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; ·  Ορκος ενότητας μετά από 4 μέρες σκληρής αντιπαράθεσης ·  πανίσχυρος 
5 ηγέτης ο Κ. Σημίτης ·  Η απόφαση του συνεδρίου αλλάζει το πολιτικό σκηνικό

Πλήρες ρεπορτάζ και 
παρασκήνιο από τις

ΠΩΣ ΒΓΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ * ¿ 3
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ 2.732 54%
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 2.324 46%

«ΨΗΦΙΣΑΝ:5.111 «ΑΚΥΡΑ27 «ΛΕΥΚΑ28

κρίσιμες ψηφοφορίες σε ί α  σελίδες (4-17)
ΑΛΥΒΔΩΣΕ το 
ΠΑΣΟΚ η τετραή
μερη σκληρή αντι
παράθεση: Το 4ο
Συνέδριο εληξε με 
όρκο ενότητας και 

αέρα νίκης, ενώ οι κάλπες ανέδει- 
ξαν τον πρω θυπουργό Κώστα Ση
μίτη πρόεδρο  και πανίσχυρο ηγέτη 
με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 που 
έλαβε ο Ακης Τσοχατζόπουλος, ε 
νώ βρέθηκαν και 28 λευκά και 27 
άκυρα. Η απόφαση του συνεδρίου 
αλλάζει άρδην το  πολιτικό σκηνικό. 
Τόσο ο νέος ηγέτης όσο και ο με
γά λος ηττημένος επαναβεβαίωσαν 
την απόφασή το υ ς  να εργαστούν 
στη βάση τη ς συλλογικότητας, ενώ

όλα τα  μέλη τη ς ιστορικής ηγεσίας 
του Κινήματος, με δηλώσεις τους, 
υπογράμμισαν ότι στηρίζουν τον 
Κώστα Σημίτη και εξήραν την άψο
γη δημοκρατική διαδικασία, που α
κολουθήθηκε στο συνέδριο από 
την πρώτη ω ς την τελευταία στιγ
μή. Σύμφωνα με νυχτερινές πληρο
φορίες, ο Κώστας Σημίτης αναμέ
νεται να προχωρήσει σε ανοίγματα 
π ρ ο ς  του ς εσωκομματικούς του α
ντίπαλους, ώστε να ανατραπεί άρ
δην και η π ρ ο ς  τα  έξω εικόνα τη ς α
ντιπαράθεσης, που τροφοδοτήθη
κε σε όλη τη διάρκεια του συνεδρί
ου. Ταυτόχρονα, αναμένεται να α
σκήσει την πρω θυπουργία  με πιο 
αποφασιστικό τρόπο,
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Α ρ σ έ ν η ς : Ε χ ε ι τη  σ τή ρ ιξη  ό η ω ν  μ α ς

Η ν έ α  σ ε Α ίδ α  
τ ο υ  Π Α Ε Ο Κ

© ΣΑΦΗΣ νίκη του Κώστα Σημίτη στο πρώτο εκτός 
της ακέπηςτσυ Ανδρέα Παπανδρε'ου Συνε'δριο του 
κυβερνώντος κόμματος ελαχιστοποιεί τους κίνδυ
νους μιας έντονης και συνεχούς αμφισβήτησης του, υπό την 

προϋπόθεση βεβαίως ότι ο πρωθυπουργός θα κινηθεί μα
κράν της λογικής των συγκρούσεων με το σύνολο περίπου της 
ιστορικής ηγεσίας, αλλά και μιας μεγάλης μερίδαςτων μελών 
και των οπαδών του Κινήματος η οποία δεν υιοθετεί την 
πλατφόρμα του «νέου ΠΑΣΟΚ». Πέραν των οξύτατων προ
σωπικών αντιπαραθέσεων τα τελευταία εικοσιτετράωρα, 
κατεγράφη στο Ολυμπιακό Στάδιο ο βαθύτατος ιδεολογικός 
διχασμός της κυβερνώσας παράταξης. Η έκβαση τής από 
καιρό υποβόσκσυσας αναμέτρησης των δύο κόσμων που ήλ
θε στην επιφάνεια με τον πλέον δραματικό τρόπο ουδόλως 
κρίνεται από την σχετικά άνετη πλεισψηφία που εξασφάλισε 
χθες ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, στη φάση 
αυτή απαιτούνται συνθετικές κινήσεις, έτσι ώστε η «φυγή 
προςτα εμπρός» που επαγγέλλεται ο κ. Σημίτης να μη γίνει ε
ρήμην του τμήματος εκείνου της κυβερνώσας παράταξης η ο

ποία παραμένει προσκολλημένη 
στις «πολιτικές υποθήκες» του 
Α νδρέα Παπανδρε'ου. Επί του 
παρόντος, ο πρωθυπουργός δεν 
αποκαλύπτει τα σχέδιά του, ενώ 
το επιτελείο του αναφέρεται αό
ριστός σε θεαματικές πρωτο
βουλίες, που θα μεταβάλουν απο
φασιστικά την κομματική λει
τουργία με το θρυμματισμό του 
γραφειοκρατικού μηχανισμού, 
και σε δραστικό ανασχηματισμό 

του υπουργικού συμβουλίου ώστε να απεγκλωβισθεί από τη 
λογική των «ποσοστώσεων» που υποδείχθηκαν από το πρώ
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Κοινοβουλευτική Ομά
δα.

Πολλά θα εξαοτηθούν από την αντίληψη που θα κυοιαο- 
γιίσει εν τέλει στο «ενιαίο κέντρο καθοδήγησης κυβέρνη
σης - χόιοιατος». Από το αν δηλαδή ο κ. Σηιιίτης θα επιλέ
γει τη σνντανη τής εξ εφόδου κατάληψης των πάσης (ρύσε
ως οτυοών ή θα προσχωρήσει στη φιλοσοφία πις ενσωιιά- 
τωαης των προσωπικών αντιπάλων τον, αλλά και των α
ντιπάλων οευιιάτων. από θέση ur/ύος πλέον.

Ο σφαλώς σημαντικό ρόλο θα παίξει και η στάση του 
Ακη Τσοχατζόπουλου, όπως και των άλλων κο
ρυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που αντιπαρατέ- 
θηκαν ευθέως στην εκλογή του. Παρά το γεγονός ό

τι από όλες τις πλευρές έχουν δοθεί όρκοι ενότητας και σε
βασμού των αποφάσεων του 4ου Συνεδρίου, δεν διαφεύγει 
της προσοχής ότι τις προηγούμενες ημέρες επιχειρήθηκε να 
αποδοθεί στον κ. Σημίτη η αποκλειστική ευθύνη ενός εν
δεχόμενου διχασμού του ΠΑΣΟΚ, καθώς επίσης και να σκια- 
γραφηθεί η ενδεχόμενη νίκη του ως προϊόν ενός ωμού πολι
τικού εκβιασμού που συνδέεται με το αποτέλεσμα της ε- 
περχόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Τα πρώτα δείγματα γραφής που έδωσαν χθες βράδυ οι δύο 
«μονομάχοι», αλλά και ο Γεράσιμος Αρσένης, χαρακτηρίζο
νται θετικά. Ο νέος πρόεδρος δεν αναφέρθηκε μόνο στην α
νάγκη να γυρίσει η σελίδα, αλλά φρόντισε παράλληλα να ε- 
πισημάνει ότι ακολουθείται η γραμμή του προκατόχου του. 
Αλλά και ο υπουργός Εσωτερικών δεν παρέπεμψε μόνο στον 
αγώνα κατά του νεοσυντηρητισμού, αλλά και στο «χρέος να 
εγγυηθαύμε τη νίκη». Οσο για τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, 
δήλωσε ευθέως ότι ο κ. Σημίτης «έχει τη στήριξη όλου του 
ΠΑΣΟΚ, όλων μας, στο δύσκολο έργο του».

Βεβαίως, ποαγιιατικό τεστ για τις διαθέσεις πις εσωχοιι- 
αστικής αντιπολίτευσης θεωρείται η τακτική που θα υιοθε
τήσει απέναντι στο κυβερνητικό έργο κυρίως, ενώ τεστ για 
τον ίδιο τον πρωθυπουργό θα είναι ο τρόπος ιιε τον οποίο θα 
χειοισθεί τον ανασχηιιατισιιό.

Από αυτά τα δεδομένα, σε μια τουλάχιστον πρώτη φάση, θα 
κριθείαντο ΠΑΣΟΚ θα αναζητήσειτην οδό της ενότητας και 
της σύνθεσης ή θα αποφασίσει να κόψει οριστικάτιςγέφυρες 
απεμπολώντας πέραν των άλλων οραμάτων και... το όραμα 
της εκλογικής νίκης.
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Θ ΝΕΟΣ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο 
Κ. Σημίτης κέρδισε μια δημοκρατι
κή μάχη και έχει τη στήριξη όλου 
του ΠΑΣΟΚ, όλων μας, στο νέο έργο του, 

δήλωσε ο Γ. Αρσένης αμέσως μετά την ε 
κλογή του πρωθυπουργού και στο αξίωμα 
του προέδρου του κόμματος.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας παρατήρησε 
ότι το ΠΑΣΟΚ απέδειξε πως λειτουργεί ως 
δημοκρατικό κόμμα, δεν έχει αδιέξοδα, τα 
λύνει δημοκρατικά και από αυτή τη διεργα
σία το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και ενωμένο και 
δυνατό.

Σύμφωνα με τον Γ. Αρσένη: «Αυτό που έ
χουμε μπροστά μας είναι η κυβερνητική 
σταθερότητα. Το ΠΑΣΟΚ να βγει προς τα

έξω, προς τον ελληνικό λαό να αποδείξει 
για μια ακόμα φορά ότι είναι κόμμα του λα
ού που ασχολείται με τα προβλήματα του 
τόπου.

Τώρα που τα δικά μας εσωτερικά θέματα 
έχουν λυθεί, απερίσπαστα μπορούμε να α- 
φοσιωθούμε στο έργο του ΠΑΣΟΚ ως πολι
τικού εκφραστή των λαϊκών αιτημάτων και 
ως κυβέρνησης που προχωράει στην ολο
κλήρωση αυτής της τετραετίας και βάζει τις 
προϋποθέσεις για την εκλογική μας νίκη 
στην άλλη τετραετία στις εκλογές που θα γ ί
νουν το φθινόπωρο του ’97».

Ο Γ. Αρσένης συνεχάρη εκτός από τον Κ  
Σημίτη και τον Ακ. Τσοχατζόπουλο για τον 
αγώνα που έδωσε και εξέφρασε την πεποί
θηση ότι τόσο ο ίδιος όσο και όλα τα μέλη 
του ΠΑΣΟΚ που τον ψήφισαν θα συντα
χθούν και θα στηρίξουν «θερμότατα» τον 
νέο πρόεδρο.

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΕΔΩΣΑΝ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΑΝ

Αέρας νίκης μετά
•  ·  ·

ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ

«Δεν υπάρχει νικητής, 
δεν υπάρχει ηττημένος. 
Είμαστε όλοι μαζί»

Οι 5.111 Σύνεδροι ψήφισαν σε 30 δπιΛές κάΛττες (σε 
άλλη ψήφιζαν για πρόεδρο, σε άλλη για την εκλογή

Η καταμέτρηση των ψήφων έγινε παρουσία της Κε
ντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Δε
οντολογίας και 60 εκπροσώπων που αντιπροσώπευ
αν τους δυο υποψήφιους.

Θ ΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους για τη στήριξη 
του ΠΑΣΟΚ, είπε ο πρω
θυπουργός Κ. Σημίτης ξεκινώντας 
την ομιλία του προς τους συνέδρους μετά 

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 
Αποδείξαμε, συνέχισε, όχι μόνο ότι είμα

στε σε θέση να διεκπεραιώσουμε μια πο
λύπλοκη διαδικασία όπως είναι η διαδικα
σία του συνεδρίου, αλλά ότι έχουμε ωριμό
τητα και συναίσθηση χρέους απέναντι 
στον ελληνικό λαό.

Αποδείξαμε ότι η δημοκρατία δεν είναι 
γ ια  μας μόνο λόγια, αλλά και 
πράξη.

Δυσκολευτήκαμε, αλλά δεί
ξαμε ότι μπορούμε να γυρί
σουμε τη σελίδα. Ολοι μαζί επι
βάλαμε πάνω από την πόλωση 
την ενότητα και τη νηφαλιότη
τα.

Ολοι ααΐ,ί τη Δευτέρα ενω
μένοι θα στηοίξουαε τις α
ποφάσεις του συνεδρίου. Η 
θέληση να ποοχωοιίσονιιε 
υπεοίσχυσε στο Φοβο, την α
μηχανία. την αναποερασι- 
στικότντα.

Εν συνεχεία ο πρωθυπουργόςε και πρόε
δρος πλέον του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην 
κληρονομιά του Α νδρέα Παπανδρε'ου, σε 
μια σαφή προσπάθεια να διασκεδάσει τις 
εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από την 
ομιλία του την πρώτη ημέρα του συνεδρί
ου. Αφού αναφέρθηκε στις πρώτες του ε
παφές με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ από τη 
δεκαετία του ’60 και τον κοινό τους προ
βληματισμό για  τη δημιουργία σοσιαλιστι
κού ρεύματος στην Ελλάδα, αλλα και την

κοινή τους αντιδικτατορική δράση, ο Κ. 
Σημίτης σημείωσε: η απόφαση του Α. Πα- 
πανδρέου στις 3 Σεπτέμβρη 1974 ήταν μια 
απόφαση που η σημερινή διαδικασία απέ
δειξε ότι δεν ήταν εφήμερη. Το ΠΑΣΟΚ 
έχει αποτελέσει στοιχείο αυτού που είναι 
σήμερα η Ελλάδα.

Ανταποχοιθιίχαιιε στο όοαιια τον Α. Πα- 
πανδοέον, τον τιιιήσαιιε πολιτικά ιιε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο σ’αυτό το συνέ
δριο. Αποδείίααε ότι ακολούθουιιε τη 
γοααιιή του.

Αυτή είναι μεγάλη στιγμή για μένα.
Το συνέδριο έδειξε ότι η μεταΑνδρέα ε

ποχή δεν είναι η μεταΠΑΣΟΚ εποχή .Ε δε ι
ξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μέλλον.

Χάρη στον Α. Παπανδρε'ου, χάρη σε ό
λους, χάρη σε 22 χρόνια αγώνα το ΠΑΣΟΚ 
είναι εδώ, ενιαίο, ενωμένο, δυνατό, καθο
ρίζει και θα καθορίζει τις πολιτικές εξελί
ξεις. Είναι προϋπόθεση της πολιτικής στα
θερότητας της χώρας.

Οι προκλήσεις απαιτούν ένα ενιαίο και 
μεγάλο σοσιαλιστικό κόιιιια. Ο τρόπος

για να χοατιίσονιιε το ΠΑΣΟΚ ενιαίο 
και δυνατό, είναι αια νέα συλλογικάπι- 
τα από τη βάση ως την κορυφή.

Σ ’ αυτήν δεν θα πρέπει να υπάρξουν 
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ μας. Είναι 
υποχρέωση να στρατεύσουμε όλες τις 
δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ χωρίς καμιά εξαίρε
ση για μια νέα πορεία. Η  ιστορία οδήγησε 
δύο φίλους και σύντροφους για 22 χρόνια 
σε μια δύσκολη συγκυρία.

Ο σύντροφος Ταοχατΐ,όπονλος κι εγώ 
δεν υπηοξααε ιιονοιιάχοι, γιατί κάτι τέ

τοιο δεν είναι στην πολιτική 
συγκρότηση ούτε τη δική ιιου 
ούτε τη δική του. Γι’αυτό πρέπει 
να συγκοατήαουιιε ένα οηιιαντι- 
κό στοιχείο. Λεν υπάρχει νικη
τής, δεν υπάρχει ηττηιιένος. Εί
μαστε όλοι ιιαζί.

Ζητώ από όλους βγαίνοντας από 
εδώ να αφήσουμε πίσω μας την έρι
δα, να ξεχάσουμε την όποια πίκρα 
που μπορεί να γεννηθεί. Ν’ αρχί
σουμε να προωθούμε τη νέα συλλο
γική λειτουργία, τη νέα ποιότητα. 
Να βάλουμε χωρίς διαχωρισμούς 

το ΠΑΣΟΚ στην τροχιά της συσπείρωσης. 
Ας μην ξεχνάμε ότι οι πολιτικοί μας αντί
παλοι δεν βρίσκονται μεταξύ μας, βρίσκο
νται απέναντι' μας.
Να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχουμε γιά την 

ελληνική κοινωνία.
Να μη διαψεύσουμε τις ελπίδες της πατρί

δας. Να δείξουμε ότι ο σοσιαλισμός είναι 
όραμα και πραγματικότητα που μας καθο
δηγεί στην καθημερινή μας ζωή. Δείξαμε 
στην ελληνική κοινωνία ότι μπορεί να λει
τουργήσει αποτελεσματικά η δημοκρατία.
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0α λειτουργεί Πολιτική 
Γραμματεία - Οχι σε αντιπρόεδρο

0 ΟΛΓΠΚΗ Γραμματεία θα
λειτουργεί στο ΠΑΣΟΚ, όπως 

ομόφωνα αποφάσισε το Συνέδριο 
τις πρώτες πρωινές ώρες την Κυριακή, 
ενώ δεν θα υπάρχει αντιπρόεδρος του 
κόμματος.
Στην Πολιτική Γραμματεία θα 
συμμετέχουν:
•  Ο  πρόεδρος του Κινήματος.
•  Ο  πρωθυπουργός -  εφόσον το Π ΑΣΟΚ 
είναι κυβέρνηση και πρόεδρός της δεν 
είναι ο αρχηγός του κόμματος.
•  Ο  πρόεδρος της Βουλής -ε φ ό σ ο ν  είναι

μέλος του ΠΑΣΟΚ.
•  Ο  γραμματέας της Κεντρικής 
Επιτροπής.
•  Δύο ή τρία  μέλη του Εκτελεστικού 
Γ ραφείου, ανάλογα με το αν 
πρωθυπουργός και πρόεδρος είναι 
διαφορετικά πρόσωπα.
Επίσης, αποφάσισε ότι ο ηττημένος της 
μάχης για  την προεδρία θα είναι 
αυτοδικαίως μέλος της 
Κ Ε (Κ. Σημίτης και Α. Τσοχατζόπουλος 
δεν έθεσαν υποψηφιότητα για  μέλη της 
ΚΕ).

. ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΝΕΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Ο  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ. ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

την εκλογή του Κ. Σημίτη

Χειραψία ενότητας του Κ. Σημίτη με τον Α. Τσοχατζόπουλο μετά την ανακοίνωση του αποτελέ
σματος. Δίπλα τους χειροκροτεί ο Κ. Σκανδαλίδης.

ΣΚ Α Ν Δ Α Λ ΙΔ Η Σ: ΑΞΙΟΣ
Ο κ. Σκανδαλίδης χαρακτήρισε τον κ. Σημίτη άξιο 
Πρόεδρο και τόνισε όπ μέσα από το Συνέδριο 
σφυρηλατήθηκε η ενότητα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, 
πρόσθεσε, πρέπει να ασχοληθούμε μετά πραγματικά 
προβλήματα του τόπου και του λαού.
Ίον πρώτο σταθμό που ήταν η εκλογή πρωθυπουργού, 
τον περάσαμε.
Το δεύτερο σταθμό που ήταν η εκλογή του Προέδρου 
και αυτόν τον περάσαμε.
Τώρα υας μένει ο τρίτος σταθμός που είναι οι επόμενες 
εκλογές και η νίκη του ΠΑΣΟΚ σ’ αυτές, τόνισε.
0  Γραμματέας της Κ.Ε. χαρακτήρισε το Συνέδριο 
«αφετηρία αναγέννησης» και κάλεσε όλα τα στελέχη να 
συστρατευτούν δίπλα στο νέο Πρόεδρο γιατί «κανείς 
δεν περισσεύει», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Του Β. Σκουρή

EPA  νίκης 
και δυναμικής 
π ρ ο ο π τ ικ ή ς  
δ η μ ιο υ ρ γ ε ί  
για  το
ΠΑΣΟΚ η α

πόφαση των συνέδρων να ξεπε- 
ράσουν τη σκληρή αντιπαράθε
ση και να δώσουν μια ξεκάθαρη 
νίκη στον Κ. Σημίτη καθιστώ
ντας τον ένα πανίσχυρο ηγέτη. 

0  πρωθυπουργός και πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ — δεύτε
ρος αετά τον ιδρυτή του κόμ- 
ιιατος Α. Παπανδοέου— έ
χοντας κερδίσει ήδη δύο δύ
σκολες χοιιιιατιχές εχλογι- 
κές αναιιετοιίσεις. δηιιι- 
ουογεί κλίκα νίκης στους 
κόλπους τον Κινιίιιατος, α
φού από πολλά στελέτη εχτι- 
ιιάται ότι έτει τις δυνατότη
τες να ενσωματώσει στην 
κυβερνητικό παράταξη και 
ευούτεοα στοωιιατα πις κοι
νωνίας. στις παουα>ές της ΝΑ 
και της Αριστερός.

Ο Κ. Σημίτης, σύμφωνα με έ
γκυρες πληροφορίες, θα προ- 
χωρήσεισε κινήσεις που θα του 
επιτρέψουν αφενός να συνεχί
σει μαζί με όσους εμφανίστη
καν στο Συνέδριο ως εσωκομ
ματικοί του αντίπαλοι, αφετέ
ρου να κυβερνήσει αποφασι
στικότερα -κ α θ ώ ς  έως τώρα 
είναι δυσαρεσιημένος από την 
απόδοση πολλών υπουργείων. 
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ, μετά τον «όρκο ε
νότητας» που δόθηκε στο Συνέ
δριο από όλα τα κορυφαία στε
λέχη και πρωτίστως τον 
συνδιεκδικητή της προεδρίας 
Α. Τσοχατζόπουλο, προσανα
τολίζεται σε «ενωτικά» ανοίγ
ματα, ακόμα και στη δημι
ουργία θέσης ή θέσεων αντι
προέδρου στην κυβέρνηση.

Ούτως ή άλλως, πάντως, δεν

πρέπει να αποκλείεται η πραγ
ματοποίηση ενός ανασχηματι
σμού μετά το καλοκαίρι, ενδε
χόμενο που άφησε ανοιχτό σε 
δηλώσεις του μετά την επικρά
τηση Σημίτη και ο υπουργός Τύ
που Δη μ. Ρέππας.

Στην περίπτωση αυτή, ο πρω
θυπουργός εκτός των ανοιγαά- 
των που σκοπεύει να κάνει

προς τους εοωχοιιιιατιχούς 
του αντιπάλους, προσανατολί
ζεται να κόψει και οοισιιένους 
από τους «φίλους» του, αφε
νός γιατί δεν έχουν αποδώσει 
τα αναιιενόμενα, αφετέρου για 
να ανακρούσει τις κατηγορίες 
που ακούστηκαν στο Συνέδριο 
ότι «διοικείιιε αυλό» —και να 
αναβαθιιίσει άλλους.

Παραιτήσεις υπουργών δεν α
ναμένονται τελικά, μετά το ε
νωτικό κλίμα που δημιουργή- 
θηκε στο Συνέδριο και παρ’ ότι 
ο υπερυπουργός Α. Τσοχατζό
πουλος έδειχνε να  το σκέφτε
ται, όπως έγραψε το «Εθνος» 
του Σαββάτου και όπως άφησε 
να εννοηθεί ο ίδιος μιλώντας 
στο Mega και στην εκπομπή 
«7+7» του θ .  Ρουσόπσυλσυ.

Και ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Κ. 
Λαλιώτης, πάντως, που ρωτή
θηκε αν θα παραμείνει στην 
κυβέρνηση, απάντησε: «Πι
στεύω ότιη κυβέρνηση θα συνε
χίσει το δημιουργικό της έργο. 
Σήμερα είμαστε όλοι εδώ, το 
ΠΑΣΟΚ είναι εδώ και θα προ
χωρήσουμε ενωμένοι, δυνατοί, 
σύγχρονοι, δημιουργικοί».

Ο ίδιος ο κ. Σημίτης, πάντως, 
το αμέσως προσεχές διάστημα 
θα ανακοινώσει τις επόμενες 
κινήσεις του, τόσο στην κυβέρ
νηση όσο και στο κόμμα.

•  Αργά το βράδυ έγινε σύσκε
ψη στο σπίτι του κ. Α. Τσοχα
τζόπουλου με στελέχη που εί
χαν εκφρασθεί υπέρ του στο 
Συνέδριο.

ΟΡΚΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ·  ΣΕΛ. 10-11

•  ·  ·

Ακης: Από αύριο 
αγώνας δημιουργίας

Θ Ακης Τσοχατζόπουλος, που ακολούθησε στο βήμα του 
συνεδρίου τον Κ. Σημίτη, ευχήθηκε επιτυχία στο νεο πρό
εδρο. «Επιτυχία για την Ελλάδα. Επιτυχία για το ΠΑΣΟΚ. 
επιτυχία για τον ίδιο προσωπικά», όπως είπε και συνέχισε: 

«Οπως δήλωσε ο Κ. Σημίτης, οι αποφάσεις του 4ου συνεδρίου. Πι
στεύω ότι με τις αποφάσεις που πήραμε κάναμε ένα μεγάλο βήμα 
για τη χειραφέτηση του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε ένα δύσκολο δρόμο 
για να πετύχουμε τη χειραφέτηση, μα είναι ένας δρόμος που θα 
μπορεί να ενώνει όλες τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό πιστεύω 
ότι θα περάσουμε από το χαρισματικό ηγέτη στο χάρισμα π ις 
συλλογικότητας. Είναι ανάγκη να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή ε
νότητα ως βασική αρχή του κόμματος.

Ανάμεσα σε μένα και τον Κ. Σημίτη δεν υπήρξε ανταγωνισμός. 
Υπήρξε άμιλλα να προσφέρουμε περισσότερα άτην προοδευτική 
πολπική και τη δομή που θα εγγυηθεί τη ν επιτυχία.
Από τη Δεύτερα θα είμαστε ενωμένοι, θα  έχουμε αναλάβει την 

ευθύνη να εγγυηθούμε με το νέο τρόπο την εππυχία, π ιν έξοδο α
πό την τωρινή κατάσταση της χώρας. Από αύριο θα είναι αγώνας 
δημιουργίας, αντιπαράθεσης στο νεοσυντηρητισμό και το νεοφι
λελευθερισμό». «

PRINCE OLIVER
40% & 6  ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ’



ΕΟΝΟΕ

Νέα πορεία 
Νέα ελπίδα

Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ήταν σκληρή. Κ α ι σε ο ρ ισ μ ένες  
π ερ ιπ τώ σ εις  ανησυχητικά  εκρηκτική. Α λλά  η δ ια 
δ ικ α σ ία  υ π ή ρ ξε  δη μ οκρ α τικ ά  ά ψ ογη , έστω  κ ι αν  
κ ά π ο ιε ς  υπ ερ β ο λ ές  δεν  α π ο φ εύχθ η κ α ν . Ισ ω ς μά
λ ισ τα  κ α ι ν α  ή τα ν  α ν θ ρ ώ π ιν ο ς  α δ ύ ν α το  ν ’ α π ο 
φ ευ χθο ύ ν  σ ’ έν α  τόσο μαζικό  σ υνέδρ ιο . Π ου ε ίχε  
μάλιστα τη β α ρ ιά  ευθύνη  ν α  π ρ ο χω ρ ή σ ει στην ε 
κλογή ενός νέου  π ρ ο έδρ ο υ  την επομένη  του θ α ν ά 
του  ενός ανεπ α νά ληπ του  κ α ι ιστορικού  ηγέτη.

ΤΩΡΑ το  σ υ νέδρ ιο  έληξε. Η  π λ ε ιο ψ η φ ία  τω ν χ ιλ ιά 
δω ν εκ π ρ ο σ ώ π ω ν  της ο ρ γ α ν ω μ έν η ς  β ά σ η ς του  
Π Α Σ Ο Κ  επ έλ εξε  ω ς νέο  π ρ ό εδ ρ ο  ένα ν  κ υβ ερ νή 
τη που  η π α ρ ο υ σ ία  κ α ι ο  π ο λ ιτ ικ ό ς  λ ό γο ς  του 
σ υσ π ειρ ώ νει ευρ ύτερ ες πολ ιτ ικές κ α ι κο ινω ν ικές 
δ υ νά μ ε ις , δ υ να μ ώ νε ι την π α ρ ά τα ξ η  σ ’ α υ τέ ς  τ ις  
κρ ίσ ιμ ες ώ ρ ες  κ α ι δ ια μ ο ρ φ ώ νει μ ια  ν έα  δυναμική  
π ρ οοπτική  κ α ι γ ια  το  Π Α Σ Ο Κ , αλλά  κ α ι γ ια  την ί
δ ια  τη χώ ρα .

Η ΣΕΛΙΑΑ γύρ ισ ε  χθ ε ς  το βράδυ . Κ α ι μ ια  ν έ α  π ε ρ ίο 
δ ο ς  α ρ χ ίζε ι ν α  γ ρ ά φ ετα ι α π ό  σ ή μ ερα  στην ιστορία  
της μ εγά λη ς δη μ ο κ ρ α τικ ή ς π α ρ ά τα ξ η ς . Π ου  κ α 
λούντα ι να  τη σ υγγρ ά ψ ουν  όλο ι μαζί, α ντα π οκ ρ ι- 
νό μ ενο ι στη ρητή εντολή του συνεδρ ίου  κ α ι σ εβ ό 
μ ενο ι τ ις  δεσ μ εύσ εις  που ο ι π ά ντες  α νέλ α β α ν  ν α  
καταστήσουν τη συλλογικότητα  βα σ ικό  ερ γα λε ίο  
της κομματικής κ α ι κυβερ νη τική ςτους δρ α σ τη ρ ιό 
τητας.

ΟΙ ΟΙΩΝΟΙ ε ίν α ι άριστοι. Τ α  σ ύννεφ α  κ α ι ο ι φ ό β ο ι 
τω ν πρώ τω ν ημερώ ν διαλύοντα ι. Κ α ι το  Π Α Σ Ο Κ , 
έχοντα ς ρ υθμ ίσ ει κατά  το δη μ οκρ α τικ ότερο  τρ ό 
π ο  τα  του ο ίκου  του, κ α λ είτα ι ν α  π ρ ο χω ρ ή σ ει ενω 
μ ένο  κ α ι α π ερ ίσ π α σ το  στην καλύτερη  δυνατή  α 
ντιμετώ π ιση  τω ν πολλώ ν, μ εγά λω ν κ α ι α νο ιχτώ ν 
προβλημάτω ν του ελληνικού λαού.

ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του το  Π Α Σ Ο Κ  α π έδ ε ιξ ε  ότι έ 
χ ε ι κ α ι την ω ριμότητα  κ α ι τη β α θ ιά  α ίσθηση τη ς ι
σ το ρ ικ ή ς ευθύνη ς του  έν α ν τ ι τη ς μ εγά λη ς δ η μ ο 
κρα τική ς π α ρά τα ξη ς της χώ ρ α ς. Κ α ι η ν έ α  μεγάλη 
π ο ρ ε ία  γ ια  τη δ ικα ίω σ η  τω ν ελ π ίδω ν  του  ελληνι
κού λαού άρχισε.

/ Ρ Ε Ο Ν Ο Σ
Ιδιοκτησία: ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 
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Κρίσιμη η επόμενη 
μέρα νου Κ. Σημίτη

Από τον Χρ. Παναγιωτόττουλο
ΑΙ ΤΩΡΑ τι;

Π ώς θα πο- 
ρευθεί ο «συνα
σπισμός» των 
κομμάτων που, 
όπως απεδεί- 

χθη τις τέσσερις βασανιστικές 
ημέρες του Συνεδρίου, έχει α 
ντικαταστήσει το άλλοτε ενι
αίο ΠΑΣΟΚ; Πώς θα κυβερνη
θεί η χώ ρα από το υπάρχον 
υπουργικό συμβούλιο, το ο
ποίο είναι ουσιαστικά υπηρε
σιακό; Ο ι πρωτοφανούς σφο- 
δρότητας αντιπαραθέσεις, που 
έδωσαν τον τόνο στο 4ο Συνέ
δριο, αποτελούν τη μείζονα ο 
μολογία ότι η παραμυθία του 
«αδιαίρετου» ΠΑΣΟΚ ανήκει 
σ ιο παρελθόν. Και το ερώτημα 
είναι αν και με ποιον τρόπο ο 
πρωθυπουργός θα μπορέσει 
να  διευθύνει έως το τέλος της 
τετραετίας το πηδάλιο του τό
που, έχοντας απέναντι του ένα 
πολύ μεγάλο τμήμα του κόμμα
τος.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει, α 
σφαλώς, η στάση που θα υιοθε
τήσει η πλευρά τη ν οποία οή μέ
ρα εκπροσωπεί ο Ακης Τσοχα- 
τζόπουλος. Σε περίπτωση που 
επιχειρήσει να  λειτουργήσει 
ως «κόμμα μέσα στο κόμμα», η 
διάσπαση θα πρέπει να  θεω 
ρείται θέμα χρόνου και οι πρό
ωρες εκλογές εξαιρετικά π ιθα
νό ενδεχόμενο.

Ούτως ή άλλως, όμως, τα πε
ρισσότερα θα εξαρτηθούν από 
τις επιλογές του πρω
θυπουργού. Α πό αυτές θα δια
πιστω θεί κατά πόσον έχει

συνειδητοποιήσει «ποιου κόμ
ματος» ηγείται. Χωρίς αμφιβο
λία ο Κ. Σημίτης πέτυχε πολύ 
μεγάλη νίκη, κερδίζοντας την 
εμπιστοσύνη της κοινωνίας 
και, μάλιστα, κόντρα στους μη
χανισμούς και όλα τα  κο
ρυφαία στελέχη. Ωστόσο, η ε
κτίμηση ότι μετά την εκλογή 
του στην προεδρία  έχει ανα- 
δε ιχθεί αυτομάτως σε παντο
δύναμο ηγέτη ολόκληρης της 
παράταξης, μπορεί να αποδει- 
χθείπαγίδα. Ενδεχόμενη πολι
τική «σιδερένιας πυγμής» και 
κραυγαλέων αποκλεισμών 
στην κυβέρνηση και το κόμμα 
θα έχει σημα
ντικότατες πα
ρενέργειες. Η  
σύγκρουση με 
το «στρατόπε
δο» Τσοχα- 
τζόπουλου δεν είναι προσωπι
κή βεντέτα για  τον έλεγχο του 
κομματικού μηχανισμού.

ΔΟΚΙΜ ΑΣΙΑ 
του Συνεδρίου 
απέδειξε ότι 
υπάρχει ιδεο
λογικό σχίσμα, 
το οποίο δ ια 

τρέχει όλη την πυραμίδα του 
ΠΑΣΟΚ.
Γι’ αυτό και η αναμέτρηση δεν 
θα σταματήσει εδώ.
Πίσω από τις ακραίες, κάποτε, 
ρητορικές κορόνες πολλών 
στελεχών στο Συνέδριο ήταν 
σαφής η αγωνία να συνεχίσουν

να υπάρχουν μέσα στο ίδιο 
τους το κόμμα.

Χ ωρίς αμφιβολία ο Κ. Σημί
της και ο Α. Τσοχατζόπουλος 
αναφέρονται σε δύο διαφορε
τικούς κόσμους.
Εκφράζουν ιστορικά δύο α 

ντίθετες πορείες στο ΠΑΣΟΚ, 
οι μεν τη «νομιμότητα» και τη 
«γραφειοκρατία», οι δε την 
«αίρεση» και την «ανατροπή». 
Εκπροσωπούν άλλες σχολές 
πολιτικής σκέψης και αποκλί- 
νουσες θεωρήσεις για το μέλ
λον, τόσο στο πεδίο των εθνι
κών θεμάτων όσο και στην οι
κονομία και στην κοινωνική 

πολιτική.
Πίσω από τον 

πρώτο τη τάξει 
υπουργό στοιχί
ζεται το «κλασι
κό» Π απανδρε- 

ίκό ρεύμα, πίσω από τον πρω
θυπουργό οι ολοένα αυξανό
μενες δυνάμεις, που πρεσβεύ
ουν τον θρυμματισμό των στε
ρεοτύπων.
Ο υδείς αμφισβητείτο δικαίω

μα του Κ. Σημίτη να κυβερνή
σει με αποφασιστικότητα και 
χωρίς ταλαντεύσεις. Αυτό εί
να ι προς το συμφέρον της χώ
ρας. Ωστόσο, θα ήταν λάθος αν 
ερμήνευε μονοδιάστατα την ε
πικράτησή του στο Συνέδριο 
και διαμόρφωνε αναλόγωςτην 
τακτική του.

Η  ψηφοφορία απέδειξε ότι το 
εκσυγχρονιστικό ρεύμα κερδί

ζει συνεχώς έδαφος, αλλά 
χρειάζεται δρόμος ακόμη για 
να καταστεί ηγεμονικό.
Ο ι σύνεδροι τον εξέλεξαν 

πρόεδρο, επειδή τιμούν τις α 
πόψεις και την ιστορία του, τον 
προτιμούν έναντι όλων των άλ
λων, αλλά κυρίως γ ια  να  ενι- 
σχύσουν τη φαρέτρα του εν ό- 
ψ ει της εκλογικής αναμέτρη
σης με τον Μιλτιάδη Εβερτ. 
Μόνον αν οι εθνικές κάλπες 
τον αναδείξουν νικητή, θα κα
ταστεί ο αδιαμφισβήτητος ηγέ
της. Αλλά για  να  έχει πιθανότη
τες να κερδίσει τη Ν.Δ. πρέπει 
προηγουμένως να επανενώσει 
το ΠΑΣΟΚ.

Γ— \  Π Ο ΤΕΛ ΕΙδι-
/  \  κή του ευθύνη η

/  4 \  αποκατάσταση
/ "  \  της ψυχικής ε-

I \  παφήςκοίτηςι-
' ......" '...... ■■ δεολογικής ε-
νότητς του χώρου. Ο ανασχη
ματισμός που σχεδιάζει θα εί
ναι το πρώτο, αλλά όχι το μόνο, 
τεστ. Αν δώσειτην εντύπωση ό
τι θα κυβερνήσει με τη «νική
τρια» πλευρά, θέτοντας υπό 
διωγμόν τους «ηττημένους», 
θα συμβάλλει αποφασιστικά 
στην προϊούσα διαίρεση του 
κόμματος και θα δημιουργη- 
θούν προϋποθέσεις ήττας στις 
εκλογές. Ο δρόμος της ενότη
τας είναι μακρύς, δύσβατος και 
αβέβαιος. Και απαιτεί θαρρα
λέα βήματα από την πλευρά 
του Κ. Σημίτη, αλλά και του Α. 
Τσοχατζόπουλου, που ως σή
μερα λειτουργούσε ως αρχη
γός του «άλλου» ΠΑΣΟΚ...

A T O W IZ

( Μ i m \
ΠΠΡΠΓ3
l i l J Από τον Παύλο Αλέττη Ο

□ ΒΗΜΑ μπροστά. Καθα
ρό βήμα μπροστά. Αυτό 
το καθαρό ήταν το επί

θετο που έπαιξε και κέρδισε 
ο Κώστας Σημίτης.
Και το νέο ΠΑΣΟΚ. Νέο, η 

καινούρια έννοια, απαραίτη
τη για το μετα-Ανδρέα 
ΠΑΣΟΚ η καθαρή γλώσσα... 
Καθαρό μήνυμα, καθαρές 

λύσεις, καθαρή νίκη. Αραγε, 
και καθαρή ενωτική διάθεση 
απ’ όλους;

ΤΗ μια Κυριακή πέθανε ο 
Έ λλΑνδρέας, την άλλη γεννήθηκε 

«διάδοχος». Ο διαφημιστής 
που εμπνεύσθηκε το σύνθημα «Μπο
ρούμε να ελπίζουμε ξανά», πρέπει να 
δάκρυσε χθες. Είχε βγάλει ΤΙΤΛΟ. Η 
συνέχεια βέβαια επί της πολιτικής ο
θόνης.
Νίκη της Δημοκρατίας, είπαν πολ

λοί. Νίκη της επιθυμίας ανανέωσης.
Μπορούμε να ελπίζουμε ξανά. Αρκεί 

να μάθουμε να πιστεύουμε ξανά.
Θα πρόσθετα, και να δουλεύουμε... 

Τώρα η έμφαση στην επίλυση προ
βλημάτων. Οι πολίτες, τώρα που ξε- 
περάστηκαν τα διαδικαστικά, τώρα 
που έχουμε ισχυρή κυβέρνηση και ι
σχυρό κυβερνών κόμμα, απαιτούν 
καθαρές απαντήσεις.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ συ
ναισθηματικός ο 
Ακης, σαφώς άξιζε 

τα χειροκροτήματα... 
Ωραίος. Αλλά με τη νίκη 
του Κ. Σημίτη, επιτεύχθη
κε κάτι άλλο. Κλονίσθηκε 
η αντίληψη ότι στην πολι
τική δεν λες πάντα την α
λήθεια...
Ε, αυτό το θεώρημα 

κλονίσθηκε. Κάπως κλο
νίσθηκε και οι αλήθειες 
μακάρι να εκτιμώντας 
πέρα και πάνω απ’ τα λό
για. Υπάρχουν περιθώ
ρια για αλήθειες και στην 
πολιτική.
Και αυτή είναι μια μεγά

λη νίκη.

□ ΖΩΝΤΑΝΗ μετάδοση. Νίκησε 
^ - λ κ α ι  η τηλεόραση. Μια αλήθεια 
^  μεγάλη, που έσπρωξε σε 
συμπεράσματα το κοινό. Σύνεδροι 
και τηλεθεατές είδαν τη νέα σελίδα να 
γυρίζει σ’ όλη της την κίνηση... Μαζί.
Με μεγαλόψυχους, μικρόψυχους, ε

μπνευσμένους, αδιάφορους, εμπα
θείς, έξυπνους και ανόητους ομιλη
τές. Μ’ ένα πρωτοφανές κομματικό 
ξεγύμνωμα σε όσους δεν είχαν τέτοια 
εμπειρία...
Ενα ρίσκο της Δημοκρατίας, που πά

ντα κερδίζει όταν είναι αποκαλυπτική 
και όχι... παρασκηνιακή.
Το τρικ «μα, αυτός απευθύνθηκε 

στην κοινωνία και όχι στους συνέ
δρους» δεν έπιασε...
Και η Ελλάδα μία είναι, αδέλφια...
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Κωνσταντόπουλος:
Ερχονται
ανακατατάξεις

Ο
ΛΛΑΓΗ του πολιτικού σκηνικού προέβλεψε 

χτες ο πρόεδρος του ΣΥΝ Ν. Κωνσταντό- 
πουλος, τονίζοντας ότι οι διεργασίες που συντε- 

λούνται στα δυο μεγάλα κόμματα «δεν μπορούν
να χωρέσουν στο ύπαρχον πολιτικό σκρνικό. Επιταχύνο
νται οι εξελίξεις κι έρχονται ανακατατάξεις. Ενα νεο πο
λιτικό σκηνικό προβάλλει πια στον πολιτικό ορίζοντα».
Για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Συνασπισμός, 
ο Ν. Κωνοταντόπουλος μιλώντας στην οργανωτική 
Συνδιάσκεψη των Νομαρχιακών Οργανώσεων της Β 
Αθήνας τόνισε ότι: «Οι προκλήσεις της νέας περιόδου 
δημιουργούν σημαντικές δυνατότητες για τον ΣΥΝ. 
Αρκεί να τις αντιμετωπίσουμε με αυτοπεποίθηση και χω
ρίς υπαρξιακό άγχος. Ο ΣΥΝ αγωνίζεται με εδραιωμένη 
και αμετάθετη την αυτονομία του, για τη μείωση των κοι
νωνικών ανισοτήτων και προωθεί τις  μεγάλες προο
δευτικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος:

Διεκδικεί την αλλαγή των συσχετισμών και του πολιτι
κού σκηνικού με το τέλος των αυτοδυναμιών.

Προβάλλει επιτακτικά το αίτημα της απλής αναλογι-

Π0ςΝ. Κωνοταντόπουλος πρόβαλε τρεις στόχους:
•  «Να διατυπώσουμε με μεγαλύτερη πληρότητα και ε- 

ξωστρέφεια την πολιτική και προγραμματική μας πρό
ταση. Να αποφύγουμε την αναδίπλωση σε ένα γενικολό
γο βερμπαλισμό και έναν πολιτικό απομονωτισμό.

•  Να σχεδιάσουμε ανοιχτές πρωτοβουλίες μέσα στην 
κοινωνία. Να τονίσουμε και τονώσουμε τη συνοχή, τη 
συλλογικότητα, τη δημοκρατία και τη διαφανεια, ως χα
ρακτηριστικά του ΣΥΝ.
•  Ναεδραιώσουμε και να ενισχύσουμετην ανοδική μας 

πορεία ως αυτόνομος πόλος συσπείρωσης ευρύτερων 
δυνάμεων. Να διεκδικήσουμε ουσιαστικό ρόλο στο υπό 
διαμόρφωση νέο πολιτικό σκηνικό, μακριά από απομο- 
νωτισμούς, αλλά και δορυφορικά σύνδρομα».

Α ΓΩ Ν ΙΑ  Ο  ΕΒΕΡΤ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Π ΑΣΟ Κ

Σκεπτικισμός
τώρα στη ΝΔ

Ε έντονο σκε
πτικισμό για 
την ίδια την 
πορεία της α
ντιμετώπισε η 
Ν.Δ. την εκλο
γή Σημίτη στην 

ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο 
πρωθυπουργός και νέος πρόε
δρος θεωρείται ο ισχυρότερος α- 
ντίπαλοςγιατο κόμμα της αξιωμα
τικής αντιπολίτευσης, αφού είναι 
γνωστό ότι η διείσδυσή του και 
στον συντηρητικό χώρο είναι με
γαλύτερη από οποιουδήποτε άλ
λου.

Αν και ο πρόεδρος της ΝΑ. δεν 
απέκλειε την εκλογή Σηιιίτη, 
θεωρείται βέβαιο ότι ο κ. Μ. 
ΕΒεοτ θα επιθυιιονσε να έχει α
πέναντι τον οποιονδη'ποτε άλ
λον στις επεοχόιιενε ς εκλονές, 
ενώ πίστευε ότι θα διευκόλυνε 
τα σχέδιά του η διαρχία στο 
κνβεονών κόιιιια. άπω: λένε 
βουλευτές φίλα ποοοκείιιενοί 
του.

Ομως, πολλοί εκ των βουλευτών 
τής λεγάμενης εσωκομματικής α
ντιπολίτευσης, όσο και των προ
σκείμενων στον κ. Εβερτ, εκτι
μούν και τους προβληματίζει έντο
να -  όπως έλεγαν σε κατ’ ιδίαν 
συζητήσεις -  το γεγονός ότι στη

Της Α. Σιδηροκαστρίτου
I ¡§ ί-ο'·"- ϋ | |

μάχη που έδωσε ο Κ. Σημίτης στο ε- 
σωτερικότσυ ΠΑΣΟΚ κέρδισε με
γάλο μέρος της ελληνικής κοινω
νίας χάρη στην όλη διαδικασία και 
στη μετάδοση των ομιλιών από την 
τηλεόραση. Τα στελέχη της Ν.Δ. 
συνδέουν ωστόσο την επιτυχή ή όχι 
πορεία του Κ. Σημίτη με τους 
συσχετισμούς στην Κ.Ε. και στο 
Ε.Γ., αλλά και με την εσωκομματι
κή αντιπολίτευση που εκτιμούν ότι 
θα εμφανιστεί έντονα στο προ
σεχές διάστημα.

Πάντως, ο ίδιος ο κ. Εβερτ στρέ
φεται από σήμερα στο τι θα κάνει 
στο κόμμα του, θέτοντας σε λει

τουργία όλεςτις «μηχανές», καθώς 
πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν 
σύντομα. Ετσι φέρεται αποφασι
σμένος να ξεκινήσει το προσεχές 
διάστημα περιοδείες σε όλη την 
Ελλάδα, να συνέλθει αύριο η Επι
τροπή Εκλογικού Αγώνα και να 
συγκαλεί όσο πιο συχνά γίνεται το 
Πολιτικό Συμβούλιο.

Αν και πολλοί βουλευτές της 
Ν.Δ., ακόμη και εξ εκείνων που α
νήκουν στο περιβάλλον του κ. 
Εβερτ, έκαναν θετικά σχόλια για 
τις διαδικασίες του Συνεδρίου του 
ΠΑΣΟΚ, τις οποίες είδε ο ελληνι
κός λαός μέσω της τηλεόρασης, ο 
πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Μ. Εβερτ ε
πιχείρησε να υποβαθμίσειτογεγο- 
νός. Και για να αποφύγει οποιοδή-

ποτε σχόλιο μετά το χθεσινό απο
τέλεσμα, προτίμησε να κάνει δή
λωση εκ των πρστέρων, μετά δηλα
δή το πέρας της ψηφοφορίας, από 
την οποία προκύπτει και η αγωνία 
του. Ειδικότερα ο κ. Εβερτ δήλω
σε: «Τα όσα διαδραματίστηκαν 
στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι 
πρωτοφανή, αλλά και αποκα
λυπτικά. Απογοήτευσαν τους 
Ελληνες και εξέθεσαν διεθνώς την 
πολιτική μας ζωή. Και όλα αυτά 
συμβαίνουν την ώρα κατά την ο
ποία ο Τόπος αντιμετωπίζει τερά
στια και κρίσιμα εσωτερικά και ε
ξωτερικά προβλήματα, ενώ 
ταυτοχρόνως οι πολιτικές εξελί
ξεις στην Τουρκία παίρνουν επι
κίνδυνη τροπή».
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STEP ΒΥ STEP IN ΤΟ THE 2nd CENTURY

ß M | ia p  a e
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ- ΕΚΘΕΣΗ: Λεωφ. Συγγρού 137, Αθήνα 171 21 «Τηλέφω να: 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Η. Ηλιου & Ευδόξου 71 - 73,117 43 Αθήνα «Τηλέφωνα: »ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Νέα διεύθυνση: Πειραιώς 207 ·  Τηλέφωνα:

ΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ

Ισχυρή για σας

ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙ!-.5 9 0 .0 0 0
1300 ΟΟ ■ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ■ 5 ΠΟΡΤΕΣ ■ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ νΟί^ννΑΘΕΝ

• Fax Volkswagen Group



ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΟΝΟ πίκρα γεύτηκε φέτος στις ονομαστικές του γιορ

τές ο κ. Ακης Τσοχατζόπουλος, το ιστορικό στέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ, με τη μεγάλη προσφορά στο κόμμα του και στη 
χώρα. Ως γνωστόν, ο κ. Τσοχατζόπουλος έχει δύο ονό
ματα: Αθανάσιος και Απόστολος. Του Αγιου Αθανασίου 
έχασε τη μάχη για την πρωθυπουργία, του Αγίου Απο
στόλου τη μάχη για την αρχηγία του κόμματος.

Πικρές γιορτές...

Β.ΣΚ.

Ανθρωποι και 
συμπεριφορές
Π Ο ΙΚ ΙΛ Ε Σ  κ α ι δ ια φ ο ρ ετ ικ ο ύ  ή 

θ ο υ ς  κ α ι ύ φ ο υ ς  ο ι σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ές  
π ρ ω το κ λα σ ά τω ν  σ τελεχώ ν του  
Π Α Σ Ο Κ  στη δ ιά ρ κ ε ια  του  4ου 
Σ υνεδρ ίου  του Κ ινή ματος. Ιδού  κ ά 
π ο ιε ς  π ο υ  μ α ς τρ ά β η ξα ν  την π ρ ο 
σοχή:

I— . Η  α π ο φ α σ ισ τ ικ ή  στάση  του
I__ I Γεωργίου Παπανδρέου. Δ εν
ήταν εύκολη η θέση του. Η  ξ ε κ ά θ α 
ρη δήλωσή του έδ ε ιξ ε  ότι ε ίν α ι έντι
μος ά νθ ρ ω π ο ς κ α ι καλός πολιτικός, 
ά ξ ιο ς  α π ό γο ν ο ς  μ ιας δυναστείας.

I— . Η  ... πονη ρ ή  στάση  του  Κ ώ-
1__ I στα Λαλιώτη. Τη φ ο ρ ά  αυτή
υ π ο σ τή ρ ιξε  τον  Α κη Τ σ ο χα τσ ό - 
πουλο με μ ία  δυναμ ική  ομ ιλία , στην 
οπ ο ία ... π α ρ εμ π τ ιπ τό ντω ς χ ά ρ α ζε  
κ α ι τη ν π ρ ο σ ω π ικ ή  π ολ ιτ ική  π ο 
ρ ε ία  του.

— I Η  α πόλυτα  ισορροπημένη  κ α ι 
1__ I γ εν ικ ά  άψ ογη  στάση του  Κώ
στα Σκανδαλίδη. Ο  Γ ρ α μ μ α τέα ς  
τη ς Κ .Ε . του  Π Α Σ Ο Κ  στη δ ιά ρ κ ε ια  
της θ η τε ία ς  του , έ δ ε ιξ ε  π ο λ ιτ ικ ά  
προσ όντα  ά ξ ια  προσοχής.

— I Η  μόνιμα  δημοφ ιλής φ ιγο ύ ρ α  
1 _ |  του  Βαγγέλη Γιαννόπουλου.
Ο  π α λ α ίμ α χο ς  π ολ ιτ ικός γ ια  άλλη 
μ ια  φ ο ρ ά  έρ ιξε  το  βά ρ ος του  υ π έρ  
του  Κ ώ στα  Σημ ίτη  με έν α ν  τρ ό π ο  
που α νά γκ α σ ε «φ ίλους» κ α ι «αντι
πά λους»  ν α  τον  χειροκροτήσουν.

I— | Η  σεμνή , τ ίμ ια  κ α ι κ α θ α ρ ή
I__ I στάση  του  Γιάννη Χαραλα-
μπόπουλου. Τ ο ιστορικό στέλεχος 
ε ίπ ε  τη γνώ μ η  του , με α γ ω ν ία  γ ια  
την ενότητα  του  Π Α Σ Ο Κ , αλλά  χω 
ρ ίς  ν α  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ι ν α  επ η ρ ε ά σ ε ι 
τους συνέδρους.

I— | Η  κουτοπ όνη ρ η  στάση  του  
I__ I Απ. Κακλαμάνη, που, ενώ  δή 
λω σε ό τι θ α  α π ο φ α σ ίσ ε ι τ ι θ α  ψ η 
φ ίσ ε ι «αμέσω ς μετά  τη δευτερ ολο 
γ ία  του Κ ώ στα Σημίτη», π ρ ο σ π ά θ η 
σε στη σ υ ν έχ ε ια , στους υ ψ η λ ό τε
ρους δυνατούς τόνους, ν α  επ η ρ εά 
σ ε ι το υ ς  σ υ ν έδ ρ ο υ ς εναντίον της 
υ π ο ψ η φ ιό τη τα ς  του  Π ρ ω 
θυπουργού!

I— | Η  π ολύ  καλή  π α ρ ο υ σ ία  του  
υ  Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Η ταν 
μια  φ ω τεινή  εξα ίρεσ η  σ ’ ένα  γ ε ν ι
κ ά  π ολω τικ ό  σ υ ν έδρ ιο , α ν α π τύ σ 
σοντα ς με κ α θ α ρ ό τη τα  κ α ι β ά θ ο ς  
σκέψ η ς τη ν  ά π οψ ή  του  γ ια  το  
Π Α Σ Ο Κ  κ α ι την Ε λλάδα.

■— . Η  μ ικρόψ υχη  π α ρ ο υ σ ία  (γ ε -
!__ I ν ικ ά ) του  Βασίλη Κεδίκο-
γλου . Ο  ρ εβ α ν σ ισ μ ό ς του  α μ έσ ω ς 
μετά την ανακοίνω ση  του α π ο τελ έ
σματος ήταν α νόητος κ α ι πάντω ς... 
ά νευ  σημασίας.

θ Ί Τ

Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης ψηφίζει. «Αποδείξαμε ότι η Δημοκρατία δεν εί 
ναι για μας μόνο λόγια, αλλά και πράξη. Δυσκολευτήκαμε, αλλά δείξαμε ότι μπο
ρούμε να γυρίσουμε τη σελίδα», δήλωσε ο νέος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας 

στους συνέδρους μετά την εκλογή του.

,οστασ ίας τω ν ενο ι^ νκ " τα χ α β α ίνε τε , το  μέτρο  αφόρα ^  
ιό τέσ σ ερ α  α ύ ρ ω  ο ι θ ερ ιν έ ς  εκ π τω σ ει ·
, ΠΑΣΟΚ. Αλλη γ ο ύ σ τ ο υ  με εκπτωτικα ποσοστά ε
,αδιαρκέσουν εωςτοτελος Α ϊ  ευκαιρίες αφορουν το Κι
ιζ 50 Ο π ω ς επ ίσ η ς καταλάβαινε ’ Στον 22ο τω α ικ 0  ανα- 
^,,α  ·  ·  ·  Α πό το αστυνομικό ρ Και γω π ου  νομι-
^ τ η θ α μ α τ α φ ε ρ θ ε ί γ ια α π ο  Τ ι ώ ρ α  έχε ις  σ ύντροφ ε; '

ν α  ^  ν α  '  “ ψ Β λ ° " '  <π°

« . » » « Λ -  τ τ τ .

» «ΜΑΪΜΟΥ» τελικά αποδείχτηκαν 
τα όσα κατήγγειλε ο φαροφύλακας 
της Στρογγυλής ότι άγνωστο άτομο 

τον αναισθητοποίησε με σπρέι και 
έκοψε το σχοινί του ιστού της σημαί
ας, με αποτέλεσμα χθες το πρωί να  
αναστατωθεί η κυβέρνηση και ολό- 
κλήρο το πανελλήνιο.

Μ ετά από έρευνα του στρατηγού 
της Ρόδου αποκαλύφθηκε ότι δεν 

βρέθηκαν τεκμήρια που να  αποδεικνύουν ότι 
κάποιο άτομο ανέβηκε στη Στρογγυλή και ως 
εκ τούτου αποδεικνύεται ότι τα όσα υποστή
ριξε ο φαροφύλακας δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα.

Καμιά φορά η μοναξιά χτυπάει στο κεφάλι...

δ Ί Γ

□ ΝΑΣΟΥο κ . Βασ.
Κεδίκογλου. Σημιτικός 
ναι, αλλά λίγο έλειψε 

να του την κάνει π) ζημιά. 
«Αναμένω παραιτήσεις 
υπουργών μετά τις 
τοποθετήσεις που 
ακούσαμε», έσπευσε να 
δηλώσει.
Ναι, κύριε σύντροφε, αλλά 
από σένα δεν θα πρέπει να 
αναμένει ποτέ κανείς 
υποδείξεις. Γ ιατί και 
εριστικός είσθε και αν το 
θέλετε πιο «λάιτ», επικίνδυνα 
βιαστικός. Οταν όλοι μιλούν 
για ενότητα, δεν μπορεί 
κανείς να πετάγεται και να 
πυροδοτεί. Εστω κι αν έχει 
ελπίδες να... 
υπουργοποιηθεί.

Ω

Ιστορικό
Συνέδριο
ΜΕΣΑ από το πιο ενδιαφέρον και 

συγκλονιστικό Συνέδριο που έχει πραγ
ματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας -  
κυβερνητικό κόμμα, βλέπετε, που απει- 
λήθηκε με διάσπαση, αλλά που αντέχει 
δημοκρατικές διαδικασίες -  εξελέγη 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Κ. Σημίτης. 
Εχοντας μάλιστα απέναντι του τη 
συντριπτική πλεισψηφία των ιστορικών 
και κορυφαίων στελεχών του κόμματός

Από σήμερα, ο Κ. Σημίτης έχει να α
ναμετρηθεί με τα μεγάλα προβλήματα 
της χώρας και των πολιτών, με τις προ
κλήσεις της νέας εποχής και από αυτή τη 
μάχη θα επιβεβαιωθείή όχι ότι αποτελεί 
τον νέο ηγέτη του ΠΑΣΟΚ.

Β.ΣΚ.

☆
ΗΤΑΝ τέτοιο το άγχος των δύο 
μονομάχων για την επικράτησή 
τους, που οι συνεργάτες τόσο 

του Κ. Σημίτη όσο και του Α. 
Τσοχατζόπουλου διέδιδαν στους 
δημοσιογράφους, πριν κλείσουν 
ακόμα οι κάλπες, οι μεν όπ νικητής 
είναι ο πρωθυπουργός, οι δε ότι 
κυριάρχησε ο υπουργός Εσωτερικών. 
0  στόχος εμφανής:
Η δημιουργία εντυπώσεων και ο 
επηρεασμός των συνέδρων που 
ακόμα δεν είχαν διαβεί πς κάλπες.

γ ϊ Π

Αντιδράσεις
ΤΗΝ μήνιν των στελεχών που πρόσκει- 

νται στον κ. Τσοχατζόπουλο προκάλεσε 
ο Γιώργος Παπανδρέου, με την προσε
κτική πράγματι ομιλία του στο Συνέδριο.

«Οι πιο στενοί συνεργάτες του πατέρα 
του πήραν τηλέφωνο τον Ακη, με άσχη
μους χαρακτηρισμούς για τον υπουργό 
Παιδείας», μας είπαν στελέχη προσκεί
μενα στον κ. Τσοχατζόπουλο.

Παρ’ ότι δε, θεωρούσαν «θετική» την 
ομιλία Λαλιώτη, δεν παρέλειπαν να α
σκούν κριτική στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ: 
«Αργά ήρθε. Αν το έκανε δέκα μέρες 
πριν, θα ήμασταν σίγουρα νικητές», τό
νιζαν.

Β.ΣΚ.

Η μόνη
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ανάπτυξης Βάσω Πα

πανδρέου ήταν η μόνη από τα ηγετικά 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επέκρινε από 
το Βήμα του Συνεδρίου, όσους απεδοκί- 
μαζαν τους ομιλητές. Αλλωστε, προς το 
τέλος της ομιλίας της αποδοκιμάστηκε 
και η ίδια -  όταν αναφερόταν στον 
Α νδρέα Παπανδρέου. «Σύντροφοι και 
συντρόφισσες -  είπε η υπουργός Α νά
πτυξης -  εγώ επίστευα, ότι 22 χρόνια με
τά την δημιουργία του ΠΑΣΟΚ, έχουμε 
μάθει όλοι να μιλάμε. Φαίνεται ότι μερι
κοί έχουν μάθει μόνο να κραυγάζουν»! 
Ε, δεν είχε και άδικο!

Β.ΣΚ.
m

Η αγωνία
ΕΙΠΑΜΕ να ’χουν αγωνία 

για το αποτέλεσμα της ψη
φοφορίας οι σύνεδροί τον 
ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι κι έτσι. Ο 
Κ. Παναγόπουλος, δι
ευθυντής της εταιρείας δη
μοσκοπήσεων ALCO, πα
ρακολουθούσε για λογαρια
σμό τον ραόιοφώνον του 
«Αντέννα» τις εργασίες τον 
Συνεδρίου, με σκοπό να κά
νει τις εκτιμήσεις του, όταν 
θα δημοσιοποιούντο τα 
πρώτα αποτελέσματα. Κά
ποιοι διέρρευααν ότι ο Κ  
Παναγόπουλος με εργαζο
μένους τηςΑΣΟΟ πραγμα
τοποιούσαν έξω από τις 
κάλπες «εχβ poli». Προχω
ρούσαν, δηλαδή, σε προ
γνωστικά για το οριστικό α
ποτέλεσμα, βάσει των απα
ντήσεων που έδιναν οι σύνε
δροι, βγαίνοντας από το πα- 
ραβάν.

Το τι έγινε στην αίθουσα 
Τύπον, όεν περιγράφεται. 
Υπουργοί, βουλευτές, στελέ
χη τον ΠΑΣΟΚ και δημοσιο
γράφοι ρωτούσαν «τι βγαί
νει μέχρι τώρα» και «τι πο
σοστά βγάζει η δημοσκόπη
ση».

Είπαμε, ρε παιδιά, αλλά ό
χι κι έτσι...

ΓΛΙ.

Το αποτέλεσμα
ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ και ένθερ

μος υποατηρικτής του Ακη, 
το μέλος τον Ε.Γ. Μαν. Δα- 
σκαλάκης αναγκάσθηκε να 
αναγγείλει το αποτέλεσμα 
της ψηφοφορίας. Και το έ
κανε ψύχραιμα. Εστω κι αν 
πολλοί από «κάτω» φώνα
ζαν: Εδώ πληρώνονται ό
λα...

Ω

λεπτομέρειες
ΑΝΤΕ τώρα να πάει ο 

βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρ. 
Μαγκούφης στα Τρίκαλα, 
να ζητήσει ψήφους για τον... 
«πολιτικό νάνο» -  έτσι είχε 
χαρακτηρίσει τον πρω
θυπουργό Κ  Σημίτη!
Αντε να δούμε πώς θα αντι

δράει η νέα ηγεσία τον 
ΠΑΣΟΚ όταν ο κ. Εβερτ θα 
βγάζει σε σποτς τον κ. Πά
γκαλο να χαρακτηρίζει τον 
κ. Τσοχατζόπουλο «σταλινι
κό καραγκιόζη» και ο κ. 
Τσοχατζόπουλος τον κ. Πά
γκαλο «επικίνδυνο υπουργό 
Εξωτερικών». Αντε να δού
με εάν το κλίμα ενότητας 
που διαμορφώθηκε χθες 
στην αίθουσα του Ολυμπια
κού Σταδίου, θα διαρκέσει έ
ως... αύριο!Γιατί, και στην ε
κλογή πρωθυπουργού, η α
ντιπολίτευση λεγόταν ότι εί
ναι... αλλού!

Β.ΣΚ.

I 'Μ



0 Ακης Τσοχατζόπουλος ψηφίζει. «Ανάμεσα σε μένα και στον Κ. Σημίτη δεν υπήρ
ξε ανταγωνισμός. Υπήρξε άμιλλα να προσφέρουμε περισσότερα στην προοδευτι

κή πολίτικη», δήλωσε μετά την εκλογή του Κ. Σημίτη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Οι υπογραφές άλλαξαν το κλίμα

Συμβολικά
κίνποπ
ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ χειροκρο

τήματα στην αίθουσατου Συνεδρί
ου και τα πιο δυνατά συνθήματα, 
δεν ακούστηκαν όταν μπήκε στην 
αίθουσα ούτε ο Κ. Σημίτης ούτε ο 
Α. Τσοχατζόπουλος. Αλλά όταν ο 
πρωθυπουργός και ο υπουργός 
Εσωτερικών έσφιξαν τα χέρια και 
φιλήθηκαν. Συμβολική κίνηση, 
που σηματοδοτεί την πρόθεση και 
των δύο ανδρών να διασφαλίσουν 
την ενότητα χωρίς αποκλεισμούς 
και υπονομεύσεις.
Ή  η αναγκαία παράσταση μπρο

στά στους 5.200 συνέδρους και 
στους τηλεθεατές που παρακο
λουθούσαν «ζωντανά» όλες αυτές 
τις ημέρες τις εργασίες του Συνε
δρίου; Ο καιρός θα δείξει...

□ ΤΙ θα γίνει την επόμενη 
μέρα; ρωτήσαμε τον γραμ
ματέα του ΠΑΣΟΚ Κ. 

Σκανδαλίδη χθες το μεσημέρι.
— Οταν εκλέχτηκα, το πρώτο που 

είπα ήταν «Ο Θεός βοηθός». Με
τά, επικαλέστηκα το Αγιο Πνεύ
μα. Τώρα, ίσως θα πρέπει να ζητή
σω και τη βοήθεια του Ιησού Χρι
στού. Δύσκολα τα πράγματα...

Β.ΣΚ.
ΒΑΜΜΕΝΟΣ Σημιτικός 
ο βουλευτής Αρτας κ. Π. 
Κολιοπάνος.

— Η άλλη πλευρά φοβάται πως 
με τη νίκη του κ. Σημίτη θα γίνουν 
εσωκομματικές διώξεις.

-  Α! ανγίνουνδιώξεις, θαπάψω 
να στηρίζω το ρεύμα αυτό... Αλλα
γές στελεχών ναι, διώξεις όχι.

ΠΕΡΙΠΟΥ τις 2.400 έφτασαν οι υπο
γραφές που συγκέντρωσαν οι φίλοι του 
πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, προκειμέ- 
νου να στηρίξουν την υποψηφιότητά 
του για την προεδρία του κόμματος.
Οι υπογραφές αυτές δεν δόθηκαν τε

λικά στη δημοσιότητα, σίγουρα όμως 
μεταξύ τους είναι και βουλευτών ή το
πικών στελεχών, που για όσους γνωρί
ζουν πράγματα αποτελούν έκπληξη.

Η πλευρά,του κ. Τσοχατζόπουλου 
δεν προχώρησε στη συλλογή υπογρα
φών.
Στο Παρασκήνιο όμως κατηγορούσε 

την πλευρά του πρωθυπουργού για «ε
κβιασμό» των συνειδήσεων τωγ συνέ
δρων και για απαράδεκτες μεθοδεύ
σεις, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, από 
το βήμα του Συνεδρίου, έκανε λόγο για 
«άλλες εποχές».

Η συγκέντρωση των υπογραφών, πά
ντως, Παρασκευή βράδυ προς Σάββα

το πρωί, άλλαξε το κλίμα που είχε δη- 
μιουργηθεί με την ομιλία Ακη...

Β.ΣΚ.
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΗΚΑΝ οι δημο
σιογράφοι, όταν ο Κ. Σημίτης 
μόλις είχε τελειώσει σχεδόν 

την ομιλία του στο Συνέδριο, μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, μπή
κε στην αίθουσα Τύπου.

«Καλά, κι άλλες δηλώσεις;», αναρω
τήθηκαν οι καταπονημένοι δημοσιο
γράφοι.

Οχι, απλώς ο πρωθυπουργός πέρασε 
για να ευχαριστήσει τους εκπροσώ
πους του Τύπου.

«Σας ευχαριστώ -  ε ύπε -  για τη συμβο
λή σας στην προβολή των εργασιών του 
Συνεδρίου.
Χάρη σ’ εσάς η πολιτική πληροφόρη

ση -  κατέληξε -  γνώρισε μία μεγάλη ε
πιτυχία».

γ ι Γ

Πυραμίδα και 
ομπρέλα...
ΓΝΩΣΤΟΣ για τοχιούμορτου καιτις ει

κόνες που χρησιμοποιεί στο λόγο ταυ, ο 
αντιπρόεδρος της Βουλής Παν. Κρητι
κός, είπε χθες σε τηλεοπτικό σταθμό:

— Οποιος και να βγει θα κάθεται πάνω 
σε μια πυραμίδα που δεν είναι και επί
πεδη, είπε (σ.σ.: ως γνωστόν έχει κο
ρυφή). Και συνέχισε:

— Οποιος και να κρατάει την ομπρέλα, 
κάποιος από τους δύο που είναι από κά
τω θα βρέχεται. Αν την κρατάει ο ένας, 
θα βρέχεται η αριστερή πλάτη του 
ΠΑΣΟΚ. Αν την κρατάει ο άλλος, θα 
βρέχεται η δεξιά πλάτη.

Ενω αν την κρατούσαν και οι δύο...

Β.ΣΚ.

Αποκάλυψη
ΜΙΑ αποκάλυψη έκανε ο γραμματέας 

της ΚΕ Κ. Σκανδαλίδης στη δευτερολο
γία του το Σάββατο το βράδυ στο Συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ:

«Θέλω να σας αποκαλύψω ότι την Τρί
τη 14 Νοεμβρίου, δηλαδή έξι μέρες πριν 
ο Α. Παπανδρέου πάει στο Ωνάσειο, που 
όπως ξέρετε πήγε στις 20 Νοεμβρίου, εί
χε αποδεχθεί ήδη την πρόταση να 
συμπεριληφθεί στην εισήγησή του προς 
την ΚΕ η θέσπιση θέσης αντιπροέδρου, 
σε ένα Συνέδριο που θα γινόταν πολύ πιο 
νωρίς από το τακτικό μας Συνέδριο».

Ηταν η πρώτη έμπρακτη έκφραση της 
αγωνίας του, να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ 
ενωμένο και μετά απ’ αυτόν, είπε ο Κ. 
Σκανδαλίδης. Την Δευτέρα, 20 Νοεμβρί
ου, λίγες μέρες μετά, μπήκε στο Ωνάσειο 
και ασφαλώς δεν έγινε η ΚΕ. Αλλαξαν 
άρδην τα δεδομένα...

Β.ΣΚ.
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Τηλεοπτική 
σημειολογία (24)
Γ Ί Γ Ί  ΕΛΛΗΝΙΚΗ πολιτική τελείται μονί- 

I μως στο επίπεδο του Φαίνεσθαι, 
γ  I όχι του Είναι: Δεν είναι πολιτική, 

Η  κ-Λ φαίνεται πως είναι. Η ελληνική ε
ξωτερική πολιτική φαίνεται εξωτερική αλ
λά είναι εσωτερική. Η ελληνική εσωτερική 
πολιτική, φαίνεται εσωτερική αλλά είναι 
τόσο πολύ εσωτερικευμένη, ώστε να γίνε
ται είτε πολιτική οικογενειακή, είτε πολιτι
κή της παρέας.

Η κυρία εργολάβου του ανεκδότου, 
που ζητούσε από την ηωλήτοια «εν
δομύχους φανέλες» και «ενδόμυχα 
σώβρακα» αντί για εσώρουχα, ήξερε 
πως ο καλύτερος τόπος για να κρύ
ψεις τα κλοπιμαία είναι η συνείδηση, 
κυρίως η χριστιανική και κυριότατα η 
ορθόδοξη,

Η περίφημη «ταινία του Μόμπιους» θα 
προκαλέσει μεγάλη αμηχανία στους τοπο
λόγους μαθηματικούς: Τι γίνεται με τη με
ταλλαγή των επιφανειών και των σχημά
των όταν πάνω τους ασκώ στρεβλωτική 
δύναμη (αυτό είναι στα Μαθηματικά η το
πολογία) στην περίπτωση που φανταστώ 
μια επιφάνεια με μία μόνο όψη: Τι γεωμε
τρικός εφιάλτης! Περίπου όμοιος μ ’ αυτόν 
που ζοάμε σήμερα 
στην ορθοδοξη 
Ελλάδα των γνή
σιων Ελλήνων, με τη 
μονή της, την καθα
ρά ελληνική της ό
ψη. Που όμως αυτή 
τη στιγμή υφίσταται 
τόσες πολλές στρε- 
βλωτικές πιέσεις, 
που σε λίγο η μια 
της όψη θα δώσει 
τη θέση της στην α
νυπαρξία όψης, α
γαπητέ μου Στυλια
νέ Παπαθεμελή, αγαπητέ μου Σαράντη 
Καργάκο, αγαπητέ μου Διονύση Σαββό- 
πουλε.
Και μη μου πείτε πως η σατανική τοπολο

γία, που αντιμετωπίζει το χώρο σα ζύμη με 
την οποία πλάθεις ό,τι κουλουράκια θέ
λεις, υπάρχει σα φιλοσοφική δυνατότητα 
και στα πατερικά κείμενα, γιατί εδώ δε μι
λάμε για τον τόπο της συνείδησης, όπου ό
λες οι στρεβλώσεις και όλα τα σχήματα εί
ναι δυνατά, μιλάμε για την πολιτική τοπο
λογία και κυρίως για την εύπλαστη βαλκα
νική πολιτική τοπολογία.
Το καλύτερο πολιτικό-τοπολογικό μάθη

μα επ ’ αυτού θα μπορούσε να σας το δώ
σει ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Θόδω
ρος Αγγελόπουλος. Δέστε «Το βλέμμα του 
Οδυσσέα» και θα καταλάβετε -  το ελπί
ζω. Αλλωστε, οι πιο έγκυροι πολιτικοί ήταν 
πάντα οι ποιητές.

Γ~Λ ΥΤΟΙ θα μπορούσαν να σας με- 
/  4 \  ταφέρτουναυτομάτως απάτηνε- 
/  \  φιαλτική τοπολογία σε μια ακόμα
—ι~ —* πιο εφιαλτική μαθηματική έννοια: 
Το φράκταλ. Ετσι ονομάζεται μια επιφά
νεια πάνω στην οποία είναι αδύνατο να 
δ ιακρίνεις γραμμές και σχήματα. Η φρά
κταλ γεωμετρία, είναι η γεωμετρία του χά
ους. Ευτυχώς, πάντως, που υπάρχει και 
τέτοια γεωμετρία. Η ύπαρξη και μόνο γεω
μετριών του χάους δημιουργεί ελπίδες για 
μια μορφοποίησή του. Να γιατί θεωρω πο
λύ σημαντική τη χαοτική δημοσιογραφία 
των συναδέλφων Γιώργου Τράγκα, Μάκη 
Τριανταφυλλόπουλου, Σπύρου Καρατζα- 
φέρη, Νικου Κακαουνάκη.

Ανακατώνουν αδιάκοπα το γόος 
ποοκαλώντας πανικό σε σας τους χα
οτικούς -  διότι δικό σας είναι το χά
ος. Εσείς το φκιάξατε το χάος.

Εκείνοι απλώς το σκαλίζουν κάνοντας να 
πετιούνται από μέσα οι δαίμονες. Λει
τουργούν, μ ’ άλλα λόγια, σαν εξορκιστές. 
Αμπρα, κατάμπρα. Οπιο σαφής ελληνικός 
πολιτικός λόγος! (Υπάρχει και βιβλιογρα
φικό τέλος).

ΑΠΟ ΤΟΝ 
Βασίλη 

Ραφαηλίδη
^  ϊΜ Γ
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Νίκη της ενότητας και της
ΙΚ Η  τη ς εν ό τη τα ς  κ α ι  τη ς  Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς  

χ α ρ α κ τή ρ ισ ε  το  σύνολο  τω ν σ τελεχώ ν του  
Π Α Σ Ο Κ  τη ν  εκ λο γή  το υ  Κ. Σ η μ ίτη  στην 
π ρ ο ε δ ρ ία  του  Κ ινήματος.

«Ν ικητε'ς»  κ α ι «ηττημε'νοι» σ υ ν έ χ α ρ η 
σ α ν  του ς δύ ο  μ ο νο μ ά χο υ ς κ α ι δή λ ω σ α ν  ό 

τι θ α  συσ τρα τευτούν με το ν  νε'ο ηγέτη  γ ια  τη ν ολ οκλ ή ρ ω 
ση του  κ υ β ερ ν η τ ικ ο ύ  έρ γ ο υ  κ α ι  τη ν  α ν α γ έν ν η σ η  του  
Π Α Σ Ο Κ .

Κ. Λαλιώτης: Τον Ιανουάριο μήνα, η Κοινοβουλευτική 
Ο μάδα του Π Α ΣΟ Κ  ανέδειξε με υποδειγματική διαδικασία  
τον Κώστα Σημίτη ως πρωθυπουργό. Σήμερα το συνέδριο α- 
νέδειξε πάλι με υποδειγματική δ ιαδ ικασ ία  ως πρόεδρο  του 
Π Α Σ Ο Κ  τον ΚώσταΣημότη. Σήμερα ο Κώστας Σημίτης, ένας 
άξιος και ικανός πολίτικος είναι ένας ηγέτης που έχειτο  τιμό
νι και της χώρας και του ΠΑΣΟ Κ. Οφείλουμε όλοι, έχουμε δε
σμευτεί να  τον βοηθήσουμε. Π ροσωπικά θα  τον βοηθήσω με 
όλες μου τις δυνάμεις γ ιατί πάντα πίστευα κα ι πιστεύω στην ε
νότητα και στην προοπτική του Π Α Σ Ο Κ  γ ια  να  έχει το 
Π Α ΣΟ Κ  μέλλον, γ ια  να  έχουμε το Π Α ΣΟ Κ  του μέλλοντος 
μας. Ε ίνα ι μια μεγάλη στιγμή γ ια  το ΠΑΣΟ Κ, μια πράξη χε ι
ραφέτησης, μια πράξη που μπορεί να  θεω ρηθεί ως ένα μεγά
λο βήμα γ ια  να  βάλει το Π Α ΣΟ Κ  τη 
σφραγίδα του στον επόμενο αιώνα.

Συγχαρητήρια και πάλι στον Κώστα 
Σημίτη, είναι ένας ηγέτης που αξίζει 
και τα  συγχαρητήρια κα ι την υποστή
ριξη μας.

• Θα παοΜείνετε στην κνβέονη-
σηι

-  Π ιστεύω  ότι η κυβέρνηση θα 
συνεχίσει το δημιουργικό της έργο.
Σ ήμερα είμαστε όλοι εδώ , το 
Π Α ΣΟ Κ  είναι εδώ και θα  προχωρή
σουμε ενωμένοι, δυνατοί, σύγχρο
νοι, δημιουργικοί.

Απ. Κακλαμάνης: Ε ίνα ι μιά 
απόφαση σεβαστή α π ’ όλους μας 
γιατί πάρθηκε με δημοκρατικές δ ια 
δικασίες. Το χρέος όλων μας είναι να  
στηρίξουμε τον Κ. Σημίτη που επωμί
ζετα ι τις ευθύνες του προέδρου του 
ΠΑΣΟ Κ, παράλληλα με τις ευθύνες 
του πρωθυπουργού σε ώ ρες κρίσιμες 
γτατοντόπο.Κ αι θέλω να  προσθέσω, 
αυτό το μήνυμα ενότητας εύχομαι να  
π ερά σει κα ι στις άλλες πολιτικές 
δυνάμεις του τόπου. Γ ιατί ο τόπος 
έχει ανάγκη από οργανωμένες πολι
τικές δυνάμεις που θα  εκφράζουν 
γνήσια τον ελληνικό λαό, τα συμφέ
ροντα και τη θέλησή του κ α ι η ομο
ψυχία των πολιτικώ ν δυνάμεω ν να 
καλύψει ολόκληρο το έθνος γ ια  να  
είναι σε θέση να  σταθεί στις προκλή
σεις της ιστορίας όρθιο και αποτελε
σματικό. Θ έλω να  συγχαρώ τον Κώ
στα Σημίτη, έδειξε αποφασιστικότη
τα ,υπήρξε ειλικρινής καιτην ειλικρί
νε ια  και αποφασιατικότητά του και 
τα άλλα του προσόντα  ετίμησε το 
συνέδριο. Α υτά θα  τιμήσουμε κι ε 
μείς και θα σταθούμε δίπλα του, γ ια 
τί αυτό απαιτεί το συμφέρον της π α 
τρίδας, του λαού και του Κινήματος.

Ο πρω
θυπουργός και 

νέος ηγέτης 
του ΠΑΣΟΚ όρ

θιος χαιρέτα 
τους συνέ

δρους. Δίπλα 
του όλα τα μέ

λη του απερχό
μενου ΕΓ του 
ΠΑΣΟΚ χειρο

κροτούν.

μένω παραιτήσεις υπουργών οι οποί
ες  είναι επιβεβλημένες μετά τις τοπο
θετήσεις στο συνέδριο και μετά τα  ό
σα ανεπτύχθησαν. Ε ίμαι σαφής.

• Ο κ. Τοοχατίόπονλοζ;
-  Νομίζω, πρώτος πρέπει. Κ αι στη 

συνέχεια ο κ. Αρσένης και μετά ο ι άλ
λοι.

ΣΤ. Μανίκας: Ν ομίζω ότι το 4ο 
συνέδριο  του Π Α ΣΟ Κ  ολοκλήρωσε 
με τον π ιο  άριστο κα ι δημοκρατικό 
τρόπο τα  αποτελέσματά του. Νομίζω 
ότι η επιλογή του κ. Σημίτη ήταν μια 
ώριμη επιλογή, μια επιλογή ανανέω
σης. Ν ομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία 
παραίτηση. Χ ρειάζεται ο καθένας να 
υ π ερ α σ π ίζε ι τη γνώμη του κ α ι να 
συμβάλει στη νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Ε. Βενιζέλος: Τ α  μέλη του 
Π Α ΣΟ Κ  αλλά και όλους τους συνέ
δρους τους ικανοποιεί η ενότητα, η ε
πιβεβαιωμένη και αρραγής ενότητα

Πάνω. Ορθιοι οι σύνεδροι χειροκροτούν τον νέο πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ Κ. Σημίτη. Δεξιά η σύζυγος του Δάφνη ανάμεσα στους 

συνέδρους.

Μ ε δημοκρατικότατες δ ιαδ ικασ ίες 
έγ ινε ένας δ ιάλογος, κα θένα ς εξέ- 
φρασε την άποψ ή του κα ι το συνέ
δριο ελεύθερα, δημοκρατικά αποφ ά 
σισε να  εκλέξει τον Κώστα Σημίτη 
πρόεδρο  του Π ΑΣΟ Κ, Αυτό το σεβό
μαστε όλοι. Χ ρειαζόμαστε ενότητα 
κα ι πανεθνική ομοψυχία.

Κ. Σκανδαλίδης: Το Π Α ΣΟ Κ
θα προχωρήσει ενωμένο, έτσι κ ι αλ
λιώς, γ ια τ ί αυτό επ ιβάλλει η λαϊκή 
του βάση, το συμφέρον της χώρας, η 
ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός του 
πολιτικού μας συστήματος, η αυτονο
μία της πολιτικής α πό  τα  συμ φ έρο
ντα. Γ ιατί αυτό επ ιβάλλει το π ρ ο ο 
δευτικό κίνημα. Π ιστεύω ότι ήταν έ 
να  συνέδριο αξιόπιστο, αδιαμφισβή
τητο, α π ’ το οποίο βγήκε πρώτα α π ’ ό 
λα κερδισμένο  το Π Α ΣΟ Κ . Α ξιος 
π ρ όεδρ ος ο Κ ώστας Σημίτης, άξιος 
και ο Α κης Τ σοχατζόπουλος, δεν

υπάχουν νικητές κα ι ηττημε'νοι. Θ α 
προχωρήσουμε όλοι ενωμένοι.

• Θα είστε υποψήφιος για γραμ
ματέας;

— Θ α το αποφασίσει η Κ.Ε.

Δ. Ρέππας: Τ ο αποτέλεσμα το 
α γκαλ ιάζουν όλοι ο ι άνθρω πο ι του 
Π Α ΣΟ Κ , όλοι ο ι Ελληνες, διότι π ι
στεύω ότι η επιτυχία του συνεδρίου ε
νός μεγάλου κόμματος και ιδια ίτερα 
όταν είναι το κυβερνητικό, είναι μία 
επιτυχία που αντανακλά σε προσδο
κίες κα ι ελπίδες που γεννιούνται για  
όλη τη χώρα. Εμείς, ο ι άνθρω ποι του 
Π ΑΣΟ Κ, μέσα από τις διαφ ορές μας, 
παραμένουμε δια φ ορετικο ί σε πολ
λά, αλλά ισότιμοι, συναγωνιστές και 
σύντροφοι σε όλα.

Η  επιλογή των στελεχών ε ίνα ι κ α 
θήκον του πρω θυπουργού κα ι νομ ί
ζω ότι το τελευταίο που σκέφτεται εί
να ι ο ανασχηματισμός.

Μιλτ. Παπαιωάννου: Ηταν 
πάνω  α π ’ όλα μιά νίκη της Δ ημοκρα
τίας. Το Π Α ΣΟ Κ  καλείται να  ανοίξει 
ένα νέο κύκλο 20ετίας κα ι να  πρω τα
γωνιστήσει στις εξελίξεις. Δεν θέλω 
τίποτε άλλο αυτήν την ώρα εκτός από 
ενότητα και έτοι θα πορευτούμε».

Γ. Πασχαλίδης: Είχα π ε ι πώ ς ο 
νικητής του συνεδρίου θα  έχει δύο ο 
νόματα. Ενότητα και Σημίτης. Σημί
της ενότητα. Για τον κ. Τσοχατζό- 
πουλο νομίζω  πώ ς έχουμε δεσμευτεί 
ότι θα  είμαστε όλοι μαζί.

Β. Κεδίκογλθυ: Ε ίνα ι μία ε 
κλογή από  την ο π ο ία  α πεδείχθη  ότι 
το συνέδρ ιο  συντρέχει, συμβαδίζει 
με τις αντιλήψεις της κοινωνίας. Ανέ- 
δε ιξε  τον Σημίτη πρ όεδρ ο  κ α ι πρ ω 
θυπουργό σύμφωνα με τα συνταγμα
τικά θεσμικά πλαίσια. Ο ι α διέξοδες 
προτάσεις ο ι αντισυνταγματικές δεν 
π έρασαν σε καμία  περίπτωση. Ανα-
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Δημοκρατίας
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Ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης και νέος 
πρόεδρός του ΠΑΣΟΚ, δεύτερος μετά  
τον ιδρυτή του Κινήματος Ανδρέα Πα· 
πανδρέου, χαιρετά τους συνέδρους με
τά την εκλογή του στην ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ. Πίσω του η ιστορική φωτογρα
φία του Α. Παπανδρέου με τη διακήρυξη 
της 3ης Σεπτέμβρη.

και θέλω να συγχαρώ τον Κώστα Ση
μίτη, α πό  κ α ρ δ ιά ς τον Ακη Τσοχα- 
τζόπουλο γ ια  την αντοχή του κ α ι τη 
γενναιοψυχία του, όλους τους συνέ
δρους γ ια τί στηρίζουν στους ώμους 
τους την ενότητα του Π Α ΣΟ . Αυτό 
που π ρέπει να  υπά ρξει είναι πολιτι
κή σταθερότητα. Ευθύνη γ ια  τον τό
πο.

Γ. Παπαντωνίου: Η  εκλογή 
του Κώστα Σημίτη είναι μια α πόφ α 
ση ιστορικής σημασίας. Η  χώ ρα 
μ παίνει οριστικά πλέον στο δρόμο 
του προοδευτικού εκσυγχρονισμού 
και της ανάπτυξης. Κι επ ιπλέον το 
Π Α ΣΟ Κ  αποδεικνύει ότι ε ίνα ι ένα 
δημοκρατικό κόμμα που τηρεί άψ ο
γες διαδικασίες και είναι βαθύτατα 
ενωμένο. Κι ας είνα ι αυτό ένα  μή
νυμα και προς την άλλη πλευρά που 
παρακολούθησε αυτήν την εκλογή.

Δ. Παλαιοθόδωρος: Είναι έ
να  δημοκρατικό αποτέλεσμα. Η  από
φαση είναι απόφαση ενωτική, θα  την 
στηρίξουμε και θα προχωρήσουμε ε
νωμένοι. Το Π ΑΣΟΚ έχει ανάγκη α 
πό ησυχία, ενότητα και πιστεύω  ότι 
θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του 
λαού γ ια  μια ενωτική νικηφ όρα  πο
ρεία  στις επόμενες εκλογές.

Χρ. Μαγκθύφης: Η ενότητα 
είναι ανάγκη γ ια  το λαό και την π α 
τρίδα και θα συνεχίσουμε όλοι μας να 
στηρίζουμε τον πρω θυπουργό και 
πρόεδρο του Κινήματος, ο οποίος ε- 
ξελέγη δημοκρατικά. Ο  κ. Σημίτης 
είχε την ευκα ιρ ία  να  γ ίνε ι χτες το 
βράδυ μεγάλος ηγέτης, εθνικός η γέ
της. Δυστυχώς έχασε' αυτήν την 
ευκαιρία. Ε ίνα ι π ρ όεδρος κα ι πρ ω 
θυπουργός της χώ ρας, αλλά έχασε 
την ευκαιρία να  γίνε ι ηγέτης. Ε ίπ α  ό 
τι οι δηλώσεις μου ήταν ασπίδα σε α- 
ντιδημοκρατικές συμπεριφορές. 
Α πέναντι σε λογικές εκβιασμού και 
δυστυχώς εκβιασμοί υπήρξαν. Για να  
γίνουμε σαφείς σε πο ια  λάβαρα υπη
ρετούμε. Ε γώ  υπηρετώ  το λάβαρο 
της 3ης Σεπτέμβρη.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ  

ΤΟΥ Ν ΕΟ Υ ΠΡΟ ΕΔΡΟ Υ

Ο ΔΡΥΤΙΚΟ στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μέλος του ΠΑΚ καί του σοσιαλιστικού 
Ομίλου Αλ. Παπαναστασίου, επαναστάτης καθηγητής με αριστερές 
καταβολές ο πρωθυπουργός και νέος πρόεδρος του Κινήματος Κώ

στας Σήμίτης συμπλήρωσε πριν από μία εβδομάδα τα εξήντα του χρόνια:
Γεννήθηκεστις 23 Ιουνίου 1936 στον Πειραιά. Είναιπαντρεμένοςμετηνκ. Δάφ

νη Αρκαδίου και έχει δυο κόρες. Σπούδασε νομικά στο Μπάρμπουργκ της Γερ- 
μανιας και οικονομικά στη London School of Economics. Μιλά αγγλικά, γαλλι
κά και γερμανικά.

Γιος του καθηγητή της ΑΣΟΕΕ, Γεωργίου Σημίτη, επί σειρά ετών προέδρου του 
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, και της 
Φανής Χριστοπούλου, κορυφαίου στελέχους των γυναικείων οργανώσεων της 
Αριστερός και προέδρου της Πανελλήνιας Ενωσης Γυναικών.

Το 1959 ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Νομικής στο πανεπιστήμιο του Μπάρ- 
μουργκ. Δίδαξε ως υφηγητής στο δυτικογερμανικό πανεπιστήμιο της Κωνοτα- 
ντίαςτο 1971 καιωςτακτικόςκαθηγητήςτου Εμπορικού και Αστικού Δικαίου στο 
πανεπιστήμιο του Γκίσεν την περίοδο 1971-1975.

Το 1965 πρωτοστάτησε στην ίδρυση του ομίλου πολιτικής έρευνας «Αλέξαν
δρος Παπαναστασίου», του οποίου διετέλεσε γραμματέας.

Το 1967, μετά το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, ο «Ομιλος Παπαναστα
σίου» μετονομάστηκε σ ε «Δημοκρατική Αμυνα», αντιστασιακή οργάνωση που ε
φτά χρόνια αργότερα συμμετείχε στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Το 1969 εντάχτηκε στο Πανελλήνιο 
Αγωνιστικό Κίνημα (ΠΑΚ) και έγινε 
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ 
το 1974 και συνεργάστηκε τόσο στη 
διατύπωση της Διακήρυξης της 3ης 
Σεπτέμβρη όσο και στη σύνταξη του 
Καταστατικού του Κινήματος.

Στις 28 Δεκεμβρίου 1974 συμμετεί
χε στο πρώτο 12μελές ΕΓ του 
ΠΑΣΟΚ. Επίσης, συμμετείχε στην 
75μελή ιδρυτική ΚΕ του Κινήματος, 
την οποία τον Ιανουάριο του 1975 ο 
Ανδρέας Παπανδρέου αποφάσισε 
να διαλύσει και να προκηρύξει Προ- 
συνέδριο.

Το 1977 ανακηρύχτηκε τακτικός κα
θηγητής του Εμπορικού Δικαίου στην 
Πάντειο. Συμμετείχε στο ΕΓ του 
ΠΑΣΟΚ έως το 1979, οπότε θεωρή
θηκε υπεύθυνος για την αφίσα που 
είχε κυκλοφορήσει με το σύνθημα 
«Οχι στην Ευρώπη των μονοπωλίων, 
ναι στην Ευρώπη των λαών». Η αφίσα 
αυτή του στοίχισε τη βουλευτική του 
έδρα.

Μετά τις εκλογές του 1981, του α
νατέθηκε το υπουργείο Γεωργίας, ε
νώ ταυτόχρονα εξελέγη στις πρώτες 
θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ. Ενα ρηνα μετά τις εκλογές 
του 1985, οπότε εξελέγη για πρώτη 
φορά βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην 
Α  Πειραιά, αντικατέστησε τον Γερά- 
σιμο Αρσένη αναλαμβάνοντας το 
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Από 
τη θέση αυτή, εφάρμοσε ένα αυστη
ρό πρόγραμμα σταθεροποίησης, αλ
λά το Δεκέμβριο του 1987 παραιτή
θηκε μετά τήν ανατροπή της εισοδη
ματικής πολιτικής από τον Ανδρέα 
Παπανδρέου. Εως τις εκλογές του 
1989 και την πτώση του ΠΑΣΟΚ, έμει
νε εκτός κυβέρνησης. Στις 30 Ιουλίου 
1989, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ τον εξέλεξε γραμματέα στον

Από το π α κ  στο
τιμόνι του ΠΑΣΟΚ

Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας 
του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 
ενώ στις 8 Αυγούστου επανεξελέγη, 
τρίτος κατά σειρά με 79 ψήφους, τα
κτικό μέλος του νέου ΕΓ του ΠΑΣΟΚ.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1990, στο 2ο 
Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγη 
μέλος της ΚΕ του κάρματος και την 
1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους εξελέ-

Η ταυτότητα και 
η ταυτότητα μέ

λους του ΠΑΣΟΚ 
του Κ. Σημίτη, α
πό την Ν.Ε. Πει

ραιά Α' του 
ΠΑΣΟΚ με την 
υπογραφή του 

Α. Παπανδρέου.

γη εκ νέου τακτικό μέλος του Εκτελε
στικού Γοαφείου του ΠΑΣΟΚ με 91 
ψήφους.

Στις 17 Απριλίου 1994, στο 3ο Συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγη μέλος 
της ΚΕ του Κινήματος και ενα μήνα 
αργότερα επανεξελέγη μέλος του 
Ιδμελούς ΕΓ.
Τον Ιούνιο του 1994, μετά το διαχω

ρισμό των αρμοδιοτήτων του ΕΓ του 
ΠΑΣΟΚ, τοποθετήθηκε μέλος της 
7μελούς Πολιτικής Γοαμματείας του 
Κινήματος, υπεύθυνος για τον τομέα 
της ανάπτυξης, της παραγωγής και 
του εμπορίου.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 1995 παραιτή
θηκε από τη θέση του υπουργείου 
Βιομηχανίας, Ερευνας και Τεχνολο
γίας (ΥΒΕΤ) και υπουργού Εμπορίου, 
καθώς και από μέλος του ΕΓ του 
ΠΑΣΟΚ.

Τον Οκτώβριο του 1995 υπήρξε ι
δρυτικό μέλος του Ομίλου «Γιωργος 
Γεννηματάς». Στις 18 Ιανουάριου 
1996, η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τον ανακή
ρυξε νέο πρωθυπουργό μετά την α
ποχώρηση του Ανδρέα Παπανδρέου 
απο το αξίωμα για λόγους υγείας. 
Στη σχετική ψηφοφορία, επί συνό
λου 167 βουλευτών του Κινήματος, 
συγκέντρωσε 86 ψήφους έναντι 75 
που δόθηκαν στον Ακη Τσοχατζό- 
πουλο, ο οποίος ήταν ο αντίπαλός 
του στο δεύτερο γύρο, ενώ υπήρξαν 
και έξι λευκά ψηφοδέλτια.

Χθες εξελέγη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
από το 4ο Συνέδριό του με 2.732 ψή
φους έναντι 2.324 του Α. Τσοχατζό- 
πουλου.

ÜÜ \



ΣΤΟ 30%  ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ Ο  Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ - Ο ΛΑ  ΤΑ ΟΝΟ Μ ΑΤΑ Ο ΣΩ Ν  ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ

Στήθος με βνήδος για mv Κ.Ε.
•  ·  ·

Μάχη με...
2+2 λίστες —

ΜΑΧΗ για την κατάχτη
ση της ηγεσίας του 
ΠΑΣΟΚ ήταν η μία 

πλευρά της μονομαχίας μετα
ξύ των Κ. Σημίτη και Α. Τσοχατζό- 
πουλου.

Η δεύτερη και, για πολλούς, εξί
σου σημαντική και καθοριστική 
γιατο ΠΑΣΟΚτης «επόμενηςημέ- 
ρας» ήταν η μάχη για το συσχετι
σμό των δυνάμεων στη νέα Κεντρι
κή Επιτροπή του κόμματος.

Ο πόλεμος της λίστας ξεκίνησε 
πολύ πριν από την έναρξη των ερ- 
γασιώντου Συνεδρίου, με τα επιτε
λεία των δύο μονομάχων να επε
ξεργάζονται σε σπίτια, γραφεία, 
αλλά και ταβέρνες, τα «ψηφοδέλ
τια της νίκης».

Ποιος εκ των δύο διεκδικητών 
της ηγεσίας θα ιιποοούσε άλλω
στε να σταθεί στα πόδια τον, ως 
πρόεδρος του Κινήιιατος, ιιειιία 
Κεντρική Επιτροπή τον έλεγγο 
πις οποίας θα είνε ο αντίπαλός 
του;
Στόϊος των επιτελείων των δυο 
οιιάδων ήταν η επικράτηση των 
δυνάιιεών τους ιιέσα από την α
ναζήτηση και την επίτευξη 
συιιιιαχιών.

Η τοποθέτηση στις λίστες προσώ
πων ευρύτερης αποδοχής, με με
τριοπαθή στάση, θα μπορούσε να 
επηρεάσει τους αμφιταλαντευό- 
μενους και «ανεξάρτητους» συνέ
δρους, τους οποίους και οι δύο 
πλευρές υπολόγιζαν σε περίπου 
750-1.000.

Η μάχη για την ανάδε ιξη της νέας 
Κεντρικής Επιτροπής ήταν εξίσου 
σκληρή με εκείνη για την εκλογή 
του νέου προέδρου του κόμματος.

Με μία διαφορά, ουσιαστική. 
Ηταν πολύπλοκη εξαιτίας του ε
κλογικού συστήματος για την ε
κλογή των 150 τακτικών και 30 α
ναπληρωματικών μελών του ανω- 
τάτσυ καθοδηγητικσύ οργάνου.

Το ούστιψα
Υστερα από απόφαση του Συνε

δρίου, που ελήφθη το βράδυ του 
Σαββάτου, κάθε σύνεδρος είχε το 
δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι 60 υπο
ψηφίους για τη νέα Κεντρική Επι
τροπή (δηλαδή μέχρι το 40%). 

Μέτρο που ελήφθη, με σκοπό κα
μία από τις δύο ομάδες που θα μπο
ρούσε να έχειτον έλεγχο του Συνε
δρίου να μην επιβάλει την πλειο- 
ψηφία της στο ανώτατο όργανο 
του Κινήματος.
Το μέτρο αυτό, που προβλέπεται 

και στο καταστατικό του κυβερνώ- 
ντος κόμματος, «πέρασε» στο 
Συνέδριο με τη σύμφωνη γνώμη

και των δύο πλευρών.
Οι οποίες αμέσως μετά επεξερ

γάστηκαν τα σχέδιά τους και προ
σάρμοσαν την τακτική τους για τη 
στρατηγική τους νίκη: τον έλεγχο 
της Κ.Ε.

Η συνταγή ήταν γνωστή, δοκι
μασμένη και ενίοτε πετυχημένη. 
Ετσι, τα επιτελεία και των δύο μο
νομάχων επεξεργάστηκαν περισ
σότερες της μίας λίστες και μεθό
δευσαν, χρησιμοποιώντας συστή
ματα των μαθηματικών, την προ
ώθηση της κάθε μίας χωριστά, 
υπολογίζοντας με ακρίβεια σε 
πόσους προσκείμενους σε αυτούς 
συνέδρους θα δινόταν η κάθε μία.

Τόσο ο Κ  Σημίτης όσο και ο Α. 
Τσοχατζόπουλος συγκρότησαν ο 
καθένας από τρεις «σκληρές» λί
στες, που περιελάμβαναν συνέ
δρους που έπρεπε να εκλεγούν 
«πάση θυσία».

Συνδυασμοί
Μέχρι αργά χθες το απόγευμα, 

πληροφορίες ανέφεραν ότι οι 
συνεργάτες του πρωθυπουργού 
προωθούσαν 50 λίστες (μία ανά 
περιφέρεια) και του υπουργού 
Εσωτερικών 12.

Σε κάθε μία από αυτές, υπήρχε ο 
σκληρός πυρήναςτων προσκείμε
νων σε αυτούς στελεχών, αλλά 
και στελέχη που έπαιζαν το ρόλο 
του «μπαλαντέρ» και θα μπορού
σαν να «τσιμπήσουν» ψήφους α
πό το στενό -  κυρίως -  περιβάλ
λον τους.

Οι συνεργάτες του Κ. Σηιιίτη 
προώθησαν τους καταλόγους 
ιιε τα ονόιιατα ανά περιφέρεια. 
Ενώ μία από τις λίστες τον 
πρωθυπουργού προωθήθηκε 
αποκλειστικά στο γώοο των 
συνδικαλιστών.
Σε επίπεδο γεωγραφικών αλ

λά και επαγγελιιατικών χώ
ρων, προωθήθηκαν και οι λί· 
στες που εκδόθηκαν από στε
νούς συνεργάτες του A. Too- 
χατζόπουλου.

Στις λίστες του Κ  Σημίτη, εκτός 
από τα αποκλειστικά προσκείμε
να σε αυτόν στελέχη, συμπεριελή- 
φθησαν ο Κ. Σκανδαλίδης, ο Στ. 
Τζουμάκας, ο Γ. Παπανδρέσυ και 
η ομάδα των «λοχαγών». Ο Κ  Ση
μίτης είχε την πρόθεση να στήρι
ξε ι και τους Α. Κακλαμάνη και Κ. 
Λαλιώτη. Κάτι που τελικά δεν έ
γινε, ύστερα από τη στάση του 
προέδρου της Βουλής και του 
υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Ο Α. Τσοχατζόπουλος εξασφά
λισε τη μεγίστη δυνατή συνεργα
σία. Στις λίστες που προώθησαν 
οι συνεργάτες του, περιλαμβάνο-
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1Η ΛΙΣΤΑ Κ. ΣΗΜΙΤΗ

Ν. Αλευράς, Μ. Ανδρτγιαννάκης, Λ. Αποστολίδης, X. Βε- 
ρελής, Ευ. Γ ιαννόπουλος, Σ. Γ ιατρός, I. Γ ρίβας, Σ. Δήμου,
I. Διαμαντίδης, Γ. Ζαφειρόπουλος, Κ. Ζωρας, Δ. θάνος,
Β. Θεοδωρίδης, Γ. Θωμάς, Λ. Κανελλόπουλος, Θ. Καπε- 
τανάκης, Α. Καραμάνου, Δ. Καρύδης, Θ. Κατσανέβας, Β.
Κεδίκογλου, θ . Κοτσώνης, Δ. Κουσελάς, I. Κουτσούκος,
Γ. Κρανιδιώτης, Φ. Κωνσταντίνου, Π. Λούσκος, Σ. Μάνι
κάς, X. Μανωλια, Σ. Μιχαλάκος, Ν. Μπάκουλης, Σ. Μπέ- 
νος, Μ. Νεονάκης, Γ. Νικολάου, Θ. Πάγκαλος, I. Πανοπούλου, Γ. 
Πανταγιάς, Φ. Παπαδέλλης, Γ. Παπαδημητρίου, Ε. Παπαζώη, Μ. 
Παπαϊωάννου, Β. Παπανδρέου, Γ. Παπανδρέου, Γ. Παπαντωνίου, Α. 
Πορταλίου, Δ. Ρέπττας, Γ. Σακελλίων, X. Σμυρλής, Σ. Σουμάκης, Ρ. 
Σπυρόπουλος, Μ. Σταυρακάκης, Κ. Σφυρίου, Ε. Σχοιναράκη, Σ. 
Τζουμάκας, Θ. Τσουκάτος, Π. Τσουκάτου, Α. Φούρας, Κ. Χαρισιά- 
δης, Μ. Χρυσοχοΐδης, Θ. Χρονόπουλος.

2Η ΛΙΣΤΑ Κ. ΣΗΜΙΤΗ

Ν. Αλευράς, Α. Ανδρικάκης, Λ. Αποστολίδης, Β. Αργυρής, Π. Αυγε
ρινός, X. Βερέλης, Μ. Γαβαλάς, Κ. Γείτονας, Ευ. Γιαννοπουλος, Σ.
Γ ιατρός, Ν. Γ κεσουλής, I. Γ ρίβας, I. Δατσέρης, Α. Διαμαντοπούλου,
Γ. Δρυς, Γ. Εξάρχου, Δ. Θάνος, Γ. Θωμάς, Λ. Κανελλόπουλος, X. Κα- 
στανίδής, Β. Κόκκας, Θ. Κολιοπάνος, Δ. Κουσελάς, I. Κουτσούκος,
Ε. Μαλεσιος, Γ. Μανιάτης, Σ. Μανίκας, Α. Μαντέλης, Ν. Μπάκουλης,
Α. Μπαλτάς, Β. Μπρακατσούλας, Μ. Νεονάκης, Κ. Νικολαράκος, Β. 
Παπαγιάννης, Α. Παπαδόπουλος, Μ. Παπαϊωάννου, Β. Παπανδρέ
ου, Γ. Πασχαλίδης, Φ. Πετσάλνικος, X. Πολυζωγόπουλος, X. Πρω- 
τόπαπας, X. Ροκόψυλλος, Γ. Σακελλίων, Ν. Σαλαγιάννης, Κ. Σκαν
δαλίδης, X. Σμυρλης, Ε. Τρικούκης, Γ. Τσελέντης, Π. Τσερακίδης, Θ. 
Τσουκάτος, Γ. Φλωρίδης. Α. Φούρας, X. Χάιδος, Κ. Χαρισιάδης, Θ. 
Χρονόπουλος, Γ. Σκουλαρίκης, I. Ζαφειρόπουλος, Μ. Ανδριγιαννά- 
κης, Σ. Μιχαλάκος.

V X T A T i r \ r i n r i n r L r A ^
1Η ΛΙΣΤΑ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Μ. Δασκαλάκης, Α. Κακλαμάνης, Δ. Καλογερόπουλος, Θ. 
Καρούτσος, Μ. Καρχιμάκης, Γ. Κατσιμπάρδης, Γ. Κατσι- 
φάρας, Α. Κοτσακάς, Κ. Κουλούρης, Μ. Κυπριωτάκη, Α. 
Κωνσταντάκης, Γ. Αγραφιώτης, Γ. Αδαμόπουλος, Ν. Αθα- 
νασάκης, Γ. Ανωμερίτης, Μ. Αρσένη, Γ. Αρσένης, I. Βα- 
λυράκης, Κ. Βασιλακόπουλος, Ευ. Βενιζέλος, Η. Βλαχό- 
πουλος, Γ. Δασκαλάκης, Κ. Λαλιώτης, Η. Λιακόπουλος, Γ.
Λιάνης, Α. Λιβάνης, Γ. Λοβέρδος, Λ. Λωτίδης, Β. Μαγκλά- 
ρας, Ν. Μαδεμλής, Α. Μακρυπίδης, Κ. Μπακιρτζής, Ε. Μπέκου, Β. 
Νουσιος, Π. Οικονόμου, Γ. Παναγιωτακόπουλος, Θ. Παπαγεωργί- 
ου, Κ. Παπαναγιώτου, Κ. Παπαντωνίου, X. Παπουτσής, Τ. Παππάς, 
I. Παρασκευάς, Α. Πεπονής, Γ. Ποττάκης, I. Ραγκούσης, Γ. Ραυτο- 
πουλος, Ε. Σερέλη, Ν. Σηφουνάκης, Γ. Σουλαδάκης, X. Σουλελές, Γ. 
Τζανακάκης, Β. Τόγιας, Β. Τσιλίκας, Θ. Τσούρας, Γ. Χαραλαμπό- 
πουλος, Γ. Χαραλάμπους, Τ. Χυτήρης, Ε. Χωραφάς, Γ. Καλούδης, X. 
Λιακόπουλος.

2Η ΛΙΣΤΑ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ν. Αθανασάκης, Τ. Αντωνίου, Γ. Ανωμερίτης, X. Αράπογλου, Γ. 
Αρσένης, Κ. Ασκούνης, Β. Βασιλακάκης, Δ. Βασιλειάδης, Ευ. Βενι- 
ζελος, Δ. Γεωργακόπουλος, Μ. Γκίβαλος, Γ. Δασκαλάκης, Μ. Δα
σκαλάκης, Σ. Ευθυμίου, Ρ. Ζήση, Μ. Θωμά, Α. Κακλαμάνης, Κ. Καλ- 
λίρης, Ν. Κατσέλη, X. Κίσκηρα, X. Κοκκινοβασίλης, Α. Κοτσακάς, Κ. 
Κουλούρης, Α. Κοιμήσης, Π. Κουρουμπλής, Μ. Κυπριωτάκη, Ε. Κων- 
σταντινιδης, Κ. Λαλιώτης, Ε. Λαμπράκη, Γ. Λιάνης, Α. Λιβάνης, Ν. 
Λιόλιος, Α. Μακρυπίδης, Δ. Μπέης, Γ. Μπέλτσιος, Μ. Μπεντενιώτης, 
Γ. Μωραΐτης, Π. Νικολούδης, Γ. Νιώτης, Μ. =ενογιαννακοπούλου, 
Π. Οικονομίδης, Β. Οικονόμου, Τ. Πανταζή, Ν. Παπαδοπούλου, Κ. 
Παπαναγιώτου, Κ. Παπαντωνίου, Κ. Παπουλιας, X. Παπουτσής, Μ. 
Πετράκης, Δ. Πιπεργιάς, Γ. Ποττάκης, Ε. Σερέλη, Γ. Σουλαδάκης, 
Στ. Σπάθής, Β. Τσιμπίδα, Θ. Τσίπης, Θ. Τσούρας, Μ. Φραγκιαδάκη.

νταν εκτός από τα προσκείμενα 
σε αυτόν στελέχη και:

Ο Γ. Αρσένης και στενοί του 
συνεργάτες, οι «προεδρικοί» 
(Α. Λιβάνης, Τ. Χυτήρης, Σ, 
Βαλυοάκης, Μ. Καογιιιάκης, 
Κ. Κουλούρης), οι «κεντρογε- 
νείς» (Γ. Χαοαλαιιπόπονλος, 
Γ. Ποττάκης), αλλά και πολ

λοί υπουργοί και άλλα κο
ρυφαία στελέτη, όπως οι Κ, 
Λαλιώτης, Α. Κακλαιιάνης, 
Ευ. Βενιζέλος.

Σε καμία από τις λίστες των δύο 
μονομάχων δεν συμπεριελήφθη- 
σαν οι «Ιταλοί».

Τις 150 θέσεις της νέας Κ.Ε. 
διεκδίκησαν 459 υποψήφιοι.

Του Γιώργου Πενταράκη
Μ βΗ Η βΝ Β Ρ Β Β Β Η Η Η Η Η η Β Ι

Ε θρίλερ εξελισσόταν μέχρι τις πρώτες πρω
ινές ώρες η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων 
για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτρο
πής.

Κ. Σημίτης και Α. Τσοχατζόπουλος έδιναν 
τη μάχη σώμα με σώμα για τον έλεγχο του α

νώτατου καθοδηγητικού οργάνου.
Με καταμετρημένα τα 1.834 από τα 5.111 ψηφοδέλτια (πο

σοστό 30%), τις 150 θέσεις επί νέας ΚΕ καταλαμβάνουν 75 
στελέχη που πρόσκεινται στον Κ. Σημίτη και άλλα 75 που 
πρόσκεινται στον Α. Τσοχατζόπσυλο.

Οι μεγάλοι ηττημένοι φαίνεται ότι είναι οι «κεντρογενείς» 
και ορισμένοι «προεδρικοί», καθώς κορυφαία στελέχη που 
ανήκουν σε αυτέςτιςτάσεις (Βερυβάκης, Τριαρίδης, Κοκκό
λα, Βγόντζας, Σακοράφα, Κρητικός κ.ά.) φαίνεται ότι δεν ε
κλέγονται στην Κ.Ε.

Με καταιιετοηιιένο το 30% των Ψηφοδελτίων, τις πρώτες 
θέσεις καταλααβάνονν (σε παρένθεση οι ψήφοι): Κ. Λα
λιώτης (896), Κ. Σκανδαλίδης (818), Γ. Παπανδρέου 
(786), Α.Κακλαιιάνης (722),Β.Παπανδρέου (711),Χ. Πα
πουτσής (705), Γ. Αρσένης (696λ Μ. Παπαϊωάννου (675). 
Π. Αυγερινός (672), Μ. Χαοαλαιιπίδης (665).

Ηοειρά των ονομάτων
Τις υπόλοιπες 140 θέσεις κατελάμβαναν με σειρά εκλογής 

οι: Α. Κοτσακάς, Γ. Παναγιωτόπουλος, I. Χαοαλαμπό- 
πονλος, Σ. Μανίκας, Ε. Βενιζέλος, Ε. Γιαννοπουλος, Λ. Κα- 
νελλόπουλος, Μ. Καρχιμάκης, Θ. Πάγκαλος, 77. Λάμπρου, Α. 
Πεπονής, Γ. Δασκαλάκης, Γ. Κατσιμπάρδης, I. Σουλαδάκης, 
Θ. Παπαγεωργίου, 77. Οικονόμου, X. Καστανίόης, Σ. 
Τζουμάκας, Τ. Αντωνίου, Α. Φούρας, Μ. Δασκαλάκης, Μ. 
Νεονάκης, Δ. Ρέππας, Κ  Γείτονας, Θ. Τσουκάτος, Τ. Παπ
πάς, Γ. Αγραφιώτης, Ε. Μαλέσιος, Ν. Αλευράς, Σ. Γιατράς, Λ. 
Αποστολίδης, X. Πρωτόπαππας, Γ. Δρυς, Σ. Μπένος, Α. Πα
παδόπουλος, Σ. Βαλυράκης, Α. Διαμαντόπουλος, Γ. Παπα
ντωνίου, Γ. Κουτσούκος, Γ. Νικολάου, Α. Μαντέλης, Θ. Τσού
ρας, Α. Λιβάνης, Γ. Κατσιφάρας, Γ. Χαραλάμπους, Δ. Κουσε- 
λάς, Β. Βασιλακάκης, Φ. Παπαδέλης, Δ. Γαίτανίδης, Θ. Κα
τσανέβας, Μ. Σταυρακάκης, Γ. Θωμάς, X. Σμυρλής, Γ. Τσα- 
κλίδης, Α. Θάνος, Ν. Αθανασάκης, X. Ροκόψυλλος, Κ  Σφυρί
ου, Γ. Αδαμόπουλος, Δ. Κρεμαστινός, Β. Αργυρής, Γ. Νιώτης, 
X. Βερελής, Θ. Μαρία, Κ  Παπούλιας, Γ. Πασχαλίδης, Γ. Μα- 
γκριώτης, Ρ. Σπυρόπουλος, Γ. Γρίβας, Ν. Μπάκουλης, Δ. 
Βουνάταος, Δ. Καλογερόπουλος, Σ. Σουμάκης, Λ. Τζιώρας, 
Γ. Σακελλίων, Ν. Σαλαγιάννης, Β. Νούσιος, 77 Βλαχόπουλος, 
Η. Κοντόπουλος, X. Τσιώκας, Μ. Αρσένη, Λ. Λωτίδης, Β. Τό
γιας, Α. Μπαλτάς, Φ. Πετσάλνικος, Λ. Παπαδήμας, Ν. Ζα- 
μπουνίόης, Ν. Σηφουνάκης, Β. Γερανίδης, X. Πολυζωγό
πουλος, Ν. Κατσέλη, Θ. Παπαγεωργίου, Κ  Κουλούρης, Δ. 
Σωτηρλής, Γ. Σμπώκος, Ν. Μαδεμλής, Κ  Μπακιρτζής, Μ. 
Ανόριγιαννάκης, Φ. Χατζημιχάλης, Ρ. Ζήση, Θ. Κολιοπάνος, 
Δ. Καρύδης, Τ. Χυτήρης, Μ. Λουκάκης, X. Λιακόπουλος, Γ. 
Καψής, 77. Τσουκάτου, Ε. Παπαζώη, Β. Κόκκας, Γ. Τζανα
κάκης, Α. Μακρυπίδης, Λ. Αγγέλου, Δ. Μπέης, Γ. Κρανιδιώ- 
της, Κ. Παπαδόπουλος, Β. Κεδίκογλου, Ε. Λαμπράκη, Κ  Βα- 
σιλικόπουλος, Α. Καραμάνου, Κ  Καλλίρης, Ν. Ακριτίδης, Γ. 
Πανταγιάς, Δ. Κατσαντώνης, Κ. Χαρισιάδης, Γ. Λιάνης, Μ. 
Χρυσοχοΐδης, Β. Μπρακατσούλας, Σ. Ευθυμίου, Γιώργος 
Εξάρχου, Θ. Χρονόπουλος, Γ. Βασιλακόπουλος, 77. Λάσκος. 
Β. Παπαγιάννης, Ν. Γκεσούλης, Γ. Μανιάτης, Μ. Αλεξανδρί- 
δης, Γ. Τσελεντης και I. Πανοπούλου.

Την 150ή θέση καταλαμβάνει ο Α. Τσοχατζόπουλος αυτο
δικαίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι η «ουρά» των 150 μελών της 
ΚΕ που προαναφέραμε, θα αλλάξει εξαιτίας της ποσόστω
σης για τη συμμετοχή των γυναικών, που θα πρέπει να αποτε
λούν το 15% του οργάνου.
Δηλαδή, στα 150 τακτικά μέλη της ΚΕ, οι 22, πρέπει να  είναι 

γυναίκες. Εκτός από τα 150 τακτικά, θα εκλεγούν άλλα 30 α
ναπληρωματικά μέλη.
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Η «γέφυρα» Λαλιώτη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Βασ. Σκουρής 
Γ. Πενταράκης 

Γ. Σερετης

Ε ΣΑ  σε κλίμα έντασης, αντιπαραθέσεω ν αλλά 
κ α ι εναλλαγής συναισθημάτω ν εξελίχθηκε η 
προτελευταία κα ι καθοριστική, γ ια  την έκβαση 
του τελικού αποτελέσματος, ημέρα  του 4ου 
Συνεδρίου.

Ο ρισμένες τοποθετήσεις το Σάββατο υπήρξαν 
καθοριστικές. Ο πως αυτή του Γ. Π απανδρέου, ο οποίος τάχθηκε 
ανοιχτά υπέρ του Κ. Σημίτη.

Π αρ’ όλα αυτά το αδιέξοδο έδειχνε να  παραμένει. Ο  Κ. Λαλιώ- 
της κατέθεσε «συμβιβαστική» πρόταση γ ια  την άρση του, προτεί- 
νσντας, μεταξύ άλλων, να  δώσει το Συνέδριο ψήφο εμπιστοσύνης 
στον Π ρω θυπουργό εκλέγοντας παράλληλα τον Α. Τ σοχατζό- 
πσυλο στην Π ροεδρία.

Ομως, ο  Κ. Σημίτης δεν 
συμφώνησε και επανέλαβε γ ια  
δεύτερη φορά ότι θα παραιτη
θ ε ί στην περίπτωση που δεν ε
κλεγεί.

Α πό την πλευρά του ο Α. Τσο- 
χατζόπουλος έδειχνε και 
αυτός να  μην υποχωρεί.
Η Γ Ε Τ ΙΚ Η  εμφάνιση με «ε

νωτικό προφίλ» πραγματοποί
ησε στο Συνέδριο του Π Α ΣΟ Κ  
ο υπουργός Π Ε Χ Ω Δ Ε  Κ. Λα
λιώτης, μιλώντας επ ί 80' κα ι 
τασσόμενος ευθέω ς με την 
πλευρά Ακη Τσοχατζόπουλσυ.
Κ άνοντας διάλογο με τους 

συνέδρους κα ι ζητώντας «με το 
χέρι στην καρδιά» να  δεχθούν 
ή να  απορρίψ ουν δ ια  βοής τις 
πρστάσειςτου και μιλώντας τε
λευταίος, εν μέσω έντονων χε ι
ροκροτημάτων της «πλευράς 
Ακη» αλλά κ α ι άλλων συνέ
δρων, απευθύνθηκε προς τους 
κ.κ. Σημίτη κ α ι Τ σοχατζό- 
πουλο:

«Ακη και Κώστα, κάνω έκ
κληση στο όνοιια του κοινού 
παοελθόντος και των κοι
νών μας δεσμών, στο όνομα 
τον μέλλοντος:
•  Να ποοτωοήσετε στην 
Λυτρωτική ποάέη της ανά
δειξης και τηςκατοτνρωση'ς 
σας σε έναΑίδνιιοιιε πολλα
πλασιαστική δύναμη.

Ακη και Κώονα
Σε ένα Δίδυμο που μπορεί να  

εγγυηθεί κ α ι την ενότητα κα ι 
την νίκη κα ι την προοπτική του 
ΠΑΣΟΚ.

•  Εσύ, αγαπητέ Κώστα, ως 
πρω θυπουργός της χώ ρας και 
εσώ  α γαπητέ Ακη ως Π ρόε
δρος του Κινήματος».

Ο  κ. Λ αλιώτης κατέθεσε 
συμπληρωμένη την πρόταση 
που υποστήριξε στις συνεδριά
σεις του Εκτελεστικού πριν το 
Συνέδριο , σύμφω να με την ο 
π ο ία  ο ι εκλογές θ α  π ρ έπ ε ι να  
γίνσυντον Ο κτώ βριοτου ’97, ε- 
ντολοδόχος πρωθυπουργός θα

είνα ιο  Κ. Σημίτης, δεν υπάρχει 
ασυμβίβαστο μεταξύ τω ν θ έ 
σεω ν Π ροέδρου κ α ι Π ρω 
θυπουργού, ιδρύεται Πολιτική 
Γραμματεία  γ ια  τη διεύθυνση 
του κόμματος στην κορυφή, ι
δρύεται θέση αντιπροέδρου. Ο 
υπουργός Π Ε Χ Ω Δ Ε , π ρ οχώ 
ρησε κα ι σε μια προσωπική ε
ξομολόγηση, όπω ς είπε χα ρ α 
κτηριστικά:

Ε(ομολόγηοη
«Ο φείλω να  σας δ ια βεβα ιώ 

σω με ειλικρίνια ότι ω ς πρόσω 
π ο  ποτέ δεν σημάδεψ α καμία  
τράπουλα κα ι πολύ περισσότε
ρο δεν μοίρασμα ποτέ σημαδε
μένα χαρτιά».

Α να φ ερόμ ενος στα θέματα 
του Π Α ΣΟ Κ  ο κ. Λαλιώτης ε ί
πε μεταξύ άλλων:

•  Υ πάρχουν ζητήματα σε ένα 
κόμμα που δεν  λύνονται με 
πλειοψ ηφ ίες κ α ι μειοψ ηφίες. 
Η  ταυτότητα, η φυσιογνωμία, η 
ενότητα κα ι η προοπτική ενός 
κόμματος όπω ς το Π Α ΣΟ Κ , 
δεν είνα ι θέμα ποσοστών. Δεν 
ε ίνα ι θέμα  ευκα ιρ ιακώ ν 
συμμαχιών, ομάδων κα ι μηχα
νισμών.

•  Οι εσωκομματικές 
συγκρούσεις μοιάζουν με 
μάχες οπισθοφυλακών. Λεν 
εμπνέουν και δεν συγκινουν 
κανέναν.
•  Οι όποιες νίκες θα είναι 
Πύοοειες Νίκες. Οι όποιοι 
«νικητές» και οι όποιοι « φ 
τυμένοι» θα εκφράζουν ένα 
αποδυναμωμένο και μπλο-

ΑΧΟΙ
η η χ ι ν ο

καθισμένο ΠΑΣΟΚ.
•  Η  πλειοψ ηφ ία  έχει χρέος 

να  δρά σ ε ι ενω τικά κα ι να  α 
κυρώ σει τις πολώ σεις κ α ι τις 
ά γονες συγκρούσεις, που α 
ποτελούν τα  κακά  προμηνύ- 
ματα μιας συρρίκνωσης, μιας 
ήττας και μας διάσπασης.

•  Τα επιτελεία και οι ομά
δες έτονν εκπληρώσει το 
ρόλο τους. Δεν χρειάζονται

και ¿εν χωράνε μέσα στο
νέο________αναγεννημένο
ΠΑΣΟΚ. Οφείλουν όλοι να 
καταθέσουν τα όπλα τους.

•  Η  θεω ρία  των αναλώσιμων 
πρωθυπουργίαν είνα ι μια επ ι
κίνδυνη θεω ρία , γ ια τ ί π α ρ α 
π έμ π ει στο αναλώ σιμο 
ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Κ. Λαλιώτης τάχθηκε ε
πίσης υπέρ μιας νέας μεταπο

λίτευσης, τασσόμενος υπέρ  
της ύπαρξης ανανεω μένω ν 
συλλογικών δημοκρατικώ ν 
και μεγάλων κομμάτων. Τ όνι
σε μεταξύ άλλων:

•  Ο φείλουμε να  το συνειδη
τοποιήσουμε όλοι μας ότι, εάν 
κα ι όταν το Π Α ΣΟ Κ  μπει σε 
μια ενδογενή  τρ οχ ιά  σ υρρ ί
κνωσης, ήττας και διάσπασης, 
τότε αυτή η κρίση θ α  ε ίνα ι έ
νας σεισμός γ ια  όλο το πολιτι
κό εποικοδόμημα.

Τα ενδεχόμενα

Η  κρίση θ α  αγκα λ ιάσ ει όλα 
τα  κόμματα με πρώτο κα ι κα
λύτερο τη Ν.Δ. αλλά κα ι τα  άλ
λα μικρότερα κόμματα.

•  Αυτός ο σεισμός μπορεί να  
έχε ι ως επακόλουθο τρεις εν
δεχόμενες περ ιπέτειες που θα 
α φ ορούν αντιστοίχω ς τη 
συνοχή του εθνικού μας χώ 

ρου, τη συνοχή κ α ι την αλλη
λεγγύη της κοινω νίας μας, το 
π α ρ ό ν  κ α ι το μέλλον των δη
μοκρατικών μας θεσμών.

•  Ο  κατακερματισμός του 
πολιτικού σκηνικού κα ι οι πο
λυδια σπά σεις τω ν μεγάλων 
κομμάτων πίσω  από τη φαινο
μενική έκκρηξη του πλουρα
λισμού θ α  έχουν ω ς επα κό
λουθο μια παρατεταμένη  α 
κυβερνησ ία  με π ιστοποιημέ
νη αναξιοπιστία  κα ι ανικανό
τητα τω ν πολιτικώ ν κ α ι των 
κομμάτω ν. Ε τσ ι θα  ανοίξουν 

> ιισκοί του Αιόλου.

01 ΑΛΛΕΣ 
ΟΜΙΛΙΕΣ 

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΖΕΛ. 14-17

Η  Κως γιορτάζει!
Και σας προ(σ)καλεί

50%μ ε  "τιμές"
Π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ... έω ς κα ι
Ίσω ς να  μην ξέρετε ότι:
•  Η  πόλη  της Κω α ν α κ η ρ ύ χθ η κ ε  φ έτο ς  

"Ευρωπαϊκή Πόλη για το 1996".
•  Τ ο  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θ α  σ υ ν εδ ρ ιά σ ε ι 

το  κ α λ ο κ α ίρ ι στην Κ ω.

•  Ο  Ό μ ιλ ο ς  ΙΙΝΕ8€0 Δ ω δ/σ ου  με έ δ ρ α  τη ν Κω δ ιο ρ γ α ν ώ ν ε ι 
μ ια  σ ε ιρ ά  σ η μ α ντικ ώ ν εκδηλόίσεω ν.

•  Σ την Κω θ α  γ ίν ε ι η π ρώ τη  Διεθνή Ιατρική Ολυμπιάδα 
Κ ι όλα  α υτά , με ...π ρ οσ κ εκλη μ ένους
εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες!
Για πρώτη φορά δώδεκα Βραβεία Νόμπελ, Α ρχηγοί Εκκλησιών, Κρατών, 
Π ρωθυπουργοί, και Η γετικές Προσωπικότητες α π ’ όλες τις Η πείρους 
έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην Κω που ανακηρύσσει 
το Ασκληπιείο σε Διεθνή Χώρο Ειρήνης.

Εσείς θα λείψετε;
Γ ι’ α υτό  η Κ ω ς, το νησί του Ιπποκράτη, με τ ις
α π έ ρ α ν τε ς  α μ μ ο υ δ ιές , το υ ς  κ α τ α π ρ ά σ ιν ο υ ς  δρ ό μ ο υ ς 
με του ς φ ο ίν ικ ε ς  κ α ι τ α  π ο δ ή λ α τα , το υ ς  π α ν έμ ο ρ φ ο υ ς  
α ρ χα ιο λ ο γ ικ ο ύ ς  χ ώ ρ ο υ ς  α λλ ά  κ α ι τη  σ ύ γχρ ο νη  
κ οσ μ οπολ ίτικ η  ζω ή, σ α ς  π ε ρ ιμ έ ν ε ι φ έ το ς  ν α  σ α ς 
υ π ο δ ε χ θ ε ί  ξ ε χ ω ρ ισ τά  κ α ι Ε υ ρ ω π α ϊκ ά !
Η Έ νω ση Ξενοδόχω ν Κω σ α ς  π ρ ο - 
σ κ α λ ε ί ν α  ζή σ ετε  κ α ι εσ ε ίς  δ ια κ ο π έ ς  
Ε υ ρ ω π α ϊκ έ ς  μ ε  τιμές... Ελληνικές, 
έτσ ι, ό π ω ς  δ ε ν  τ ις  ε ίχα τε  π ο τέ  
φ α ν τα σ τε ί

Ο

ί!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΩ
Τηλ.: Ώρες: 9.00 -13.00 & 17.00 - 20.00

νρωπαϊκές Διακοπές 
με τιμές... Ελληνικές!

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ '-Κ ΙΙΛΤΜΟ. ΜΣΥΡΟ. ΚΑΛΥΜΝΟ, \ΕΡΟ, ΡΟ \0 Δ ΣΑΜΟ.
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ΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ χαρακτήρα ομι- 

λία έκανε το Σάββατο ο Γερ. Αρσένης. Ο 
Γ  υπουργός Εθνικής Αμυνας αναφέρθηκε
I σε όλα τα βασικά ζητήματα της οικονο-
I  μικής και πολιτικής ζωής δίνοντας
I  1̂ — 1 ταυτόχρονα απαντήσεις στις σχετικές α

ναφορές του Πρωθυπουργού. Τάχθηκε 
υπέρ των διακριτών ρόλων προέδρου κόμματος και πρω
θυπουργού, κατά της καθιέρωσης θέσης αντιπροέδρου 
και υπέρ της λειτουργίας Πολίτικου Συμβουλίου. Πιο α
ναλυτικά:

Για τη διαδοχή του Α. Παπανδρέου και την οργανωτι
κή δομή του κόμματος:

«Αυτό το συνέδριο δεν είναι συνέδριο διαδοχής στη βα
θύτερη έννοια του όρου. Κανένα Συνέδριο δεν μπορεί να 
αναδείξει το νέο ηγέτη, το διάδοχο του Α. Παπανδρέου.

Οι ηγέτες αναδεικνΰονται μέσα από τους δημοκρατι
κούς αγώνες, από την πολιτική πράξη. Αναγνωρίζονται 
πρώτα από το λαό. Το Συνέδριο αυτό εί
ναι Συνέδριο διάδοχου σχήματος.

Το δεικτούμενο είναι το κατάλληλο σχή
μα συλλογικής λειτουργίας, που εξασφα
λίζει την αποτελεσματική οργάνωση του 
Κινήματος, την ενοποίηση και σύνθεση 
των πολιτικών θέσεων και ανοίγει τον ο
ρίζοντα για την ανάδειξη της πολιτικής η
γεσίας μέσα από την πολιτική δράση.

Θα ήταν τραγικό σφάλμα, αν παρακάμ- 
ψουμε αυτό το αναγκαίο μεταβατικό στά
διο και προχωρήσουμε στην ανάδειξη του 
νέου ηγέτη, χωρίς να έχουν ωριμάσει οι α
ντικειμενικές συνθήκες. Σ’ αυτή τη φάση 
τουλάχιστον, κανείς από μας σ’ αυτή την 
αίθουσα δεν μπορεί να εκφράσει αξιόπι
στα όλο το φάσμα του ΠΑΣΟΚ.

Συλλογική λειτουργία

ΓΡ αυτό, από καιρό τώρα μιλάω για την 
ανάγκη συλλογικής λειτουργίας. Για την 
ανάγκη ενός Πολιτικού Συμβουλίου, που 
θα αποτελεί το κέντρο ενιαίας πολιτικής 
καθοδήγησης του Κινήματος.

Η απλούστερη οργανωτική μορφή είναι 
η λειτουργία ενός Πολιτικού Συμβουλίου, 
που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Κι
νήματος, τον Πρωθυπουργό και τρία μέ
λη, που εκλέγονται από την Κ.Ε.

Ας σημειώσω ότι η πρόταση της Κ.Ε. για 
θέση Αντιπροέδρου είχε προταθεί για ει
δικούς λόγους, που δεν συντρέχουν πλέον 
και, πατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται να 
δημιουργούμε περιττές θέσεις.

Ολοι γνωρίζουμε, βέβαια, ότι υπάρχει 
και η άποψη ότι οι ιδιότητες του Προέ
δρου και του Πρωθυπουργού πρέπει να 
συγκεντρώνονται στο ίδιο πρόσωπο. Κα- 
τανοοί τη λογική αυτής της πρότασης και 
δεν μπορώ να την απορρίψω ως θέμα αρ-
κης-

Φοβάιιαι. όιιως, άτι σ’αυτήν τουλάχι
στον τη φάση, που διέρχεται το 
ΠΑΣΟΚ. το πγηιια αυτό θα οξύνει τις 
αντιθέσεις, θα δνσγεράνει το κυβερνη
τικό έργο, θα είναι, στην καλύτερη πε
ρίπτωση. αναποτελεσιιατικά.

Για την πρωθυπουργία:
Και μια τελευταία παρατήρηση: Η όποια 

έκβαση της ψηφοφορίας δεν πρέπει να έ
χει καμία επίδραση στην κυβέρνηση, που 

-παράγει θετικό έργο. Ο σύντροφος Κώ
στας Σημίτης έχει εντολή από την Κοινο
βουλευτική μας Ομάδα να εξαντλήσει την 
4ετία και να δημιουργήσει τις προϋποθέ
σεις για την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ 
για την επόμενη 4ετία.

Και θα έκανα έκκληση στο σύντροφο Κ.
Σημίτη να επανεξετάσει τη θέση του, στο 
φως της εντολής που πήρε από την Κοινο
βουλευτική μας Ομάδα και από τη διαβε
βαίωση όλων μας ότι θα εξακολουθή
σουμε, κάτω από οποιεσδήποτε συνθή
κες, να τον στηρίζουμε στο δύσκολο έργο 
της πορείας για τη νίκη.
Για τον κόσμο και το χαρακτήρα του 

ΠΑΣΟΚ:
Αυτός δεν είναι ο κόσμος της κρίσης, εί

ναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος που 
πάντα σηκώνει στους ώμους του τα βάρη 
της δημιουργίας και της προόδου.

Το χρωστάμε σ’ αυτό τον κόσμο να 
δουλέψουμε μαζί με την ενότητά μας, για

Γ. Αρσένης: Χρέος 
μας είναι η ενότητα

Χρωστάμε στο λαό να δουλέψουμε όλοι μαζί για την ενότητα, για ένα ΠΑΣΟΚ 
που πρεπει να παραμείνει ανοιχτό, μαζικό, λαϊκό, τόνισε μεταξύ άλλων στην 

ομιλία του ο Γ. Αρσένης.

ένα ΠΑΣΟΚ που πρέπει να παραμείνει 
ανοιχτό, μαζικό, λαϊκό. Ελιτίστικες λο
γικές διαχωρισμού της κοινωνίας δεν 
χώρεσαν ποτέ στην ιστορία ενός σοσια
λιστικού κινήματος.

Σήμερα, που δίνει τη μάχη για την ισότι
μη συμμετοχή, της οικονομίας μας στην 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η Ελλάδα χρει
άζεται, περισσότερο από ποτέ, τη 
συσπείρωση των παραγωγικών δυνάμε
ων της κοινωνίας χωρίς να μας απομα- 
κρύνει από τις σοσιαλιστικές μας αρχές 
για κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομι
κή δημοκρατία.

Είναι χρέος αυτού του Συνεδρίου, να 
βάλει τις βάσεις για ένα ΠΑΣΟΚ, που θα 
επιβεβαιώσει την ιδεολογική και πολιτι
κή του ταυτότητα, ως σοσιαλιστικού κόμ
ματος.
Για την πολιτική δράση:
Πολλά δεινά περιμένουν αν επιτρέ

ψουμε τον εξοβελισμό και την ενοχοποί
ηση της πολιτικής και των πολιτικών. Το 
λέω αυτό γιατί δυστυχώς είναι μέσα από 
την εμπέδωση τέτοιων αντιλήψεων, μέσα 
από την προβολή βαρύγδουπων και ύπο
πτων διαπιστώσεων για το τέλος των κομ
μάτων, για το τέλος της πολιτικής, για το 
τέλος του κράτους, αλλά και για το τέλος 
των ιδεολογιών που ασκείται η χειρότερη 
μορφή ιδεολογικής τρομοκρατίας.

Είναι τότε που κάτω από το πρόσχημα 
της λογικής του μονόδρομου και της δή
θεν τεχνοκρατικής και απολιτικής προ
σέγγισης των εθνικών, οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων, επιχειρείταιη 
λήξη ενδοτικών, αυταρχικών και αντι
λαϊκών μέτρων πολιτικής.

Αφήσαμε στο νεοσυντηρητισμό να πα- 
ρεισφρύσει ακόμα και στο δικό μας χώ
ρο, με διάφορες μεταμφιέσεις.
Γ ια την οικονομική και κοινωνική πολι

τική:
Ανάπτυξη δεν σημαίνει απλώς αύξηση 

του εθνικού εισοδήματος. Ανάπτυξη ση

μαίνει βελτίωση της παραγωγικότητας 
μέσα από την αναδιάρθρωση της παρα
γωγής.

Λέμε ναι στην ενίσχυση του ανταγωνι
σμού στις σύγχρονες μορφές Διοίκησης 
και Οργάνωσης. Ομως αυτό σε καμία πε
ρίπτωση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει οι α
γορές να αφεθούν να καθορίσουν κατά 
τις διαθέσεις τους τις σχέσεις κράτους -  
πολιτιόν και επιχειρήσεων.

Οπως δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε 
την εγκατάλειψη του κράτους πρόνοιας, 
την απουσία του κοινωνικού ελέγχου, την 
περιθωριοποίηση των κοινωνικών ομά
δων, την ανεργία, τη φτώχεια και τη διάρ
ρηξη του κοινωνικού ιστού.

Ανάπτυξη

Η αλληλουχία πρώτα σταθεροποίηση, 
μετά ανάπτυξη και πολύ αργότερα κοι
νωνική πολιτική σχεδόν πάντα αντικαθί
σταται στην πράξη από τον φαύλο κύκλο 
λιτότητα, ύφεση, πληθωρισμός, περισσό
τερη λιτότητα.

Για να αποφύγουμε τον ολισθηρό αυτό 
δρόμο, για να κινητοποιήσουμε ανα
πτυξιακά τον κόσμο, να τον πείσουμε ότι 
όλοι θα δουλέψουμε, αλλά και ότι όλοι θα 
μοιραστούμε δίκαια το προϊόν του μό
χθου μας.

Γι’ αυτό και η ανάπτυξη είναι μια βαθύ
τατα πολιτική διαδικασία. Είναι έργο των 
πολιτικών ηγεσιών να αποδείξουν έ
μπρακτα ότι η προσαρμογή και ο γνωστι
κός τεχνολογικός εξοπλισμός μπορεί να 
εξυπηρετήσει μια πλατιά κοινωνική πλει- 
οψηφία, στην κατεύθυνση της προόδου 
και της ευημερίας και όχι μόνο τους λί
γους κάποιους χρηματιστές,· τραπεζίτες, 
επενδυτές, διαχειριστές και κατασκευα
στές.

Η απάντησή μας στην επέλαση του νεο
φιλελευθερισμού και του νεοσυντηρητι- 
σμού συμπυκνώνεται στο δίπτυχο ανα
πτυξιακή προσαρμογή και οικονομική

δημοκρατία. Πάνω απ’ όλα, έχει δικαίω
μα στην απασχόληση και σ’ ένα ελάχιστο 
αξιοπρεπές εισόδημα, αναδυνατείνα ερ
γαστεί. Δικαίωμα σε μια ανθρώπινη σύ
νταξη, δικαίωμα στην ελεύθερη και ισότι
μη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στη συνε
χή κατάρτισή του, καθώς και δικαίωμα 
στις βασικές υπηρεσίες υγειονομικής πε
ρίθαλψης. Εχει δικαίωμα σ’ ένα αξιοπρε
πές επίπεδο ποιότητας ζωής.

Αν η παροχή αυτών των βασικών κοινω
νικών αγαθών θεωρηθεί αναφαίρετο οι
κονομικό δικαίωμα κάθε πολίτη, τότε η 
οικονομική πολιτική δεν γίνεται μόνον ό
ταν υπάρχειπερίσσευμα, δηλαδή οικονο
μικό πλεόνασμα ούτε μπορεί να αντιμε
τωπιστεί με φιλανθρωπικά ή λογιστικά 
κριτήρια.

Αυτό το κράτος πρόνοιας, που στηρίζε
ται στην αναδιανομή, δεν πρέπει να 
συγχέεται με το κράτος παροχών ή το 
κράτος σπατάλης.
Για την ελληνική εξωτερική πολιτική:
Το σύνθημα «η Ελλάδα ανήκει στους 

Ελληνες» ανέτρεψε την ιδεολογία της 
υποτέλειας του ανήκομεν εις τη Δύση και 
έρχεται σε σύγκρουση με τη νοοτροπία ε
νός όψ'ΐμου ευρωπαϊκού επαρχιωτισμού, 
του ανήκουμε στην Ευρώπη.

Το σννθνιια «η Ελλάδα στους Ελλη
νες». σηιιαίνει ότι η εθνικά σας στρα
τηγική δεν ιιποοεί να ποοσδιοοιστεί 
σονοδ ιάστατα σε σνέσιι σε τη Λύση η 
την Ευρώπη. Με άλλα λόγια, η εθνική 
σας στρατηγική είναι πολυδιάστατη 
και αυτό οφείλεται στη γεωστοατηγι- 
κη' ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Εγει ι
διαίτερη σηιιαοία να επιβεβαιωθεί 
αυτή η θέση τον ΠΑΣΟΚ απ’ αυτό το 
Συνέδριο, γιατί κάπως ένονιιε φροντί
σει να τη ιιισοξενάσουιιε.

Σήμερα οι βασικοί παράγοντες που δια
μορφώνουν την εθνική μας στρατηγική 
είναι η Ευρωπαϊκή Ενωση, τα Βαλκάνια 
και Μέση Ανατολή και η τουρκική απει
λή. Η πορεία της Ελλάδας είναι σίγουρα 
συνυφασμένη με την πραγμάτωση του ο
ράματος της Ενωμένης Ευρώπης.

Στο χώρο όμως της ασφάλειας είναι σα
φές ότι η Ευριόπη δεν μας καλύπτει, ούτε 
είναι πιθανόν να μας καλύψει στο ορατό 
μέλλον. Συμμετέχουμε ενεργά στους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς, δίνουμε τη μάχη 
να αναγνωριστούν τα σύνορα της Ελλά
δας ως εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. 
Αλλά δεν πρέπει να ζούμε με ψευδαισθή
σεις.

Στο τέλος τέλος η ασφάλεια της χώρας 
μας είναι εθνική υπόθεση, είναι υπόθεση 
της ελληνικής άμυνας. Ο δεύτερος προσ- 
διοριστικός παράγοντας της εθνικής μας 
στρατηγικής είναι η γεωστρατηγική θέση 
στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο, στο μεγά
λο σταυροδρόμι των τριοίν ηπείρων. Οι 
νέες συνθήκες μας ξανανοίγουν την ιστο
ρική μας ενδοχώρα. Μας φέρνουν όμως 
και στο επίκεντρο διεθνών ανταγωνι
σμών για ζώνες επιρροής μεταξύ συγκε
κριμένων ευρωπαϊκών χωρών της Αμερι
κής και της Ρωσίας.

Οι ανταγωνισμοί αυτοί, που τις περισ
σότερες φορές είναι στενά συνυφασμέ-

νοι με τον έλεγχο της παραγωγής και της 
μεταφοράς ενέργειας, δημιουργούν απο
σταθεροποιητικές συνθήκες στην ευρύ
τερη περιοχή. Στους διπλωματικούς κύ
κλους ήδη μιλούν για ζώνη δολαρίου και 
για ζώνη μάρκου στη Βαλκανική περιο
χή-

Συνεργασίες

Η Ελλάδα καλείται να παίξει ένα σημα
ντικό ειρηνικό, αλλά και σταθεροποιητι
κό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, με πρω
τοβουλίες για ισχυρή οικονομική και πο
λιτική δικτύωση, με σειρά συμφωνιών πο
λιτικής, αμυντικής και οικονομικής 
συνεργασίας με τις χώρες της ευρύτερης 
περιοχής.

Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ανα
βαθμίσουμε την πολιτική μας στο χώρο 
των Βαλκανίων, του Εύξεινου Πόντου 
και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου σε 
ισότιμο πυλώνα με εκείνο της ευρω
παϊκής μας πολιτικής.

Ο τρίτος παράγοντας που διαμορφώνει 
την εθνική μας στρατηγική είναι ο τουρκι
κός επεκτατισμός. Θα ήταν ασυγχώρητη 
η ψιευδαίσθηση για μας τους Ελληνες να 
θεωρήσουμε την ελληνοτουρκική διαφο
ρά ως ένα συγκυριακό φαινόμενο. Ο 
τουρκικός επεκτατισμός είναι αποτέλε
σμα εγγενών, δομικών χαρακτηριστικών 
της τουρκικής κοινωνίας και της τουρκι
κής οικονομίας. Δεν πρόκειται ν’ αλλά
ξει ούτε με διάλογο, ούτε με δείγματα κα
λής συμπεριφοράς, ούτε με οσφυοκαμ- 
ψία.
Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις:
Ημουν και παραμένω ιδιαίτερα αρνητι

κός στην έναρξη διαλόγου με μια χώρα 
που έχει επανειλημμένα δείξει την περι
φρόνησή της στο Διεθνές Δίκαιο, στις 
Διεθνείς Συνθήκες, στα ανθρώπινα δι
καιώματα.

Για να αποφύγουμε τη διολίσθηση των 
εθνικών μας θέσεων μέσω του διαλόγου, 
προτείνω: Πρώτον, ισχυρή αποτρεπτική 
δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων. Το Δόγ
μα του Ενιαίου Αμυντικού χώρου (Θρά
κη -  Αιγαίο -  Κύπρος) είναι η αποτελε
σματική εξειδίκευση της αποτρεπτικής 
μας πολιτικής. Για μια αποτρεπτική πολι
τική έχουμε ανάγκη όχι μόνον από ι
σχυρές Ενοπλες Δυνάμεις, αλλά και από 
την πολιτική βούληση να τις χρησιμοποι
ήσουμε αν χρειαστεί.

Πρέπει να γνωρίζουν, ότι εμείς οι Ελλη
νες οραματιζόμαστε έναν κόσμο που όλοι 
οι λαοί θα συνυπάρχουν ειρηνικά. Αλλά 
τα φιλειρηνικά μας αισθήματα δεν πρέ
πει να παρερμηνευτούν. Αν προκληθού- 
με, δεν θα διστάσουμε να πολεμήσουμε 
για την πατρίδα μας.

Δεύτερον, χρειαζόμαστε μια σειρά από 
αμυντικές συνεργασίες με χώρες στην 
ευρύτερη περιοχή που αντιμετωπίζουν α
νάλογα προβλήματα με εμάς. Η ανά
πτυξη διεθνών ερεισμάτων μέσα από 
αυτές τις συνεργασίες προωθεί τη σταθε
ρότητα στην περιοχή, αποτρέπει απειλές 
καιαυξάνειτη διαπραγματευτική μας δύ
ναμη.



Κριτική Κακλαμάνη και προς τις δύο πλευρές

ΟΚΛΗΡΗ κριτική στον πρω
θυπουργό Κ. Σημίτη άσκησε με 
την ομιλία του το Σάβατο το 
βράδυ στο Συνέδριο, ο πρόε

δρος της Βουλής Απ. Κακλαμάνης.
Ο πρόεδρος της Βουλής κατηγόρησε 

τον πρωθυπουργό ότι εμφανίζεται διχα
στικός και αδιάλλακτος μέσα στο ίδιο του 
το κόμμα, αλλά και ότι διατηρεί «αυλή» και 
έχει όλη του την ομάδα μέσα στην κυβέρ
νηση.
«Για να εξασφαλιστεί η ενότητα και η α

ποτελεσματική μας πορεία χρειάζονται

θυσίες και οι φίλοι δείχνουν ότι είναι δια
τεθειμένοι να κάνουν θυσίες, όταν δεν α
παιτούν, αλλά προσφέρουν», είπε αναφε- 
ρόμενος στη συμμετοχή πολιτικών φίλων 
του πρωθυπουργού στην κυβέρνηση.
Ο πρόεδρος της Βουλής επέκρινε τη 

συγκέντρωση υπογραφών από την 
πλευρά του πρωθυπουργού, προκειμέ- 
νου να στηρίξουν την υποψηφιότητα του 
Κ. Σημίτη για την πρωθυπουργία, με ιδιαί
τερα σκληρά λόγια:
«Η συλλογή υπογραφών, σε κάθε περί

πτωση μου είναι απεχθής. Αυτό το γεγο

νός θυμίζει άλλες εποχές, που δεν έχουν 
καμιά σχέση ούτε με το δημοκρατικό ή
θος ούτε με τους αγώνες του Κ. Σημίτη». 
Το Συνέδριο, τόνισε χαρακτηριστικά, δεν 
υποτάσσεται σε εκβιασμούς και δεν ε
κβιάζεται με υπογραφές.
Τέλος, επιτέθηκε και στην «άλλη 

πλευρά», αλλά με σαφώς ηπιότερους τό
νους: «Η συμπαράσταση και η στήριξη 
που υποσχεθήκαμε στον πρωθυπουργό, 
δεν υπήρξε αφειδώλευτη, δεν υπήρξε ο
λόκαρδη όπως έπρεπε να είναι απο όλους 
μας».

ΗΓΕΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Ο  Γ. Π Α Π Α Ν Δ ΡΕΟ Υ

Γιατί στηρίζω 
τον Κ. Σημίτη

Δ ΙΑ ΙΤ Ε ΡΗ  έμφα
ση στον σεβασμό 
των αποφάσεων 
του Συνεδρίου, έ
δωσε ο υπουργός 
Π αιδείας Γ. Πα

πανδρέου, που τάχτηκε υπέρ 
του Κ. Σημίτη για  τη θέση του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ, πραγ
ματοποιώντας παράλληλα 
στην πρώτη μετά- Α νδρέα πο
λιτική ομιλία του, ηγετική εμ
φάνιση.

«Ισως αν υπήρχε γρόνοζ, 
κάτι το οποίο είχα και πα- 
λαιότεοα ζητήσει σε ότι α
φορά αυτό το Συνέδριο, να 
μπορούσαμε να διαιιορφώ- 
σονιιε ιιια συνθετικά πρό
ταση,, εδώ όιιωζ που <ρτάσα- 
ιιε, πρέπει να αποφασί- 
σουιιε», είχε χαρακτηριστι
κά, δείχνοντας τον πόνο 
ψυχής σε τον οποίο πήρε 
την απόφαση.

•  Φ

Το
σεβασμό
των
αποφάσε 
ωντου 
Συνεδρίου 
ζήτησε ο 
υπ.
Παιδείας 
Γ. Παπα- 
νδρέου.

ν ια ς  ότι σήμερα πιστεύω ότι ο νη του προέδρου του
σημερινός πρω θυπουργός ΠΑΣΟΚ».
πρέπει να  αναλάβει την ευθύ- Ο λαός απαιτεί ολοκλήρωση

χωρίς εμπόδια του έργου μας, 
είπε χαρακτηριστικά. Α παιτεί 
σταθερή και ισχυρή κυβέρνη
ση, παράλληλα με τη συλλογι
κή λειτουργία  των οργάνων 
και πρ έπ ει όλοι να  δε
σμευτούν, επιτέλους, ότι θα 
λειτουργήσουν συλλογικά τα 
όργανα στο ΠΑΣΟΚ.

Τέσσερις αρχές

Επίσης, ο υπουργός Π α ιδε ί
ας τάχτηκε υπέρ ενός θεσμι
κού Π ΑΣΟ Κ, που πρ έπ ει να  
βασιστεί σε 4 αρχές:
Ιον) Το Π Α ΣΟ Κ  δεν κληρο

νομείται.
2ον) Τη διαμόρφωση νέας 

πολιτικής με πίστη πάντα στις 
αρχές του.
3ον) Τη δημοκρατική αποκε

ντρωμένη θεσμική λει
τουργία.
4ον) Τον απόλυτο σεβασμό 

στις α ποφ άσεις του Σ υνεδρ ί
ου.

Β Α Μ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:

Πρέπει να 
μπει φρέσκος 
αέρας σ ιο  κόμμα

ΘΝΩΤΙΚΗ, αλλά και με αιχμές εναντίον των α
ντιπάλων της - σ τ α  επιχειρήματα των οποί
ων απάντησε ένα πρ ος έ ν α -  εμφανίστηκε 
στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ η υπουργός Ανά

πτυξης Βάσω Παπανδρέου.
Η υπουργός Ανάπτυξης τά φ η κ ε  υπέρ τη ς ενιαίας 

έκφρασης κυβέρνησης και κόμματος και ο Κ. Σημίτης 
να στηριχτεί ως πρώτοι; μεταξύ ίσων. Ποιος πιστεύει 
με το χέρι στην καρδιά, είπε χαρακτηριστικά, ότι ο 
πρω θυπουργός αν αποδοκιμαστεί σήμερα εδώ στο 
Συνέδριο, μπορεί να παραμείνει στη θέση του; Επιτέ
θηκε δε εναντίον των εσωκομματικών ανππάλωντου 
πρωθυπουργού: «Είκοσι δύο χρόνια μετά την 3η Σε
πτέμβρη, δεν ταιριάζουν σε εμάς οι διευθετήσεις 
προσωπικών ρόλων ή δεν θα έπρεπε ναταιριάζουν σε 
εμάς διευθετήσεις προσωπικών ρόλων. Υπάρχει η 
πραγματικότητα και τα  πρόσωπα πρέπει να υπηρε
τούν την πραγματικότητα και όχι η πραγματικότητα 
τα πρόσωπα».

Η κ. Β. Παπανδρέου άφησε αιχμές και εναντίον ό
σων ασκούν κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν ακο
λουθεί πολίτικη ΠΑΣΟΚ:
«Γατί διαφοροποιούμε και σήμερα καιτο θέμα της α

νάπτυξης και το θέμα της ανεργίας καιτο θέμα της οι
κονομίας και το  θέμα της ίδιας τη ς πολιτικής της 
κυβέρνησης;
Δεν καθορίζεται από τον προϋπολογισμό που εμείς 

ψηφίσαμε τον Δεκέμβρη του 1995;».
Η υπουργός, τέλος, επιτέθηκε και κατά του επιτρό

που Χρ. Παπουτσή: «Ακούστηκε σ’ αυτή την αίθουσα, 
δυστυχώς, ότι το  κόμμα δεν παραδίδεται. Θα απα
ντήσω ότι τα  κλειδιά του κόμματος δεν πρέπει να τα 
έχουμε για να κλείνουμε πόρτες.
Ηρθε η ώρα για να βάλουμε το κλειδί στην πόρτα και 

να την ανοίξουμε για να μπει ο φρέσκος αέρας της 
κοινωνίας».

«Ακη Τσοχατζόπουλε, θέλω 
να ξέρεις ότι ήσουν, είσαι και 
θα είσαι σύντροφός μας. 
Θέλω να  ξέρεις, επίσης, ότι 

αν αύριο εκλεγείς πρόεδρος 
του Κινήματος, θα σε στηρίξω 
με όλες μου τις δυνάμεις και 
θα απαιτήσω —παρά τους δ ι
κούς σου ενδοιασμούς — να  α- 
ναλάβεις ο ίδιος το θώκο του 
πρωθυπουργού.

«Ειλικρινής»

Θέλω να ξέρεις ότι σε εκτιμώ 
και σε τιμώ, διότι σε δύσκολες 
στιγμές πάλεψ ες δίπλα στον 
Α. Π απανδρέου κι αυτό πάντα 
θα μας ενώνει.
Γ ι’ αυτό θέλω  να  είμαι ειλι

κρινής απέναντι σου, λέγο-

Κολλάς, πιέζεις 
...ησυχάζεις!!!

Αντίο... Κουνούπια!
Με Αυτοκόλλητο Τσιρότο

Τσιρότο με 
Μικροκάψουλες, 

από Αιθέριο'Έλαιο 
ΣιτρονέλΧας

Φυσική, Προστασία
ΠΤΤίΙ ΙιΓ /ιι ι ν ί ΐ ι ί ΐ Γ ΐ  π

ΠΡΟΦΕΡΕΤΑΙ ΤΣΕΡΟΤΟ

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε ΙΑ

Φ υ σ ικ ό  *  Α π ο τελ εσ μ α τ ικ ό
Ο ικ ο λ ο γ ικ ό  8  Α κ ίν δ υ ν ο  Η Ιδ α ν ικ ό  γ ια  π α ιδ ιά
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ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥΣ Ο  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, Ο  Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ ΚΑΙ Ο

Αμετακίνητοι ο Σημίτης στην
ΤΙΣ αρχικές τους θέσεις παρέμεινε 

ουσιαστικά κατά την διάρκεια  της 
δευτερολογίας του ο Κ. Σημίτης, επα
ναλαμβάνοντας, π α ρά  την 
«πρόταση-έκκληση» τον Κ. Λαλιώτη, 
ότι θα είνα ι υποψήφιος πρόεδρος και 

θα υποβάλει την παραίτηση του από την πρω 
θυπουργία σε περίπτωση που δεν εκλεγεί. Πρότεινε 
δε να  υπάρξουν τρεις αντιπρόεδροι.

Απάντησε επίσης στα βασικότερα επιχειρήματα 
τηο άλληζ πλευοάζ για το χαρακτήρα τον ΠΑΣΟΚ, 
τκ διαχωριστικε'ζ γραμμέζ μεταξύ Αριατεράζ και 
Δεξιάς, την κοινωνική πολιτική, την ιδεολογία, τη 
σχέση κόμματός και κυβέρνησης, τον Α. Παπαν- 
δοέου και τις πολιτικοοργανωτικές εκλογές.

Επιχειρήματα

Ο Κ. Σημίτης, ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά 
του για  πρόεδρος και επαναλαμβάνοντας ότι θα πα 
ραιτηθεί από πρωθυπουργός σε περίπτωση που δεν 
εκλεγεί, επιχειρηματολόγησε στη βάση δυο δεδομέ
νων:

— Ο ι καθαρές κα ι μακροπρόθεσμες λύσεις, είναι 
λύσεις που πείθουν τον πολίτη και που εξασφαλίζουν 
τη νίκη στις εκλογές.

— Η κοινωνία απορεί όταν κυβέρνηση και κόμμα έ
χουν διαφορετικές γραμμές. Γι’ αυτό, πρόεδρος και 
πρωθυπουργός πρέπει να  ταυτίζονται, ώστε κόμμα 
και κυβέρνηση να έχουν ενιαία  πολιτική εκπροσώπη-

Ο πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κ. Σημίτης λίγο μετά την δευτερολογία του 
ανταλλάσει χαμόγελα με τον Ακη Τσόχατζόπουλο.

ση.
«Ενα είναι το όίληιιιια». δήλω
σε. «θέλουμε ή όχι να κερδί
σουμε ης εκλογές; Εγώ σαςπρο- 
τείνω λύση ιιε την οποία μπο- 
οοϋιιε να κερδίσουμε τις εκλο
γές. Συνολική τελική' ευθύνη 
για το Κίνημα και την κυβέρνη
ση, σηιιαίνει σννκοοτηιιένη πο
ρεία. Ποοεία κυβερνητικής ομα- 
λότητας, πορεία δράσης, πορεία 
νίκης».

Ο Κ. Σημίτης, απαντώντας στους 
εσωκομματικούς του αντιπάλους 
που τον κατηγόρησαν ότι θέλει να 
γ ίνει Α νδρέας στη θέση του 
Α νδρέα, χαρακτήρισε τέτοιου εί
δους επιχειρήματα γελοία  κα ι τά 
χτηκε υπέρ  της αρχής μιας νέας 
συλλογικότητας, από τη βάση ως 
την κορυφή του κόμματος.

Για τον λόγο αυτόν πρότεινε να  
υπάρξουν τρεις αντιπρόεδροι με 
ειδικά καθήκοντα, που θα είναι μέ
λη της Πολιτικής Γραμματείας, ώ
στε να  εξασφαλιστεί η κατανομή 
της ευθύνης κατά καλύτερο τρόπο, 
σε περισσότερους, πάντα όμως στο 
ενιαίο πλαίσιο.

«Δική του φωνή»

«Ο ρόλος του Π ΑΣΟ Κ  δεν είναι 
να  αποτελεί την εξασθενημένη η
χώ της κυβέρνησης, αλλά αντιθέ- 
τως να  έχει τη δική του ισχυρή φω
νή γ ια  να υποστηρίξει αποφασιστι
κά και όχι με μισόλογα τις θετικές 
απόψεις του κυβερνητικού έργου 
κα ι γ ια  να  ασκεί κριτική στις κα 

θυστερήσεις και στις αδυναμίες 
του».

ΓΓ αυτό, πρόσθεσε, το κόμμα πρέ
πει να  λειτουργήσει ως θεσμός πα
ραγωγής ιδεών, ως δύναμη ιδεολο
γικής και προγραμματικής ανανέω
σης, ώστε να  είναι ένα σοσιαλιστικό 
κόμμα άξιο του ονόματος του, ένα 
κόμμα λαϊκό, πατριωτικό κα ι εκ

συγχρονιστικό. Ο  κ. Σημίτης, ανα- 
φερόμενος στο κοινωνικό πρόσωπο 
του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι ανάπτυξη 
και κοινωνική πολιτική πραγματο
ποιούνται ταυτόχρονα, γιατί εάν 
δεν υπάρχει ένα σύστημα που απο- 
τρέπει τον κοινωνικό εξοστρακι
σμό ομάδων και ατόμων, τότε η αλ
λαγή των οικονομικών δομών δεν

μπορεί να  επιτελεστεί.
Απαντώντας σε όσους προσπά
θησαν να οικειοποιηθονν τον Α. 
Παπανδοέον, δήλωσε ότι ο ι
δρυτής του Κινήματος «δεν ανή
κει σε κανόναν, ανήκει σε όλους». 

Χαρακτήρισε δε χρέος τιμής τη 
συνέχιση του έργου του.

Ακης: Θα συνεχίοω να δουλεύω  
για ίο  μεγάλο, ενωμένο ΠΑΣΟΚ

Ο ΤΑ  επιχειρήματα του Κ. Σημίτη απάντησε με 
τη δευτερολογία του στο Συνέδριο ο κ. Α. 

Τσοχατζόπουλος.
Αφού προειδοποίησε ότι «σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να  περάσει σ’ αυτό το Συνέδριο η πόλωση, η 
αδιαλλαξία και ο διχασμός», τόνισε: «Εγώ πιστεύω 
στο μεγάλο, ενωμένο, ενιαίο ΠΑΣΟ Κ  και γ ι’ αυτό 
δούλεψα και γ ι’ αυτό θα συνεχίσω να  δουλεύω και 
μετά τη Δευτέρα, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα».
Ο κ. Τσοχατζόπουλος τόνισε πως δεν έχει διαφωνίες 
με τις προτάσεις που κατέθεσε ο πρωθυπουργός στη 
δευτερολογία του, υπερασπίσθηκε όμως τον Α. 
Παπανδρέου, αφήνοντας αιχμές κατά του Κ. Σημίτη: 

«Αποδεχτήκαμε 22 χοόνια τώοα ως το μοναδικό 
πόλο εξουσίας στο ΠΑΣΟΚ τονΑ. Παπανδοέον. Οτι 
πόνον εγώ. Και πολλοί άλλοι. Εστω κι αν σήμερα ή 
χθες άλλα λένε σχετικά μ 'αυτή την περίοδο. Και 
επιμένω στην άποψη ιιον. Σωστά ποάίαμε, διότι 
ήταν πράγματι ο ηγέτης τον λαϊκόν προοδευτικού 
κινήματος».

«Η αδιαλλαξία -  είπε -  όσο ωραιοποιημένη και αν 
κατατεθεί, δεν αλλάξει την ουσία της. Δεν αλλάζει 
τους κινδύνους που συνάδουν με την πολιτική 
αδιαλλαξία». Ακόμη, αναφέρθηκε στη συνταγματική 
αναθεώρηση του ’86, τονίζοντας ότι πλέον, με βάση το 
άρθρο 29 του Συντάγματος, αναγνωρίζεται η 
αυτοτέλεια των κομμάτων ως δημοκρατικών θεσμών 
της ελληνικής κοινωνίας, ότι τα συνέδρια των 
κομμάτων εκλέγουν τους προέδρους και τους 
αρχηγούς των κομμάτων ανεξάρτητα από την 
Κοινοβουλευτική Ο μάδα (σ.σ. έως τότε η Κ Ο . 
ταυτιζόταν με το κόμμα).
Απαντώντας δε στο επιχείρημα ότι η κοινωνία 
αποφάσιζε, τόνισε: Στις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού και ολοκλήρωσης και συνέχειας 
τσυ πολιτικού φορέα ΠΑΣΟΚ αν θέλουμε να έχουμε 
ένα κόμμα θεσμό του δημοκρατικού πολιτεύματος και 
δημοκρατικό θεσμό της κοινωνίας, πρέπει να 
αποδεχτούμε την αυτοτέλεια του κόμματος, έναντι 
οποιουδήποτε».

Σκανδαλίδης: 

Κανένας δεν 

μας περισσεύει

Κ. Σκανδαλίδης.

Α Ν ΕΝ Α Σ δεν μας περίσσευε, 
Τ  V τ  κανένας δεν μας περισσεύει», 

τόνισε στη δευτερολογία  του ο 
γραμματέας της απερχόμενης Κ Ε  Κ. 
Σκανδαλίδης, «υπερασπιζόμενος τον 
θεσμικό του ρόλο».

Σε όλη την πορεία  από το Ωνάσειο και 
μετά, τόνισε ο κ. Σκανδαλίδης, ήταν εμ
φανής και είναι εμφανής ο θρυμματισμός 
της ίδ ια ς της σπονδυλικής μας στήλης. 
Υ πήρξε μια μεγάλη ψυχική απόσταση. 
Προβλήματα δημιουργούνταν από το μη
δέν. Θέματα κατασκευάζονταν από το τί
ποτα. Συγκρούσεις γίνονταν στο όνομα 
οποιωνδήποτε προσωπικών σκοπιμοτή

των. Μαθητευόμε- 
νοι μάγοι άρχισαν 
από κάτω να  π α 
ράγουν τακτικές 
και στρατηγικές 
που αφορούσαν α 
ναμετρήσεις και 
συγκρούσεις και 
όχι την ενότητα 
και την προοπτική 
της ίδιας της παρά
ταξης κα ι του Κι
νήματος.

«Το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής — τόνι
σε οχ. Σκανδαλίδης — πρέπει να κρα
τήσει κατ’αργήν την αυτονομία τον, 
την πολιτική και οικονομική του αυτο
νομία απέναντι στα διαπλεχόμενα 
συμφέροντα και στις δυνάμεις εκείνες 
που προσπαθούν να χειραγωγήσουν 
την πολιτική.

Π ρέπει να  κρατήσει την αυτονομία του 
απέναντι στα εσωκομματικά χαρακώμα
τα, π ρ έπ ει να  κρατήσει την αυτονομία 
του απέναντι στην κάθετη διάρθρωση 
των συσχετισμών, π ρέπει να  αποκτήσει 
την αυτονομία του απέναντι την ολιγαρ
χία  όποιων στελεχών πιστεύουν ότι μπο
ρούν να  χειραγωγήσουν κα ι να  φέρουν 
στα μέτρα τους ένα τεράστιο λαϊκό Κίνη
μα».

«Από Δ ευτέρα -κ α τέλ η ξ ε  ο κ. Σ καν
δαλίδης — ο καθένας όπου του ταχθεί. Ο 
καθένας σε όποια ιθέση και να  είναι, δεν 
πρέπει να  παντρεύεται καμία καρέκλα, 
γιατί αυτό δείχνει ότι είμαστε ένα κόμμα 
υποταγμένο στην εξουσιολατρία, ενώ ε
μείς είμαστε ένα κόμμα σοσιαλιστικό 
που δουλεύει γ ια  το λαό».
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ Κ ΙΝΗΜ ΑΤΟ Σ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

κα8αρή λύση
ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ
ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ:

Προβάδισμα
0  Στέφανος Τζου- 

μάκας υπεραμύν- 
θηκε των θέσεων 
του Κ. Σημίτη κατη
γορώντας την 
πλευρά του Α. Τσο- 
χατζόπουλου ότι 

δεν αναγνωρίζει στον Πρω
θυπουργό αυτό που ήδη του έχει 
αναγνωρίσει ο ελληνικός λαός, 
δηλαδή το πολιτικό του προβάδι
σμα και αναρωτήθηκε:
«Εάν δεν είχε εκλεγεί Πρω

θυπουργός ο Κ. Σημίτης θα είχαν 
επινοηθεί οι διαρχίες, οι διακριτοί 
ρόλοι και τα  ασυμβίβαστα; Εαν ε ί
χε εκλεγεί άλλος Πρωθυπουργός 
δεν θα επεδίωκε την ηγεσία του 
κόμματος,».

Ο υπουργός Γεωργίας και μέλος 
του Εκτελεστικού Γ ραφείου τά 
χθηκε επίσης υπέρ της μετάβα
σης «από το  αρχηγικό στο διάδο
χο ΠΑΣΟΚ» γ ια  την αναβάθμιση 
της χώρας με ειρήνη και ασφά
λεια, για συμμέτοχη των πολιτών 
σε μια πορεία μεταρρύθμισης και 
ανασυγκρότησης της Δημοκρα
τίας.

Μ. ΠΑΠΑΪΠΑΝΝΟΥ:

Οχι διαρχία
0  Μ. Παπαϊωάννου

τάχθηκε κατά της 
διαρχίας, λέγοντας 
χαρακτηριστικά «ό
σοι θέλουν δια
κυβέρνηση τόπου 
Τζαννετάκη,που ση

μαίνει άλλος αρχηγός και άλλος 
Πρωθυπουργός, να το πουν».

Τόνισε δε ότι οι ευρωπαϊκές ε
μπειρίες, που επικαλείται η 
πλευρά Τσοχατζόπουλου, δεν εί
ναι συμβατές με το δικό μας Σύ
νταγμα. Θύμισε δε ότι Γάλλοι και 
Γζρμανοί σοσιαλιστές από τη στιγ
μή που θέσπισαν σύστημα διαρ
χίας «δεν ξαναείδαν εξουσία».

Εθεσε και αυτός το ερώτημα αν 
στη θέση του Κ. Σημίτη είχε εκλεγεί 
κάποιος άλλος Πρωθυπουργός, 
θα ήταν υποψήφιος για Πρόεδρος 
του Κινήματος η όχι.

Ζήτησε μάλιστα να ανακοινώσει 
η άλλη πλευρά αν δεν εκλεγεί ο Κ. 
Σημίτης Πρόεδρός, ποιος θα είναι 
ο Πρωθυπουργός.

Επετέθη επίσης εναντίον όσων 
προσπαθούν να οικειοποιηθούν 
τονΑ. Παπανδρέου, λέγοντας ότι ο 
ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ «δεν κληρονο
μείται, δεν τεμαχίζεται».

Α. ΚΟΤΣΑΚΑΣ:

Συλλογική
ΟΑ. Κοτσακάς επε

τέθη κατά του Κ. Ση
μίτη λέγοντας ότι 
«κανένας δεν μπορεί 
να γ ίνει Παπανδρέ
ου στη θέση του Πα
πανδρέου. Δεν πε-

ρισσεύει κανένας, στο πλαίσιο 
μιας συλλογικής ηγεσ ίας με δια- 
κριτούς ρόλους».

0  υπουργός Αιγαίου πρόσθεσε 
ότιτο  ενιαίο καθοδηγητικό κέντρο 
δεν μπορεί να μεταφερθεί στο Μέ
γαρο Μαξίμου με την ενός ανδρός 
αρχή. Τόνισε μάλιστα ότι η Κοινο
βουλευτική Ομάδα εξέλεξε Πρω
θυπουργό που ανέλαβε τη  δέ
σμευση να εξαντλήσει την 4ετία. 
Εξέφρασε επίσης την αμφιβολία 
του γ ια  το  αποτέλεσμα της εκλο
γής εκείνης, αν το  δίλημμα που έ
θεσε ο Κ. Σημίτης -  με την απειλή 
παραίτησης -  είχε τεθε ί τότε.

Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε, η 
κυβέρνηση πρέπει να στηριχθεί, 
αλλιώς οι εκλογές δεν κερδίζο
νται.

Γ. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΑΗΣ:

Το κοστούμι
Ο Γ. Κατσιμπάρ-

δης εξαπέλυσε οξύ- 
τατη μετωπική επί
θεση κατά των εκ
συγχρονιστών και 
προσωπικά κατά 
του Κ. Σημίτη. 

«Ανέσυραν από τη ναφθαλίνη και 
χρησιμοποίησαν κατά κόρον, τον 
ορο του εκσυγχρονισμού ως πολι
τική ιδεολογία. Εμφανίζονται στις 
δημόσιες συζητήσεις φορώντας 
με αυταρέσκεια αυτό το κοστούμι 
παρά την αυστηρή προειδοποίηση 
του αλησμόνητου συντρόφου μας 
Γ. Γεννηματά, ότι ο εκσυγχρονι
σμός δεν ήταν ούτε θα γίνει μόδα». 

Χρησιμοποιώντας επιχειρήματα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
είπε ότι κατά την δμηνη διακυβέρ
νηση της χώρας από τον Κ. Σημίτη, 
τον οποίο παρομοίασε με μονάρ
χη, «τα πολιτικά πράγματα, αν δεν 
πήγαν χειρότερα, πάντως δεν έγι
ναν καλύτερα. Η οικονομία έδειξε, 
για πρώτη φορά, τα τελευταία 2,5 
χρόνια, δείκτες με μεγέθη αρνητι
κά και το κοινωνικό κράτος “ψά
χνει φως στο τούνελ’’».

Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ:

Εκβιασμοί
0  Γ. Δασκαλάκης (στενός συνερ

γάτης του Α. Τσοχατζόπουλου) ε- 
πετεθη κατά του Πρωθυπουργού 
για την απειλή να παραιτηθεί και 
τον κάλεσε να ανακαλέσει λέγο
ντας ότι «οι εκβιασμοίεντάααονται 
στη στρατηγική ήττας».

«Την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν θα 
την εκλεξει κανένα κέντρο έξω από 
αυτό το δημοκρατικό σώμα. Απαι
τούνται ρήξεις με τα συμφέροντα 
που βλέπουν σήμερα, που περνά
με από την εποχή του Παπανδρέου 
στην άλλη εποχή, την ευκαιρία να 
ορίσουν για λογαριασμό τους τις 
τύχες του τόπου», είπε. 

Επικαλέστηκε δε συνέντευξη του 
Π. Αυγερινού, τον Οκτώβρη του 
’94, στην οποία το μέλος της «ομά
δας των 4άρων», τασσόταν υπέρ 
της διαρχίας και έλεγε πως δεν θα 
αναζητηθεί ο διάδοχος του 
Ανδρεα αλλά η συνέχεια του Κινή
ματος.

Τ. ΧΥΤΗΡΗΣ:

Οχι παραίτηση
Ο Τ. Χυτήρης κάλεσε τον Κ. Σημίτη να μην α

παντήσει στο κόμμα που τον τίμησε με την ε

κλογή του στη θέση του Πρωθυπουργού, υπο
βάλλοντας την παραίτησή του. «Ο κόσμος ζητά 
απεγνωσμένα ενότητα.-Και η απάντηση που 
του δίνεται "ή εγώ όλα ή τίποτα”. Είναι αυτή α
πάντηση στην έκκληση για ενότητα; Μπορεί να 
είναι αυτή η απάντηση εκσυγχρονισμός;», τόνι
σε. 0  στενός συνεργάτης του Α. Παπανδρέου

ζήτησε τη συστράτευση όλων για να κερδη- 
θούν οι εκλογές και για να ανανεωθεί το 
ΠΑΣΟΚ, διευκρινίζοντας όμως ότι «συνοχή δεν 
σημαίνει συγκατοίκηση».

Επετέθη επίσης εναντίον όσων «άλλοτε 
κρυφά, άλλοτε φανερά», υποτιμούν ή αμφι
σβητηθούν το έργο του Α. Παπανδρέου.
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PAPASTRAT': PAPASTRATOS

1 ,

Νικοτίνη 0,1 mg.

Πίσσα JL mg. , 4 rΠίσσα T mg.

(14Νικοτίνη y  I mg.

*■* fiAörtTO σοβαρά την υγεία

2 5  A M E R I C A N  B L E N D  C I G A R E T T E S

To Υπουργε ίο  Υγε ίας  προε ιδοπο ιε ί :

T O  Κ Α Π Ν Ι Σ Μ Α  Β Λ Α Π Τ Ε Ι  
Σ Ο Β Α Ρ Α  Τ Η Ν  Υ Γ Ε Ι Α


