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Εκπληκτικά
ανθεκτικό

Πολυτελές Ολόχρυσο
και κομψό 18  καρατίων

-------------------------  ·  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΛ. 18 "
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Ανίκανοι Μυστήριο Η Γερμανία
300.000 I με τοΕυρω- 
Ελληνες τη σημαία στέμμα’96
Τριακόσιες χιλιάδες Ελλη
νες έχουν πρόβλημα στη σε
ξουαλική τους ζωή, αλλά 
στην πλειοψηφία τους δι
στάζουν να επισκειρθούν το 
γιατρό.

II
______________  ΣΕΛ. 50 I

Αδιευκρίνιστες και περίερ
γες είναι οι συνθήκες υπό 
τις οποίες άγνωστος κατέ
βασε την ελληνική σημαία α
πό τη νήσο Στρογγύλη κο
ντά στο Καστελλόριζο.

_______________  ΣΕΛ. 13

Αλλά η Τσεχία κέρδισε τις ε
ντυπώσεις, στον 10ο τελικό 
του πρωταθλήματος, στην 
Αγγλία, που κρίθηκε με γκολ 
των Μπίερχοφ (2) και Μπέρ- 
κερ (σκορ 2-1)

______ ΣΕΛ. 17-26, 39-46

ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ 9 ΣΕΛΙΔΕΣ 3-11

Νοίκια:
Τι

αλλάζει
Στο τελευταίο στάδιο μπαίνει 
από σήμερα η απελευθέρωση 
των μισθώσεων των κατοικιών, 
με άρση των περιορισμών για 
εξώσεις και ελεύθερη διαμόρ
φωση των ενοικίων.

_______________  ΣΕΛ. 14

Το ποδόσφαιρο 
έχασε τον 

Πετρόπουλο
Ο δημοφιλής «καπετάνιος» 
Λάκης Πετρόπουλος (64 χρό
νων) πέθανε από ανακοπή 
καρδιάς, στη Νέα Υόρκη, ό
που βρισκόταν με ομάδα πα
λαιμάχων του Παναθηναϊκού.

___________  ΣΕΛ. 20-21
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Το ΠΑΣΟΚ σε 
φάση «ισορροπίας 
της ακυβερνησίας»

ΤΟ ΠΑΣΟΚ έφθασε στο τρίτο και τελευταίο στά
διο της μόνιμης ακυβερνησίας μέσα στην οποία 
ανάλωσε αστόχαστα το χρόνο της παρούσης «τε
τραετίας» του, αλλά και την ίδια τη λαϊκή εντολή 
που έλαβε για να κυβερνήσει, την άφησε ανε
κτέλεστη.

ΗΤΑΝ η πρώτη περίοδος της ακυβερνησίας 
αυτή που σφραγίσθηκε από την αντικειμενική 
αδυναμία του Ανδρέα Παπανδρέου να συντονί
σει την κυβέρνησή του. Η δεύτερη περίοδος ήταν 
το εξάμηνο της... δεσμευμένης πρωθυπουργίας 
του κ. Σημίτη, κατά το οποίο άλλοθι της αδυνα
μ ίας του πρωθυπουργού να σ υντονίσει την 
κυβέρνησή του ήταν η αντίθεση του «κόμματος». 
Με τη διεξαγωγή του τέταρτου Συνεδρίου του 
ΠΑΣΟΚ η χώρα εισέρχεται στην τρίτη, τελευταία, 
βαθύτερη και μονιμότερη φάση της ακυβερνη
σίας. Είναι η φάση της «ισορροπίας της ακυβερ
νησίας».

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από τη νίκη του κ. Κων. Σημίτη, 
ή μάλλον ακριβώς διότι ο κ. Σημίτης κατόρθωσε 
να εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ όλα τα ηγε
τικά στελέχη του κόμματός του συνέστησαν το 
αντίθετο, παγιώνεται πια η ακυβερνησία. Διότι 
έγινε αυτό που είχε πει πριν από δύο εβδομάδες 
ο κ. Τσοχατζόπουλος: Κέρδισε μεν, αλλά έχει μια 
ισχυρότατη εσωκομματική αντιπολίτευση που 
δεν είναι 49%, όπως είχε πει ο υπουργός Εσω
τερικών στη γνωστή συνέντευξή του, αλλά είναι 
46%...

Η ΥΠΑΡΞΗ αυτής της καταγεγραμμένης, ισχυ
ρότατης εσωκομματικής αντιπολίτευσης είναι ο 
ένας παράγων της «ισορροπίας της ακυβερνη
σίας». Ο δεύτερος παράγων είναι η δεδηλωμένη 
αντίθεση των περισσοτέρων ηγετικών στελεχών 
του ΠΑΣΟΚ. Ο τρίτος παράγων της «ισορροπίας 
της ακυβερνησίας» είναι ακριβώς οι τέσσερις 
μέρες του Συνεδρίου. Είναι όσα ελέχθησαν από 
τον ίδιο τον κ. Σημίτη. Οι καταγγελίες ότι εμπο
δίστηκε στην άσκηση του έργου του. Είναι επί
σης ο χαρακτηρισμός του εκβιασμού που δόθη
κε στην πλατφόρμα Σημίτη από όλα τα ηγετικά 
στελέχη που αντιτάχθηκαν στην εκλογή του και 
στην προεδρία του κόμματος.

ΑΥΤΟΙ οι παράγοντες δεν αποδυναμώνονται αφ’ 
εαυτών. Δεν αντιμετωπίζονται ούτε με τη νοο
τροπία του «νικητή». Για την κατάσταση στην 
οποία περιήλθε το ΠΑΣΟΚ ο πλέον ακατάλληλος 
κριτής είναι τσ ίδιο. Ο κατάλληλος και μόνος 
αρμόδιος κριτής είναι στην προκειμένη περί
πτωση ο λαός. Που πρέπει να κληθεί το ταχύτε
ρο να αποφανθεί με τη δική του κάλπη.

«Α»

Πολλοί δεν θέλουν 
τον κ. Ερμπακάν

Αμεσα ενδιαφέρουν την Ελλάδα οι πολι
τικές εξελίξεις στην Τουρκία. Ο σχημα
τισμός κυβέρνησης ισλαμιστών και συ
ντηρητικών, με επικεφαλής τον ισλαμι- 
ατή κ. Ερμπακάν, έχει θέσει σε συνα
γερμό το στρατό που είναι έτοιμος να ε- 
πέμβει και προκάλεσε την έντονη αντί
δραση ομάδας βουλευτών του κόμμα
τος της κυρίας Τσιλέρ. Ηδη αποχώρη
σαν έξι βουλευτές και περίπου άλλοι 30 
εξετάζουν το ενδεχόμενο αποσκίρτησης. 
Ο κ. Ερμπακάν, που θα ζητήσει ψήφο ε
μπιστοσύνης την ερχόμενη εβδομάδα, 
προσπαθεί να φανεί διαλλακτικός. 
---------------------------------------ΣΕΛ. 13

Πέτυχαν όσοι 
...κατοχύρωσαν

Οσοι κατοχύρωσαν 
βαθμολογία σε ένα ή 
περισσότερα μαθή
ματα είναι οι...επιτυ- 
χόντες των φετινών 
Γενικών Εξετάσεων. 
Η δοκιμασία  των 

μαθητών τελείωσε με ένα λάθος. Εγινε 
κατά την εκφώνηση ζητήματος της Πολι
τικής Οικονομίας.
----------------------------------  ΣΕΛ. 16-49

Τη σκληρότατη πραγματικότητα της δει
νής οικονομικής κατάστασης αντιμετω
πίζει τώρα η κυβέρνηση. Η κατάρτιση 
του προϋπολογισμού του 1997 είναι δυ
σχερέστατη.
--------------------------------------  ΣΕΛ. 54

ΠΑΝΟΣΛΟΥΚΑΚΟΣ

Ανάλυση,
•  ΣΕΛ. 4

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

Μετά παρρησίας
•  ΣΕΛ. 4

NINA ΓΟΥΔΕΛΗ

Γνώμη

•  ΣΕΛ. 8

Αχρηστεύονται 
τα μικρά 
οικόπεδα

Τα μικρά οικόπεδα στα περισσότερα 
νησιά της χώρας αχρηστεύονται. Η 
επικείμενη θεσμοθέτηση ζωνών οικι
στικού ελέγχου, που θα φθάνουν έως 
την παραλία, επιτρέπει δόμηση μόνο 
σε εν ια ίες  επ ιφάνειες άνω των 10 
στρεμμάτων και αποτρέπει τη δημι
ουργία νέων οικισμών ή μεγάλων ιδιω
τικών επιχειρήσεων. Το μέτρο μελετά- 
ται να επεκταθεί και στην ηπειρωτική 
Ελλάδα.
---------------------------------------  ΣΕΛ. 16

Αρχισαν επιθέσεις

Οι Κούρδοι άρχισαν, κατά τα φαινόμενα, 
τις επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίον τουρ
κικών στόχων. Τέσσερα άτομα σκοτώθη
καν στη διάρκεια στρατιωτικής παρέλα
σης. Νωρίτερα είχαν χάσει τη ζωή τους σε 
τροχαίο, όπως χαρακτηρίστηκε, δυστύ
χημα πέντε στρατιώτες που επέστρεφαν 
από εκκαθαριστικές επιχειρήσεις.
------------ — --------------------ΣΕΛ. 53

Είναι θύματα
Θύματα Ντγηριανών απατεώνων πέφτουν 
Ελληνες επιχειρηματίες. Το υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης καλεί τους επιχειρηματίες να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 
-------------------------------------- ΣΕΛ. 51

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ

Σφήνες
•  ΣΕΛ. 8

ΤΟΝΙΑ ΚΟΝΤΑΞΗ

|κ  J¡ Αδιακρισίες

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

Από το βήμα

·ΣΕΛ. 6

«Ζήλεψε» 
ο Τόλης 
και χορεύει 
τον Ησαΐα

0  Λαζόπουλος 
γοήτευσε το Ναύπλιο
---------------------------------------  ΣΕΛ. 29

Δύο κωμωδίες 
θα ανεβάσει ο Φιλιππίδης
--------------------   ΣΕΛ. 29

Ο  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τι θα δούμε στα κανάλια

-----------------------------------  ΣΕΛ. 35

ΣΙΝΕ-ΘΕΑΤΡΟ
Πού θα πάτε, τι θα δείτε

------------------------------- ΣΕΛ. 36-37

ΧΡΗΣΙΜΑ 
Ποια νοσοκομεία και 

φαρμακεία εφημερεύουν 
Τα δρομολόγια των πλοίων
------------------------------ ΣΕΛ. 57, 62

ΣΕΛ. 27
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ΠΡΩΙ (10-12) 
ΜΕΣΗΜΕΡΙ (12·1§) 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ (15-17)

Υ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΜΟΝΑ ^ 
ΑΥΡΙΟ ΤΑ ΖΥΓΑ

Ο  δακτύλιος δεν ισχύει για

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΑ; Σε όλη τη χώρα προβλέπεται σχεδόν αίθριος 
καιρός, το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια 
ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και υπάρχει * 
πιθανότητα στα βορειανατολικά να 
εκδηλωθούν σποραδικές βροχές 
ή καταιγίδες.
ΑΝΕΜΟΙ: Βορειοδυτικοί 
ασθενείς και τοπικά στο 

.νότιο Αιγαίο μέτριοι.
ΘΑΛΑΣΣΑ: Λίγο ταραγμένη.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 15 έως 32 β. Κ.
ΑΤΤΙΚΗ: Σχεδόν αίθριος καιρός 
με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα.
ΑΝΕΜΟΙ: Βορειοιδυτικοί μέχρι μέτριοι.
ΘΑΛΑΣΣΑ: Λίγο ταραγμένη,
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 21 έως 34 β. Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Σχεδόν 
αίθριος καιρός με λίγες 
πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα.
ΑΝΕΜΟΙ: Βορειοδυπκοί και πρόσκαιρα μέτριοι. 
ΘΑΛΑΣΣΑ: Ταραγμένη.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 19 έως 30 β. Κ
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ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Καβάλα 
Αίγιο 
Γ ρεβενά 
Ηράκλειο 
Πάρος

28
30
25
29
27

Εξωτερικού
Παρίσι 22
Λονδίνο 19
Βρυξέλλες 22
Ρώμη 26
Μαδρίτη 37

ΑΙΘΡΙΟΣ

ΑΣΤΑΤΟΣ

ΣΥΝΝΕΦΙΑ

ΒΡΟΧΗ

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΧΙΟΝΙ

ΟΜΙΧΛΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ

— -  ΗΡΕΜΗ

ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

υ Μ  ΠΟΛΥ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ
■

ΤΡΙΚΥΜΙΩΔΗΣ
ΑΝΕΜ Ο Ι_____________

---------  ΑΣΘΕΝΕΙΣ

-------►  ΜΕΤΡΙΟΙ

»  ΙΣΧΥΡΟΙ
.........»  ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟΙ
» ι ·· »  ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ



Οριακή νίκη του Κ. Σημίτη
ΜΕ 408 ψήφους διαφορά κέρδισε τη μεγάλη μονομαχία στο 

ΠΑΣΟΚ ο Κ. Σημίτης. Το ερώτημα πλέον είναι τι θα κάνει ο 
μεγάλος ηττημένος, ο Α. Τσοχατζόπουλος και πώς θα αντιδρά-
σει ο κομματικός μηχανισμός.

Ρεπορτάζ:
ΧΡΥΣΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ_________

Το αποτέλεσμα ήταν οριακό. Ο κ. Κ. Σημίτης συγκέντρωσε 
2.732 ψήφους, ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος 2.324. Υπήρξαν 28 
λευκά και 27 άκυρα.

Ο Κ. Σημίτης εξελέγη με ποσοστό 53,4% περίπου. Τον στήρι
ξαν οι Γ. Παπανδρέου, Β. Γιαννόπουλος, η Β. Παπανδρέου κι 
εμμέσως ο Κ. Σκανδαλίδης, οι «λοχαγοί» και οι συνδικαλιστές.

Με δεδομένο και αυτό όλοι αμέσως μετά την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος συζητούσαν την επόμενη κίνηση Σημίτη. Πολλοί 
μιλούν για άμεσο ανασχηματισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσω-

Φ ΜΕ 408 ΨΗΦΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
Φ ΗΔΗ ΤΕΘΗΚΕ ΘΕΜΑ 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΗ
Φ ΠΡΟΣ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

πος το διέψευσε, όμως ο Β. Κεδίκογλου δήλωσε ότι «πρέπει να 
παραιτηθούν όλοι οι υπουργοί» και πριν το τέλος της ψηφοφο
ρίας ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος άφησε ανοιχτό το αν θα παραμεί- 
νει ή όχι στην κυβέρνηση.

Ας σημειωθεί ότι έμμεσα ή άμεσα αρκετοί υπουργοί με 
κορυφαίο τον κ. Πεπονή άσκησαν δριμεία κριτική στην πολιτική 
Σημίτη.

Πολλά τελικά θα εξαρτηθούν από το αν θα κάνει άμεσα 
ανασχηματισμό ο Κ. Σημίτης και από το αν θα υπάρξουν παραι-

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΒΑΔΙΖΕΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟ

Βγήκε πρόεδρος 
ίου ... μισού ΠΑΣΟΚ

τήσεις. Τις ομιλίες τους πάντως τόσο ο Κ. Σημίτης όσο και ο Α. 
Τσοχατζόπουλος προσπάθησαν να δώσουν τόνο ενότητας αν 
και δεν έλειψαν τα «καρφιά».

Ο Κ. Σημίτης, φοβούμενος προφανώς την επόμενη ημέρα 
παρουσιάστηκε υπέρ το δέον «παπανδρεϊκός» τονίζοντας χαρα
κτηριστικά: «Ο Α. Παπανδρέου θα είναι σίγουρα περήφανος για 
μας» μίλησε για συνέχεια του έργου του Α. Παπανδρέου και δεν 
παρέλειψε να δηλώσει συνιδρυτής του ΠΑΣΟΚ. Η «νέα συλλογι- 
κότητα ήταν το άνοιγμα του Κ. Σημίτη προς την πλευρά του Α. 
Τσοχατζόπουλου και του κομματικού μηχανισμού. «Δεν υπάρ
χει νικητής και ηττημένος» δήλωσε ο Κ. Σημίτης ο οποίος 
ζήτησε δέσμευση στις αποφάσεις του συνεδρίου.

Χειραφέτηση

ΛΙΓΑ λεπτά αργότερα ο Α. Τσοχατζόπουλος δήλωνε με τη 
σειρά του ότι τον δεσμεύει η απόφαση του συνεδρίου χαρακτη
ρίζοντας την όλη διαδικασία «μεγάλο βήμα για την χειραφέτηση

του ΠΑΣΟΚ».
«Θα είμαι παρών εί

πε στη μεγάλη προσπά
θεια του ΠΑΣΟΚ», αλλά 
κλείνοντας ζήτησε να 
εγγυηθούν ότι θα πουν 
«όχι στον νέο συντηρητι
σμό και τον νέο φιλελευ
θερισμό». Ας σημειωθεί 
ότι αυτή είναι η κριτική 
του μετώπου Τσοχατζό
πουλου στην πολιτική 
Σημίτη τουλάχιστον μέ
σα στο συνέδριο.

Στις κάλπες

Ο διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου είναι πρόεδρος του 
μισού ΠΑΣΟΚ και τούτο όχι μόνο διότι ο κ. Σημίτης 

έλαβε το 54%, έναντι του 46% του κ. Τσοχατζόπουλου. 
Παρά τις γενικές διαβεβαιώσεις ότι το ΠΑΣΟΚ βγήκε 
ενιαίο, «ενωμένο-δυνατό» από το Συνέδριό του, η 
πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική.
ΤΟ ΠΑΣΟΚ είναι χωρισμένο στα δύο, γεγονός που παρά τη διαφορά 

των οκτώ ποσοστιαίων μονάδων καθιστά «πύρρειο» τη νίκη του κ. Σημίτη. 
Ακριβώς αυτό το δυσμενέστατο για τη χώρα πολιτικό σκηνικό, επεσή- 

μανε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, 
Μιλτιάδης Εβερτ, θέτοντας την αξιωματι
κή αντιπολίτευση σε πλήρη εκλογική ετοι
μότητα και υπογραμμίζοντας ότι όλα αυτά 
που παρακολούθησε ο ελληνικός λαός στο 
Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ συμβαίνουν ενώ ο 
τόπος αντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα 
και ενώ στην Τουρκία οι πολιτικές εξελίξεις 

✓ Πέρασε ο I παίρνουν επικίνδυνη τροπή.

εκβιασμός του 
«όλα η τίποτα»

ΣΕΛ. 5

Γράφει ο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΟΥΛΑΣ

✓ Διχοτόμηση 
και ρεβανσισμός

ΣΕΛ. 6

✓ Οργίασε το  
παρασκήνιο

ΣΕΛ.

✓ Αγριο παζάρι 
με τ ις  λίστες

ΣΕΛ. 10-11

Το ρεπορτάζ για 
το Συνέδριο 
καλύπτουν:
Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΥΣΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ 
MAN. ΚΟΤΤΑΚΗΣ 
Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΤΟ ΜΙΣΟ, υπό τον κ. Σημίτη, ΠΑΣΟΚ 
ζητεί ήδη μέτρα κατά του άλλου μισού. 
Ενδεικτικές προς την κατεύθυνση αυτή εί
ναι οι δηλώσεις:
•  Του κ. Βασ. Κεδίκογλου, που θεώρησε 
αυτονόητο ότι θα παραιτηθούν οι υπουρ
γοί εκείνοι που ανατάχθηκαν στην «πλατ
φόρμα Σημίτη».
•  Του κ. Ευάγγελου Γιαννόπουλου, που
σαφέστατα δήλωσε ότι θα γίνει έρευνα επί 
τη βάσει φωτογραφιών των συνέδρων 
εκείνων που αντέδρασαν με απρεπείς χει
ρονομίες στον «εκβιασμό Σημίτη».
•  Της κ. Βάσως Παπανδρέου που με την 
προχθεσινή ομιλία της προανήγγειλε πα
ράκαμψη της Κεντρικής Επιτροπής, με 
«δημοκρατικό διάλογο της τοπικής οργά
νωσης».

Οι κόντρες

ΟΜΩΣ, δεν είναι οι δηλώσεις στελεχών 
της «σημιτικής πλευράς» που προαναγ
γέλλουν συνέχιση της αντιπαράθεσης

των δύο ΠΑΣΟΚ. Είναι και η θέση του ιδίου - 
του κ. Τσοχατζόπουλου που υπογράμμισε 
με την τελευταία φράση της χθεσινής ομι
λίας του ότι:
•  Παραμένει ακέραιο το αίτημα της «εδώ 
και τώρα» αλλαγής της κυβερνητικής πολι
τικής και στον τομέα της οικονομίας και 
στον τομέα των ελληνοτουρκικών σχέσε
ων, με υιοθέτηση και εφαρμογή αναπτυξι
ακής πολιτικής και άμεση διακοπή του 
ελληνοτουρκικού διαλόγου.

Ο κ. Σημίτης είναι άγνωστο αν θα στέρ- 
ξει να ικανοποιήσει τα στελέχη του που 
δηλώνουν δημόσια ότι πρέπει να ληφθούν 
μέτρα. Αν δεν προχωρήσει σε ανασχημα
τισμό θα έχει «μια ισχυρή αντιπολίτευση», 
όχι απλώς μέσα στο κόμμα, όπως τον είχε 
προειδοποήσει ο κ. Τσοχατζόπουλος στην 
προ 15νθημέρου συνέντευξή του, αλλά μέ
σα στην ίδια την κυβέρνηση. Και βεβαίως 
οι αντιταχθέντες δημόσια στον πρωθυ
πουργό κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 
είναι ολόκληρη σχεδόν -μ ε ελάχιστες εξαι
ρέσεις- η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Αν, επίσης, ο κ. Σημίτης δεν πάρει μέ
τρα εναντίον όσων έργω και λόγω τον εξύ
βρισαν, η νίκη του αμαυρώνεται από το 
γεγονός ότι ετρώθη βάναυσα το κύρος του 
πρωθυπουργού της χώρας.

Με οριακή 
πλειοψηφία ο 
Κώστας 
Σημίτης 
αναδείχθηκε 
χθες, διάδοχος 
του Ανδρέα 
Παπανδρέου 
στο ΠΑΣΟΚ.

«Η επόμενη μέρα» βρίσκει το ΠΑΣΟΚ 
με καταγεγραμμένη την αντίθεση, τις δύο 
πλευρές να προωθούν και μετά το συνέ
δριο τις  θέσεις που διετύπωσαν κατά τη 
διάρκειά του, σε τελείως διαφορετικό πο
λιτικό πλαίσιο. Αστό το σκηνικό δημιουργεί 
την πεποίθηση ότι ο κ. Σημίτης θα επιχει
ρήσει εκλογικό αιφνιδιασμό αμέσως μετά 
«τα μπάνια του λαού» τον προσεχή Οκτώ
βριο. Ακριβώς για να προλάβει τις ανεξέ
λεγκτες εξελίξεις που μπορεί να δρομολο
γηθούν μετά το συνέδριο.

Η ανάδειξή του στην προεδρία του ΠΑ
ΣΟΚ, το μόνο που εξασφάλισε στον κ. Ση
μίτη είναι ακριβώς η απόλυτη ανεξαρτησία 
του έναντι των αντιπάλων του να προχωρή
σει σε αιφνιδιαστικές εκλογές. Και τούτο, 
ανεξάρτητα του γεγονότος ότι το συνέ
δριο έχει -υποτίθεται- ψηφίσει την πρότα
ση που προβλέπει εξάντληση της τετραε
τίας. Οπως θα υποστηρίξουν ο κ. Τσοχα
τζόπουλος και τα λοιπά ηγετικά στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ που απειλητικά συνεβούλευαν 
τον κ. Σημίτη να μείνει πρωθυπουργός και 
στο τέλος της τετραετίας να οδηγήσει το 
ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, με στόχο να είναι ο 
μετεκλογικός εντολοδόχος πρωθυπουρ
γός.

ΒΕΒΑΙΩΣ χθες αμέ
σως μετά την ανακοίνω
ση των αποτελεσμάτων 
δεν έλειψαν και οι περί 
εκλογών συζητήσεις. 
Κορυφαίο κυβερνητικό 
στέλεχος σημείωνε πά
ντως ότι το σύνολο του 
υπάρχοντος υπουργι
κού συμβουλίου είναι 
αντίθετο σε μια προοπτι
κή πρόωρων εκλογών 
εκτός από τους οικονο
μικούς υπουργούς. Αυ
τό βεβαίως σημαίνει ότι 
αν ο Κ. Σημίτης θελήσει 
να πάρει και τη λαϊκή 
εντολή θα πρέπει να 
«φτιάξει» ένα υπουργικό 
συμβούλιο στα μέτρα 
αυτής της προοπτικής. 
Πολλά πάντως θα εξαρ
τηθούν από τη σύνθεση 
της Κ.Ε. αφού για να 
έχει πλήρη ελευθερία ο 
Κ. Σημίτης θα πρέπει να 
εξασφαλίσει και εκεί 
πλειοψηφία πράγμα 
μάλλον δύσκολο.

Και η Κ.Ε. όπως ση
μείωναν πολλά στελέχη 
χθες μπορεί να εξελιχθεί 
στον πόλο εσωκομματι
κής αντιπολίτευσης. Πά
ντως χθες και πριν ακό
μα εκλεγούν τα μέλη της 
Κ.Ε. ακούγοντανταεξής 
ονόματα για την πολιτι
κή γραμματεία.

Ο Κ. Σημίτης, ο Α. 
Τσοχατζόπουλος, ο Κ. 
Λαλιώτης, ο Γ. Παπαν
δρέου, η κ. Β. Παπαν
δρέου, οι Κ. Σκανδαλί
δης και Απ. Κακλαμά- 
νης.

Αυτή είναι βέβαια μια 
«λογική σύνθεση». Η τε
λική σύνθεση θα εξαρ- 
τηθεί και από τον αριθ
μό των ψήφων.



Νικήτες και ηττημε'νοι 
στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Τ ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ολο
κλήρωσε τις εργασίες του και 
ο κ. Κ. Σημίτης ανεδείχθη πρόε

δρος του κόμματος. Ετσι, μετά 
την κυβερνητική εξουσία, ο πρω
θυπουργός κατέλαβε και την 
κομματική εξουσία. Πρόκειται για 
μια καθαρή νίκη του κ. Σημίτη. 
Και πρόκειται για μια απόλυτη 
επιβολή της πολιτικής γραμμής 
του.

Η ταν έως τώρα ο κ. Σημίτης 
πρωθυπουργός υπό αίρεση 
και επί προθεσμία. Ηταν ένας 

πρωθυπουργός ο οποίος δεν 
ήλεγχε πλήρως την κυβέρνησή 
του, αφού το ΠΑΣΟΚ είχε πολλα
πλά κέντρα εξουσίας. Και κυρίως 
ήταν ένας πρωθυπουργός, ο 
οποίος δεν ήλεγχε το κόμμα που 
τον είχε αναδείξει πρωθυπουρ
γό. Από σήμερα η κατάσταση εί
ναι απολύτως διαφορετική. Οι 
αντίπαλοι του κ. Σημίτη ηττήθη- 
καν κατά κράτος. Και πλέον ο κ. 
Σημίτης είναι εκείνος που θα χρε
ωθεί με τις αποτυχίες και εκείνος 
που θα πιστωθεί με τις επιτυχίες.

Εχει, όμως, η χθεσινή απόφα
ση του Συνεδρίου του ΠΑ

ΣΟΚ πολύ περισσότερους νικη
τές από τον κ. Σημίτη, ατομικά, 
και πολύ περισσότερους ηττημέ- 
νους από τον κ. Τσοχατζόπουλο, 
προσωπικά. Διότι μαζί με τον κ. 
Τσοχατζόπουλο ηττήθηκαν και οι 
λεγόμενοι «προεδρικοί», τα «ορ
φανά» του Ανδρέα Παπανδρέου, 
που έδωσαν την τελευταία και 
σκληρότερη μάχη τους για να πα
ραμείνουν στο πολιτικό προσκή
νιο. Θα το επετύγχαναν αυτό με 
αρχηγό του ΠΑΣΟΚ τον κ. Τσοχα
τζόπουλο και πρωθυπουργό τον 
κ. Αρσένη. Τώρα, όλοι αυτοί 
έχουν οριστικά τελειώσει και θα

mm rΓραφεί 
ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΚΟΣ

επιστρέφουν από εκεί που ξεκί
νησαν.

Ηττήθηκαν, επίσης, όλοι αυ
τοί, που απέκτησαν υπόστα

ση κινούμενοι στο πλαίσιο κομ
ματικών μηχανισμών, ανεπάγγελ
τοι οι περισσότεροι και με προτί
μηση στις διαδικασίες του παρα
σκηνίου. Ηττήθηκε ο κ. Κ. Λαλιώ- 
της, ο άνθρωπος ο οποίος χαρα
κτηρίσθηκε ως ο «μάγειρας» 
όλων των εξελίξεων στο ΠΑΣΟΚ 
τα τελευταία χρόνια. Είχε πάντα 
το πολιτικό ένστικτο ο κ. Λαλιώ- 
της να βρίσκεται με την πλευρά 
των ισχυρών και των νικητών. Εί
ναι η πρώτη φορά τώρα, που βρέ
θηκε με τους χαμένους. Και τού
το θα έχει σοβαρό πολιτικό κό
στος για τον ίδιο. Ηττήθηκε, τέ
λος, ο κ. Γ. Αρσένης, ο οποίος 
είχε συγκρουσθεί μετωπικά με 
τον κ. Σημίτη και τους στενότε
ρους συνεργάτες του στην κυ
βέρνηση. Και η ήττα του θα έχει 
για τον ίδιο μοιραίες συνέπειες.

Ν ίκησαν, από την άλλη πλευ
ρά, μαζί με τον κ. Κ. Σημίτη 

και όλοι εκείνοι, που στήριξαν 
την πολιτική και τις θέσεις του. 
Νίκησαν, τέλος, εκείνοι που αντι
προσωπεύουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ 
το σοσιαλδημοκρατικό ρεύμα.

Σημαίνουν όλα αυτά ότι από 
σήμερα σχηματίζεται στο ΠΑ

ΣΟΚ μια νέα ηγετική ομάδα. Μια 
νέα τάξη πραγμάτων. Είναι πιθα
νό, όμως, ότι η νέα αυτή ηγετική 
ομάδα, η νέα αυτή τάξη πραγμά
των δεν θα μπορέσει να συνυ
πάρξει για πολύ ακόμη, με το μέ
τωπο που είχε σχηματισθεί ενα
ντίον της από τους ανθρώπους 
του κομματικού μηχανισμού, από 
τους παπανδρεϊκούς και από 
τους πάσης φύσεως δυσαρεστη- 
μένους και πικραμένους. Και πι
θανώς η σύγκρουση δεν θα αργή
σει να έλθει. Σύγκρουση, που πι
θανότατα θα οδηγήσει το ΠΑ
ΣΟΚ, αργά ή γρήγορα, στη διά
σπαση.

Δ ιότι το ΠΑΣΟΚ, όπως απεδεί- 
χθη και στο συνέδριό του, 

είναι δύο εντελώς διαφορετικά 
κόμματα. Και τα δύο αυτά κόμμα
τα πιθανότατα δεν θα μπορέσουν 
να βαδίσουν μαζί, από την ώρα 
που έλειψε η διγλωσσία του Αν
δρέα Παπανδρέου, η οποία απο
τελούσε τον συνεκτικό τους ιστό.

Υ πό τις συνθήκες αυτές, είναι 
αφελείς όσοι τυχόν από το 
στρατόπεδο του νικητή Κ. Σημίτη 

πιστεύουν ότι η πορεία τους από 
’δω και εμπρός θα είναι εύκολη. 
Αντιθέτως, τώρα θα αρχίσουν τα 
δυσκολότερα. Και, τέλος, ουδείς 
πρέπει να αυταπατάται: Τους αρ
χηγούς δεν τους χρίζουν τα συνέ
δρια, αλλά οι εκλογικές νίκες. Και 
επειδή το πιθανότερο είναι πως 
το ΠΑΣΟΚ θα χάσει τις προσεχείς 
εκλογές, η χθεσινή νίκη του κ. Κ. 
Σημίτη ίσως δεν σημαίνει τα τόσα 
πολλά που ορισμένοι από τους 
υποστηρικτές του δείχνουν να πι
στεύουν.

---------- ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ------------
ΙΔ ΙΟ Κ Τ Η Σ ΙΑ : « Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ ΙΝ Η  Α . Ε »  (Φειδ ίου 1 2 -  106  78  Αθήνα ) 

ΙΔΡΥΤΕΣ: Α. και Δ. ΜΠΟΤΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Π Α Ν Ο Σ  Κ Α Ρ Α Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΦΩΤΗΣ ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ -  ΤΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΚΟΣ 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 

Οικονομική διεύθυνση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ 

Δ Μ ή ς  Δημοσίων Σχέσεων: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΗΤΟΣ 

Υπεύθυνος MARKETING: ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Συνεργάτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: _ (10 γραμμές),
(5 γραμμές) (5 γραμμές)

ΤΕΛΕΞ: APOG TELEFAX:
ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ: Φειδίου 12
Διαφημίσεις: Γραφεία: Φειδίου 12,

Γραφεία Θεσσαλονίκης: Πολυτεχνείου 21, 

7ος όροφος τηλ. FAX

Ετήσιες συνδρομές + ΦΠΑ 4%: Εσωτ. δρχ. 78.125, 
Ευρώπη 97.656 δρχ., 409 δολ., 

λοιπές χώρες 104.166 δρχ., 436 δολ.

Αν δεν βρίσκετε την «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» 
τηλεφωνήστε αμέσως στο 176 
και στο (εσωτ. 235).

\  Κοσμά 
και

Δαμιανού
Αναργύρων

Αύριο
ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

Κατάθεσις εσθήτος 
Θεοτόκου

ΑΝΑΤΟΛΗ: 6.061 
ΔΥΣΗ: 20.52' 

ΣΕΛΗΝΗ 16 ημερών

ΜΕΤΑ
ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ Γ ρά φ ει ο

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

6  Βυθισμένη 
στους εφιάλτες, 
τις ρεμούλες, 
τα χρέη... 9

Πού ήταν η Ελλάδα;
ΘΛΙΒΕΡΟ κατάλοιπο των «επαναστατικών» συνελεύσεων 

των σοσιαλιστικών κομμάτων των χωρών της Λατινικής Αμερι
κής ή των άλλων της Ιταλίας και της Γερμανίας του Μεσοπολέ
μου. Αυτό ήταν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Δημοκόποι, λαοπλά
νοι, φανατικοί, ρητορομανείς, λεξιλάγνοι, κυνικοί, διεκδικη- 
τικοί, καρεκλοκένταυροι, αρχομανείς και (να μην ξεχνάμε τη 
λέξη) αρχολίπαροι, θεσιθήρες, λουφεκυνηγοί (γράψαμε ανα
λυτικά γι’ αυτό προχθές). Αυτοί ήσαν οι παρελάσαντες από το 
βήμα του συνεδρίου τις 4 ημέρες, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μου 
έδιναν την εντύπωση πως εκάλυπταν ψυχογραφικά όλο το 
φάσμα των υπομανιακών με τις κατηγορίες και υποκατηγορί
ες τους που διδάσκεται κανείς στην ψυχολογία και στην 
ψυχιατρική. Αυτοί, αδερφέ μου, και στον πνευματικό τους 
που πάνε να εξομολογηθούν (άσε που δεν έχουν καμιά σχέση 
με εκκλησία, θρησκεία και εξομολόγηση1 αλλά, λέμε και στον 
εξομολόγο τους ακόμη) θα... ποζάρουν. Αυτοί, φίλοι μου 
αναγνώστες, και στο παιδί τους ακόμη δεν μπορούν να 
μιλήσουν με ένα «ναι» ή ένο «ου», όπως μας λέει ο Χριστός. 
Απλά, είναι άρρωστοι. Τοξινωμένοι από το ψέμα. Προσέξτε 
τους. Και φυλαχθείτε από αυτούς. Είναι επικίνδυνοι! Σας 
προκαλώ στην απλή σύγκριση. Εμείς είχαμε συνδιάσκεψη πριν 
από 5 ημέρες, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί είδα να 
ανθίζουν και να ευδοκιμούν κάποιες αρετές που απούσιαζαν 
εντελώς από το ΟΑΚΑ. Είδα έγνοια για την Ελλάδα, είδα 
αγωνία για τα προβλήματα του λαού, είδα προ παντός αυτο
συγκράτηση, ευγένεια, αυτοσεβασμό, σεμνότητα, συστολή. 
Μήπως, εντέλει, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο 
κομμάτων; Μήπως σ’ αυτό το υποδόριο επίπεδο, σ’ αυτό το 

ηθικό υπόστρωμα βρίσκεται η 
ουσία της πολιτικής αντιδικίας; 
Δηλαδή, μήπως δεν είναι η πολι
τική τίποτ’ άλλο, παρά υπόθεση 
ήθους; Την εξαγόμενη «παι
δεία», αυτήν που εξήχθη από το 
συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν την 
εχρειάζετο ο τόπος, ο λαός, τα 

παιδιά μας. Ηταν η σοφιστεία σε όλο της το μεγαλείο! Αυτών 
των σοφιστών την παράγκα, ξέρετε τι την κάνει ο Αριστοφά
νης (ως κάθαρση στο φινάλε της κωμωδίας του ΝΕΦΕΛΕΣ); 
Την κατακαίει! Και λέει: «Κάποιος δαδί αναμένο σε μένα ας 
φέρει, για να τους δώσω σήμερα εγώ τη μεγάλη τιμωρία που 
τους πρέπει, γιατί είναι πολύ αναιδείς...». Αυτούς τους σοφι
στές, αυτούς τους ψυχρούς εκτελεστές των ονείρων ενός 
λαού, αυτούς τους τσαρλατάνους, αυτούς τους βέβηλους και 
βλάσφημους, που «μαγαρίζουν» τις λέξεις που χρησιμοποι
ούν για να τις εμπορευθούν (γιατί απλά δεν τις πιστεύουν 
-είναι σαν να διδάσκει το Χριστιανισμό ένας... μουσουλμά
νος ή σαν να κηρύττει τις αρετές του στρατού... ένας αστρά
τευτος) αυτούς τους σοφιστές, λοιπόν, κάθεται και τους θεά- 
ται ο λαός. Και... κλαίει τη μοίρα του. Και φυσικά, απελπίζεται. 
Γιατί και ο πιο χαζός είδε και εννόησε βαθιά (η ευεργετική 
επίδραση της τηλεόρασης φαίνεται εδώ) πως ο καβγάς, ο 
σκυλοκαβγάς για την ακρίβεια, γινόταν για το πάπλωμα. Για 
την εξουσία. Για το λουφέ, που λέγαμε. Και έχεις και τους 
αναλυτές (ψωμοζήτες και καρβελομάχους των... εκατομμυ
ρίων) που εκθειάζουν τα γιγνόμενα ως το φυσικότερο των 
πραγμάτων. Αίσχος! Πού ήταν η έρμη η Ελλάδα σ’ αυτή τη 
«γιορτή»; Ξαπλωμένη στους καναπέδες των τηλεοράσεων, 
περιμένοντας... τους ασελγούς της. Αίσχος! Πού ήταν η 
Ελλάδα, οτη σκέψη των φληναφηματιών του ΟΑΚΑ; Κάπου 
στο στάβλο, να την αρμέξουν, την κοκαλιάρα αγελάδα. Αί
σχος! Πού ήταν η Ελλάδα, όταν άκουγε τη βλακώδη, απαρ
χαιωμένη και εκνευριστική προσφώνηση «σύντροφοι και 
συντρόφισσες»; (Είναι αλήθεια, ότι η προσφώνηση είχε και 
μία κυριολεξία επί της επικαιρότητας, που έχει να κάνει με την 
από κοινού... «μάσα», με το... συλλογικό φαγοπότι). Βυθι
σμένη στους εφιάλτες του «χωνιού» της δεκαετίας του ’40 ή 
στα σκάνδαλα, τις ρεμούλες, τις διαψεύσεις των ελπίδων, τα 
ελλείμματα, τα χρέη, τους διωγμούς των μη ΠΑΣΟΚων της 
δεκαετίας του ’80. Αίσχος! Πού ήταν η Ελλάδα, όταν κάποιοι 
(όπως ο Α. Κακλαμάνης, που τόλμησε και τους θύμισε τους 
πρώτους και αιώνιους σκοπούς, δηλαδή την πατρίδα και τη 
δημοκρατία, ή ο Α. Καρράς που τους είπε με πόνο: «πήραμε τη 
ζωή μας λάθος1 και δεν έχω καιρό να την αλλάξω») τραβούσαν 
το πανί που σκέπαζε το αποτρόπαιο πορτρέτο και φαινόταν 
όλη η ασκήμια; Στην Ιμια και έκλαιγε τα παιδιά της. Αίσχος. 
Σας είπα πού ήταν η Ελλάς. Κλείνω με μία πρακτική παρατήρη
ση, σαν συμπέρασμα. Τους βλέπω, αυτούς τους 5,000 «μου- 
τζαχεντίν» μαζί με τις εφεδρείες τους, να μην παραδίνουν 
εύκολα. Γαντζωμένοι σαν στρείδια θα θελήσουν να μείνουν 
στην εξουσία. Εχουμε πολλή δουλειά, εμείς, όσοι θέλουμε 
όρθια την Ελλάδα, να βαδίσει στην πρόοδο. Και θέλουμε να 
υπηρετήσουμε την Ελλάδα- και όχι να μιμηθούμε τους ΠΑ- 
ΣΟΚους. Αυτό ας το καταλάβουν άπαντες στη Ν.Δ.



T ~ f  Λ /
/  /  ολιτικη

Μ

ΘΥΜΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ Ο Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Πέρασε ο εκβιασμός 
ίου «όλα ή τίποτα»

ε ενω τικό μανδύα 
εμφ αν ίσ τηκε ο Κ. 

Σημίτης, στους 
συνέδρους του 
ΠΑΣΟΚ μετά  την 
εκλογή του στη θέση 
του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ.

Ρεπορτάζ:
ΒΑΣ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ «θυμήθη
κε» την ενότητα, αφού είχε 
οτα χέρια του τη διαφορά των 
408 ψηφοδελτίων, αποκλει
στικό αποτέλεσμα του εκβια
στικού διλήμματος, που έθε
σε την πρώτη ημέρα. «Ή όλα 
ή τίποτα» με την έκφραση:«Ή 
με βγάζετε πρόεδρο ή πα
ραιτούμαι».

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ δεν
αποτελεί ήττα μόνο για τον 
Ακη Τσοχατζόπουλο, αλλά 
προσωπική ήττα του Κώστα 
Λαλιώτη, ο οποίος την τελευ
ταία μέρα του Συνεδρίου έρ ι
ξε το βάρος του υπέρ του 
Τσοχατζόπουλου. Το τελικό 
αποτέλεσμα απέδειξε ότι το 
«Ο θείο βρέφος» δεν ελέγχει 
όπως πριν 6 μήνες το ΠΑΣΟΚ.

Εγκαταλείποντας την αδι
αλλαξία και την άκαμπτη και 
εκβιαστική, όπως χαρακτηρί
στηκε από τους εσωκομματι
κούς του αντιπάλους στάση 
και συμπεριφορά του, αφού 
απειλούσε με παραίτηση και 
κυβερνητική κρίση, ζήτησε 
«συνεργασία» και «στήριξη» 
απ’ όλους. Ενώ απευθυνόμε
νος στον κύριο αντίπαλό του 
Α. Τσοχατζόπουλο, που εκ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΗΤΤΑ ΤΟΥ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗ 
ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

φράζει το μισό ΠΑΣΟΚ μίλησε 
για συμπόρευση και υπεσχέ- 
θη γενικά και αόριστα προς 
όλους «συλλογική λειτουρ
γία» του κόμματος, στην «κοι
νή προσπάθεια» για τη «νέα 
νίκη» όπως είπε.

Πύρρειος

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ μετά 
την «πύρρειο και οριακή νίκη» 
του εμφάνισε ένα άλλο πρό
σωπο στο Συνέδριο. Ηταν και 
ενδυματολογικά αλλαγμένος, 
όπως παρατήρησε ένας σύ
νεδρος, σχολιάζοντας ακόμη 
και την μπλε γραβάτα του, 
αντί της μαύρης, που φορού
σε μέχρι προχθές από την 
ημέρα που πέθανε ο Αν. Πα- 
πανδρέου.

ΩΣΤΟΣΟ οι αναφορέςς 
του Κ. Σημίτη στον Α. Παπαν- 
δρέου ήταν χθες πολλές. Και 
ήταν εμφανές ότι επεδίωκε 
συναισθηματική προσέγγιση,

Η νίκη Σημίτη 
δεν ήταν μόνο 
ήττα του 
Τσοχατζόπουλου 
αλλά και του 
Κώστα Λαλιώτη, 
ο οποίος μέχρι 
σήμερα 
εθεωρείτο ο 
«χειριστής» των 
εξελίξεων στο 
ΠΑΣΟΚ.

κάτι που δεν είχε κάνει τις 
προηγούμενες ημέρες αφού 
παρέμεινε σιωπηλός όταν τον 
αποδοκίμαζαν ακόμη και με 
το σύνθημα «Ανδρέα ζεις, 
εσύ μας οδηγείς».

Χθες ο νέος πρόεδρος 
του Κινήματος με έμφαση 
υπογράμμισε ότι μαζί με τον 
Α. Παπανδρέου ίδρυσαν το 
ΠΑΣΟΚ, κάτι που είχαν -όπως 
ανέφερε- σχεδιάσει χρόνια 
πριν κι εμμέσως πλην σαφώς 
χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη 
ως «συνέχεια στο έργο και 
στην προοπτική του δημι
ουργήματος του Α. Παπαν
δρέου».

«Ανταπόκριθήκαμε στο 
όραμα» είπε και σε μια εμφα
νή προσπάθειά του να καθη
συχάσει τους εσωκομματι
κούς του αντιπάλους επανέ
λαβε πολλές φορές τη λέξη 
«συλλογικότητα» που απέρ- 
ριπτε προχθές και κάλεσε σε 
συστράτευση, χωρίς διαχωρι-

στικες γραμμές.

Κινδυνολογία

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ δεν
απέφυγε χθες ούτε την κιν
δυνολογία, λέγοντας ότι:

«Οι πολιτικοί μας αντίπα
λοι δεν είναι εδώ. Είναι απέ
ναντι. Είναι η Δεξιά» και ζήτη
σε εγγυήσεις για «τη νέα πο
ρεία».

«Θα είμαι παρών στη με
γάλη προσπάθεια. Μαζί θα 
εγγυηθούμε τη νέα πορεία 
του ΠΑΣΟΚ», είπε, τονίζοντας 
ταυτόχρονα ότι οι προκλή
σεις απαιτούν ένα ενιαίο ΠΑ
ΣΟΚ.

Ακόμη επιχειρώντας τον 
εφησυχασμό των εσωκομμα
τικών αντιπάλων του δήλωσε 
ότι «δεν υπάρχουν νικητές και 
ηττημένοι, ότι είναι όλοι μαζί» 
και ζήτησε «να ξεχαστούν οι 
πίκρες» που δημιουργήθηκαν 
στο Συνέδριο και να μείνει 
«πίσω η πόλωση» που ο ίδιος 
είχε προκαλέσει.

Τέλος ο κ. Σημίτης είπε 
ότι νικητής είναι το ΠΑΣΟΚ, 
αναφέρθηκε στις «άψογες» 
όπως τις  χαρακτήρισε διαδι
κασίες και αναφερόμενος 
προφανώς στη διαβεβαίωση 
που είχε δώσει ο Α. Τσοχα- 
τζόπουλος ότι θα σεβαστεί 
και θα στηρίξει το όποιο απο
τέλεσμα, ανέφερε ότι από 
Δευτέρα (σήμερα) όλοι θα

Γιόρτασε με... πράσινες μπομπονιέρες
ΜΕΤΑ το τέλος της ομιλίας του ο 

Κώστας Σημίτης πήγε στο ιδιαίτερο γρα
φείο του στο ΟΑΚΑ και δέχθηκε συγχα
ρητήρια από βουλευτές, κομματικά στε
λέχη και απλούς πολίτες.

Μέσα στο γραφείο κυκλοφορού
σαν... μπομπονιέρες σε πράσινο χρώ
μα με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ, ουίσκι σε 
άφθονες ποσότητες, ενώ κάποιοι προ
γραμμάτιζαν και νυχτερινή έξοδο. Ο Κ. 
Σημίτης ασπάστηκε ιδιαιτέρως τον Χάρη 
Καστανίδη, τον Φ. Παπαδέλλη, τον Λ. 
Κανελλόπουλο, ενώ τα είπε για ώρα με 
τους Κ. Γείτονα, Α. Μπαλτά, Χρ. Σμυρ- 
λή, Σ. Σουμάκη, Γ. Πασχαλίδη κ.ά.

Σιγά ■ σιγά

ΗΤΑΝ οκτώ το βράδυ και ο διευθυ
ντής του γραφείου του υπουργού Τύπου 
Δημήτρη Ρέππα, ο Π. Αρφάνης, ήρθε 
και μας είπε εμπιστευτικά: «Μας κάλεσαν 
πριν από λίγο από το επιτελείο του Σημί-

Η κυρία Δάφνη Σημίτη με την κόρη της 
πανευτυχείς για την επιτυχία του συζύ
γου και πατέρα Κώστα Σημίτη.

τη και μας είπαν να μπούμε στην αίθουσα 
του συνεδρίου σιγά - σιγά και ενωτικά. Η
διαφορά είναι ασφαλής υπέρ του πρω
θυπουργού».

Μισή ώρα αργότερα, το αποτέλεσμα 
επιβεβαιωνόταν. Ο πρωθυπουργός πλη- 
ροφορήθηκε το αποτέλεσμα ευρισκόμε
νος στο σπίτι του στην οδό Αναγνωστο- 
πούλου και η άφιξή του προσδιορίστηκε 
για τις 9.

Ο Βέλτσος

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ που έφθασαν 
στην αίθουσα του συνεδρίου ήταν ο προ
σωπικός φίλος του Σημίτη, ο καθηγητής 
της Παντείου Γιώργος Βέλτσος. Οπως 
έλεγε, του έκανε εντύπωση η οροφή του 
σταδίου. Ο υφυπουργός Παιδείας Γιώρ
γος Πασχαλίδης αγκαλιάστηκε και φιλή
θηκε σταυρωτά με τον Χρήστο Βερελή: 
«Θα σας παρεξηγήσουν», τους είπε κά
ποιος. «Δεν πειράζει», απάντησε ο Πα
σχαλίδης. Δίπλα στην εξέδρα αγκαλιά
ζονταν ο υπεύθυνος Τύπου του πρωθυ
πουργού ΣΥΝ ΕΧΕΙ Α ΣΤΗ ΣΕΛ 62

στηρίζουμε τις αποφάσεις 
του Συνεδρίου.

Ο Ακης

ΑΠΟ την πλευρά του ο Α. 
Τσοχατζόπουλος ευχήθηκε 
στο νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 
επιτυχία για το ΠΑΣΟΚ και 
προσωπικά ευχαρίστησε 
όσους τον τίμησαν με την ψή
φο τους κι επανέλαβε ότι οι 
αποφάσεις του Συνεδρίου 
τον δεσμεύουν.

Ακολούθως μίλησε για

χειραφέτηση του ΠΑΣΟΚ, με
τά τον Ανδρέα Παπανδρέου
και μίλησε για το «πρώτο με
γάλο βήμα» που έγινε προς 
την κατεύθυνση αυτή.

Δήλωσε «παρών» στη με
γάλη προσπάθεια και μίλησε 
για την ανάγκη «να κτιστεί το 
ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος».

ΚΑΙ επεσήμανε: Στη βάση 
των συλλογικών αποφάσεων 
του Συνεδρίου πρέπει να εγ- 
γυηθεί το ΠΑΣΟΚ με το νέο 
τρόπο, τις  πρωτοβουλίες και 
με την εξειδίκευση της πολιτι
κής, την έξοδο από την κατά
σταση αυτή και σε οικονομικό 
και σε κοινωνικό και σε εθνικό 
επίπεδο.

Εκλογές βλέπουν οι ξένοι
ΜΕΤΑ τη νίκη Σημίτη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, εκλογές βλέπουν οι 
ξένοι να διεξάγονται σύντομα στη χώρα μας. Σύμφωνα, με το «Ασ. 
Πρες» η μικρή διαφορά των ψήφων που έδωσε τη νίκη στον Κ. 
Σημίτη εκτιμάται ότι θα τον αναγκάσει να προκηρύξει πρόωρες 
εκλογές για να εδραιώσει τη θέση του, αλλά και για να ελέγξει τις 
πιέσεις που πρόκειται να εξασκήσουν οι πιστοί της πολιτικής του 
Ανδρέα Παπανδρέου υπό τον Ακη Τσοχατζόπουλο.
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C
O ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Του ΑΓΓΕΛΟΥ 
ΜΠΡΑΤΑΚΟΥ 
βουλευτή Ν.Δ., Β' 
Αθηνών
π. υφυπουργού 
Εσωτερικών

Ν.Δ.: Η ελπίδα! 
ΠΑΣΟΚ: Το χάος...
ΤΟ 4ο ΣΥΝ ΕΔΡ ΙΟ  του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα από την 

τελική επιλογή του νέου προέδρου του, η οποία δεν 
ήταν δυνατόν να είναι γνωστή την ώρα που γραφό
ταν το άρθρο αυτό, κατέδειξε στο πανελλήνιο -κατά  
τον πλέον ωμό και απροκάλυπτο τρόπο- το χάος  
που μαστίζει και το κόμμα και την κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ.

ΚΑΙ ΟΧΙ μόνο αυτό. Αλλά και τη διάλυση και την παρά
λυση των πάντων, με τη δραματική ομολογία κορυ
φαίων και μη στελεχών 
του, που αναγκάστηκαν 
να πουν τα πράγματα με 
τό όνομά τους.

ΚΑΙ ΤΙ δεν ακούστηκε στο Συ
νέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ας 
σταχυολογήσουμε μερικά 
απ’ αυτά:
Φ Ο τι ο πρωθυπουργός 
είναι πολιτικός νάνος!
9  0τι εκβιάζει το κόμμα 
και τη χώρα με τα διλήμ
ματα που βάζει, σχετικά 
με την εκλογή του και στο 
θώκο του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ!
Φ Ο τι η οικονομία -διά  
στόματος του υπουργού 
Οικονομικών- βαδίζει σε 
τεντωμένο σχοινί κι ότι η χώρα βρίσκεται καταχρεω
μένη στο χείλος της καταστροφής!
Φ Οτι το ΠΑΣΟΚ ζητάει συγγνώμη - διά χειλέωνΑκη  
Τσοχατζόπουλου- για την 22χρονη υστέρηση της 
χώρας και για τα λάθη και τις παραλείψεις που 
έγιναν όλα αυτά τα χρόνια!
Φ Οτι δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική από την κυ
βέρνηση κι ότι το ΠΑΣΟΚ έπαψε, πλέον, να εκφράζει 
τα παραδοσιακά κοινωνικά στρώματα, που το έστει
λαν στην εξουσία!
Φ Οτι ίντριγκες, ομάδες, φατρίες, εξαπτέρυγα και 
κρατικοδίαιτοι καρεκλοκένταυροι του κρατισμού λυ
μαίνονται τα δημόσια ταμεία!
Φ Οτι το ΠΑΣΟΚ είναι αποκομμένο από την κοινωνία 
και ότι οι οργανώσεις του κλείνουν η μία μετά την 
άλλη!

ΑΥΤΟΣ ο εμετικός κομματικός και κυβερνητικός εσμός 
της αδιαφάνειας, της αναξιοπιστίας, της αφερεγγυ- 
ότητας, της οπισθοδρόμησης και του αναχρονι
σμού, αποτελεί πλέον -μετά απ’ όλα αυτά- πολιτική 
θρασύτητα το να θέλει την επιδοκιμασία του λαού 
για να κυβερνήσει τον τόπο.

ΚΡ ΙΝΟΝΤΑΣ και συγκρίνοντας τη Συνδιάσκεψη της Ν.Δ. 
και το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο κάθε πολίτης μπορεί 
αβίαστα να βγάλει τα συμπεράσματά του.

ΑΥΤΗ ακριβώς είναι τώρα και η μεγάλη ευθύνη της Ν.Δ. 
Γιατί αποτελεί τη μόνη εναλλακτική λύση, τη μόνη 
πραγματική ελπίδα, που είναι σε θέση με το κυβερ
νητικό πρόγραμμά της, να προσφέρει σωστή και 
υπεύθυνη κυβέρνηση. Δουλεύοντας γόνιμα για το 
μέλλον και το αύριο των Ελλήνων, του Ελληνισμού, 
της Ελλάδας.

Η ΔΗΜ ΙΟ ΥΡΓΙΚΗ  ήρεμη δύναμη και σιγουριά της Ν.Δ., 
είναι εθνική επιταγή και ανάγκη να σφυρηλατηθεί 
ακόμη περισσότερο με την καθολική ενότητα των 
στόχων και των στελεχών της, για να βγει ο τόπος 
από τη δίνη και το τέλμα του χάους και της ακυβερ
νησίας.

ΤΩΡΑ είναι η ώρα της υπεύθυνης Νέας Δημοκρατίας. Η  
ώρα της ελπίδας, της προοπτικής, της αναδημιουρ
γίας και της αναγέννησης της Νέας Ελλάδας, με τη 
νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας!

πλήρης
διχοτόμηση του 

ΠΑΣΟΚ διεφάνη από 
τις  πρώτες αντιδράσεις 
των συνέδρων, αμέσως 
μετά τη γνωστοποίηση 
του οριακού 
αποτελέσματος, που 
ανέδειξε πρόεδρο τον 
Κ. Σημίτη. Υπουργοί, 
βουλευτές και 
εξωκοινοβουλευτικά 
στελέχη πίσω από τις  
τυπ ικές δηλώσεις τους 
περί ενότητας και τα 
συγχαρητήρια στο 
νικητή, δεν έκρυβαν τα 
αισθήματα σκληρής 
αντιπαλότητας -μέχρ ι 
μ ίσους...- που 
καθιστούν πλέον 
αγεφύρωτο το 
εσωκομματικό χάσμα.
ΔΕΝ ΕΛΕΙΨΑΝ μάλιστα 

και οι πρώτες ευθείες συ
γκρούσεις ενώπιον της τηλε
οπτικής κάμερας, όπως συνέ
βη, με τον βουλευτή Εύβοιας 
και και ακραιφνή «Σημιτικό» 
Βασ. Κεδίκογλου, ο οποίος 
δήλωσε ότι μετά τη νίκη του 
κ. Σημίτη «αναμένει παραιτή
σεις υπουργών με πρώτη του 
κ. Τσοχατζόπουλου και δεύ
τερη του κ. Αρσένηί...» Η δή
λωση Κεδίκογλου ξεσήκωσε 
θύελλα αντιδράσεων. Ετσι το 
επιτελείο Σημίτη έσπευσε 
εναγωνίως να δηλώσει ότι οι 
απόψεις Κεδίκογλου δεν υιο
θετούνται από τον πρωθυ
πουργό.

Ο Κ. Κουλούρης αντεπε- 
τέθη και απείλησε ότι «οι ρε
βανσισμοί οδηγούν σε αυτο
κτονίες!..». Ενώ οι κ.κ. Αρσέ- 
νης και Λαλιώτης με δηλώ
σεις τους άφησαν σαφώς να 
εννοηθεί ότι ούτε κατά διά
νοια υπάρχει περίπτωση πα
ραίτησής τους...

Αναλυτικά, δήλωσαν:

Β. Κεδίκογλου:

«ΕΙΝΑΙ μια εκλογή που 
αποφάσισε το  Συνέδριο κι 
αυτή συμβαδίζει με τις επιτα
γές της κοινωνίας. Αναμένω 
παραιτήσεις υπουργών οι 
οποίες είναι επιβεβλημένες 
μετά τις τοποθετήσεις στο 
Συνέδριο».

Κων. Σκανδαλίδης:

«ΤΟ ΠΑΣΟΚ θα προχωρή
σει ενωμένο. Αυτό επιβεβαίω
σε και η βάση. Το Συνέδριο 
ήταν αξιόπιστο και δημοκρα
τικό. Αξιος πρόεδρος είναι ο 
Κώστας Σημίτης, άξιος δεύ

τερος ο Ακης Τσοχατζόπου- 
λος. Τώρα όλοι μαζί θα δου
λέψουμε για την Ελλάδα».

Γ. Αρσένης:
«ΑΠΕΡΙΣΠΑΣΤΟΙ να αφο- 

σιωθούμε στο έργο της κυ
βέρνησης για να κερδίσουμε 
τις εκλογές του 1997. Συγχαί
ρω τον Κ. Σημίτη, αλλά και 
τον Α. Τσοχατζόπουλο...».

Δττ. Κακλαμάνης:
«ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ τον 

Κ. Σημίτη ώστε να ανταποκρι- 
θεί στο έργο του, Ο τόπος 
χρειάζεται ενότητα και ομο
ψυχία κάτω απ’ αυτές τις κρί
σιμες ώρες...».

Κ. Κουλούρης:
«ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑ τον 

Κ. Σημίτη, αλλά θα τον στηρί
ξω. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει 
ο κ. Κεδίκογλου. Οι ρεβανσι
σμοί οδηγούν σε αυτοκτονί
ες...».

Ευ. Βενιζέλος:
«ΠΡΕΠΕΙ να υπάρξει πο

λιτική σταθερότητα και αί
σθημα ευθύνης για τον τό
πο».

Α. Πεπονής:

«ΤΟ ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα 
βαθύτατα ενωμένο...».

I. Σκουλαρίκης:

«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ καμιά 
αντιπολίτευση μετά την εκλο
γή. Θα είμαστε όλοι ενωμέ
νοι».

X. Μαγκούφης:

«ΧΘΕΣ (σ.σ. προχθές) το 
βράδυ ο Κ. Σημίτης είχε την 
ευκαιρία να γίνει μεγάλος 
εθνικός ηγέτης, αλλά την 
έχασε. Η ενότητα είναι ανά
γκη για το λαό και την πατρί
δα».

Κ. Λαλιώτης:

«Ο Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ είναι άξι
ος πολιτικός ηγέτης. Οφεί
λουμε όλοι να τον βοηθήσου
με».

Χειροκρο
τήματα αλλά 
και προβλημα
τισμός στους 
συνέδρους 
μετά το 
αποτέλεσμα 
της
ψηφοφορίας.

Γρ. Νιώτης:

«ΤΟ 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ του
ΠΑΣΟΚ έληξε με δημοκρατι
κές διαδικασίες. Δεν έχουμε 
να φοβηθούμε τίποτα. Το ΠΑ
ΣΟΚ είναι ένα δημοκρατικό 
κόμμα που εκφράστηκε με τις 
αποφάσεις του Συνεδρίου. 
Συγχαρητήρια στον Κ. Σημί
τη και στον Α. Τσοχατζόπου
λο. Για μας έχει ιδιαίτερη ση
μασία ότι το ΠΑΣΟΚ παραμέ
νει προσηλωμένο στις δημο
κρατικές διαδικασίες».

Μιλτ. Παπαϊωάννου:

«ΠΑΝΩ απ’ όλα είναι μια 
νίκη της δημοκρατίας. Το ΠΑ
ΣΟΚ άνοιξε το δρόμο για τη 
νέα 20ετία. Ολοι μαζί θα προ
χωρήσουμε».

Π. Οικονόμου:
«ΕΙΝΑΙ μια νίκη του κ. Ση

μίτη, νίκη του ΠΑΣΟΚ. Επιβε
βαιώθηκε ότι μπορούμε να 
προχωρήσουμε μπροστά με 
δημοκρατικές διαδικασίες. 
Είναι απόφαση του Συνεδρί
ου που πρέπει να γίνει απόλυ
τα σεβαστή είτε στηρίξαμε εί
τε όχι τον κ. Σημίτη».

Στέφ. Μάνικάς:
«ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ήταν 

αναμενόμενο. Δημοκρατικό. 
Το περίμενε η κοινωνία και το 
ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε τη λαϊκή 
απαίτηση. Τώρα η αντιπαρά
θεση τελείωσε. Ολοι θα συνε- 
χίσουμε για τη νέα νίκη. Πρέ
πει όμως να φερθούμε φρόνι
μα και οι θερμοκέφαλοι να 
υποστείλουν τις  σημαίες».

Δ. Ρέππας:
«ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ το

αγκαλιάζουν όλοι οι Ελληνες. 
Παραμένουμε διαφορετικοί 
σε πολλά, αλλά ισότιμοι σε 
όλα».

Πίκρα για την ήττα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 συνεργάτες του Ακη Τσοχατζόπου
λου που συγκεντρώθηκαν από νωρίς το απόγευμα στο 
γραφείο του στην οδό Μητροπόλεως 57 δέχτηκαν με 
εμφανή στενοχώρια την ήττα του Ακη Τσοχατζόπουλου. 
Πάντως, αυτή τη φορά ήταν αρκετά συγκροτημένοι από 
την αρχή. Ισως τα μηνύματα που πήραν από την Αθήνα 
να ήταν απαισιόδοξα.

«Δεν του έκαναν το δώρο της προεδρίας για την 
ονομαστική του εορτή (των Αγίων Αποστόλων χθες)», 
είπε ένας από τους συνεργάτες του Ακη. Και οι άλλοι 
συμφώνησαν και έσκυψαν τα κεφάλια. Κάποιοι τα έριξαν 
στον Κώστα Σημίτη, αλλά οι περισσότεροι αποχώρησαν 
ήσυχα. Σε λιγότερο από μισή ώρα από την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος έσβησαν τα φώτα και οι συνεργάτες 
του Ακη Τσοχατζόπουλου έκλεισαν το γραφείο. Β. ΚΟΝ.
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Δ ύο στρατόπεδα συγκρούοντο ανοιχτά χθες 
στους διαδρόμους και τους κήπους του 

Ολυμπιακού σταδίου. Λίστες κυκλοφορούσαν απ’ 
όλες τις πλευρές και απ’ όλες τις τάσεις. Και 
υποσχέσεις, πολλές υποσχέσεις σε συνέδρους, 
συγγενείς και... φίλους συνέδρων, προκειμένου 
να εξασφαλιστούν οι πολυπόθητες ψήφοι. 
Καταγγέλθηκαν ακόμα και εκβιασμοί... Τα 
επιτελεία των δύο μονομάχων σε πλήρη 
ανάπτυξη.

Ρεπορτάζ:
X. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ άρχισε 
καθυστερημένα γιατί στις μι- 
σές κάλπες δεν υπήρχαν 
«ψηφοδέλτια», κάποιες δεν 
είχαν κλειδαριές και κάπου 
δεν είχαν πάει καν τα  μέλη 
της εφορευτικής επιτροπής. 
Ποιος άλλωστε είχε χρόνο ν’ 
ασχοληθεί με τέτοια θέματα; 
Επρεπε να «καταστρωθούν» 
οι λίστες για την Κ.Ε. και να 
«μιληθούν» οι αναποφάσι
στοι. Ενταση και υψηλοί τό 
νοι παντού. Κάποιοι σύνε
δροι δήλωναν ευθέως ότι αν 
βγει ο Ακης, θα φύγουν από 
το ΠΑΣΟΚ, κάποιοι άλλοι ότι 
θα φύγουν αν βγει ο Σημίτης. 
Επιτελείς του Σημίτη μιλού
σαν για «συνέδρους που τάι- 
ζε μέχρι χθες ο μηχανισμός 
Ακη και που αποτελούν το 
σκληρό πυρήνα εκείνων που 
υποβάθμισαν το συνέδριο». 
Από την άλλη πλευρά καταγ
γέλλονταν ψηφοθηρία, ρου- 
σφέτια, διορισμοί τ ις  τελευ
ταίες ημέρες...

Και επιχορηγήσεις

ΕΤΣΙ, ακούσαμε ότι τα τε 
λευταία 24ωρα υπογράφη- 
σαν μεταθέσεις καθηγητών 
σε ελληνικά σχολεία του εξω
τερικού (σύνεδροι ή συγγε
νείς συνέδρων), ότι τοποθε
τήθηκαν σύμβουλοι στον «Α
στέρα», τον «Φοίνικα», στην 
«Εθνική Στεγαστική». Αλή
θεια ή φήμες για δημιουργία 
κλίματος; Ακούστηκαν όμως 
και παροχές προσυνεδρια
κές, π.χ. δύο κοινοτάρχες 
στις Κυκλάδες πήραν από 30 
εκατ. «έκτακτη» επιχορήγη
ση. Κυβερνητικό στέλεχος 
κατήγγειλε ότι στα Δωδεκά
νησα «έκλεισε» η θέση του 
έπαρχου στο όνομα του Γ. 
Αλαχούζου, ο οποίος και 
«μετετράπη» -όπως λέγετα ι- 
σε φανατικό Σημιτικό.

Από την πλευρά των Σημι
τικών, όταν ρωτήθηκαν γ ι’ 
αυτές τις  καταγγελίες, η 
αντίδραση ήταν έντονη.

«Η δική μας κουλτούρα 
δεν επιτρέπει τέτο ιες αθλιό
τητες». «Ούτε στις αλβανικές 
εκλογές δεν συνέβησαν αυ

τά», σχολίαζαν οι πιο... ρεαλι
στές.

Οι λίστες

ΕΚΕΙ όμως που τα  γεγο
νότα ξεπέρασαν κάθε φαντα
σία, ήταν οι λίστες. Λίστες 
Τσοχατζοπουλικών, λίστες 
Σημιτικών, λίστες συνεταιρι
στών, λίστες μεικτές Ακη- 
Αρσένη ή Ακη-προεδρικών, 
ακόμα και λίστες «μαϊμού
δες» που ήρθαν να επιτεί
νουν τη σύγχυση. Λίστες που 
κυκλοφόρησαν προχθές 
βράδυ και άλλαζαν ανάλογα

με τις  τελευταίες τοποθετή
σεις και λίστες που κανείς 
δεν ήξερε από πού προέρχο
νταν.

Ας σημειωθεί ότι στην αρ
χική «σκληρή» λίστα Σημίτη 
υπήρχε το όνομα του Κ. Λα- 
λιώτη, αλλά αφαιρέθηκε με
τά  την τοποθέτησή του...

Με το  βλέμμα 
στην Κ.Ε.

Η ΣΥΓΧΥΣΗ εντάθηκε πε

ρισσότερο καθώς οι σύνε- 
δροι-ψηφοφόροι αν και δα
σκαλεμένοι δεν μπορούσαν 
να καταλάβουν γιατί κυκλο
φορούσαν πολλές λίστες 
από τον Τσοχατζόπουλο και 
πολλές και διαφορετικές από 
τον Σημίτη. Οι δύο μονομά
χοι ας σημειωθεί λειτουργού
σαν βάσει σχεδίου προκειμέ
νου με το υπάρχον σύστημα 
να εξασφαλίσουν την πλειο- 
ψηφία στην Κ.Ε. Και οι δύο

στις λίστες είχαν 20 περίπου 
βασικά και σταθερά ονόματα 
και από κει και πέρα υπήρχαν 
λίστες «μεικτές». Οι Σημιτικοί 
κυκλοφόρησαν λίστες κατά 
περιφέρεια και οι του κ. Τσο- 
χατζόπουλου λίστες κατά 
ομάδες (συνδικαλιστών, συ
νεταιριστών κ.λπ.).

Στη «σκληρή» λίστα Σημί
τη διαβάσαμε μεταξύ των άλ
λων τα ονόματα των Ν. Αλευ
ρά, Γιατρά, Κανελλόπου- 
λου, Κατσανέβα, Κεδίκο- 
γλου, Κοτσώνη, Μανίκα, Νε- 
ονάκη, Νικολάου, Πάγκα
λου, Παπαδέλη, Πανταγιά, 
Παπαζώη, Παπανδρέου και 
βεβαίως οι Γ. Παπαντωνίου, 
Ρέππας, Τζουμάκας, Τσου- 
κάτος...

Τα ονόματα

ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ αυτή δεν 
υπήρχε ούτε ο Κ. Λαλιώτης 
ούτε ο Κ. Σκανδαλίδης, ονό
ματα που υπήρχαν στην πρώ

τη λίστα Σημίτη που κυκλο
φόρησε.

Το όνομα του Κ. Σκανδα- 
λίδη υπήρχε πάντως στη λί
στα που κυκλοφόρησε ο 
υπουργός Παιδείας Γ. Πα
πανδρέου μαζί με τα  ονόμα
τα των κ. Μανίκα, Ζακολί- 
κου, Παλαιοθόδωρου, Πε- 
τσάλνικου κ.ά.

Η σκληρή λίστα Τσοχα- 
τζόπουλου περιελάμβανε 
«προεδρικούς» και «Αρσενι
κούς», μεταξύ των οποίων οι 
Ν. Αθανασάκης, Ανωμερί- 
της, Αρσένης, Βασιλακά- 
κης, Δασκαλάκης, Κακλα- 
μάνης, Κουλούρης, Λαλιώ
της, Λιάνης, Λιβάνης, Μπέ
ης, Παπούλιας, Παπουτσής, 
Πιπεργιάς, Σουλαδάκης, 
Σπάθης, Τσούρας κ.ά.

Στη λίστα των συνεταιρι
στών διαβάσαμε τα ονόματα 
των κ. Αργύρη, Γαβαλά, 
Δρυ, Δριβέλεγκα, Μαρκού
λη, Σεΐτανίδη, Στολίδη (άλλο 
ρεπορτάζ στις σελ. 10-11).

Η ψηφοφορία

ΤΟΣΟ ο κ. Σημίτης όσο 
και ο κ. Τσοχατζόπουλος
προσήλθαν νωρίς χθες να 
ψηφίσουν, κάνοντας πρώτα 
μια προεκλογική - ψηφοθηρι
κή βόλτα στο προαύλιο του 
σταδίου.

Λίγο αργότερα κι ενώ συ
νεχιζόταν η ψηφοφορία, ο Α. 
Τσοχατζόπουλος μιλώντας 
στον Θ. Ρουσσόπουλο, άφη
σε να εννοηθεί ότι αν δεν 
εκλεγεί θα παραιτηθεί από το 
υπουργικό συμβούλιο, μένο
ντας απλό μέλος της Κ.Ε.

Στην ίδια εκπομπή ο Θ. 
Πάγκαλος μίλησε για «ΠΑ
ΣΟΚ Ακη με αποκλεισμούς, 
φράξιες, προπηλακισμούς 
και ανθρώπους σαν κι αυ
τούς που εκδηλώθηκαν στο 
συνέδριο».

Η τελευταία κάλπη, η 29η 
(ήταν 30), έκλεισε στις 7.30 
περίπου αντί στις 4.00 όπως 
αρχικά είχε ανακοινωθεί. Οι 
κ. Δασκαλάκης και Αθανα
σάκης ενημέρωσαν τους δη
μοσιογράφους, λέγοντας ότι 
και οι 30 κάλπες θα μεταφερ
θούν σε ειδικά διαμορφωμέ
νο χώρο και στην καταμέτρη
ση θα μετέχουν μέλη της επι
τροπής δεοντολογίας της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επι
τροπής. Χαρακτηριστικό του 
κλίματος είναι ότι για κάθε 
κάλπη ορίστηκαν ένας του 
κλίματος Σημίτη και ένας του 
κλίματος Τσοχατζόπουλου. 
«Ορίστηκαν κυανόκρανοι», 
είπε χαρακτηριστικά δημοσι
ογράφος μόλις εδόθη η πλη
ροφορία.

«Μοίρασαν» την Κεντρική Επιτροπή
ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ πρωινές ώρες με κα

ταμετρημένο το 50 περίπου τοις εκατό 
των ψηφοδελτίων για την εκλογή των 
μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής, 
οι συσχετισμοί ήταν ασαφείς.

Αυτοί που προηγούντο ήταν μοιρα
σμένοι και στις δύο τάσεις, γεγονός 
που αποδείκνυε ότι «λειτούργησαν» οι 
λίστες. Στο 50% της διαλογής εμφάνιζε 
ένα μικρό προβάδισμα ο κ. Σημίτης, 
χωρίς αυτό να μπορούσε να χαρακτη
ριστεί ως καθοριστικό, γιατί οι διαφο
ρές ήταν ελάχιστες και ένα «δυνατό 
μπλοκ» τσοχατζοπουλικών στελεχών 
παρέμενε σταθερό στην πρώτη 20άδα.

Σε όλες τις καταμετρήσεις σταθερά 
πρώτος ήταν ο Κ. Λαλιώτης και ακο
λουθούσαν οι Γ. Παπανδρέου, Κ. 
Σκανδαλίδης Απ. Κακλαμάνης, η Β. 
Παπανδρέου, οι Γερ. Αρσένης, X. Πα
πουτσής, Μ. Παπαϊωάννου, Π. Αυγε
ρινός, Μιχ. Χαραλαμπίδης, Αντ. Κο- 
τσακάς, Γ. Παναγιωτακόπουλος, Χα- 
ραλαμπόπουλος, Βενιζέλος, Γιαννό- 
πουλος, Μάνικάς. Στην 17η θέση ο κ. 
Πάγκαλος και ακολουθούν Α. Κανελ- 
λόπουλος, Γ. Δασκαλάκης, X. Καστα- 
νίδης, Λάμπρου, Κατσιμπάρδης, Πε- 
πονής, Τζουμάκας, Σουλαδάκης, 
Φούρας.

Στην 31η θέση ο κ. Ρέππας, στην 
34η ο κ. Παπαδόπουλος, στην 46η ο κ. 
Κατσκράρσς, ακολουθούν Πασχαλί- 
δης, Βασιλακάκης, Ροκόφυλλος, Λι- 
βάνης. Στην 57η θέση ο κ. Κατσανέ- 
βας, ακολουθεί ο Θανάσης Τσούρας.

Οι υποψήφιοι για την Κ.Ε. ήταν 581, 
εκλέγονται 150 τακτικά μέλη και 30 
αναπληρωματικά. Ο έλεγχος της Κ.Ε. 
είναι πρόκριμα για την εκλογή των με
λών του Ε.Γ. και του γραμματέα της 
Κ.Ε.

0  ΛΑΛΙΩΤΗΣ 
ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ

Αν ο Κ. Σημίτης ελέγξει τη νέα Κ.Ε., 
τότε σημαίνει ότι έχει ουσιαστικά κερ
δίσει το ΠΑΣΟΚ, αφού θα έχει τον από
λυτο κομματικό έλεγχο. Σε αντίθετη πε
ρίπτωση, ο πρωθυπουργός θ’ αντιμε
τωπίσει προβλήματα διότι η κομματική 
οργάνωση θα έχει περάσει στα χέρια 
των εσωκομματικών του αντιπάλων, γε
γονός που θα σημάνει έντονη εσωκομ
ματική αντιπολίτευση.

Κατά σειρά στην Κ.Ε. εκλέγονται:
Λαλιώτης Κ. 896 , Σκανδαλίδης Κ. 

818, Παπανδρέου Γ. 786, Κακλαμάνης 
Απ. 722, Παπανδρέου Βάσω 711, Πα
πουτσής Χρ. 705, Αρσένης Γερ. 696, 
Παπαϊωάννου Μ. 675, Αυγερινός Παρ. 
672, Χαραλαμπίδης Μ. 665, Κοτσακάς 
Αντ. 636, Παναγιωτακόπουλος Γ. 624, 
Χαραλαμπόπουλος Ιω. 623, Βενιζέλος 
Ευάγ. 622, Γιαννόπουλος Ευάγ. 621, 
Μανίκας Στ. 618, Πάγκαλος Θ. 585, 
Κανελλόπουλος Λ. 571, Δασκαλάκης Γ. 
553, Καστανίδης Χαρ. 545, Καρχιμάκης 
Μιχ. 543, Λάμπρου Π. 528, Κατσιμπάρ- 
δης Γ. 524, Πεπονής Αν. 523, Γείτονας 
Κων. 517, Τζουμάκας Στ. 511, Σουλα
δάκης I. 504, Φούρας Ανδρ. 500, Νεο- 
νάκης Μιχ. 497, Αλευράς Αθ. 496, Πρω- 
τόπαπας Χρ. 494, Μαλέσιος Ευάγ. 487, 
Τσουκάτος Θ. 486, Παπαγεωργίου Θ. 
482, Ρέππας Δημ. 481, Παππάς Τ. 477, 
Δασκαλάκης Μαν. 474, Παπαδόπουλος 
Αλ. 474, Γιατράς Σπ. 473, Δρυς Γ. 472, 
Αντωνίου Τόνια 470, Αποστολίδης Λ. 
467, Μπένος Στ. 463, Οικονόμου Παντ. 
462, Διαμαντοπούλου Αννα 457, Αγρα

φιώτης Γ. 457, Παπαντωνίου Γ. 451, 
Μαντέλης Αναστ. 443, Βαλυράκης Ιωσ. 
433, Κουτσούκος I. 428, Ανωμερίτης Γ. 
412, Νικολάου Γ. 411, Κατσιφάρας Γ. 
409, Πασχαλίδης Γ. 408, Βασιλακάκης 
Β. 406, Ροκόφυλλος Χρ. 399, Λιβάνης 
Αντ. 395, Παπαδέλης Φρ. 394, Κουσέ- 
λας Δ. 392, Σμυρλής - Λιακατάς Χρ. 
389, Γάίτανίδης Δ. 388, Χαραλάμπους 
I. 388, Κατσανέβας Θ. 385, Θωμάς Γ. 
385, Τσούρας Αθ. 382, Θάνος Δημ. 
380, Αργύρης Βαγγ. 378, Σφυρίου 
Κοσμ. 373, Τσακλίδης I. 367, Σταυρα- 
κάκης Μ. 365, Βερέλης Χρ. 361, Αθανα
σάκης Ν. 359, Πετσάλνικος Φίλ. 353, 
Αδαμόπουλος Γ. 353, Σπυρόπουλος 
Ροβ. 349, Παπούλιας Κάρ. 349, Νιώτης 
Γρ. 348, Θωμά Μαρία 346, Παπαδήμας 
Λάμπ. 342, Μπαλτάς Αλέξ. 338, Κρεμα- 
στινός Δημ. 337, Μαγκριώτης Ιω. 337, 
Γρίβας Γ. 336, Καλογερόπουλος Διον. 
334, Σαλαγιάννης Νικ. 333, Ζαμπουνί- 
δης Νικ. 331, Γερανίδης Βασ. 328, Βλα- 
χόπουλος Ηλ. 328, Μπάκουλης Νικ. 
327, Πολυζωγόπουλος Χρ. 324, Τσιό- 
κας Θεοχ. 322, Σακελλίων Γ. 321, Σω- 
τηρλήςΔημ. 320, Νούσιος Β. 318, Τόγι- 
ας Βασ. 318, Κουλούρης Κ. 316, Κολιο- 
πάνος Θεόδ. 314, Τζιόλας Λευτ. 314, 
Βουνάτσος Δ. 312, Σουμάκης Στ. 312, 
Αγγέλου Λάζ. 312, Σηφουνάκης Νικ. 
310, Κοντόπουλος Ηλ. 308, Λωτίδης 
Λάζ. 308, Μαδέμλης Νικ. 303, Σμπώκος 
Ιω. 302, Ανδριγιαννάκης Μιχ. 300, Λου- 
κάκης Μαν. 299, Κατσέλη Νόρα 298, 
Ζήση Ροδούλα 298, Αρσένη Μαρία 297, 
Λιακόπουλος Χρ. 293, Χατζημιχάλης 
Φωτ. 292, Βασιλακόπουλος Γ. 292, Πα
παγεωργίου Θαν. 290, Κατσαντώνης 
Δημ. 288, Κόκκας Βασ. 288, Τζανακά- 
κης Γ. 286, Χυτήρης Τηλ. 285, Τσουκά- 
του Πόπη 285.
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Ακόυσες 
τα νέα, 
Ανδρέα;
ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ (στο Συνέδριο του 

ΠΑΣΟΚ) ο γιος δεν ρώτησε τον 
πατέρα του αν... άκουσε τα νέα. 
Τα νέα, που λένε ότι το κόμμα που 
ίδρυσε εκείνος, ο Μεγάλος, και 
την πορεία του οποίου παρομοία
σαν με «πολιτικό θαύμα», σπαράσ- 
σεται και βρίσκεται ένα βήμα πριν 

από τη διάλυση του εις τα εξ ων έχει 
συντεθεί. Οτι το κόμμα που ίδρυσε εκεί
νος και για το οποίο είχε πει ότι ούτε 
κληρονομείται, ούτε τεμαχίζεται, ούτε 
τιμαριοποιείται, είναι —ό,τι κι αν συμβεί 
από δω και μπρος- τουλάχιστον δύο 
κόμματα και ότι οι επίγονοί του άρχι
σαν, ήδη, να διαμοιράζουν τα (πολιτι
κά) ιμάτιά του πριν καλά καλά κρυώσει 
το σώμα του;

ΤΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙ; Οτι το συνέδριο που 
έστησαν άρον άρον οι επίγονοί του και 
οι προσωπικές τους αντιθέσεις, τις 

οποίες πα-

6 Σπρώχνουν’ 
ίο  κόμμα σου 
στην πιο βαθιά 
ίου κρίση 9

ρακολού- 
θησε άφω
νος σύ- 
μπας ο ελ
ληνικός 
λαός, ορο
θετούν τη 

μετά-ΠΑΣΟΚ εποχή; Ή, ότι η αμοιβαία 
απόρριψη (με καθόλου ανεκτή επιχει
ρηματολογία) της προσωπικότητας και 
της πολιτικής παρουσίας των εσωκομ
ματικών αντιπάλων καταδεικνύει την 
ουσιαστική αδυναμία του σημερινού 
ΠΑΣΟΚ να ανταποκριθεί στις μεγάλες 
προκλήσεις των καιρών;

ΑΚΟΥΣΕΣ τα νέα, Ανδρέα; Ενας «πολιτι
κός νάνος» και ένας που δεν έκανε σε 
όλη την πολιτική του διαδρομή τίποτ’ 
άλλο, «παρά να γελοιοποιεί τις συλλο
γικές διαδικασίες» ερίζουν για τις δύο 
κορυφαίες θέσεις στο κόμμα και στην 
κυβέρνηση. Και σπρώχνουν το κόμμα 
σου στην πιο βαθιά κρίση από την 
ίδρυσή του και τη χώρα στα πιο επικίν
δυνα αδιέξοδα. Αλληλοαμφισβητούμε- 
νοι, αλληλομισούμενοι και σπαρασσό- 
μενοι το μόνο που κάνουν είναι να δη
λώνουν με τη στάση τους «αποθανέτω 
η ψυχή μας μετά των αλλοφύλων».

ΜΟΝΟ που καβγάς τους δεν αποτελεί, 
δεν μπορεί να είναι υπόθεση των δύο. 
Γιατί συμβαίνει το ΠΑΣΟΚ να κρατάει 
τις τύχες του τόπου. Συμβαίνει ως κυ
βέρνηση να πρέπει να διαχειριστεί την 
οικονομική κρίση και την κρίση στις 
σχέσεις μας με την Τουρκία. Συμβαίνει 
ότι το ΠΑΣΟΚ, ως κυβέρνηση, πρέπει 
να αναβαθμίσει το ρόλο της χώρας μας 
στην ευρύτερη περιοχή και να βελτιώ
σει την εικόνα της στους διεθνείς ορ
γανισμούς που συμμετέχει. Ποιος θα 
τα κάνει όλα αυτά; Αυτοί που οι μισοί 
λένε τους άλλους μισούς ανίκανους και 
νάνους; Με ποιο πολιτικό ανάστημα 
μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα, 
την κυβέρνηση οπουδήποτε;

ΓΙ’ ΑΥΤΟ, Ανδρέα, όσο πιο γρήγορα φύ
γουν, όσο πιο γρήγορα δώσουν το λό
γο στο λαό, όσο πιο γρήγορα μιλήσουν 
οι κάλπες, τόσο περισσότερα θα σώ- 
σούμε από την Ελλάδα, που κάποιοι 
βάλθηκαν να βουλιάξουν. Ξέρεις εσύ!
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Γιαννόπουλος μαινόμενος (1)
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γιαννόπουλος φρό

ντισε να εκραγεί κατά Λαλιώτη και Κα- 
κλαμάνη, πριν ανακοινωθεί το  αποτέλε
σμα της ψηφοφορίας:

Καταγγέλλω τον Λαλιώτη. Μας κρά
τησε μιάμιση ώρα με τ ις  αμπελοφιλο
σοφ ίες του. Σε κάθε φάση του δημόσι
ου βίου και του ΠΑΣΟΚ, τα  τελευτα ία 22

χρόνια, ήταν παρών. Και ήρθε να μας 
πει τ ις  αμπελοφιλοσοφίες του.

Και ο Κακλαμάνης. Εκανε μια πα
ρέμβαση, η οποία ήταν απαράδεκτη. Ως 
πρόεδρος της Βουλής έπρεπε να κρατή
σει τη θέση του, τ ις  αποστάσεις του και 
την ψυχραιμία του...Μ.Κ.

Γιαννόπουλος μαινόμενος (2)
ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ
συνάντηση είχαν χθες 
το  πρωί ο Ευάγγελος 
Γ ιαννόπουλος και ο 
Κώστας Λαλιώτης, την
ώρα που ο πρώτος 
έμπαινε στο αυτοκίνητο 
για να αναχωρήσει. 
Μόλις τον είδε ο

Βαγγέλης ξεσπάθωσε:
-  Κωστάκη, δεν μας τα 
λες καλά. Τη μια πας 
από εδώ, την άλλη από 
εκεί, του είπε.
-  Πρόεδρε, του είπε 
χαμογελώντας ο 
Λαλιώτης, ξέρεις πόσο 
σε αγαπώ. Ξέρεις

επίσης πως με 
κατηγορούν και οι από 
εκεί και οι από εδώ.
-  Ασ’ τα  αυτά Κώστα, 
απάντησε ο
Γ ιαννόπουλος, για να 
αποκριθεί στο τέλος ο 
Λαλιώτης:
-  Πρόεδρε, έχω στην

Ενωμένοι στην... ατυχία
ΟΙ «ΑΤΥΧΙΕΣ» των δύο μονομάχων του ΠΑΣΟΚ:
0 κ. Αθανάσιος-Απόστολος Τσοχατζόπουλος στις 18 Ια

νουάριου (του Αγίου Αθανασίου) έχασε την ψηφοφορία για 
την πρωθυπουργία στην Κ.Ο. και χθες, 30 Ιουνίου (των Αγίων 
Αποστόλων), έχασε την ψηφοφορία για την προεδρία του 
ΠΑΣΟΚ στο Δ' Συνέδριο.

Οσο για τον κ. Κώστα Σημίτη, μπορεί μεν να κέρδισε χθες, 
αλλά... τώρα αρχίζουν τα δύσκολα: Δέκα από τα συνολικώς 
τριάντα εννέα μέλη του υπουργικού συμβουλίου -δηλαδή ένας 
στους τέσσερις υπουργούς και υφυπουργούς του- έχουν δη
μοσίως ανπταχθεί (είτε στο Δ' Συνέδριο είτε προηγουμένως) 
στην πλατφόρμα του. Πρόκειται για τους: Α. Τσοχατζόπουλο 
(υπουργό Δημ. Διοίκησης), Γ. Μωραΐτη (υφυπουργό Δημ 
Διοίκησης), Γερ. Αρσένη (υπουργό Αμυνας), Ν. Κουρή (υφυ 
πουργό Αμυνας), Μ. Μπεντενιώτη (υφυπουργό Εθν. Οικονο· 
μίας), Γ. Ανωμερίτη (υφυπουργό Οικονομικών), Α. Πεπονή 
(υπουργό Υγείας), Β. Βενιζέλο (υπουργό Δικαιοσύνης), Κ, 
Λαλιώτη υπουργό ΠΕΧΩΔΕ) και Γ. Δασκαλάκη (υφυπουργό 
Μεταφορών). ΛΟΣ

τσαντα μου μια κόκκινη 
κάρτα. Να δούμε αν θα 
μου τη δείξεις τη 
Δευτέρα. Μ.Κ.
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Σε διάταξη μάχης...
ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ προβλέψεις για το αποτέλεσμα προσερ- 

χόμενος να ψηφίσει ο Ακης Τσοχατζόπουλος. Δήλωσε: 
«Οι προβλέψεις δεν έχουν κανένα νόημα αυτή τη 

στιγμή. Ηταν ένα συνέδριο μεγαλειώδες. Ακούστηκαν 
απόψεις, συγκρούστηκαν οι διαφορετικές τάσεις. Αυτό 
που έχει σημασία είναι ένα: Οτι το ΠΑΣΟΚ από αύριο θα 
βρεθεί σε διάταξη μάχης».

Οχι από αύριο, Ακη. Είναι συνέχεια σε διάταξη μάχης. 
Μετο... ΠΑΣΟΚ... «Κ»

Ρύζι ή ψωμί;

Η ασθένεια του Μπόρις Γέλτσιν αυξάνει την ανησυχία του 
εκλογικού σώματος στη Ρωσία. (Από τη «Μοντ»).

ΚΑΠΟΙΟΙ στο πρωθυ- 
πουργικό γραφείο φαίνεται 
ότι έχουν χιούμορ... Διότι 
χθες το απόγευμα έστει
λαν στους δημοσιογρά
φους στο Κέντρο Τύπου 
φαγητό στο οποίο συμπε- 
ριλαμβανόταν και άφθονο 
ρύζι. Είπαμε, Κινέζος ο Ση

μίτης, αλλά αυτοί βάλθη
καν να το επιβεβαιώσουν 
στην πράξη!

Δημοσιογράφος κυ
κλοφορούσε με μια φρα- 
τζόλα απ’ αυτές που έστει
λε το γραφείο του πρωθυ
πουργού και φώναζε: «Ση
μίτης και ξερό ψωμί».

Λιστομαχίες...
ΧΑΜΟΣ γινόταν από 

χθες το πρωί στο Ολυμπια
κό Στάδιο με τις λίστες. (Κα
τά τ ’ άλλα οι σύνεδροι απο
φάσισαν για τη σύνθεση 
της νέας Κεντρικής Επι
τροπής ανεπηρέαστοι.)

Και τα δύο στρατόπεδα 
κυκλοφόρησαν από νωρίς 
λίστες με τους υποψηφίους 
που υποδείκνυαν για την Κε
ντρική Επιτροπή έτοιμα ψη
φοδέλτια «σεντόνια» με 
τους εκλεκτούς!

Πολλές λίστες-«μαϊμού» 
κυκλοφόρησαν τα αντίπαλα 
στρατόπεδα για να θολώ
σουν τα νερά και να προκα- 
λέσουν εσωτερικές διενέ
ξεις. Ετσι, στη μια «λίστα» 
Σημίτη απούσιαζε ο Παπα- 
ντωνίου, σε άλλη «λίστα» 
του Ακη απούσιαζε ο Κα
κλαμάνης με συνέπεια όλοι 
να αρχίσουν το ψάξιμο...

ΚΑΒ
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Σ Φ Ή Ν Ε Σ
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΡΕΜΕΝΟΥ

^ Α  ΧΘΕΣ το βράδυ νίκησε η ενότητα 
στο ΠΑΣΟΚ, σήμερα δεν ξέρουμε τι 

ξημερώνει.

ΓΙΟΡΤΑΖΕ χθες ο Ακης ως Απόστο
λος και έχασε την προεδρία, όπως 

γιόρταζε και στις 18 Ιανουάριου ως Αθα
νάσιος, όταν έχασε την πρωθυπουργία.
Τουλάχιστον πρόσεχε, ρε Ακη, στα γενέ
θλιά σου μη σε βρει μεγαλύτερη συμφορά.

^ Α ,  Ο ΣΗΜΙΤΗΣ είχε γενέθλια όταν πέ- 
θανε ο Ανδρέας. Εχει φοβερή ρέ

ντα ο άνθρωπος.

0 ^  ΕΥΤΥΧΩΣ δεν ξαναπήρε το λόγο ο 
Μάκης Αρσένης, διότι θα ξανάλεγε 

το παλιό κεφαλονίτικο ανέκδοτο τροπο
ποιημένο: Γιώργο, ξαναχάσαμε!

«ΣΗΜΕΡΑ, πόσα τρισάγια έκανα;» 
ρωτάει η Δήμητρα τον εαυτό της

πριν πάει να κοιμηθεί.

0 ^ ν  ΠΡΟΧΘΕΣ ο Σκανδαλίδης έλεγε ότι 
θρυμματίσθηκε η σπονδυλική στή

λη του ΠΑΣΟΚ και χθες ότι το κίνημα θα 
ζήσει άλλα 20 χρόνια. Και πώς θα κυκλο
φορεί, Κώστα μου; Με καροτσάκι;

• Α  ΑΝΕΚΔΟΤΟ που κυκλοφόρησαν οι 
φίλοι του Ακη για το Γιωργάκη Πα- 

πανδρέου. Πατέρα 
έγραψα κανονικά.

έμαθες τα νέα; Σ’

0 ^ ν  ΛΙΓΟ πριν κλείσουν οι κάλπες, το 
Γ ραφείο του Σημίτη έστειλε φαγητό 

στους δημοσιογράφους. Ηταν συμβολική 
ενέργεια, καθότι οι εκσυγχρονιστές θα φά
νε καλά τώρα που πήραν ολόκληρη την 
εξουσία.

• Α  ΒΕΒΑΙΑ οι αντίπαλοι του Σημίτη
επιμένουν: Καλά, θα φας καλά!

0 ^ ν  ΞΕΡΕΤΕ γιατί έστειλε ο Σημίτης 
στους δημοσιογράφους ουίσκι. Για 

να απαντήσει σ’ αυτούς που τον κατηγο
ρούν ότι δεν τηρεί την παράδοση του Αν
δρέα.

» Α  ΔΗΜΗΤΡΑ, άσε τα τρισάγια και
βρες καμιά άλλη, πιο αποτελεσματι

κή μέθοδο εναντίον του Σημίτη.

0 / jv  ΠΥΡΗΝΙΚΗ σύντηξη οραμάτων 
προβλέπει ο Λαλιώτης. Ολοι ατα κα

ταφύγια!

^ Α .  ΑΣΕ που μίλησε για ωστική δύναμη.
Λες να διαμελισθεί το ΠΑΣΟΚ, 

αφού η έκρηξη απελευθέρωσε το ωστικό 
κύμα;

0 ^ ν  ΚΑΙ τώρα, μπορείτε να πα’ να δια- 
σπαστείτε!

ΤΟ vidal sasoon πρέπει να βρει άλ- 
λο τρόπο διαφήμισης. Το «δύο σε 

ένα» κατοχυρώθηκε στο ΠΑΣΟΚ.

0 ^£ν ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ η σύγκρουση στο 
ΠΑΣΟΚ για το ποιος χωράει στο 

κοστούμι του Ανδρέα. Μήπως πρέπει να 
ρωτήσουμε τον Τζόρτζιο Αρμάνι, που 
έντυνε τον πρόεδρο;

^ Α  Ο ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ είχε προτείνει να 
κλεισθούν σ’ ένα δωμάτιο ο Ακης 

με το Σημίτη. Για να μη βγει κανείς ζωντα
νός και να γίνει ο ίδιος πρόεδρος.

◄  ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄  ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄  ◄  ◄  ◄  ◄



ΤΟΝΙΑ ΚΟΝΤΑΞΗ

ΡΩΤΟΥΣΑ χθες  πολιτικό, καλό γνώ στη τη ς  
^  εξω τερ ική ς  πολιτικής, τ ι  σημα ίνει η νέα  κυβέρνηση 

τω ν Ισλαμιστών γ ια  την  Ελλαδα και αν θα δυσκολέψ ουν 
ακόμη π ερ ισσότερο  ο ι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
-  Δ εν νομίζω  ό τ ι έχ ε ι ιδ ια ίτερη  σημασία, μου απάντησε.
Η γρα μμή  είνα ι πάντα η ίδια.
Ε ίτε από το ν  ε ικοσ τό  όροφο π έσει κανείς  ε ίτ ε  από τον  
δέκατο  τέ τα ρ το  το  απ οτέλεσμα είνα ι το  ίδιο...

Ζήχω ίο... «ντοβλέτι»
ΤΡΕΙΣ μέρες κράτησε αυτό το Συνέδριο του 

ΠΑΣΟΚ, που άλλοτε θύμιζε αρένα και άλλοτε 
ανατολίτικο παζάρι.

Και στο τέλος εκείνο που επεκράτησε δεν 
ήταν ούτε οι μηχανισμοί ούτε η δημοκρατία. 
Ηταν η ΕΞΟΥΣΙΑ. Το περίφημο «ντοβλέτι».

Η πλευρά Σημίτη, σ’ αυτό το παιχνίδι της 
ηγεσίας, τα «πόνταρε» όλα παίζοντας δυνατά 
ακριβώς αυτό το χαρτί, της εξουσίας. Οι άν
θρωποί του έταζαν, υπόσχοντο, εκβίαζαν, 
έκαναν προγραφές, μάζευαν ονόματα, απει
λούσαν δημόσια τους κρατικοδίαιτους συνέ
δρους με φυλακή...

Μία συνταγή που δεν έχει αποτύχει ποτέ,

όπου και όποτε εφαρμόστηκε. Ολοι οι σύνεδροι 
σ’ όποια παράταξη και αν ανήκουν, μιλούσαν για 
ενότητα.

Τους ακούγατε. Και την πίστευαν. Την έχουν 
επιβάλει στις μάζες, γιατί όλοι έχουν κατά νου 
κάτι πολύ σπουδαίο. Το έδεσμα της εξουσίας. 
Τι σημασία έχει αν ο ένας ήθελε να φάει με το 
πιρούνι και ο άλλος με το κουτάλι;

Και τώρα δεν μένει παρά να δούμε το πείρα
μα της επόμενης μέρας. Πώς θα λειτουργήσει 
ένα κόμμα που υποστήριξε χθες ότι είναι ενιαίο 
και ενωμένο, αλλά όσοι άκουσαν τα κορυφαία 
στελέχη και τους συνέδρους δεν διαπίστωσαν 
παρά ένα τεράστιο χάος μεταξύ του ΠΑΣΟΚ

όπως το θέλει το 45% και του ΠΑΣΟΚ του Σημί
τη (55%).

Ο Κ. Σημίτης ήταν σαφής και αποφασιστι
κός στο τι ήθελε και τι δεν ήθελε. Οι υπουργοί 
του, οι οποίοι τον κατηγόρησαν με βαριές 
εκφράσεις για την πολιτική του σ’ όλους τους 
τομείς, που δήλωσαν δεν τον θεωρούν άξιο 
για ηγέτη, τώρα τι θα κάνουν; Θα συμμορφω
θούν στις επιταγές του νέου κόμματος Σημίτη; 
Θα δείξουν ότι αυτοί έχουν ανάστημα; Ηδη ο 
Βασ. Κεδίκογλου ζήτησε την παραίτησή 
τους...

Για μια ακόμη φορά στο δημόσιο βίο εθριάμ- 
βευσε ο υπολογισμός και ο φόβος...

Α ε ν  Ρ Α ΓΜ Α Μ ε 
ι/ ό ΐε -
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Του Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

Ενα μακρόσυρτο ουουου...
ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥ

ΤΕΡΟΛΟΓΙΑ του ο 
Κ. Σημίτης δεν κα-
τάφερε να μην ερε
θίσει τους συνέ
δρους. Κάποιες 
στιγμές, μάλιστα,
«πατούσε» τα όρια 
της... πρόκλησης.

«Η προσπά
θεια να υπάρξει 
μετά τον Ανδρ. Παπανδρέου 
“η ενός ανδρός αρχή"», είπε, 
«όχι μόνον είναι ανέφικτη αλ
λά θα είναι και γελοία...».

Και όμως, ακριβώς αυτό 
απαιτούσε από τους συνέ
δρους: να τον χρίσουν στη θέ
ση του Ανδρ. Παπανδρέου, 
απειλώντας διαφορετικά με 
παραίτηση, φαίνεται ότι η αί

σθηση του γελοί
ου μοιάζει με την 
κακοσμία του 
στόματος. Την 
αντιλαμβάνονται 
μόνον οι τρίτοι 
δίπλα σου...

★ ★ ★
ΟΙ ΑΝΑΦΟ

ΡΕΣ, λοιπόν, του 
κ. Κ. Σημίτη στον Ανδρέα Πα
πανδρέου προκάλεσαν και 
στη δευτερολογία του την 
αποδοκιμασία μερίδας συνέ
δρων.

Ο Κ. Σημίτης αφού υπο
στήριξε ότι για πρώτη φορά 
λειτούργησαν τα κομματικά 
όργανα αλλά και στο υπουρ
γικό συμβούλιο οι υπουργοί

μίλησαν για θέματα των 
υπουργείων τους (μια σαφής 
αιχμή για τις διαδικασίες του 
Ανδρέα Παπανδρέου), είπε:

«Ο Ανδρέας Παπανδρέου 
σήμερα θα ήταν περήφανος».

Τον διακόπτει ένα μακρό
συρτο ουουουου...
-  Γιατί διαμαρτύρεστε σύντρο
φοι, τους φώναζε ο Κ. Σημί
της. Θα ήταν υπερήφανος να 
βλέπει 5.200 συνέδρους να 
πασχίζουν για το δρόμο τους.. .
-  Ουουου....

Γιαν. Σουλαδάκης (προε- 
δρεύων): Ψυχραιμία, σύντρο
φοι. Ν’ αποδείξουμε ότι είμα
στε ένα πολιτισμικό είδος...

Αυτό το είδος δεν υπάρχει 
σίγουρα σε καμιά πανίδα και 
χλωρίδα...

Στον ήλιο, αλλά βράδυ...
ΚΑΙ ΠΟΥ δεν είπαν ότι θα πάνε το 

ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα στις τοποθετήσεις 
τους τα κορυφαία στελέχη. Γ ια εφόδους 
στο μέλλον μίλησαν, για επαναστάσεις, 
ρήξεις, για κούρσες και ταξίδια στο αύριο, 
ξεχνώντας το «άφες ημίν σήμερον».

Δεν κατάλαβαν ακόμη πόσο ο κό
σμος έχει κουραστεί από τις εφόδους, 
τις περιπλανήσεις και τις εκτοξεύσεις σε 
φραστικούς παραδείσους;

Είναι χαρακτηριστικό το ανέκδοτο που

ακούγεται ως σύντομος διάλογος μεταξύ 
ενός οπαδού της Ν.Δ. και οπαδού του 
ΠΑΣΟΚ.
-  Ξέρεις πού θα μας πάει εμάς η Ν.Δ.; 
-Πού;
-  Στο φεγγάρι.
-Εμάς ξέρεις πού θα μας πάει το ΠΑ
ΣΟΚ, στον ήλιο...
-  Μα, εκεί θα καείτε...
-  Θα μας πάει στον ήλιο σού λέω, αλλά 
θα ’ναι βράδυ.

Του έδωσε 
την απάντηση...
^  ο ,Τ Ι δεν έκανε με

την ομιλία του ο Γιώρ- 
γος Παπανδρέου, να

* δώσει απάντηση τους 
επ ικρ ιτές του έργου

I I I  ,1 ’ I έκανε ένα άλλο πολιτι-
κό παιδί του, ο Κ. Λαλι- 

ΕΜΙ "11----- ψγης. Δεν άφησε τ ις
αιχμές και την προσβολή του Κ. Σημίτη 
αναπάντητες...
•  «Ο Ανδρέας Παπανδρέου -φ ώ ναξε ο 
Κ. Λαλιώτης στην ομιλιά του που λιάνισε 
κυριολεκτικά τον Κ. Σημίτη- είνα ι ένας 
λαογέννητος ηγέτης, που γεννησε ενα 
λαογέννητο κόμμα. Αυτό το  αρχέτυπο 
δεν μπορεί ν ’ αναπαραχθεί».
•  Οποιος δ ιαγράφει το  παρελθόν του 
δ ιακυβεύει το  μέλλον του.
•  Είναι αλήθεια ό τι ασκήθηκε κριτική, αλ
λά ποτέ δεν υπονομεύθηκε ο Κ. Σημίτης. 
Το Ε.Γ. δεν σταμάτησε τ ις  επ ιλογές του.

1 Αλλωστε, πολλοί υπουργοί και ο Κ. Σημι- 1 της ασκούσαν αντιπολίτευση στον ίδιο 
1 τον Ανδρ. Παπανδρέου.

Στο τέλος 
τα... άλλαξε

ΑΠΟ αλλού το  ξεκίνησε, αλλού το  γύρι
σε και αλλού το  πήγε στην ομιλία του ο Γ. 
Παπανδρέου.

Στην αρχή επέκρινε τα  εκβιαστικά διλήμ
ματα, οπότε χειροκροτούσε θερμά ο Ακης 
Τσοχατζόπουλος, στη συνέχεια έδειξε μια 
ουδετερότητα και στο τέλος είπε το  περί
φημο «με συγχωρείς, φίλε Ακη, αλλά θα 
ψηφίσω Σημίτη». Οπότε άρχισε να χειρο
κροτεί θερμά ο πρωθυπουργός, ο οποίος 
προηγουμένως κουνούσε νευρικά και αμή
χανα τα  χέρια του.

Εκείνος που ήταν όμως κατενθουσια- 
σμένος -που γελούσαν κυριολεκτικά και 
τα μουστάκια του- με τη θέση που πήρε ο 
υπουργός Παιδείας ήταν ο Θ. Κατσανέ- 
βας. Λένε ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να 
εμφανισθεί ο ίδιος ο γιος του Ανδρέα Πα
πανδρέου στο Συνέδριο με μια ομιλία η 
οποία συμπαρατασσόταν με τον Κ. Σημίτη 
στη ρήξη του με τον Παπανδρεϊσμό!..

Ακης Τσοχα
τζόπουλος, μετά 
την ψηφοφορία:

«Θα περάσουμε 
από το χαρισματικό 
ηγέτη στο χάρισμα 
της συλλογικότη- 
τας, της αλληλεγγύ- 
ης...»

•  Καλημέρα αμφισβήτηση...

Απ. Κακλαμά- 
νης, σχολιάζοντας 
το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας:

«Επωμίζεται ευ
θύνες και βάρη με
γάλα και πρέπει να 
τον βοηθήσουμε».

•  Μπα, μπορεί και χωρίς εσάς...

Κίμ. Κουλού- 
ρης, ερωτώμενος 
αν θα υπάρξουν 
αποκλεισμοί μετά 
το  αποτέλεσμα:

«Ολοι οι ρεβαν
σισμοί οδήγησαν 
σε αυτοκτονία 

όσους τους επεχείρησαν...»

•  Τώρα ο ρεβανσισμός πηγαίνει 
«καπάκι» με τον εκσυγχρονι
σμό...

Γ. Πασχαλίδης,
σχολιάζοντας τις  
δηλώσεις περί διά
σπασης:

«Τα σκιάχτρα 
της διάσπασης να 
τα μαζέψουν από 
τους αγρούς και τα

κομματικά γραφεία».

•  Εχουν απλώσει τώρα τα σκιά
χτρα των διλημμάτων.

Χρ. Μαγκού-
φης, σχολιάζοντας 
το  αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας:

«Ο Κ. Σημίτης
έγινε πρόεδρος και 
πρωθυπουργός της 
χώρας, αλλά ηγέ

της έχασε τη δυνατότητα να γίνει...»

•  Και εκείνος, μάλλον, να ξανα- 
γίνει βουλευτής...



ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ «ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥ 
ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΗΣ, ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΔΥΟ ΟΧΙ

Αγριο παζάρι

Οι λίστες έδιναν κι έπαιρναν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Χωριστά και 
στην κάλπη

ΜΠΡΟΣΤΑ στην κάλπη με διαφορά μισής ώρας έφθα- 
σαν Ακης και Σημίτης αποφεύγοντας προγνωστικά...
+  Ενα τέταρτο περίμενε ο Τσοχατζόπουλος για να ψη
φίσει στο υπ. αρ. 28 εκλογικό τμήμα. Οταν πήγε εκεί στις 
12.40' συνοδευόταν από τους Κρεμαστινό - Σηφουνάκη.
+  «Οχι στο Δούρειο ίππο της Δεξιάς» φώναζαν οπαδοί 
του Ακη όταν έκανε δηλώσεις.

Κάποια μέλη εφορευτικών επιτροπών τα πήρε ο ύπνος 
κι άργησαν να προσέλθουν...
+  Στις 13.15' έφτασε στο ΟΑΚΑ ο Σημίτης και ψήφισε 
στις 13.35' αφού περίμενε στην ουρά στο υπ. αρ. 24 
εκλογικό τμήμα. Πολλοί οπαδοί του τον προσφωνούσαν 
«πρόεδρε!». Φορούσε το ίδιο κοστούμι, το ίδιο πουκάμισο, 
την ίδια γραβάτα που φορούσε το Σάββατο το βράδυ!

Ο... τρ ίτος άνθρωπος__________________

Ευχαριστημένος με τον Λαλιώτη ήταν ο Ακης Τσοχα
τζόπουλος και δήλωσε σε συνεργάτες του ότι ο Κώστας 
έδειξε «περίσσευμα καρδιάς».

Το φιλί που έδωσε ο Λαλιώτης στον Κώστα Σημίτη
μετά την ομιλία του οι σημιτικοί το χαρακτήρισαν «φιλί του 
Ιούδα» και τον αποδοκίμασαν.

Εγώ πάντως έδωσα και στους δυο (Σημίτη - Τσοχα- 
τζόπουλο) πάσα για γκολ, είπε ο Λαλιώτης μετά την 
ομιλία του σε συνέδρους.

Το Σάββατο το πρωί ο Λαλιώτης πήγε στο Α' Νεκροτα
φείο και διαλογίστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μετά 
υπέδειξε Ακη...

Με τον Κώστα Παναγόπουλο της ΑΛΚΟ συνομιλούσε 
ο Δημήτρης Ρέππας, μόνο που σ’ αυτή την αναμέτρηση 
δεν χωρούσαν προγνωστικά. Ούτε με τη μέθοδο ΕΧΙΤ- 
ΡΟΙί.

εν φτάνει που 
χώρισαν στα δύο το 

ΠΑΣΟΚ Σημίτης και 
Ακης, φρόντισαν να 
πολυτεμαχίσουν και το 
δικό του 
«στρατόπεδο» ο 
καθένας. 
Κυκλοφόρησαν 
λίστες...
διαβαθμισμένης 
εμπιστοσύνης και ο 
Σημίτης και ο Ακης...
Οι λ ίσ τες Σημίτη κυκλο

φορούσαν σε τέσ σ ερ ις  πα
ραλλαγές. Τρεις με τρ ιάντα  
δ ιαφορετικά  ονόματα η κά
θε μία και μία η επίσημη με 
εξήντα! Με τ ις  τρ ε ις  άλλες, 
τ ις  π ερ ιφ ερειακές επιδιω
κόταν η ψήφιση συνέδρων 
από την  περιφέρεια.

Σε μία από τ ις  λ ίσ τες 
περιλαμβανόταν ο υπεύθυ
νος Τύπου του πρωθυ
πουργού Γιώργος Παντα- 
γιάς, αλλά αποκλείονταν οι 
Σκανδαλίδης - Γιωργάκης. 
Σε άλλη ήταν οι δύο προα- 
ναφερθέντες, αλλά έλειπε 
ο Πανταγιάς! Τραμπάλα...

Ανπθέτως, ο Ακης Τσο
χατζόπουλος έπαιξε με άλ
λο σύστημα τετραπ λής πα
ραλλαγής. Κυκλοφορού
σαν έτσ ι στους διαδρόμους 
τέσ σ ερ ις  εξηντάδες από 
τ ις  οποίες ήταν «κομμένος» 
ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο 
οποίος ήταν ο μόνος (μαζί 
με τον  Παπαϊωάννου) που 
συνεχάρη τον  Σημίτη γ ια  τη  
δευτερομ ιλ ία  του.

Οι λοχαγοί 
...έχασαν τη  μάχη

+  Η ΟΜΑΔΑ των «λοχα
γών» δεν συμπεριελήφθη 
στη λίσ τα  Σημίτη με τη  
σκληρή γραμμή και κάποιοι 
συνεργάτες το υς  γκρίνια- 
ζαν στους διαδρόμους...

Το παιχνίδι με τ ις  λ ίσ τες 
που παίχτηκε στους δ ια 
δρόμους κατά τη  δ ιάρκεια  
τη ς  ψηφοφορίας γ ια  εκλο
γή προέδρου του  Κινήμα
το ς  και συνέδρων ήταν 
έντονο και πολυσχιδές. Η 
ανάγνωση και μόνο τω ν 
ονομάτων που συμπεριέλα
βαν στις «ανεπίσημες» λ ί
στες τους  οι δύο υποψήφι
οι καταμαρτυρά ότι επρό- 
κειτο γ ια  ενδοκομματικό 
«πόλεμο».

Σε μία από τ ις  εμπιστευ- 
τ ικές  λ ίσ τες που κυκλοφό
ρησε η πλευρά Σημίτη,

υπήρχαν τα  ονόματα: 
Α λευράς Νάσος, Αναρι- 

γιαννάκης Μιχαήλ, Αποστο- 
λ ίδης Λουκάς, Βέρελης 
Χρήστος, Γ ιαννόπουλος 
Ευάγγελος, Γ ιατρός Σπύ- 
ρος, Γρίβας Ιωάννης, Δή
μου Σταυρούλα, Δ ιαμαντί- 
δης Ιωάννης, Ζώρας Κω- 
νταντίνος, Θάνος Δημήτρι- 
ος, Θ εοδω ρίδης Βασίλειος, 
Θωμάς Γεώ ργιος, Ιωαννί- 
δης Φοίβος, Κανελλόπου- 
λος Λάμπρος, Καπετανά- 
κης Θεόδωρος, Καραμά- 
νου Αννα, Καρύδης Δημή- 
τρ ιος , Κατσανέβας Θεόδω
ρος, Κεδίκογλου Βασίλει
ος, Κοτσώνης Θεόδωρος, 
Κουσελάς Δημήτριος, Κου- 
τσούκος Ιωάννης, Κρανιδι- 
ώτης Γιάννης, Λάλος Κα- 
νέλλος, Λούσκος Παναγιώ

της , Μ ανίκας Στέφανος, 
Μανωλιά Χρυσάνθη, Μιχα- 
λάκος Στέφανος, Μπάκου- 
λης Νίκος, Μπένος Σταύ
ρος, Ν εονάκης Μιχαήλ, Νι
κολάου Γιάννης, Π άγκαλος 
Θεόδω ρος, Πανοπούλου 
Ιωάννα, Πανταγιάς Γεώ ργι
ος, Παπαδέλης Φραγκλί- 
νος, Παπαδημητρίου Γιάν
νης, Παπαζώη Ελισάβετ, 
Παπαϊωάννου Μ ιλτιάδης, 
Παπανδρέου Βάσω, Πα
πανδρέου Μαρία, Παπα- 
ντωνίου Γιάννος, Πορταλι- 
ού Αμαλία, Ρέππας Δημή- 
τρ ιος , Σακελίων Γεώργιος, 
Σμυρλής - Λ ιακατάς Χρ., 
Σουμάκης Σταύρος, Σπυ- 
ρόπουλος Ροβέρτος, Σταυ- 
ρακάκης Μηνάς, Σφυρίου 
Κοσμάς, Σχοιναράκη Ευαγ
γελ ία , Τζουμάκας Σ τέφ α 

νος, Τσελέντης Γεράσιμος, 
Τσουκάτος Θεόδωρος, 
Τσουκάτου Πόπη, Φούρας 
Ανδρέας, Χαρισ ιάδης Κων
σταντίνος, Χατζημιχάλης 
Φώτης, Χρονόπουλος Θ εό
δωρος.

Οι «προεδρικοί» έδωσαν 
δυναμικό παρών σ τις  λ ί
σ τες  που κυκλοφόρησε η 
πλευρά του  Ακη Τσοχατζό- 
πουλου, όπως αποδεικνύε- 
τα ι από τη  δημοσίευση τη ς  
παρακάτω λίστας:

Α κρ ιτίδης Νίκος, Αντω
νίου Νίκος, Αντωνίου Τόνια, 
Ανω μερ ίτης Γιώργος, Αρ- 
σένης Γεράσιμος, Ασκού- 
νης Κώστας, Βενιζέλος Ευ
άγγελος, Βουνάτσος Δημή
τρης, Γ ά ίτανίδης Δημή
τρης, Γαλανός Νίκος, Γε- 
ω ργακόπουλός Δημήτρης,

Δαμιανίδης Αλέκος, Δα- 
σκαλάκης Γ ιώργος, Ζακολί- 
κος Παυσανίας, Καλούδης 
Σπύρος, Καρχιμάκης Μιχά-

λης, Κατσέλη Νόρα, Κατσι- 
μπάρδης Γιώργος, Κατσι- 
φάρας Γιώργος, Καφαντά- 
ρης Ευριπίδης, Κοκκινοβα- 
σ ίλης Χρήστος, Κοτσακάς 
Αντώνης, Κουμέντος Γιάν
νης, Κουρής Νίκος, Κρεμα- 
στινός Δημήτρης, Λάζαρη 
Αδαμαντίνα, Λάμπρου Π έ
τρος, Λ ιάνης Γ ιώργος, Λιό- 
λ ιος Νίκος, Λοβέρδος Γ ιάν
νης, Μακρυπίδης Ανδρέας, 
Μ αρκάκης Γιάννης, Μπα
κ ιρτζής Κώστας, Μπέης 
Δημήτρης, Μπεντενιώτης 
Μανώλης, Νούσιος Βασί
λης, Ο ικονομίδης Πόνος, 
Οικονόμου Βασίλης, Ο ικο
νόμου Παντελής, Παλαιο- 
θόδω ρος Δημήτρης, Πανα- 
γιωτακόπουλος Γ ιώργος, 
Παπαγεωργίου Θανάσης 
(Οργανωτικού), Παπαδά- 
το ς  Γιάννης, Παπαντωνίου 
Κώστας, Παπούλιας Κάρο
λος, Παπουτσής Χρήστος.

Ψ

Ψήφισαν... μεθυσμένοι και εξουθενωμένοι
ΕΔΙΝΑΝ και έπαιρναν χθες τα 

προγνωστικά στην αίθουσα Τύπου. 
Πρώτος την επισκέφθηκε ο Χρήστος 
Πρωτόπαπσς και έδωσε Σημίτης 
55%, Ακης 45%.

Ακολούθησε ο Δρυς και έδωσε 
μίνιμουμ 58% στον Σημίτη και 42% 
στον Ακη.

Ο στενός συνεργάτης του Ακη 
Τσοχατζόπουλου, Χρήστος Δρογκά- 
ρης, ήταν κι αυτός αισιόδοξος: «Ε
μείς δεν δίνουμε νούμερα αλλά είμα
στε αισιόδοξοι γ ια  το  αποτέλεσμα» 
είπε.

Διχασμένο ακόμα και στις ταβέρ
νες το  ΠΑΣΟΚ το  Σάββατο το  βράδυ.

Σημιτικοί και Τσοχατζοπουλικοί έβγα
λαν βόλτα τους συνέδρους από την 
επαρχία, γ ια  να ξεδώσουν λίγο. Σε 
άλλες ταβέρνες οι μεν, σε άλλες οι 
δε. Ακολούθησαν επισκέψες και σε 
«σκυλάδικα», όπου οι επ ιτελείς προ- 
σέφεραν στους συνέδρους άφθονο 
ουίσκι και ό,τι άλλο τραβούσε η ψυχή 
τους.

Ετσι εξηγείτα ι και γ ια τί χθες το 
πρωί άλλοι σύνεδροι ψήφισαν μεθυ
σμένοι κι άλλοι... εξουθενωμένοι!

«Σήμερα (χθες) θα δούμε αν η 
ιστορία επαναλαμβάνεται» έλεγε σε 
πηγαδάκι δημοσιογράφων στενός 
συνεργάτης του Ακη. Κι όταν τον ρω

τήσαμε τ ι εννοεί απάντησε:
«Στις 30 Ιουνίου 1989 σχηματίστη

κε η κυβέρνηση Τζαννετάκη. Στη Ν.Δ 
είχαμε πρόεδρο Μητσοτάκη και 
πρωθυπουργό Τζαννετάκη. Σήμερα 
(30 Ιουνίου) ελπίζουμε ότι θα έχουμε 
πρόεδρο Ακη και πρωθυπουργό...» 
και πριν προλάβει να τελειώσει δημο
σιογράφος συμπλήρωσε «Μάκη!»

Στις 6.45 επισκέφθηκε τους δημο
σιογράφους το  μέλος του Ε.Γ. Μα
νώλης Δασκαλάκης και ενημέρωσε 
ότι η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Τα 
αποτελέσματα είπε δεν θα βγουν από 
κομπιούτερ αλλά με πρόσθεση στο 
χαρτί... Εκσυγχρονισμός είπατε;

ΝΗΣ» ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ

Απ’ τον «πολιτικό νάνο» 
στο... «γίναμε ρεντίκολο»
* ·  «Να ανακαλέσει ο πρωθυπουργός την απειλή παραιτήσεω ς γ ια  να ανακαλέσω και εγώ 
τον χαρακτηρισμό μου», είπε ο βουλευτής Τρικάλων Χρήστος Μαγκούφης, ο οποίος τον 
χαρακτήρισε, όπως είνα ι γνωστό, πολιτικό νάνο.

* ·  Εξάλλου προβληματισμένος ήταν στενός συνεργάτης του  Ακη, γ ια  την εκλογή του  δ ιότι 
«το μέτρο εκλογής -όπ ω ς έ λ ε γ ε -  είνα ι ιδ ια ίτερα  υψηλό» και απαιτούνται τουλάχισ τον 700 
ψήφοι γ ια  την είσοδο στην Κεντρική Επιτροπή.

Οργίασαν τα 
επιτελεία των 
δύο μονομάχων 
στο παρασκήνιο 
για να
εξασφαλίσουν 
τις ψήφους των 
συνέδρων. Ετσι, 
ενώ έξω όλοι 
έδειχναν 
ενωμένοι, από 
πίσω είχαν 
βγάλει τα 
μαχαίρια 
μοιράζοντας την 
πίτα του ΠΑΣΟΚ 
στα μέτρα τους.

Κατσικάκι με πατάτες, 
λάχανο και κερασάκι, πε- 
ρ ιελάμβανε το  μενού του 
εσ τιατορ ίου γ ια  τους 
5.214 συνέδρους χθες.

★ ★ ★

Χρυσές δουλειές  έκα
ναν οι φωτογράφοι οι 
οποίοι φωτογράφησαν 
όλους το υς  συνέδρους. 
Ανήρτησαν τ ις  φω τογρα
φ ίες  σε κεντρ ικό σημείο 
και όλοι έτρεχαν να αγο
ράσουν τ ις  φωτο-ενθύμιο 
γ ια  να έχουν να θυμού
νται.

★  ★  ★

Παρέα με τους  δημο
σιογράφους έκανε γ ια  αρ
κετή ώρα ο νέος γενικός 
γραμματέας Δημοσίων 
Εργων, Αντώνης Βγό- 
ντζας. «Τώρα κάνω κι εγώ 
ρεπορτάζ», έλεγε...

★ ★ ★

«Εγώ δεν είμα ι σε κα
μία γραμμή», έλεγε κι ξα- 
νάλεγε ο πρώην ευρω 
βουλευτής Σωτήρης Κω- 
στόπουλος και πρόσθεσε 
«θα με ψηφίσουν καμία 
τρακοσαριά  φίλοι»...

★ ★ ★

■► Πηγαδάκι με δημοσιο
γράφους ε ίχ ε στήσει ο 
Χρήστος Ροκόφυλλος
τον  οποίο πείραξαν λέγο- 
ντάς του. «Εσύ από κλη
ρονομιές ξέρ ε ις  ως νομι
κός. Θα σε χρειασ τε ί τώ 
ρα η ο ικογένεια  Παπαν
δρέου».

★ ★ ★

Ο Γ ιώργος Λιάνης κυ
κλοφορούσε από νωρίς 
στους δ ιαδρόμους του 
ΟΑΚΑ και μουρμούριζε 
γ ια τ ί ήταν κομμένος από 
κάποιες λ ίσ τες  του  Ακη. 
Εξέφραζε όμως και τη  δυ- 
σαρέσκειά  του  γ ια  την

προτίμηση του  Γιωργάκη 
Παπανδρέου στον Κώ
στα Σημίτη. «Δεν έπρεπε 
να το  κάνει αυτό», έλεγε. 

★ ★ ★

Ανοιχτό άφησε το  εν
δεχόμενο να μετάσχει σε 
μια κυβέρνηση Σημίτη ο 
Χυτήρης σε κα τ’ ιδίαν συ
νομ ιλ ίες  του...

★ ★ ★

Μία ώρα και ένα τέ τα ρ 
το  μίλησε ο Λαλιώτης και 
κάποιοι υποστήριξαν ότι 
με την εμφάνιση που έκα
νε ενέγραψ ε υποθήκες 
γ ια  το  μέλλον...

★ ★ ★

* ·  Πάλι με γραπτό κείμε
νο μίλησε ο Κώστας Σημί
της ενώ ο Τσοχατζόπου
λος μίλησε χω ρίς χ ειρό 
γραφο το  Σαββατόβρα
δο...

★ ★ ★

* ·  Μία συνέντευξη του  
Σημίτη στην οποία μ ιλού
σε γ ια  συλλογική ηγεσ ία 
έψαχναν το  Σάββατο το  
απόγευμα συνεργάτες 
του  Ακη...

★ ★ ★

Μ ένεα κατά  του  Γιώρ- 
γου Παπανδρέου έπνεαν 
πολλοί προεδρικοί. Α ιτία  
η τοπ οθέτησή του  υπέρ 
Σημίτη...

★ ★ ★

■►Το είπε η κ. Κυπριωτά-
κη στην ομ ιλ ία  της : Το συ
νέδριο πρέπει να το  απα
σχολήσει και το  θέμα «τι 
γάλα  δίνουν ο ι μητέρες 
στα παιδιά τους». Ελεος! 

★ ★ ★

* ·  «Ρεντίκολο γίναμε», ε ί
πε ο σύντροφος Καλαφά
της από την  Κεφαλονιά. 
Τώρα το  κατάλαβε;
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