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Του I .  Κ . ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ του κ. Κ. Σημί
τη να συντάξει και να δημο

σιοποιήσει μια «Πρόταση για Δια
κήρυξη του Πανελλήνιου Σοσιαλι
στικού Κινήματος» αποτελεί το 
πρώτο βήμα για ουσιαστικές εσω
κομματικές εξελίξεις στο κόμμα 
τηης αξιωματικής αντιπολιτεύ- 
σεως. Το σχέδιο διακήρυξης που 
συνέταξε ο κ. Σημίτης κυκλοφόρη
σε σε μια καλαίσθητη έκδοση 
μικρού σχήματοςκαι 79 σελίδων, με 
πράσινο εξώφυλλο. Ό π ω ς σημειώ
νει ο ίδιος στο προοίμιο: «Στη 
διαμόρφωση αυτής της πρόταω/ς 
με βοήθησαν πολλοί φίλοι και 
σύντροφοι τον Πανελλήνιον Σο
σιαλιστικού Κινήματος».

Αυτό το «Σχέδιο Διακήρυξης» 
ροτείνεται για να διαδεχθεί τη 
4 ιακήρνξη της 3ης Σεπτέμβρη» ως 

τικό πολιτικό κείμενο αρχών του 
ματος της αξιωματικής αντιπο- 
ύσεως. Είναι ένα κείμενο σα
ς εκσυγχρονιστικού προβλημα- 
ού καιπροοπτικής- ίσωςτο πιο 

¿κληρωμένο πολιτικό κείμενο 
αυτής της κατεύθυνσης. Ο συντά
κτης του το κατέθεσε ήδη στο ΕΓ και 
το διένειμε στα μέλη της Κοινοβου
λευτικής Ομάδας πριν το δώσει στη 
δημοσιότητα. Πρόθεσή του είναι να 
ανοίξει έναν ουσιαστικό εσωκομ
ματικό διάλογο στην πορεία προς 
το 2ο Συνέδριο.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο κ. 
ΣημίτηςΟα ζητήσει από την Κεντρι
κή Οργανωτική Επιτροπή Συνε
δρίου να διανείμει το Σχέδιό του 
μαζί με την επίσημη πρόταση για τη 
νέα Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ -  αν 
υπάρξει, τελικά, τέτοιο κείμενο -  
και να συζητηθούν μαζί στις οργα- 
νώσειςτου κόμματος. Ασφαλώς, θα 
περιμένει να δει τι θα περιέχει αυτή 
η επίσημη πρόταση. «Δεν είμαι 
αντίθετος στη σύνθεση, λέει, την 
θεωρώ επιθυμητή. Αρκεί φυσικά 
να υπάρχουν περιθώρια για σύνθε
ση των δύο κειμένων». Σε αντίθετη 
περίπτωση, ο κ. Σημίτης είναι 
αποφασισμένος να υποστηρίξει το 
κείμενό του έως το Συνέδριο.

,11 AZI με την «Πρόταση για 
LTJI Διακήρυξη», ο κ. Σημίτης 
επεξεργάστηκε κι ένα σχέδιο για το 
Καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, το 
οποίο κατέθεσε προς συζήτηση 
στην αρμόδια επιτροπή της ΚΟΕΣ.

Κεντρική κατεύθυνση αυτής της 
καταστατικής πρότασης είναι ο 
σαφής προσδιορισμός και οριοθέ- 
τηση των εξουσιών και των αρμο
διοτήτων τόσο του προέδρου, όσο 
και των κομματικών οργάνων. Το 
πνεύμα που την διέπει είναι η 
κατοχύρωση της συλλογικότητας 
των αποφάσεων και των οργάνων 
ανοίγοντας, ουσιαστικά, τον δρόμο 
προς την κατεύθυνση μιαςπερισσό- 
τερο συλλογικής ηγεσίας.

Η επεξεργασία της «Πρότασης 
Σημίτη» ξεκίνησε τον περασμένο 
Σεπτέμβριο με καθ’ όλα επίσημη 
ανάθεση από τα όργανα του ΠΑ
ΣΟΚ. Ο κ. Σημίτης ανέλαβε ως 
μέλος του ΕΓ να συγκεντρώσει το 
απαραίτητο υλικό και να συντάξει 
το προσχέδιο της νέας Διακήρυξης 
του ΠΑΣΟΚ. Ελάχιστες εβδομάδες 
αργότερα -  κι ενώ τα πρώτα 
κεφάλαια είχαν αρχίσει να μορφο- 
ποιούνται -  εδόθη εντολή από τον 
κ . Α. Παπανδρέου να σταματήσουν 
οι σχετικές επεξεργασίες, διότι «το 
σχέδιο της νέας Διακήρυξης θα 
συντάξει ο ίδιος ο πρόεδρος».

Εκτοτε πέρασαν εννέα μήνες και 
κανένα τέτοιο σχέδιο δεν εμφανί
σθηκε. Έ τσι, η σύνταξή του παρε- 
πέμφθη στην ΚΟΕΣ. Αμέσως μετά 
την πρώτη εν ολομέλεια συνεδρία
σή της, η ΚΟΕΣ χωρίσθηκε σε τρεις 
επιτροπές: Διακήρυξης, Πολιτι
κών Θέσεων και Καταστατικού. 
Την Επιτροπή Διακήρυξης ανέλα- 
βαν οι κκ. θ. Πάγκαλος και Κ. 
Λαλιώτης και συγκεντρώνει τις 
λιγότερες δηλώσεις συμμετοχής:
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Η «ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΛΟΧΑΓΩΝ»
Με το «Σχέδιο Διακήρυξηβ» ο Σημίτηβ ρίχνει το γάνα
περίπου 50-60. Η Επιτροπή Πολιτι
κών Θέσεων συνεδριάζει υπό τους 
κκ. Γ. Γεννήματα και Α. Τσοχατζό- 
πουλο. Και η (πολυπληθέστατη) 
Επιτροπή Καταστατικού με τους 
κκ. Κ. Σημίτη και Π. Αυγερινό.

Οι Επιτροπές αυτές συνεδριά
ζουν ανελλιπώς εδώ και δύο εβδο
μάδες, έστω και σε μια σχετική 
σύγχυση. Από τη μία πλευρά, 
συνεχίζονται να διορίζονται μέλη 
στην ΚΟΕΣ, ακόμη και μετά τη 
συγκρότησή της: αισίως, ο αριθμός 
των μελών της προσέγγισε τα 700 (!) 
και βαίνει αυξανόμενος. Από την 
άλλη, έχει εκδηλωθεί ένα αξιοση
μείωτο φαινόμενο, το οποίο πολλοί 
έσπευσαν να βαπτίσουν ως η «Εξέ
γερση των Λοχαγών»; πληθώρα 
μεσαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ 
ενεργοποιούνται και αυτονομού- 
νται με προτάσεις και τοποθετή
σεις, οχι μονυ έναντι του «Στρατάρ
χη» Α. Παπανδρέου αλλά και των 
«Στρατηγών» και «Συνταγματαρ
χών» του.

Είναι χαρακτηριστικό π.χ. ότι 
στην Επιτροπή Πολιτικών Θέσεων 
έχουν κατατεθεί 34 (!) εισηγήσεις, 
συνολικές ή τμηματικές. Στην Επι
τροπή Καταστατικού οι προτάσεις 
έχουν φθάσει στις 55: οι περισσότε
ρες αφορούν τις εξουσίες και 
αρμοδιότητες των οργάνων, συμπε
ριλαμβανομένου και του Προέ
δρου. Μεταξύ αυτών προτείνονται 
λύσεις, όπως η εκλογή προέδρου 
από την ΚΕ, ή λακωνικές διατυπώ
σεις του τύπου «ο πρόεδρος είναι 
μέλος τον ΕΓ». Υπάρχουν ακόμη 
προτάσεις που διευρύνουν ουσια
στικά τις αρμοδιότητες του ΕΓ. 
όπως π.χ. η μετάθεση σ’ αυτό το 
όργανο της απόφασης για τους 
κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους 
του κόμματος.

Ο ΛΑ ΑΥΤΑ, φυσικά, δεν 
είναι της απολύτου αρέ

σκειας του κ. Α. Παπανδρέου, ο 
οποίος έχει καταστήσει δημοσίως 
σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν χρειάζε
ται μείζονες καταστατικές αλλαγές. 
Η δυσφορία του κ. Παπανδρέου 
εξηγεί και τη μετάθεση του κ. Α. 
Τσοχατζόπουλου από την Επιτρο
πή Πολιτικών Θέσεων στην Ε πι
τροπή Καταστατικού. «Είχε βάλει 
τον Άκη για πρέσινγκ στον Γεννη- 
ματά, αλλά του βγήκε από τα εξτρέμ 
ο Σημίτης! Τι να κάνει; Τράβηξε τον 
Ακη στα μπακ!» εξηγούσε γελώ

ντας μέλος του ΕΓ, σε... μουντιαλι- 
κή διάλεκτο!

Η Επιτροπή Διακήρυξης έχει 
επιπροσθέτως να αντιμετωπίσει 
και όλες τις ιδεολογικές συγχύσεις 
που έχουν κατά καιρούς ενσταλα- 
χθεί στο Π ΑΣΟΚ ή σε τμήματά του.

Ά λλοι μιλούν για «τις αντιθέσεις 
Κέντρου και Περιφέρειας», άλλοι 
μάχονται την «αποχαλίνωση του 
Ιμπεριαλισμού» και... άλλες προσ
παθούν να εμπεδώσουν στο ΠΑ
ΣΟΚ μια στοιχειώδη φεμινιστική 
συνειδήση. Υπ’ αυτήν την έννοια, 
δεν είναι καθόλου σαφές αν θα 
υπάρξει τελικώς κάποιας μορφής 
επίσημη πρόταση για τη νέα Διακή- 
ρυξηκιανναι,τιείδουςπρότασηθα 
προκύψει. Έ τσι, η «Πρόταση Ση
μίτη» έρχεται να καλύψει ένα 
σημαντικό κενό: μεταθέτει τη συζή
τηση σε θέματα ουσίας και, ταυτο- 
χρόνως, προμηθεύει στις εκσυγ
χρονιστικές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ 
ένα κείμενο αρχών κι ένα σχέδιο 
μάχης εν όψει του Συνεδρίου.

Η «Πρόταση Σημίτη» αποτελεί- 
ται από δέκα κεφάλαια. Τα τρία 
πρώτα κεφάλαια αναφέρονται

στην πορεία του ΠΑΣΟΚ από την 
ίδρυσή του και στις αλλαγές που 
συντελούνται στον σύγχρονο κόσμο 
(«Ποιοι είμαστε», «Ο Κόσμος στον 
οποίο ζούμε», «Οι εμπειρίες μας»). 
Οι παρατηρήσεις για την πορεία 
του ΠΑΣΟΚ ενσωματώνουν μια 
αυτοκριτική στάση αλλά και μια 
επισήμανη των αλλαγών που η 
φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ υπέστη 
μέσα στην πορεία αυτή.

Ακολουθούν τρία κεφάλαια που 
προσδιορίζουν τη νέα φυσιογνω
μία του ΠΑΣΟΚ, μια φυσιογνωμία 
σύγχρονου ευρωπαϊκού σοσιαλι
στικού κόμματος («Το όραμά μας», 
«Οιαξίεςμας»,«Τιεπιδιώκουμε»). 
Έ πετα ι ένα κεφάλαιο για «Τα μέσα 
δράσης»; εδώ, εισάγεται η έννοια 
μιας «ηθικής στάσης» που θα

συμβαδίζει με την πολιτική πρακτι
κή. «Μια παράταξη που αγωνίζε
ται για ορισμένη διαμόρφωση της 
κοινωνίας χρειάζεται ηθική αντί
ληψη για να στηρίξει ιδεολογικά 
την κοινωνική - οικονομική δομή 
που επιδιώκει». Σημειώνεται η 
ανάγκη δημοκρατικών διαδικα
σιών στην κοινωνία αλλά και μέσα 
στο κόμμα. Και επισημαίνεται ότι 
«το Κίνημά μας αντιμάχεται τον 
ελιτισμό και τον λαϊκισμό (...) 
Ελιτισμός και λαϊκισμός αποτε
λούν συντηρητικές πολιτικές πρα
κτικές».

Το όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται 
στο «Πλαίσιο για τον Δη μοκρατικό 
Έλεγχο της Οικονομίας», όπου 
καταγράφεται η επιλογή μιας μει
κτής οικονομίας και δίνεται ιδιαί
τερη έμφαση στην κοινωνικοποίη
ση του δημόσιου τομέα. Το ένατο 
κεφάλαιο εισάγει την κεντρική 
έννοια της «ΠρότασηςΣημίτη», τον 
«Σοσιαλιστικό Εκσυγχρονισμό», ο 
οποίος -  σύμφωνα με τον συγγρα
φ έα- θα οδηγήσει στην «Ανταγωνι
στική Ελλάδα του 2000». Η περι
γραφή και οι προϋποθέσεις αυτού 
του στόχου αποτελούν και το 
τελευταίο κεφάλαιο της «Πρότα
σης».
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COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
TO ΜΟΝΟ ΚΟΛΛΕΠΟ* ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ME ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΣιο μοντέρνο και ειδικά διαμορφωμένο για πανεπιστημιακή εκπαί- 
δευση κτίριό του - στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Αθήνας - 
ίο INDEPENDENT SCIENCE AND TECHNOLOGY COLLEGE 
ξεκινάει τη λειτουργία του κατά τα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά 
πρότυπα, με επιτελείο καθηγητών πανεπιστημίου γνωστών τόσο για 
το επιστημονικό και συγγραφικό τους ανάστημα όσο και για το

διδακτικό τους έργο στα ελληνικά και διεθνή Α.Ε.Ι.

Ακόμη ανακοινώνεται ότι γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική (και 
κατ' επιλογήν των διδασκομένων η Αγγλική ή Γαλλική) και το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται σε διεθνή συγγράμματα και εργα
σίες και πανεπιστημιακά συγγράμματα των διδασκόντων.

ΤΑΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
■ Οικονομική ανάλυση

■ Εφαρμοσμένα οικονομικά

■ Οικονομική πολιτική

ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

*  Λογιστική - Χρηματοδάιηση

*  Μάρκετινγκ

*  Οργάνωση - Διοίκηση

ΕΥΡ. & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

■ Διεθνείς σχέσεις

■  Ευρωπαϊκές σπουδές

■ Δημόσιεςσχέσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
■ Επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών

■ Διοίκηση πληροφοριακών 
συστημάτων σε επιχειρήσεις 
και οργανισμούς

■ Συστήματα επεξεργασίας στοιχείων 
και προγραμματισμού

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Σε όλα ια τμήματα η φοίτηση είναι υποχρεωτική, η διάρκεια 
σπουδών τριετής και το πρόγραμμα ΠΛΗΡΕΣ και εμπλουτισμέ
νο πάντα με τα τελευταία δεδομένα της Επιστημονικής έρευνας 
και της Τεχνολογίας.

ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Εκμάθηση ξένων γλωσσών - βραβεία και υποτροφίες για τους 
αριστούχους - αθλητική και καλλιτεχνική δραστηριότητα - 
μεταπτυχιακά σεμινάρια - δυνατότητα συνεχίσεως σπουδών 
σε ευρωπαϊκά και αμερικάνικα πανεπιστήμια.
Ζητείστε από τη Γραμματεία του Κολλεγίου τον Εσωτερικό 
Κανονισμό και το ενημερωτικό prospectus.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ιούνιο & Σεπτέμβριο. Ο αριθμός ίων εγγραφομένων σε κάθε
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ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ.ΟΜΟΤ. ΚΑΘΗΓ. ΓΕΩΡ. ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ Π. ΠΡΥΤΑΝΗΣΣΥΝΤΟΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

τμήμα είναι ορισμένος και τηρείται αυστηρή προτεραιότητα. Για 
περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στη Γραμματεία.

To INDEPENDENT SCIENCE AND TECHNOLOGY 
COLLEGE είναι ο μόνος ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργα
νισμός της Χώρας με πανεπιστημιακή διάρθρωση, εκ
παιδευτικό πρόγραμμα ΠΛΗΡΕΣ εφαρμοζόμενο από 

γνωστούς διεθνώς Πανεπιστημιακούς Καθηγητές 
και τακτική συνεργασία με Ξένα Πανεπιστήμια.

GOIlEGE ΙΔΡΥΤΕΣ: Γ. Καστρινάκης - Δ. Φουντουκάκος

*  Το 1ST College λειτουργεί στην Ελλάδα ως 
εργαστήριο ελευθέρων σπουδών βάσει του 
ΝΔ 9 της 9/10/35 και της από 9Ö76 κοινής 
πράξης των Υ πουργών Παιδείας των χωρών 
της ΕΟΚ, έως ότου θεσμοθετηθεί η λειτουρ
γία Ιδιωπκών Πανεπιστημίων στη Χώρα 
μας.
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