάνεια 
έχουν γίνει και πιο δύσκολα.

* ΓΙΑΤΙ; Επιτρέπεται να χορηγούνται από μια και μόνο τράπεζα. Γία 
την τήρηση αυτού του περιορισμού και έως ότου λειτουργήσει η 
τράπεζα πληροφοριών, οι τράπεζες πέραν της δικής τους διαδικασίας 
εξακρίβωσης, θα φροντίσουν να λαμβάνουν από τους δανειολήπτες 
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει ανεξόφλητο ποσό οφειλής σε 
άλλο πιστωτικό ίδρυμα, που να αφορά δάνεια αυτής της κατηγορίας.

* ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ κατά 1 μονάδα έγιναν από τις αρχές του μήνα και 
τα ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ και κυμαίνονται πλέον - ανάλογα με 
την τράπεζα - με ετήσιο επιτόκιο από 24.96% έως 26%.

Τα καταναλωτικά δάνεια, ύψους από 1-8 εκ. δρχ., τα οποία χορη
γούνται από τις τράπεζες σε φυσικά πρότυπα για αγορές επίπλων, 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών κ.α. δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν το 65% της αξίας της χρηματοδοτούμενης δαπάνης.

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ δεν επηρεάζονται άμεσα από τα μέτρα 
της κεντρικής τράπεζας, ωστόσο όμως μερικές τράπεζες αύξησαν τα 
επιτόκια του ήδη ακριβού «πλαστικού χρήματος» κατά μισή μονάδα. 
Ετσι τα επιτόκια των καρτών κυμαίνονται από 27,56% έως 30,16%, 
ενώ στο κόστος δανεισμού ο καταναλωτής πρέπει να υπολογίσει την 
ετήσια συνδρομή που είναι από 4000 έως 12000 δρχ. και τα επιτόκια 
υπερημερίας που ξεπερνούν το 30%

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ έμεινε πλέον το ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, μέσω προγραμμάτων συνεργα
σίας των τραπεζών με αντιπροσωπίες αυτοκινήτων και κοστίζει 
21,58% ετησίως.Εγινε όμως δυσκολότερο, καθώς η τράπεζα χρημα
τοδοτεί τον καταναλωτή μόνο με το 65% της αξίας του αυτοκινήτου 
και το υπόλοιπο θα πρέπει να το καταβάλει ο ίδιος.

Μέχρι ίο φθινόπωρο να υποβάλουν ιούς απολογισμούς τους

Τάξη στις ΔΕΚΟ 
βάζει

η κυβέρνηση

Ανοίγει ο δρόμος 
για εκσυγχρονισμό 

και ανάπτυξη
ΜΕ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ υποδέχθη

κε η αγορά και ευρύτερα η 
οικονομία τη χθεσινή εκλογή του 
πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη 
και στη θέση του Προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ.

Σε μια κρισιμότατη για την οικονομία πε
ρ ίοδο, που ενδεχόμενες ανατροπές ή ισχυ
ρο ί κλυδωνισμοί στα θεμέλιά της θα ήταν 
καθοριστικές για το μέλλον του τόπου, ανέ
καμψαν και πάλι οι ελπίδες για συνέχιση της 
πολιτικής που εφαρμόζεται αυστηρά τα τε
λευταία διόμισι χρόνια, και που με κάποιες 
περιστασιακές, ίσως, εξαιρέσεις (πληθωρι
σμός, ελλείμματα κ.ά.) έχει αποδώσει καρ- 
πούς.Αμέσως μετά την ανακοίνωση του επί
σημου αποτελέσματος στο Συνέδριο του Π Α 
ΣΟΚ, ο  υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. 
Γιάννος Παπαντωνίου δήλωσε ότι η εκλογή

του  κ. Κ. Σημίτη έχει ιστο

ρική σημασία και ανο ίγει το  

δρό μ ο  για το ν  εκσυγχρονι
σμό και τη ν ανάπτυξη. Επι- 

σήμ ανε δε, ότι το  Π Α Σ Ο Κ  

είναι ένα  Βαθύτατο ενω μ ένο  

κόμμα, που έκ ανε τη ν  επ ιλο

γή του  μέσα από δημοκρατι

κές διαδικασίες.

Ω στόσο , τα πράγματα δ εν  

θα είναι καθόλου  εύκολα 

το ν  πρώ το καιρό, αφού  α να 

πόφευκτα (λ ό γω  επικείμε

νου  ανασχηματισμού και 

λο ιπ ώ ν  κομματικών και κυ
βερνητικώ ν ερ γα σ ιώ ν ) θα  υ

πάρξει καθυστέρηση σ την υ

λοποίηση  του  οικονομ ικού 

προγράμματος. Δ ε ν  συντρ έ

χει, πάντως, άμ εσος κ ίνδυ

ν ο ς  ανατρεπ τικών ή δυσμ ε

ν ώ ν  ε ξελ ίξεω ν  σ τη ν ο ικ ονο 

μία και οι σ τόχοι που έχουν 

τεθ ε ί παραμ ένουν εφικτοί.

Ο ι εκπρόσωποι του  επιχει
ρηματικού κόσμου της χ ώ 

ρας, ο ι Β ιομήχανοι και οι έ 

μποροι επ ενδύουν στη νέα  

κυβέρνηση Σημίτη, καθώς 

σ την πλειοψ ηφ ία τους υπο

στηρ ίζουν ότι η σταθερότητα

είναι αναγκαία, εα ν  η χωρά

à * m m  8*8H9m*H ?mtmm
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Ερχονται 
500.000 νέα 

εκκαθαριστικά>
Ακόμη 500.000 εκκαθαριστικά σημειώματα τον φόρου εισοδήματος αποστέλλονται 

σήμερα Δευτέρα από το Κέντρο Πληροφορικής του υπουργείου Οικονομικών και αναμέ
νεται ύστερα από μία εβδομάδά να αρχίσουν να φτάνουν στους φορολογούμενους.

Με την παρτίδα αυτή ολοκληρώνεται η αποστολή 2 ,5  εκατομμυρίων εκκαθαριστικών 
σημειωμάτων από το σύνολο των περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων που υποβλήθηκαν

θα ,'

γαλύτερο βάρος των φορολογικών βαρο
σηκώσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αφού η εφαρμογή του αντικειμενικού συστή
ματος φορολόγησης δεν φαίνεται να έχει εξισορροπήσει την κατανομή των βαρών.Αξίζει 
τέλος, να σημειωθεί ότι η εφορία θα επανεξετάσει τις επιστροφές φόρου, όταν αυτές είναι 
πάνω από 200.000 δρχ., προκειμένου να διαπιστώσει ότι δεν έχουν γίνει λάθη ή παραλεί
ψεις, φαινόμενο αρκετά συχνό.

ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ» μέτρα θα λάβει 
η κυβέρνηση από το Φθινό
πωρο για όσους από τους 

2.400 δημόσιους οργανισμούς, επι
χειρήσεις και Ν.Π.Δ.Δ. δεν επιβάλ-

λουν όπως ορίζει ο νόμος για τον 
εκσυγχρονισμό των ΔΕΚΟ, τα επι
χειρήματα, απολογιστικά τους σχέ
δια στο υπουργείο Εθνικής Οικονο- 
μίας.

Η υποχρέωση αυτή, είναι στο 
πλαίσιο της προσπάθειας που 
έχει ξεκινήσει για τη δραστική 
περικοπή των δαπανών στο δη
μόσιο τομέα που αποφάσισε η 
κυβερνητική επιτροπή και βε
βαίως υπάρχουν και άλλες ση
μαντικές επεκτάσεις στο πλαί
σιο αυτό, όπως παρακράτηση 
μ ισ θ ώ ν  τω ν  Δ ιο ικ η τώ ν  και 
Π ροέδρων τω ν ΔΕΚΟ μετά τις 
15 Σεπτεμβρίου, και περιορι
σμός των προσλήψεων εργαζο
μένων.

Πρόθεση του οικονομικού ε 
πιτελείου είναι να υποβάλλουν 
όλες οι διοικήσεις του δημο
σίου αναλυτικό σχέδιο για την 
αύξηση των εσόδω ν τους και τη 
μείωση των δαπανών τους, ού
τως ώστε να περιορίσουν δρα
στικά μέσα στην επόμενη τριε
τία τις κρατικές επιχορηγήσεις 
που λαμβάνουν από τον κρατι
κό προϋπολογισμό και οι ο 
ποίες ανέρχονται σε 1,3 τρισ. 
δρχ. Αυτό να τονιστεί ότι αφορά 
τους οργανισμούς που επιχο
ρηγούνται με ποσό άνω των 50 
εκατ. δρχ.

Το  νομοσχέδιο του υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας κά
νε ι εξα ιρετικά  δύσκολα  τα 
πράγματα για τους διοικούντες, 
οι οποίοι τώρα θα πρέπει να 
δείχνουν απόλυτη αξιοπιστία 
και συνέπεια προς την κυβέρ
νηση για το έργο που έχουν 
επιτελέσει και τις προοπτικές 
του οργανισμού που διοικούν.

Γ ί αυτούς που δεν θα συμ
μορφωθούν με τις διατάξεις του 
σχετικού νομοσχεδίου και πιο 
συγκεκριμένα με την επιβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου νοι- 
κοκυρέματος τω ν ΔΕΚΟ, προ- 
βλέπεται αρχικά παρακράτηση 
του μισθού του διοικητού. Για

καθυστέρηση μεγαλύτερη των 
15 ημερών ορίζεται ότι παύει 
οριστικά η εγγύηση του δημο

σίου για τη σύναψη τω ν δα
νείω ν που συνομολογούν οι 
οργανισμοί αυτοί.

μας επιθυμεί να  π ρ οσ εγγ ίζε ι 

τα εύρω στα  ευρωπαϊκά κρά

τη και να  επιτύχει την πραγ

ματική σύγκλιση.

ΤΑ «ΑΓΚΑΘΙΑ»

Ο  π ρω θυπουργός έχει, ή

δη, προετο ιμαστεί να  αντιμε

τωπ ίσει τα οξυμένα  προβλή

ματα της οικονομ ίας και, μά

λιστα, υπό τη σκιά μιας εκλο

γής, της οποίας προηγήθη- 

καν αναταράξεις  με προοπτι

κές α να ζω πύρω σης. Για την 

άμβλυνση τω ν  ενδ εχ ό μ ενω ν  

δυσχερειώ ν, ο  υπουργός Ο ι

κονομ ικώ ν κ. Αλέκος  Παπα- 
δόπ ουλος  θ εω ρ ε ί απαραίτη

τη τη ν  ανάληψ η πρω τοβου
λ ιώ ν  από την πλευρά του  κ. 

Σημίτη τη ν  επομένη  του Συ

νεδρ ίου , με σ τόχο  την ενο-

2  δισ. αποζημιώσεις 
σε παραγωγούς

Συνολική αποζημίωση 2 περί
που δια. δρχ. πρόκειται να πά
ρουν από τον Οργανισμό Ελλη
νικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.) οι παραγωγοί, η φυτι
κή παραγωγή των οποίων υπέ- 
ατη ζημιές το έτος 1995 από 
χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, 
πλημμύρα και υπερβολικές ή ά- 
καιρες βροχοπτώσεις από τις 
17 έως και τις 20 Ιοννίου.Οι 
αποζημιώσεις εστάλησαν από 
τον ΕΛ.Γ.Α. στους δικαιούχους 
παραγωγούς των νομών: Αι- 
τωλ/νίας, Αργολίδας, Αρκα
δίας, Αρτας, Αττικής, Αχαϊας, 
Βοιωτίας, Δράμας, Εβρου, Εύ
βοιας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημα
θίας, Θεσ/νίκης, Καβάλας, Κα
στοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Κο
ρινθίας, Κυκλάδων, Λάρισας, 
Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάν
θης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβε
ζας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικά
λων, Φθιώτιδας, Φλώρινας και 
Χαλκιδικής.

ποίηση τω ν  βασικών κατευ

θ ύ νσ εω ν  της κυβέρνησης. 

Α λλω στε, είναι γ ν ω σ τό  ότι ο  

ν έο ς  προϋπολογισμός του 

1997 για να  είνα ι σύ μ φ ω νος  

με το  πρόγραμμα σύγκλι

σης, πρέπει να  εξο ικονομ η 

θού ν  πρόσθετους πόρους ά

ν ω  του  1 τρισ. δρχ. Κάτι που 

δ ε ν  θα μπ ορούσε να  επιτευ

χ θ ε ί χωρίς τη ν  επιβολή μέ

τρ ω ν  στα σκέλη  τω ν  ε σ ό δ ω ν  

και τω ν  δαπ ανώ ν . Μ ε δ ε δ ο 

μένες, πάντως, τις υπάρχου- 

σ ες  δυσκολίες, οι α γο ρ ές  

χρήματος και συναλλάγμα
τος, αφού  α ξιο λογή σου ν  το  

αποτέλεσμα του  Συνεδρ ίου  

του  Π Α ΣΟ Κ , θα καθορ ίσουν 

σήμερα  τη στάση  τους, την 
οποία, όμ ως, θα πρέπει να  

παρακολουθούν στενά , τό 

σ ο  η Τράπεζα  της Ελλάδος 

ό σ ο  και το  υπουργείο Ο ικο

νομ ικών, που π έραν της κά

λυψης τω ν  υψ ηλώ ν δανεια 

κώ ν α να γκ ώ ν  (1 τρ ις  το  μή

να ), είνα ι υπ οχρεω μ ένο  να  

επ ιδιώκει και τη μείωση  τω ν  

επιτοκίων.

Βέβαια, για να  συμβεί αυ

τό, θα παίξει σημαντικό ρ όλο  

η εξέλ ιξη  του πληθωρισμού. 

Ενας τομέας που «καθρεπτί- 

ζε ι»  το  π ρόσω π ο  της ο ικ ονο 

μίας και πολλές φ ο ρ ές  κα

θορ ίζε ι κυβερνητικές απο

φάσεις.
Ο μως, «η  ο ικονομ ία  είναι 

ε δ ώ »  και, εά ν  τα  δυσεπίλυτα 

οικονομ ικά  προβλήματα έ 

χουν π ροσω ρ ινά  τοποθετη 
θ ε ί στη δεύτερη  γραμμή του 

ενδ ια φ έροντο ς , το  ο ικονομ ι

κό επ ιτελείο βρίσκεται σ ε  κα

τάσταση  ενισχυμ ένης ετο ι

μότητας.

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Σήμερα, θα  εμ φ ανισ τούν 

σ τη ν α γο ρ ά  χρήματος οι 

πρώ τες ενδ ε ίξε ις  για το  κλί

μα που θα  δ ια μ ορφ ώ σει η 
εκλογή  ίο υ  Κώστα  Σημίτη 

στη θέση  του  Π ρ ο έδ ρ ο υ  του 
Π ΑΣΟ Κ .

Η  εξέλ ιξη  της σημερινής 

συνεδρ ίασης σ το  Χρηματι

στήριο Α θ η ν ώ ν  θα δ ώ σ ε ι το  

τελικό στίγμα για  το  π ω ς  κα

τέγρα ψ αν ο ι επ ενδυ τές και 
οι επ ιχειρήσεις το  α π οτέλε

σμα του  Συνεδρ ίου  του  Π Α 
ΣΟΚ.

ΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Με κέρδη το 
’95 για την 

ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ
Οριακά κέρδη παρου

σίασε ίο 1995η βιομηχα
νία Πλαστικών «ΠΕΤΖΕ- 
ΤΑΚΙΣ», λόγω γου προ
γράμματος αναδιοργά
νωσης που εκτελείη εται
ρία.

Ειδικότερα, το 1995 οι 
πωλήοεις του Ομίλου έ- 
ψθασαν τα 33,3 δισ. 
δρχ., έναντι 29,9 δια. 
δρχ. το 1994, σημειώνο
ντας αύξηση 11,4% ενώ 
τα καθαρά κέρδη των φό
ρων ανέλθαν στα 316 ε
κατ. δρχ. έναντι ζημιών 
924 εκατ. το 1994.

Αντίστοιχα, οι πωλήοεις 
της μετρικής Α.Γ. ΠΕ- 
ΤΖΕΤΑΚ1ΣΑ.Ε. ανήλθαν 
στα 13,3 δισ. δρχ. έναντι 
12.7  δια δρχ. το προη
γούμενο έτος και παράλ
ληλα τα καθαρά κέρδη 
προ φόρων ανήλθαν στα 
221,2 εκατ. δρχ. έναντι 
ζημιών συνολικού ύψους 
192.9 εκατ. δρχ. το 1994.

Η προηγούμενη χρονιά 
ήταν σημαντική για την 
εταιρία καθώς ολοκλη
ρώθηκε η εκτέλεση ενός 
καλά σχεδιασμένου προ
γράμματος αναδιοργά
νωσης που είχε σαν επα
κόλουθο την αναστροφή 
των αρνητικών αποτελε
σμάτων. Στόχος του προ
γράμματος αυτού που το 
συνολικό του ύψος, α
νήλθε σε 3,4 δισ. δρχ. 
ήταν, η μετεγκατάσταση 
του εργοστασίου του Μο
σχάτου και ο εκσυγχρο
νισμός του εργοστασίου 
των Θηβών το κλείσιμο 
ζημιογόνων μονάδων 
του ομίλου (πλαστικά Κα
βάλας), η πώληση με 
κερδοφόρων συμμετο
χών και ακινήτων, η αύ
ξηση του ποσοστού συμ
μετοχής στα «πλαστικά 
Μακεδονίας Α.Ε.» ενό- 
ψει της επικτίμενης συγ
χώνευσής της με την Α.Γ. 
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. και 
τέλος η αυτόνομη δρα
στηριότητα στον δυναμι
κό κλάδο των προϊόντων 
πολυαιθυλενίου με αρχι
κή επένδυση συνολικού 
ύψους 600 εκατ. δρχ

Αρχίζουν και τυπικά από σήμερα και για δυο μήνες...

Μετά τις προεκπτώσεις 
έρχονται... οι εκπτώσεις

4% αύξηση επί ίου μισθώματος από σήμερα

Τον ΐούΠιο του '97 η πΒήρης 
απελευθέρωση των ενοικίων

ΥΞ Η ΣΗ  κατά 4% επί τον μι- 
ίσθώματος των κατοίκων πον 

βρίσκονται ακόμη υπό ελεγχόμε
νο καθεστώς υποχρεούνται να 
καταβάλλουν από σήμερα οι ενοι
κιαστές στους ιδιοκτήτες.

Παράλληλα μπαίνει σε εφαρμογή το τε
λευταίο στάδιο απελευθέρωσης των μι
σθώσεων κατοικίας που έχει αρχίσει από 
το 1990.

Η  πλήρης απελευθέρωση των ενοικίων 
στις κατοικίες θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα, τον ερχόμενο 
Ιούνιο όταν όλες οι μισθώσεις που θα 
έχουν συμπληρώσει τότε 4ετία θα διαμορ
φώνονται ελεύθερα.

Ετσι, από σήμερα, οι ενοικιαστές που 
διαμένουν σε κατοικίες με ελεγχόμενο 
καθεστώς υποχρεούνται να καταβάλουν 
4% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος, 
ενώ στις μισθώσεις που απελευθερώνο
νται ιδιοκτήτες και ενοικιαστές μπορούν 
να προχωρήσουν σε ελεύθερη διαπραγ
μάτευση και να καταλήξουν σε νέα συμ
φωνία. Σε αντίθετη περίπτωση ο ιδιοκτή
της μπορεί να κάνει αγωγή έξωσης η 
οποία όμως μπορεί να ασκηθεί μετά την 
1η Ιανουάριου 1997, ενώ η έξωση δεν 
δύναται να γίνει πριν από την 1η Ιουλίου 
1997.Εν τω μεταξύ από τον ερχόμενο

Ιούλιο όπου απελευθερώνονται πλήρως 
οι μισθώσεις κατοικιών οι αυξήσεις θα 
υπολογίζονται όπως ακριβώς στις επαγ
γελματικές μισθώσεις:

* Αύξηση σε ετήσια βάση.
* Διαμόρφωση της αύξησης βάσει του 

τιμαρίθμου κόστους ζωής, (ίση με 75%)
Αυτός ο υπολογισμός στην αναπροσαρ

μογή των ενοίκων θα ισχύει μόνο στην 
περίπτωση που δεν θα υπάρχει συμφωνία 
μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή ή συμβό
λαιο που θα νομιμοποιηθείοποιεσδήποτε 
αυξήσεις.

Επαγγελματική στέγη

Εν τω μεταξύ στις 31 Αυγούστου 1996 
παύει να ιχύει η προστασία των παλαιών 
εμπορικών μισθώσεων, στις οποίες οι μι
σθωτές συμπληρώνουν φέτος συνολική 
διάρκεια από 24 εως 33 χρόνια στο ίδιο 
ακίνητο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νο
μοθεσία ο ενοικιαστής που παραδίδει το 
ακίνητο δικαιούται αποζημίωση από τον 
ιδιοκτήτη 12 εως 16 μηνιαίων μισθωμά
των. Παράλληλα απαγορεύεται να ασκη
θεί στο ακίνητο, το ίδιο επάγγελμα για 
δύο χρόνια. Σε περίπτωση που αυτό συμ
βεί τότε ο εκμισθωτής υποχρεούνται να 
καταβάλλει πρόσθετη αποζημίωση 24 ε
νοικίων.

^¡^ΕΚΙΝΟΥΝ από σήμερα και θα συνεχιστούν για τους 
Ιη^δύο επόμενους μήνες οι θερινές εκπτώσεις. Ωστόσο 

το σημερινό ξεκίνημα μόνο ως... τυπικό μπορεί να 
χαρακτηριστεί, αφού τα περισσότερα εμπορικά καταστήμα
τα έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες προσφορές από 30% έως

Τώρα, η οικονομική δυσπραγία έχει οδηγήσει πολλά καταστήματα στην 
παρανομία και στον αθέμιτο ανταγωνισμό

Οι εκπτώσεις φαίνεται ότι δεν σταματούν ποτέ, το ίδιο και οι προσφορές. 
Ο νόμος είναι ανεπαρκής, το υπουργείο δυσκολεύεται να τον επιβάλει 
και άδικα οι Εμπορικοί Σύλλογοι προσπαθούν να βελτιώσουν την κατά
σταση. Ο θεσμός των εκπτώσεων έχει αποδυναμωθεί και πολλοί κατανα
λωτές έχουν χάσει την εμπιστοσύνη 
τους σ’ αυτόν, αφού δεν φαίνεται να 
μπορούν τελικά να προσδιορίσουν 
ποια είναι η κανονική τιμή του προϊό
ντος.

Οπως είπαμε οι έμποροι δεν περι
μένουν και πολλά από τις καλοκαιρι
νές εκπτώσεις, αφού εκτός από τις 
ενδείξεις των προηγούμενων μη
νών, που δεν αφήνουν πολλές ελπί
δες οι καταστηματάρχες διαμαρτύ
ρονται και για τη συνήθεια πολλών 
μεγάλων καταστημάτων και αλυσί
δων να προχωρούν σε δελεαστικές 
προσφορές, κάτι που τα μικρά κατα
στήματα, λόγω δυνατοτήτων δε μπορούν να κάνουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ... «ΠΑΓΙΔΕΣ»

Πάντως προκειμένου να μη πέσουν οι καταναλωτές σε τυχόν «παγίδες» 
πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, κυρίως σε ότι αφορά την ποιότητα, 
αφού τα τελευταία χρόνια σε περίοδο εκπτώσεων δεν γίνονται ποιοτικοί 
έλεγχοι από το υπουργείο.

και 70%... τουλάχιστον από ίο ΠάσχαΙΟι έμποροι από την 
πλευρά τους, παραμένουν επιφυλακτικοί και αναπολούν... 
τον παλιό καλό καιρό, όταν αρκούσε ένα εικοσαήμερο το 
χειμώνα και άλλο ένα το καλοκαίρι, προκειμένου να επω- 
φεληθούν τα καταστήματα και οι καταναλωτές.

•  Για να είστε σίγουροι ότι δεν θα πάνε χαμένα τα χρήματά σας, πριν 
ψωνίσετε το είδος που θέλετε επισκεφθείτε πολλά καταστήματα, ώστε να 
βρείτε τη μεγαλύτερη έκπτωση.

Συγκρίνοντας τις τιμές θα βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα είναι ποιοτικώς 
τα ίδια.

•  Πρέπει να θυμάστε ότι οι εκπτώσεις μπορούν να σας φανούν
χρήσιμες μόνο σε ότι αφορά τα είδη 
ένδυσης και υπόδησης.

Αντίθετα, στις οικιακές συσκευές 
και του εξοπλισμό, τα οπτικοακου- 
στικά, τα έπιπλα και άλλα διαρκή 
προϊόντα, δεν είναι η καλύτερη επο
χή, αφού οι τιμές τους παίζουν σε 
όλη τη διάρκεια του χρόνου τόσο 
που συχνά είναι αυεβασμένες στις 
εκπτώσεις.

•  Προσοχή επίσης πρέπει να δεί
ξουν οι καταναλωτές γιατί πολλά κα
ταστήματα -αν όχι τα ηερισσότερα- 
χρησιμοποιούν στις βιτρίνες -προ- 
κειμέυου να προσελκύσουν πελά

τες- κάποιο ή κάποια είδη ως «κράχτες».
Οι καταναλωτές δεν πρέπει να πέσουν στην «παγίδα» και να νομίσουν 

ότι το ίδιο ποσοστό έκπτωσης, στις ίδιες ποιότητες, ισχύει για όλα τα είδη 
μέσα στο κατάστημα.

Τέλος ας μην ξεχνάνε οι καταναλωτές ότι σε ορισμένους εμπορικούς 
δρόμους οι εκπτώσεις είναι υψηλότερες και τα πωλούμενα προϊόντα 
αρίστης ποιότητας, λόγω ανταγωνισμού.

Αναζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Λύσεις για την Κλωστοϋφαντουργία
Με τη συγκρότηση ειδικών ομά

δων εργασίας, οι οποίες θα αναλά
βουν να καταγράψουν την κατάστα
ση που έχει διαμορφωθεί για την 
ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία με
τά το άνοιγμα των αγορών, λόγω της 
κατάργησης της πολυϊνικής συμφω
νίας η Ευρωπαϊκή Ενωση προτίθεται 
να αντιδράσει στο διαφαινόμενο κίν
δυνο αφανισμού του κλάδου.

Αυτό αποφασίστηκε κατά τη διάρ
κεια σύσκεψης που πραγματοποιή
θηκε στις Βρυξέλλες υπό τον Επίτρο
πο, αρμόδιο για τη βιομηχανία κ. Μ. 
Μπάγκεμαν.

Στη σύσκεψη μετείχαν εκπρόσω
ποι της βιομηχανίας, αλλά και των 
αρμοδίων κρατικών φορέων των 15 
χωρών της Κοινότητας και πραγμα
τοποιήθηκε με πρωτοβουλία του κ. 
Μπάγκεμαν την περασμένη εβδομά

δα.
Μετά από εκτενή συζήτηση για τα 

προβλήματα και τις προκλήσεις που 
δημιουργούνται για την ευρωπαϊκή 
κλωστοϋφαντουργία αποφασίστηκε 
η σύσταση τριών ομάδων εργασίας 
που θα εξετάσουν τα εξής ζητήματα:

- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουρ
γίας μέσω της ανάπτυξης, της καινο
τομίας, της έρευνας - τεχνολογίας, 
της πληροφορικής, της κατάρτισης 
και προσωπικού και της λήψης διαρ
θρωτικών μέτρων.

- Εσωτερικό πλαίσιο για καθεμιά 
από τις χώρες και συγκεκριμένα η 
πολιτική των κρατικών ενισχύσεων, 
η εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς, 
οι συνεργασίες μεταξύ ευρωπαϊκών 
εταιριών.

- Εξωτερικό πλαίσιο και συγκεκρι

μένα η βιομηχανική συνεργασία με 
τρίτες χώρες, η διείσδυση σε τρίτες 
αγορές, οι τελωνειακοί δεσμοί και το 
λαθρεμπόριο.

Καθεμιά από τις τρεις ομάδες ερ
γασίας θα αποτελείται από πέντε εκ
προσώπους τη ς ερ γ ο δ ο σ ία ς  
(ευΓβίεχ), πέντε εκπροσώπους των 
συνδικάτων και εκπροσώπους της 
ευρωπαϊκής επιτροπής, ενώ θα ε- 
πιδιωχθεί η συμμετοχή και εκπρο
σώπων της ελληνικής πλευράς.

Στη σύσκεψη, από ελληνικής 
πλευράς μετείχαν οι κ.κ. Βασιλά- 
κης και Ακριτόπουλος από τη μόνι
μη ελληνική αντιπροσωπία και ο κ. 
Κ. Αργυρός πρόεδρος της Ενωσης 
Βιομηχάνων Βαμβακουργών και ο 
κ. Γ. Βλάχος. Ο κ. Βασιλάκης κατά 
τη σύσκεψη ανέφερε πως δύο είναι 
τα προβλήματα του κλάδου και συ-

γκεκριμενα:
- Ο ανταγωνισμός όχι μόνο από 

τρίτες χώρες μακρινές (Απω Ανατο
λή, Ινδία κ.λπ.), αλλά και από χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώ
πης και χώρες που συνδέονται με 
Τελωνειακέ Ενωση (Τουρκία).

Σχετικά με το κοινωνικό dumping 
και ειδικά την εργασία παιδιών, ανέ
φερε πως θα ήταν καλό το θέμα αυτό 
να συζητηθεί και στα πλαίσια του ILO 
(θέση UNICEF).

- Τα διαρθρωτικά προβλήματα που 
αφορούν όχι μόνο το σύνολο της 
Ευρώπης, αλλά και τις περιφέρειες 
που αντιμετωπίζουν ισχυρότερα 
προβλήματα η.χ. στην Ελλάδα ο 
ρυθμός απωλειών θέσεων απασχό
λησης είναι διπλάσιος απ’ ό,τι στις 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενω
σης.



Α Υ Ρ ΙΑ Ν Η

Ο ΚΥΒΟΣ ερρίφθω! Η  Δημοκρατία αποκατα
στάθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Η  συντηρητική του πτέ

ρυγα παραδίδει τη σκυτάλη μετά από 22 χρόνια 
καταλυτικής κηδεμονίας. Σ ’ αυτους που επέλεξαν 
5.111 σύνεδροι δημοκρατικότατα εκλεγμένοι από 
150.000 μέλη. Σε πλήρη διάταξη η ιστορική ηγε
σία του αποκαθηλώθηκε εν σώματι. Μόνος ο Κώ
στας Σημίτης απέναντι σ’ όλους: Τσοχατζόπουλος, 
Λαλιώτης, Κακλαμάνης, Χαραλαμπόπουλος, για 
να ονοματίσουμε τους επιφανέστερους από τους 
ιστορικούς λεγομένους συν τους Πεπονή και Αρσέ- 
νη που ανέβηκαν κατοπινά στο τρένο.

Η  ΛΟΓΙΚΗ και η νομοτέλεια επικράτησαν. Αν η 
προσωπικότητα και η αμφιδεξιότητα του Ανδρέα 
Παπανδρέου επέτρεπαν τόσα χρόνια ντο ΠΑΣΟΚ  
την πολυτέλεια του αρχηγισμού, δηλαδή του αυταρ- 
χισμού και της ανυπαρξίας ενδοκομματικής δημο
κρατίας, η νέα σελίδα που γυρίζει το ΠΑΣΟΚ την 
επαϋριο κιόλας του θανάτου,του θα ’ταν σχιζοφρε- 
νικό να γραφεί με τα ίδια στοιχεία. Ο Κώστας 
Σημίτης δεν είναι Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλα τα 
πλεονεκτήματα του ενός κι εντελώς διαφορετικά 
του άλλου. Τη μαγνητική προσωπική γοητεία αντι
καθιστά από σήμερα και για πρώτη φορά στην 
πολιτική μας ιστορία η ακατανίκητη γοητεία της 
ειλικρίνειας. Τη σαγήνη του προσωπικού και ορι- 
σμένως θεοποιημένου κόρους, η συνέπεια και η 
ακατάπαυστη εργατικότητα. Ο Κώστας Σημίτης δεν 
θέλει να γίνει ένας νέος Ανδρέας Παπανδρέου.

Σάρωσε ο Σημίτης στους μαγκουφηδες
του παρελθόντος

Προτείνει ένα νέο πρότυπο ηγέτη. Αυτό που επικύρω
σε χθες το ιστορικό 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό 
που ζητούσε δεκαετίες τώρα η ελληνική κοινωνία.. 
Αυτό το πρότυπο που ο, ίδιος εδώ και 20 χρόνια 
αγωνιζόταν να επιβάλει. Αρχικά με την περίφημη 
«δομική ανππολήευση» όταν μόνος κι έρημος έλεγε 
στους «ιστορικούς»: «Το μέλλον της Ελλάδας είναι η 
Κοινή Αγορά κι εσείς την αποκαλεπε συνδικάτο;». Με 
αλλεπάλληλες ρήξεις στη συνέχεια.

Ο Μ ΟΝΟΣ άνθρωπος που ύψωσε αποφασιστικά 
το ανάστημά του στον Ανδρέα Παπανδρέου. Μετα
ξύ φθοράς και αφθαρσίας, πάντοτε. Γλιστρούσε κι 
απέφευγε την (αυθαίρετη) διαγραφή. Χωρίς ποτέ 
να απειλεί με διασπάσεις ή αποστασίες επέμενε 
στις ιδέες του. Ξένες προς αυτόν, οι αλλότριες 
επιδιώξεις και οι μύχιες σκοπιμότητες. Ο,τι έλεγε 
το πίστευε. Εκανε ό,τι πίστευε. Με αδάμαστη επι
μονή, αλλά χωρίς πάθος και υπερβολή. Πρωτοφα
νής η περίπτωσή του στα πολιτικά χρονικά. Οφεί
λει την επικράτησή του αποκλειστικά στην ωρίμαν- 
ση της ελληνικής κοινωνίας που μεταδόθηκε ακα
ριαία στην πλειοψηφία των μελών του ΠΑΣΟΚ και 
κατ’ επέκταση των συνέδρων του. Ο Κώστας Σημί

της χωρίς άλλα μέσα, κατήγαγε περιφανή νίκη 
στον πόλεμο του εκσυγχρονισμού κατά της συντή
ρησης που εξέφραζε η κομματική νομενκλατούρα. 
Μοναδικά μέσα που χρησιμοποίησε ήταν η αλή
θεια, η ευθύτητα και η ειλικρίνεια. Συντροφικότε
ρος των συντρόφων της νομενκλατούρας, τους 
πρόσφερε την πρωθυπουργία αν επικρατούσαν. Κι 
αυτοί τον αποκάλεσαν εκβιαστή και πολιτικό νάνο. 
Μαγκούφηδες σωστοί, δεν τόλμησαν να αποκαλύ- 
ψουντα πραγματικά τους κίνητρα. Ως συντηρητική 
η ιστορική νομενκλατούρα, το κομματικό κατεστη
μένο και τα απορρέοντα συμφέροντα, υπεράσπιζε. 
Και, υποστήριζε ότι επιδίωκε την προεδρία προς 
χάριν της συλλογικότητας...

ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ απόλυτος του κόμματος και της κυ
βέρνησης, πράγματι από σήμερα ο Κώστας Σημί
της. Αλλά αυτός ο κυρίαρχος είναι που πρώτος θα 
επιβάλλει τη συλλογικότητα. Θα τρέχουν και δεν 
θα προλαβαίνουν όσοι απομένουν από τους καρε- 
κλοκένταυρους. Δευτέρα πολιτική γραμματεία, Τε
τάρτη εκτελεστικό και κάθε Σάββατο είτε εκστρα
τεία στην πειθήνια επαρχία που αποκτά πλέον φω
νή είτε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Κυριακή οι «τομείς» να υποβάλουν προτάσεις. 
Ακριβώς όπως κάνει μέχρι σήμερα με τους υπουρ
γούς. Πιλάλα εξαντλητική όσοι απαιτούν συλλογι- 
κότητα!

ΜΕΙΟΝΕΚΤΕΙ όμως ο Κώστας Σημίτης. Μπορεί 
να πέτυχε τον θρίαμβο των απόψεων και αντιλή- 
ψεών του. Μπορεί να διαπαιδαγώγησε με τη συνέ- 
πειά του τα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να συνέτριψε 
μόνος του σύσσωμη την ιστορική νομενκλατούρα.

Μπορεί να ανταποκρίθηκε στη (σαρωτική, πλέον) 
απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας. Δεν έχει βαπτι- 
σθεί στην κολυμβήθρα της, όμως. Κι αυτό το μειο
νέκτημά του μπορεί ευκολότατα να αποκατασταθεί. 
Με την άμεση προσφυγή σε εκλογές.

ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ άλλωστε αντιπάλου. Εχει απέναντι του 
έναν υπέργηρο και αρτηριοσκληρωτικό... 57άρη. 
Ο πατριάρχης του εκοφιτισμού. Ενας αναλφάβη
τος πρώην λογιστής του Ανδρεάδη. Αν ο Κώστας 
Σημίτης μπόρεσε με τις ιδέες του να επικρατήσει μιας 
βαθιά ριζωμένης νομενκλατούρας, ο υπέργηρος Ε- 
βερτ θα πρέπει να ’ναι παιχνιδάκι γι’ αυτόν. Τα 
δυσθεώρητα άλλωστε οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η χώρα απαπούν άλλωστε ισχυρότατη 
και αναβαπτισμένη κυβέρνηση όπως ξεκάθαρα δή
λωσε ο επίσης εχέφρων και ειλικρινής υπουργός 
Οικονομικών Αλέκος Παπαδόπουλος. Και, η επίλυσή 
τους αποτελεί εθνική επιταγή ικανή να αναιρέσει τη 
δέσμευση του Κώστα Σημίτη προς το συνέδριο οπ οι 
εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβρη του 1997.

Καμιά δήλωση 
από ΣΥΝ

Μουδ ιασμ ένα  αντιμε

τώπισαν σ τον Συνα

σπισμό την εκλογή του Κ. 

Σημίτη στην προεδρία του 
ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτικότου κλί

ματος που έχει διαμορφω

θ εί σ την Κουμουνδοΰρου 
είναι, ότι χθες δ εν  υπήρξε 

καμία δήλωση, καμία επίση

μη αναφορά για το  αποτέλε

σμα του συνεδρίου.

Πάντως, απ’ ό,τι μάθαμε, 

τόσο  ο  Γρ. Γιάνναρος όσο  

και ο Μ. Παπαγιαννάκης σε 
κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους 

χαρακτήριζαν ω ς μεγάλης 

σημασίας τη νίκη του Κ. Ση

μίτη απέναντι σ ε ολόκληρο 

σχεδόν το ν  κομματικό μη
χανισμό του ΠΑΣΟΚ.

Ν. ΒΟΣ.

Ασχημο το ’96

Πικρές γιορτές» επιφύ

λασσε το 1996 για τον 

Ακη Τσοχατζόπουλο. Π αρά 
τον πολύχρονο και αδιάκο
πο αγώνα  του μέσα στους 
κόλπους του  Κινήματος, η 
χθεσινή ημέρα αναμφίβολα 
άφησε μια πικρή γεύση στο 

στόμα. «Γ ιατί “πικρές γεύ 
σεις” ;» ίσως αναρωτηθούν 

κάποιοι. Τα  γεγονότα  όμως 

απλώς επ ιβ εβ α ιώ νου ν  τα 

δεδομένα: Στις 18 Ιανουά

ριου 1996, γιορτή του Αγίου 
Αθανασίου, είναι η ημέρα 
που η Κοινοβουλευτική Ο 

μάδα του Π Α ΣΟ Κ  δ εν  επι

λέγει τον κ. Τσοχατζόπουλο 

ως πρωθυπουργό.
Στις 30 Ιουνίου 1996 γιορ

τή των Α γ ίω ν  Αποστόλων, 

στο συνέδρ ιο  δ εν  εκλέγει 

τον κ. Τσοχατζόπουλο ω ς  

πρόεδρο του Κινήματος.

Είναι γνω σ τό  πως ο  κ. 
Τσοχατζόπουλος έχει δύο  

ονόματα: Απόστολος - Α θα 

νάσιος.

Ω στόσο, παρά τα παράξε

να  παιχνίδια της μοίρας, ο κ. 

Σημίτης προσπάθησε να  α
ναστρέψει το  κλίμα της απο

γοήτευσης. «Δ ε ν  υπάρχουν 

νικητές και ηττημένοι» είπε, 

τείνοντας χείρα  συ νεργα 
σίας σ τον  κ. Τσοχατζόπου

λο.

Η  φράση - «κλειδί»
Μ ε τη φράση «αν δεν βγω πρόεδρος παραιτούμαι και από 

πρωθυπουργός), ο Κώστας Σημίτης έσπασε τις κλειδα
ριές της ανελεύθερης και τριτοκοσμικής (Τσοχατζοπούλιας 
και Παπανδρεϊκης) οργάνωσης και επέτρεψε στον καθαρό 
αέρα της κοινωνίας να ανανεώσει την κομματίλα του ΠΑ
ΣΟΚ.

Τα μέλη και οι φίλοι του Π ΑΣΟΚ  που τον υποστηρίζουν 
και τα τεχνοκρατικά στελέχη τον, έχουν να δώσουν πολλές, 
αλλά σίγουρα νικηφόρες μάχες στο πλάι του, τόσο στο 
εσωτερικό των συλλογικών οργάνων του ΠΑΣΟΚ, όσο και 
στην κυβέρνηση, στην τριτοκοσμική μας δημόσια διοίκηση, 
στην ίδια την ελληνική κοινωνία και στους διεθνείς οργανι
σμούς.

Ενας τέτοιος ηγέτης είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται τώρα η 
Ελλάδα και γι’ αυτόν, πολλοί από εκείνες και εκείνους που 
στο παρελθόν δεν άντεξαν, τα βρόντηξαν και αποχώρησαν 
(ή που διαγράφτηκαν τότε από τα κομματόσκυλα) ευχαρί
στως θα σκεφτόντουσαν τώρα να ξαναγυρίσουν στο ΠΑ 
ΣΟΚ.

«Γιώργο, χάσαμε και πάλι...»
Γιώργο χάσαμε για μία ακό

μη φορά...», θα μπορούσε
να επαναλάΒει χθες μετά τη 
δεύτερη εκλογική νίκη του κ. 
Κώστα Σημίτη, ο  κ. Αρσένης, 
θυμίζοντας το ανέκδοτο που εί
χε πει μετά την εκλογή του κ. 
Σημίτη ω ς  πρωθυπουργού. Γία 
την ακρίβεια, θα ’λεγε: «Ακη 
χάσαμε μια κι έξω ...» που ήταν 
και η μέρα της ονομαστικής ε
πετείου του κ. Τσοχάτζόπου- 
λου - τω ν Α γίων Αποστόλων.

Παρεμπιπτόντως, και την η
μέρα της αναμέτρησης για την 
πρωθυπουργία , στις 18 Ια
νουάριου, γιόρταζε ο κ. Τσοχα

τζόπουλος, αφού φέρει δύο ο 
νόματα: Αθανάσιος και Από
στολος.

Και τις δυο φορές στάθηκε 
άτυχος ο  κ. Τσοχατζόπουλος, 
αλλά αν μη τι άλλο ήταν, είναι 
Λαι παραμένει ένας γενναιό
ψυχος πολιτικός. Οπως γεν 
ναιόψυχος φάνηκε χθες, για 
μία ακόμη φορά, και ο  κ. Αρ
σένης, που είχε ταχθεί υπέρ 
τω ν διακριτών ρόλω ν και στην 
ουσία υπέρ του κ. Τσοχατζό- 
πουλου.

«Γ ιώργο χάσαμε και πάλι...», 
θα σκεφτόταν χθες με μεγάλη 
δόση μελαγχολίας ο  κ. Αρσέ

νης. Δ ε ν  το  ’πε βέβαια - όπως 
ήταν φυσικό - στις δηλώσεις 
του, στις οποίες αναγνώρισε ότι 
«ο  Κ. Σημίτης κέρδισε μία δη
μοκρατική μάχη» για να ση
μειώσει ευθύς αμέσως, ότι τώ 
ρα είναι η ώρα να βγει το Π Α
ΣΟΚ προς τα έξω, να  αποδεί
ξουμ ε ότι είναι κίνημα του 
λαού, ο πολιτικός εκφραστής 
τω ν  λαϊκών αιτημάτων».

«Γ ιώ ργο  (Ακη) χάσαμε για 
μια ακόμη φορά...». Αλλά, έ- 
σπευσε να  υπογραμμίσει ο  Α ρ 
σένης δημοσίως: «Θ α  συντα
χθούμε και θα στηρίξουμε τον 
νέο  μας πρόεδρο...».

Αγωνία

«Οχι στην τυραννία των δηλώσεων»!
Δ εν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά 

τους δημοσιογράφους για τη σημαντι
κή συμβολή τους στην ενημέρωση και πλη
ροφόρηση του ελληνικού λαού, ο  νεοεκλε- 
γείς πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο  οποίος αμέ
σως μετά την εκλογή του προσήλθε στην 
αίθουσα που φιλοξενούσε τους δημοσιο
γράφους όλες αυτές τις ημέρες του 4ου 
συνεδρίου.

Οπως είπε: «Χάρη σε εσάς η πολιτική 
πληροφόρηση, όπως έμαθα, γνώρισε με
γάλη επιτυχία. 0  κόσμος ήθελε να μάθει 
και να κρίνει».

Η δήλωσή του σύντομη και λιτή.
Οταν όμως τα χέρια κάποιων «δαιμόνων» 

δημοσιογράφων σηκώθηκαν για να απευ
θύνουν ερωτήσεις και διάφορες φωνές η
χούσαν στην αίθουσα Τύπου, ο κ. Σημίτης

δήλωσε: «Δ εν  θα υποκύψω στην τυραννία 
τω ν δηλώσεων»! Κι όταν λίγο αργότερα 
υποχωρώντας δέχθηκε απανωτά δύο καί
ριες ερωτήσεις για το εάν θα προχωρήσει 
σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης και για 
το εάν θα εξαντλήσει την επόμενη τετραετία 
ο πρωθυπουργός αρκέστηκε να πει χαμο
γελώντας: «Είστε αδιόρθωτοι εσείς οι δη
μοσιογράφοι!».

Χαμογελούσανε και ία αυτιά του!..
Οταν ο πληθωρισμός έπεφτε, τελείο. Παρά τις αντίθετες συμ- πανιωνίου προσήλθε στην αί- 

προς ευχαρίστηση της κυ- βουλές να είναι «λιγότερο αίσιό- θουσα των δημοσιογράφων ό-προς ευχαρίστηση της 
βέρύησης, εκείνος χαμογε
λούσε. Οταν ο πληθωρισμός 
είχε αρχίσει να ξανασκαρ- 
φαλώ νει την αρ ιθμητική  κλ ί
μακα εκείνος συνέχισε να 
σκορπάει χαμόγελα παρά τη 
σοβαρότητα που επιδείκνυε  
το υπόλοιπο ο ικονομικό  επί

δοξος» εκείνος επέμενε. Ο λό
γος φυσικά, για τον υπουργό Ε
θνικής Οικονομίας, Γιάννο ΓΊα- 
παντωνίου, που χθες το βράδυ 
τουλάχιστον, είχε κάθε λόγο να 
σκορπάει πλατιά χαμόγελα. Ε
χοντας ταχθεί ανοιχτά υπέρ της 
υποψηφιότητας Σημίτη, οκ. Πα-

δημοσιογράφων 
ταν ο πρωθυπουργός αποχωρού
σε, για να ανταλλάξει μαζί του 
μία ένθερμη χειραψία. Και τι άλ
λο θα μπορούσε να τον ευχηθεί 
για την περίπτωση παρά: «Συγ- 
χαρητήριαπρόεδρε!».Φυσικά  
με το χαμόγελο σταθερό στα χεί
λη.

Ερωτηματικά για τη στάση του Ακη
Οολιγόλογος ήταν αμέσως με- 

*τά  την ανακοίνωση του α
ποτελέσματος ο «μεγάλος χαμέ
νος», ο  «δεύτερος άξιος» - όπως 
τον αποκάλεσε ο  κ. Σκανδαλί- 
δης - ο  κ. Ακης Τσοχατζόπου
λος, που χθες είχε και την ο νο 
μαστική του εορτή. Μ ’ εκείνο το 
πραγματικά αγέρωχο ύφος, ο κ. 
Τσοχατζόπουλος, ο  οποίος πέ
ραν της πολιτικής σύγκρουσής 
του με τον  κ. Κ. Σημίτη, απέδειξε 
στο 4ο συνέδριο του Π ΑΣΟ Κ  ότι 
και ηγετικά χαρίσματα διαθέτει 
αλλά και ότι ξέρει ν ’ αγωνίζεται, 
ο κ. Τσοχατζόπουλος δεν θέλη
σε να  πει πολλά στις τηλεοπτικές 
κάμερες. Είπε μόνον ότι «Το  συ

νέδριο μίλησε. Οι αποφάσεις του 
είναι σεβαστές. Απέδειξε ότι το 
Π Α ΣΟ Κ  είναι ενωμένο  κι ότι 
μπορεί να εγγυηθεί την πορεία 
για το αύριο».

Αλλωστε, πρώτος το ’πε ο κ. Κ. 
Σκανδαλίδης, ένα απ’ τα Βασικά 
«μπουτελια» του ΠΑΣΟΚ:

«Σ ’ αυτό το συνέδριο, δεν υ
πάρχουν νικητές και ηττημένοι», 
κάτι που υπογράμμισε στην ομι
λία του αμέσως μετά την εκλογή 
του και ο νέος πρόεδρος του Π Α 
ΣΟΚ, ο διάδοχος του Ανδρέα 
Παπανδρέου, ο κ. Κ. Σημίτης.

Ερωτηματικό, όμως, παραμέ

νει, αν ο κ. Τσοχατζόπουλος θα 
παραιτηθεί από υπουργός, όπως 
το υπενόησε περίπου στη συνέ
ντευξή του χθες στο Μέγκα (στην 
εκπομπή του Θοδ. Ρουσόπου- 
λου). Οι πληροφορίες πάντως 
λένε ότι ο κ. Σημίτης τον θέλει 
στο «πόστο» που είναι...

Ερημος, βαρύς 
και ...δειλός

Κ”αι εκεί κάπου αναμεσα 
Ισ ια  χαμογελαστά αλλά 

και σ τα  σ υ ν ο φ ρ υ ω μ έ ν α  
πρόσωπα, τω ν  νικητών και 
τω ν  ηπημένων του χθεσινού 
ιστορ ικού συνεδρ ίου , ξ ε 
πρόβαλε ξαφνικά και αυτού 

του φαιδρού Μαγκούφη, ό 
νομα και πράγμα! Μίλησε ο 
άθλιος για νίκη του Π ΑΣΟ Κ  
και της δημοκρατικής παρά
ταξης... Αυτός που λίγες μό
λις ώρες πριν, χαρακτήριζε 
νά νο  το ν  π ρω θυπ ουργό ! 
Αυτός που λίγες μόλις ώρες 
πριν, με πρωτοφανή για τα 
πολιτικά μας ήθη, τρόπο, ω 
ρυόταν μπροστά στα μικρό
φωνα και τις τηλεοπτικές κά
μερες, «κ α τα γγ έλλο ν τα ς » 
το ν  πρωθυπουργό ω ς  «ά 
θλιο ομαδάρχη»!

Και εντάξει, ο πρωθυπουρ
γός μπορεί να  θελήσει να 
φερθεί μεγαλόψυχα και να 
μην ασχοληθεί άλλο, με το 
παραπάνω πολιτικό υποκεί
μενο!

0  ίδιος ο  Μαγκούφης ά
ραγε δ εν διαθέτει έστω  και 
μια ικμάδα ανδρισμού;

Γιατί αν ήταν άντρας θα 
έπαιρνε το καπελάκι του και 
θα αποσυρόταν!

Τα  συμπεράσματα δικά 
σας!

Στις 11 το πρω ί της Κυριακής οι κάλπες άνοιξαν και η 
αγωνία  για το ποιος τελικά θα είναι ο  νέος  πρόεδρος του 

Π Α ΣΟ Κ  έφ τασε στο κατακόρυφο. Ν ω ρ ίς  - νω ρ ίς δημιουργήθη- 

καν ουρές, αφού τα 30 εκλογικά τμήματα που είχαν στηθεί οι 

κάλπες, δ εν  ήταν αρκετά για να εξυπηρετήσουν τους 5.214 

συνέδρους. Α σ ε  που σε μερικά τμήματα δ εν  έφτασαν έγκαιρα 
τα ψηφοδέλτια με αποτέλεσμα να  καθυστερήσει η ψηφοφορία.

Πρώτη η επαρχία

Από τους πρώτους που έσπευσαν να  ασκήσουν το εκλογικό 
τους δικαίωμα, ήταν οι σύνεδρο ι της επαρχίας. Φυσικό 

επακόλουθο να  έχει ρεύμα ο  Κώστας Σημίτης που ήλεγχε τις 

οργανώ σεις  τους. Μετά το μεσημέρι, όμως, το κλίμα άλλαξε. 

Π ροσήλθαν να  ασκήσουν το  εκλογικό τους δικαίωμα οι σύνε
δρο ι της Αθήνας και της Θ εσσαλονίκης που ελέγχονταν από 
το ν  Ακη Τσοχατζόπουλο.

Απλώς χαμογέλασε...
Πρώτος από τους δύο 

μονομάχους έφτασε 
στο ΟΑΚΑ ο Ακης Τσο
χατζόπουλος, ο οποίος 
εμφανίστηκε αισιόδο
ξος για το μέλλον του
ΠΑΣΟΚ>

Ο κ. Τσοχατζόπουλος 
περπάτησε για λίγο  
στους εσωτερικούς δια
δρόμους του Ολυμπια
κού Σταδίου.

Αντάλλαξε χειραψίες, 
συνομίλησε με συνέ
δρους και δημοσιογρά
φους και επισκέφθηκε 
το γραφείο Τύπου του 
ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια, ο κ. Τσο
χατζόπουλος άσκησε το 
εκλογικό του δικαίωμα,

αλλά απέφυγε να μπει 
στον πειρασμό να απα
ντήσει στο ερώτημα αν 
θα ψήφιζε τον Κώστα 
Σημίτη. Ευγενικός όπως 
πάντα, απλώς χαμογέλα
σε.

Με ταυτότητα!

Και μέσα σ ’ όλα αυτά, σή
μερα το βράδυ στις 8 θα 

«χτυπήσει» από την πλατεία

Σαμαράς καιαγγέλων

Ολοι μ α ζί στο κόλπο!...

Με τη συνεργασία εταιριών πετρελαιοειδών, εφοδιασπκών ε
ταιριών και επίορκων τελωνειακών γίνονταν το λαθρεμπόριο 

υγρών καυσίμων στο λιμάνι του Πειραιά.
Μάλιστα, τα κέρδη από τις λαθρεμπορικές πράξεις, δηλαδή, οι 

διαφυγσντες δασμοί ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών 
μοιράζονταν σε τρία κομμάτια. Δηλαδή, τους τελωνειακούς, τους 
εφοδιαστές και τις εταιρίες πετρελαιοειδών!

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Α », αυτό προκύπτει κατά τη 
διάρκεια της ανάκρισης που διενεργεί η Δ ’ Τακτική Ανακρίτρια 
Ιωάννα Κλάπα σε συνεργασία με υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρε
σίας Τελωνειακών Ερευνών.

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη, έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας 
υποθέσεις λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων, που αφορούν τις 
εταιρίες πετρελαιοειδών TO T  HELLAS Α.Ε. (πρώην TOTAL), 
Dracoil και El Petrol, 14 υπεύθυνους εφοδιασπκών εταιριών και 
25 τελωνειακούς.

Εναντίον τω ν εταιριών εμπορίας και διανομής καυσίμων εκκρε- 
μούν ποινικές διώξεις για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση σε 
βαθμό κακουργήματος και για λαθρεμπόριο σε βαθμό πλημμελή
ματος.

Οι τελωνειακοί διώκονται, παράλληλα, με τις κατηγορίες της 
ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος και άμεσης συνερ
γίας σε λαθρεμπορία σε βαθμό πλημμελήματος.

Εξάλλου, σε εξέλιξη είναι έρευνα για τη συμμετοχή ή μη και 
άλλων 10 εταιριών παρελαιοειδών στα κυκλώματα του «μαύρου 
χρυσού». Πρωταρχικός στόχος των εισαγγελικών λειτουργών και 
των υπαλλήλων της ΕΥΤΕ είναι η αποκάλυψη όλων τω ν εμπλεκο- 
μένων και ειδικότερα να στοιχειοθετηθεί η σχέσή τελωνειακών - 
εφοδιαστών - εταιριών πετρελαιοειδών κατά τις λαθρεμπορικές 
πράξεις...

Β.Τ.

Ταπητουργείου στο Βύρωνα, 
ο αρχηγός της Πολ. Ανοιξης 
Αντ. Σαμαράς σε ανοιχτή 
συγκέντρωση. Αν μη τι άλλο, 
θα ανεβάσει κατά πολύ τους 
τόνους απέναντι στην πολιτι
κή του κ. Κ. Σημίτη επιχει
ρώντας να «πιάσει το σφυγ
μό» ενός κόσμου που δεί
χνει αναποφάσιστος μεταξύ 
τηςΝ.Δ. του κ. Εβερτκαι τον 
Π ΑΣΟ Κ  που ανήκει απο
κλειστικά πλέον στα χέρια 
του εκσυγχρονιστή πρωθυ
πουργού. Ο  κ. Σαμαράς πά
ντως, που παρακολούθησε 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το

δρώμενα στο συνέδριο ΠΑ 
ΣΟΚ, προκειμένου να επε- 
ξεργασθεί, μέχρι την τελευ
ταία στιγμή προσωπικά ο ί
διος, τη σημερινή ομιλία 
που θα υποστηρίξει ότι μετά 
το θάνατο του Ανδρέα Πα
πανδρέου και, με αφορμή 
τα όσα διαδραματίστηκαν 
στο συνέδριο, «στην ουσία 
επισημοποιήθηκε το τέλος 
της μεταπολίτευσης», με ό,τι 
αυτό μπορεί να σημαίνει 
κατ’ αυτόν: Ητοι, «την ανα
πόφευκτη παρακμή των δύο 
μεγάλων κομμάτων που δεν 
μπορούν ν' ανταποκριθούν

με επιτυχία στις προκλήσεις 
των καιρών», την «αδυναμία 
ικανοποιητικής αντίστασης 
στα τελεσίγραφα των γειτό
νων μας», και την έκπτωση 
της αξιοπιστίας του νεοφι
λελεύθερου ή  νεοσυντηρητι- 
κού λόγου, που δεν μπορεί 
να εγγυηθεί την περιφρού
ρηση του εισοδήματος των 
χιλιάδων εργαζομένων, μι- 
κροεπιχειρηματιών, συντα
ξιούχων και άλλων κοινωνι
κών ομάδων. Ωραία όλα αυ
τά, αλλά η ελληνική κοινω
νία περιμένει προτάσεις...

ΔΗΜ. ΠΑΛ.

Λίγη ώρα  αργότερα, στο 
Γ10ΑΚΑ έφτασε και ο  Κώ

στας Σημίτης. Δηλώ σεις  δεν 
έκανε. Π ερπάτησε σ τον  περί

βολο του σταδίου, όπου έγινε 

δεκτός με χειροκροτήματα και 

κατευθύνθηκε στο εκλογικό 

του τμήμα, όπου άσκησε το 

εκλογικό του δικαίωμα.
Τυπικός όπως πάντα, ο  κ. 

Σημίτης έδειξε στην Εφορευτι

κή Επιτροπή ακόμη και την 

αστυνομ ική  του  ταυτότητα. 

Μάλιστα, την ξέχασε φ εύγο

ντας και χρειάστηκε να  του θυ
μίσουν ότι την είχε αφήσει στο τραπέζι της Εφορευτικής Επιτρο

πής. Γύρισε πίσω, την πήρε και ευγενικά ευχαρίστησε τα μέλη 

της Εφορευτικής Επιτροπής.

Με ανεβασμένες μετοχές
Στο  επίκεντρο του ενδ ιαφέροντος ήταν χθες ο  Κώστας 

Λαλιώτης. Η  προσπάθεια που κατέβαλε το βράδυ του 

Σαββάτου να  υπάρξει συμβιβαστική λύση, έχει ανεβάσει τις 

μετοχές του στο πολιτικό χρηματιστήριο της Χαριλάου Τρικού- 
πη. Οπου και αν πήγαινε ο  υπουργός Π ΕΧ Ω ΔΕ  αυτόματα γύρω 

του συγκεντρώνονταν σύνεδρο ι που τον ρω τούσαν τι πήγε 
στραβά και δ εν  αποφεύχθηκε η σύγκρουση.

ΓΚΡΙΝΙΕΣ

Καημένη κοπελίτσα - μήπως είσαι η Αν- 
νούλα που μεγάλωσε; - που σε βάλανε 

στην αφίσα να διαφημίσεις το Συνέδριο με 
τη λεζάντα «Ενα βήμα μπροστά...».

Καημένη κοπελίτσα που σίγουρα δεν ή
ξερες όταν σε φωτογραφίζανε για την αφί
σα τι θα γινότανε στο Συνέδριο...

Γιατί αν ήξερες ότι στο περίφημο αυτό 
Συνέδριο όλα θα πηγαίνανε ένα βήμα πί
σω, σίγουρα δεν θα δεχόσουνα να λάβεις 
μέρος σε αυτή τη πλάκα...

Διότι περί πλάκας επρόκειτο...
Που δεν πήγε μόνο το Συνέδριο ένα βήμα 

πίσω, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα... Τη 
χώρα μας...

Να τα πούμε πιο αναλυτικά Αννούλα; 
Ενα βήμα πίσω μας πήγαν οι κύριοι ομι

λητές του Συνε
δρίου. Με την 
απαράδεκτη υ
ποκριτική έμφαση στις ομιλίες τους. Ολα 
αυτά που είπανε - σωστά ή όχι - θα μπορού
σανε να τα πούνε σε πιο χαμηλούς τόνους 
και πιο πολιτισμένους τόνους. Τι χρειαζό
τανε αυτή η υπερβολή; Τι χρειαζόντουσαν 
αυτές οι κορώνες; ΰΤι χρειαζόντουσαν αυ
τές οι κραυγές των... λύκων;

Για να πείσουν ποιους;
Τους Ελληνες ψηφοφόρους να δώσουν 

εδώ ή εκεί την ψήφο τους για το καλό της 
χώρας;

Οχι βέβαια...
Ολη αυτή η υπερβολή, που οδήγησε και 

σε ελαφρά ιατρικά επεισόδια, έγινε μόνο

Ενα βήμα πίσω... και μονο για 
προσωπικούς 
λόγους επιτυ

χίας.
Για να πεισθούν οι σύνεδροι να δώσουν 

την προτίμησή τους σε πρωτοκλασάτους 
συντρόφους που δουλεύουνε για πάρτι 
τους...

Και νόμιζε κανείς στο Συνέδριο ότι βρι
σκότανε στο θέατρο Εηιδαύρου, την ώρα 
που απάραζε η Αντιγόνη...

Γιατί όλες αυτές οι κραυγές και οι «κο
ρώνες» χρησιμοποιούνται ή  στο θέατρο ή 
στα μπαλκόνια σε προεκλογικές περιό
δους για άγρα ψήφων.

Οχι για ενημέρωση «συντρόφων»... (ε
κτός αν θέλουμε να δουλέψουμε τους συ

ντρόφους με κορώνες και γκριμάτσες).
Και μέσα στο δούλεμα περιλαμβάνεται 

και κάποια καπηλεία για τον Ανδρέα...
Αλλά ένα βήμα πίσω μας πήγαν και οι 

σύνεδροι με τη συμπεριφορά και τις εκδη
λώσεις τους...

Είχε καμιά διαφορά η «εξέδρα» του Συ
νεδρίου -  ιδιαίτερα τις πρώτες μέρες - από 
εξέδρα ποδοσφαιρικού γηπέδου με γά- 
βρους και βαζέλες να «τα δίνουν όλα» για 
την ομάδα τους;

Μόνο τα πολύχρωμα κασκόλ και οι φω
τοβολίδες έλειπαν...

Και οι βρισιές περίσσευαν...
Αντε Αννούλα να ευχηθούμε να είναι όλα 

καλύτερα στο προσεχές Συνέδριο...
Ο ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ


