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«Να φύγουν
αλαζόνες,
αυταρχικοί,
ένοχοι»
Νέες βολές εναντίον της ηγεσίας του Π Α Σ Ο Κ εκτόξευσε χθες ο Κώστας
Σημίτης (δεξιά), ζητώντας να φύγουν από την κυβέρνηση οι αλαζόνες,
οι αυταρχικοί και οι ένοχοι. Η κυβέρνηση αντέδρασε αμήχανα στο αίτημα
που έθεσε ο Γ.-Α. Μαγκάκης για αλλαγή ηγεσίας. ΣΕΛ. 4

Αμήχανα απαντά η
κυβέρνηση στο αίτημα
για αλλαγή ηγεσίας
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ΝΑΙ, ναι. Να αποπεμφθούν οι
τσαμπουκαλήδες, οι γεροπαραλυμένοι, οι κουτοπόνηροι
οι αρχομανείς, οι εξυπνάκηοες. Από όλες τις μπάντες.

Ειόηοεις - Πολιιική

θέμα ηγεσίας από
Μαγκάκη- Σημίτη
Λαλιώτης: Κάθαρση
Ακρίτα: Υπάρχει ευθύνη
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ
Λ ΙΜ Α Κ Ω Ν Ε ΤΑ Ι η αμφισβήτη
ση της ηγεσίας του Π ΑΣΟ Κ
και προσωπικά του Πρω θυ
πουργού, εναντίον του οποίου εκ
τόξευσαν νέες βολές χθες οι πρώην
υπουργοί
Γ.Α.
Μαγκάκης
και
Κώστας Σημίτης.

Κ

Η στάση αυτή των δύο στελεχών,
αλλά και άλλων που έχουν προηγηθεϊ,
αντικατοπτρίζει το βαρύ κλίμα που επι
κρατεί σήμερα στο κυβερνητικό στρα
τόπεδο και τις ανησυχίες στελεχών και
οπαδών για την εκλογική τύχη του κι
έχουν ως αποδέκτη τον Πρωθυπουργό,
του οποίου η «αυθεντία» και η πλήρης
κυριαρχία αμφισβητείται πλέον ανοι
χτά·
Ο πρώην υπουργός κ. Μαγκάκης έ
στειλε επτασέλιδο υπόμνημα στον
Πρωθυπουργό, με το οποίο θέτει θέμα
ηγεσίας στο κυβερνών κόμμα.
«Ο δημοκρατικός και προοδευτικός
χώρος δεν ανήκει σε κανένα άτομο και
σε καμιά ομάδα. Εμείς είμαστε μόνο οι
παροδικοί, αλλά και οι ιστορικά υπόλο
γοι θεματοφύλακές του», αναφέρει ο κ.
Μαγκάκης και ζητεί ριζική αλλαγή της
κυβερνητικής πολιτικής σε έξι τομείς.

«Καταστρεπτική»
Επεξηγώντας ο ίδιος αυτή τη θέση
του, σε χθεσινή δήλωσή του (στο «Ε
θνος»), ο κ. Μαγκάκης τονίζει: «Είναι
απολύτως σαφές ότι η γενική αξίωση
για μία άλλη πολιτική θέτει αυτομάτως
θέμα ηγεσίας». Και προσθέτει: «Το θέ
μα ηγεσίας έχει τεθεί επί τάπητος. Και
δεν έχει τεθεί από εμάς, αλλά από εκεί
νους που ακολουθούν την καταστρε
πτική πολιτική των τελευταίων
μηνών».
Αλλά και ο πρώην υπουργός
Κώστας Σημίτης επανήλθε χθες στην
αναγκαιότητα να λειτουργήσουν νέα
όργανα στο ΠΑΣΟΚ και ζήτησε να αποπεμφθούν από το κόμμα «οι αλαζό
νες, οι αυταρχικοί και τα πρόσωπα με
ελαστική ατομική ηθική».
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη
Παρασκευή, ο κ. Σημίτης είχε ζητήσει
να λειτουργήσει το Πολιτικό Γραφείο
του ΠΑΣΟΚ, που έχει αποφασίσει η
τελευταία σύνοδος της Κεντρικής Επι
τροπής. Είναι σαφές ότι η υπόμνηση
αυτή του κ. Σημίτη απευθύνεται προς
όσους στο ΠΑΣΟΚ ισχυρίζονται ότι
λειτουργούν τα κομματικά όργανα, αλ
λά και θέτει αντικειμενικά θέμα περιο
ρισμού της απόλυτης εξουσίας του
ενός, δηλαδή του κ. Παπανδρέου.
Οι βολές εναντίον του Πρωθυπουρ
γού και του περιβάλλοντος του δεν
σταματούν εδώ: Ο πρόεδρος της Βου
λής Γιάννης Αλευράς απέφυγε επιμελώς να διαψεύσει νέα δημοσιεύματα
των δυο τελευταίαν ημερών που τον
φέρουν οργισμένο για τις κυβερνητικές
παλινωδίες στο θέμα της εξέτασης του
Κοσκωτά στην Αμερική και για τους
χειρισμούς του Πρωθυπουργού στα
προσωπικά του θέματα που τον οδήγη
σαν στο να απορρίψει πρόταση του
Πρωθυπουργού να έχουν μια συνάντη
ση.
Την άτολμη διαφοροποίησή του με
.ορισμένες πλευρές της ακολουθούμε
νης, σήμερα κυβερνητικής πολιτικής ε
πανέλαβε, για μια ακόμη φορά, και ο
Κώστας Λαλιώτης, με αφορμή δημο

σιεύματα εφημερίδων που τον αφο
ρούν. Ο κ. Λαλιώτης τονίζει ότι «η κλι
μάκωση του πολιτικού αγώνα μπορεί
και πρέπει να γίνει.με την κατοχύρωση
δημοκρατικών προϋποθέσεων, πλουραλιστικών δεσμεύσεων, καθώς και συγ
κεκριμένων όρων κάθαρσης και διαφά
νειας» αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί
ότι όλα αυτά σήμερα δεν υπάρχουν.
Ταυτόχρονα, κάνει λόγο και πάλι
για «ευρύτατες συναινέσεις και συγκλί
σεις», οι οποίες ασφαλώς δεν είναι δυ
νατόν να επιτευχθούν με τη σημερινή
κυβερνητική πολιτική τόσο στο θέμα
εκλογικού συστήματος, όσο και με την
τακτική της πόλωσης και κινδυνολο
γίας, όπως άλλωστε επισημαίνει και ο
κ. Μαγκάκης.

Ο Κ. Σημίτης, χθες στο Κερατσίνι: «Εξω οι αλαζόνες και οι αυταρχικοί»

«Οπως π Δεξιά»
Στο υπόμνημά του προς τον Πρωθυ
πουργό, ο κ. Μαγκάκης αναφέρει μεταξύ άλ
λων:
•
Α Λ Λ Η Π Ο Λ ΙΤΙΚ Η : Χρειάζεται μια άλλη
ριζικά διαφορετική πολιτική...
Αυτό είναι χρέος μας μπροστά στο μέλ
λον αυτού του τόπου και απέναντι σε όλες
εκείνες τις λαϊκές δυνάμεις του παρελθόν
τος που, με τους πολύχρονους αγώνες
τους, τα οράματά τους και τις θυσίες τους,
διαμόρφωσαν το δημοκρατικό και προ
οδευτικό χώρο, που στις μέρες μας εκφρά
ζεται με το ΠΑΣΟΚ. Ο χώρος αυτός, όπως
είναι αυτονόητο, δεν μας ανήκει.
Δεν ανήκει σε κανένα άτομο και σε καμιά
ομάδα. Εμείς είμαστε μόνο οι παροδικοί αλ
λά και οι ιστορικά υπόλογοι θεματοφύλακές
του. Ανήκει στο λαϊκό κίνημα.
0 Ε Κ Λ Ο ΓΙΚ Ο Σ Ν Ο Μ Ο Σ: Δεν είναι ορθό ότι,
ενώ απέχουμε μόλις τρεις μήνες από την
ημέρα που κατά το Σύνταγμα θα πρέπει να
προκηρυχθούν οι εκλογές, τόσο ο λαός,
όσο και τα κόμματα αγνοούν πλήρως το εκ
λογικό σύστημα με το οποίο πρόκειται να
διεξαχθούν. Η κατάσταση αυτή θυμίζει επο
χές της Δεξιάς.
0 ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΣΗ: Δεν είναι
ορθός, κατά τη γνώμη μου, ο τρόπος που
αντιμετωπίζουμε το ανυποχώρητο αίτημα ό
λου του λαού για την σε βάθος διερεύνηση
των σκανδάλων Κοσκωτά και ΕΒΟ και για
την απαραίτητη κάθαρση της δημόσιας
ζωής.
Με μια σειρά όμως από ενέργειές μας δί
νουμε την εντύπωση ότι δεν επιδιώκουμε
με την επιβεβλημένη αποφασιστικότητα το
φωτισμό όλων των πτυχών των σκανδάλων
αυτών.
Η εντύπωση, όμως, αυτή τροφοδοτείται
και από τη συνεχιζόμενη συμμετοχή στην
άσκηση της εξουσίας στελεχών, που συνέ
βη ενέργειές τους να εμπλακούν στις ένο
χες δραστηριότητες του Κοσκωτά.

Σουλαδάκης, Γεννηματάς, Τσοβόλας, στη συνδιάσκεψη της ΠΑΣΚ,
που έληξε χθες
εκχυδαϊσμού και σε επιχειρήσεις τρομο
κράτησης των πολιτών και των δημοσίων
ανδρών».

Ενοχλήθηκε
Η ενόχληση της κυβέρνησης από το υ
πόμνημα Μαγκάκη διαφαίνεται από την δή
λωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. «Ουδέν σχόλιον», απάντησε ξερά ο κ. Κωστόπουλος σε σχετική ερώτηση.
Στην ομιλία του, σε κομματική συγκέν
τρωση στο Κ ερατσίνι, ο κ. Σ ημίτη ς τόνισε
μεταξύ άλλων ότι:
• Τ άτομα που έχουν χρεωθεί με άστοχους
χειρισμούς στα σκάνδαλα δεν πρέπει να
πρωταγωνιστούν στην πολιτική σκηνή. Οι α
λαζόνες, οι αυταρχικοί και τα πρόσωπα με
ελάχιστη ηθική δεν μπορούν να συμμετέ
χουν στην διαχείριση της εξουσίας, δεν
μπ ο ρ ο ύ ν ν’ α νή κο υ ν στο ΠΑΣΟΚ.

• Μερικοί δεν πρόσεξαν τις σχέσεις τους
με το οικονομικό κατεστημένο.
• Για τα σκάνδαλα υπάρχουν ευθύνες πολι
τικές και διοικητικές και πρέπει να καταλογισθούν.
• Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται νέα φυσιογνωμία,
νέα ιδεολογία, νέα πρόσωπα, νέα όργανα
και πειστικό πολιτικό λόγο.
• Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ πρέπει να διατυπώ
νουν ελεύθερα τη γνώμη τους και να μην
υποτάσσονται σε οποιεσδήποτε σκοπιμότη
τες.
Ο κ. Σημίτης επέκρινε τα κόμματα της Α
ριστερός επειδή - όπως είπε - δεν βοηθούν
τις διεργασίες μέσα στο ΠΑΣΟΚ και δεν
διευκολύνουν μετεκλογικές συγκλίσεις.

Παραποίηση

0 Λαλιώτης

0 Π Ο ΛΩ ΣΗ : Είναι λάθος, πιστεύω, να επιχειρείται να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές
συνέπειες των παραπάνω λανθασμένων κυ
βερνητικών χειρισμών με τη μέθοδο της κιν
δυνολογίας και της καλλιέργειας πολωτικού
κλίματος, ενώ είναι ολοφάνερο ότι ούτε οι
μηχανισμοί ούτε η βούληση αποστασίας υ
πάρχουν.
Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι τα
γνωστά φαινόμενα που αρχίζουν να υπο
δηλώνουν προσπάθειες για τη δημιουργία
παρακράτους από διάφορες μεριές, για την
εισαγωγή της βίας και του τραμπουκισμού
στην πολιτική μας ζωή και για τον εκχυδαϊσμό της.
0 ΤΥΠΟ Σ: Είναι λάθος η πλήρης παραποίηση του χαρακτήρα και του νοήματος των
προσπαθειών του Τύπου, για τη διαλεύκαν
ση και των σκανδάλων και τον καυτηριααμό
όλων των συμπτωμάτων σήψης, με σκοπό
να εμφανιστούν ότι αποτελούν τάχα, οι
προσπάθειες αυτές, εκδηλώσεις αχαλίνω
του επαγγελματικού ανταγωνισμού και αντι
πολιτευτικού μένους.
Η λανθασμένη αυτή τακτική έχει σαν συ
νέπεια ν’ αναπτύαεται όλο και περισσότερο
από ορισμένες γνωστές πλευρές μια τάση
κιτρινισμού και να παραδίδεται το δημοσιο
γραφικό λειτούργημα βορά σε διαδικασίες

Μακροσκελή δήλωση έκανε χθες ο κ. Λα
λιώτης, με την οποία διαψεύδει τη φράση
«SOS καταρρέουμε», που του αποδίδει το
χθεσινό «Εθνος», καθώς και τη λογική της
«έντιμης ήττας», που του αποδίδει η χθεσι
νή «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία». Επιση
μαίνουμε ότι στο ρεπορτάζ της «Κ.Ε.» ανα
φερόταν ότι αυτή η λογική «εκπορεύεται α
πό τον κ. Λαλιώτη, σύμφωνα με πρόσφατα
δημοσιεύματα που δεν έχουν διαψευτεί».
Η χθεσινή διάψευση του κ. Λαλιώτη είναι
κατανοητή, ακριβώς τη στιγμή που έχει
φουντώσει η εσωκομματική αμφισβήτηση
των χειρισμών της ηγεσίας απο σημαντικά
στέλεχη του κόμματος.
Η δήλωση του κ. Λαλιώτη έχει ως εξής:
«Η “ έντιμη ήττα” σαν π ο λιτική επιλογή
κα ι το “ ΣΟΣ κα τα ρ ρ έο υ μ ε” σαν φράση,
πρ ο φ α νώ ς επιστρατεύονται είτε για να
π ρ οκα λέσ ουν κλίμα σ ύγχυ σης κα ι ηττο
πά θ εια ς, είτε για να υπ ηρετήσο υν μάλλον
ανομολόγητες σ κοπ ιμότη τες μέσα ή έξω
α πό το ΠΑΣΟΚ.
Αυτή η μ ο ιρ ο λα τρ ική επιλογή κα ι αυτή
η υ π ο β ο λιμ ια ία φ ρ ά σ η δεν έχουν κα μ ιά α
πολύτω ς αντιστοιχία με τις π ο λιτικές μου
α π ό ψ εις κα ι κα μ ιά α πο λύτω ς σχέση με
την α γω νιστική μου στάση. Κατά συνέ

πεια δεν μ π ο ρ ο ύ ν να α π ο δ ίδ ο ντα ι σε μέ
να. Αλλωστε, είνα ι γνωστό ότι η σχηματοπ ο ίη σ η των σ κέψ εω ν κα ι των θέσεω ν με
ταμπέλες κα ι ανυπόστα τους χ α ρ α κτη ρ ι
σμο ύς δεν είνα ι μόνον πρ άξη στιγμιαίας
α υθ α ιρ εσ ία ς , αλλά α ποτελεί μια π α ρ α π ε ι
στική μεθοδολογία στον π ο λ ιτ ικ ό διάλογο
κα ι την αντιπαράθεση.
Β εβαίω ς, στις μέρες μας αυτή η μεθ ο
δολογία έχει μεγάλη κα ι συχνή χρήση.
Υιοθετείται α π ό πολλές πλευρές με μεγά
λη ευκο λία για να σ υ σκο τίζοντα ι κάθε φ ο 
ρά τα ζω τική ς σ η μ α σ ία ς ερω τήματα κα ι
ζητήματα, κα θ ώ ς κ α ι οι αντιθέσεις, που
α φ ο ρ ο ύ ν τόσο τις πρ ο γρ α μ μ α τικές π ρ ο 
τάσεις για το πα ρό ν κα ι το μέλλον του Ελ
λη νισ μού κα ι της κ ο ινω νία ς μας, ό σ ο κα ι
τη στρατηγική, τη φ υ σ ιο γ νω μ ία κ α ι την
π ρ ο ο π τική του Κ ινήματος μας.
ι
Π ιστεύω άτι η κ λιμ ά κω σ η του π ο λιτι
κο ύ αγώνα μ π ο ρ εί κα ι π ρ έπει να γίνει με
την κατοχύρωση δημοκρατικών προϋπο

θέσεων, πλουραλιστικών δεσμεύσεων,
καθώς και συγκεκριμένων όρων κάθαρ
σης και διαφανειας.
Ε πίσης, μ π ο ρ εί κ α ι π ρ έπει αυτός ο π ο 
λιτικό ς αγώ νας να ξεπερνά με ρ ιζ ικ ό τρ ό
πο τις ανέξοδες πορελθοντολογικές υστε
ρίες, την π α ρ α π ο λιτική φ ιλολογία κα ι τα
διατεταγμένα σενάρια. Τ α υ τοχρόνω ς, ε ί
ναι α να γκα ίο να ορ ιοθετείται με σ α φ ή νεια
το πρ αγ μα τικά π ερ ιεχ ό μ ενο των π ρ ο β λη 
μάτω ν κα ι το πρ αγμα τικά νόη μα των συγ
κρ ο ύ σ εω ν στη σ ημ ερινή Ελλάδα, μ π ρ ο 
στά στην π ρ ό κλη σ η του εκσ υγ χρ ονισ μο ύ
της κ α ι την π ρ ο ο π τική της ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς ο 
λοκλή ρ ω σ ης.
Τ ο ΠΑΣΟΚ δεν έχει χάσει την πρ οω θ ητική του δύναμη. Ο π ρ ό εδ ρ ό ς του Α.Γ.
Π α πα νδρέου κα ι το Ε.Γ., η Κ.Ε. κα ι η
Κ.Ο., όλα τα στελέχη κα ι τα μέλη του ΠΑ
ΣΟΚ, είτε ω ς συλλογικά όργανα, είτε ως
μεμονω μένα άτομα, έχουν κ α ι την ευθύνη
κ α ι τη δυνατότητα με τις πρω τοβ ουλίες
κα ι τις επιλογές τους να α να νεώ σ ουν την
πίστη, την έμπνευση κα ι τη θέληση του
ελληνικού λαού για νέους ορίζοντες.
Με τη σ υ σ π είρ ω σ η , την ενότητα και
την αναγέννησή του το ΠΑΣΟΚ μ π ο ρ εί να
μπ ει σε τρο χιά ανάτασης κα ι να δώ σ ει μά 
χες δ η μ ιο υ ρ γ ικές . Μ π ορεί κα ι πάλι να ανα δειχτεί σε π λ ε ιο ψ η φ ικ ό κα ι κυ ρ ία ρ χ ο
ρεύμα της Αλλαγής. Σ ίγουρα μ π ο ρ εί με το
σχ έδιο , την π α ρ ο υ σ ία κ α ι την πα ρέμ βα σ ή
του, μέσα από ευρύτατες συναινέσεις και
συγκλίσεις, να σ φ ρ α γίσει τις π ο λιτικές
κ α ι τις κο ιν ω ν ικ έ ς εξελίξεις κ α ι να δώ σει
μια θετική κα ι νικ η φ ό ρ α π ρ ο ο π τική στις
δ η μ ο κρ α τικές κα ι π ρ ο ο δ ευ τικές δυ νά 
μεις, σε όλες τις ζωντανές κ α ι σύγχρονες
δυ νά μεις του τόπ ου μας».

Οι υπεύθυνοι
• Σε χτεσινή συνέντευξή της στην Κ.Ε., η
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σϋλβα Α κρίτα είπε
για τους υπεύθυνους στο σκάνδαλο Κοσκω
τά.
«Σαφώς, υπεύθυνοι θα πρέπει να υπάρ
χουν. Είναι όλοι αυτοί που ενθάρρυναν τον
Κοσκωτά, περισσότερο δε αυτοί που ξέρανε
περί τίνος επρόκειτο. Και δεν είναι δυνατόν
να μην ξέρανε. Αυτό που δεν γνωρίζουμε,
είναι η έκταση της ευθύνης του καθενός».
0«Εντείνεται η κρίση στο ΠΑΣΟΚ» τόνισε
χθες μιλώντας σε στελέχη του ΚΟΔΗΣΟ ο
πρόεδρος του κόμματος X. Πρωτοπαπάς
και σημείωσε, μεταξύ άλλων.
• Η κρίση, επανήλθε και πάλι έντονη μέσα
στην κυβερνητική παράταξη. Και μάλιστα,
σε τέτοιο βαθμό, που ο κ. πρωθυπουργός
δεν θα μπορέσει να επαναλάβει ότι δήθεν
δεν υπάρχει πολιτική κρίση, όπως είχε κά
νει μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.
• Στην προσπάθεια να υποβαθμίσει και να
αποφύγει τις συνέπειες του σκανδάλου, η
ηγετική ομάδα της κυβέρνησης ολισθαίνει
συνεχώς στον κατήφορο μιας απαράδεκτης
αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς και ενός
πρωτοφανούς για τον τόπο αυταρχισμού.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΧΡΩΜΕΣ και ήπιες ήσαν οι αντιδράσεις από την
κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ στις σκληρές επιθέσεις
που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες οι πρώην υ
πουργοί Κ. Σημίτης και Γ.Α. Μαγκάκης εναντίον
των ενεχομένων στο σκάνδαλο Κοσκωτά, αλλά και
όσων εκπροσωπούν, στην κυβερνητική παράταξη,
την αλαζονεία και το σκοταδισμό.
ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ, δεν είχαμε υστερικές κραυγές για
συνωμοσίες, αποστασίες και άλλες ηχηρές ανοησίες,
που μόνο ηλιθίους μπορεί να πείσουν. Γιατί, στο κά
τω κάτω, και ο Σημίτης και ο Μαγκάκης έχουν ιστο
ρία σοβαρών πολιτικών, με περγαμηνές αγωνιστικές.
ΑΥΤΉ Η αλλαγή τακτικής δύο τινά μπορεί να σημαί
νει:
• Ή η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει πεισθεί επί τέλους
ότι το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί
στους κόλπους της δεν αντιμετωπίζεται με λάσπη
και άναρθρες κραυγές.
• Ή φοβάται ότι ένα ένα τα σοβαρότερα στελέχη της
αποστασιοποιούνται από τη θύελλα του σκανδάλου,
με νομοτελειακή συνέπεια να απομονωθεί η ίδια η
ηγεσία και να μείνει γυμνή και φορτωμένη με τις
ευθύνες της απέναντι στον ελληνικό λαό.
ΕΙΝΑΙ ΘΛΙΒΕΡΟ για τον κόσμο που πίστεψε στο
ΠΑΣΟΚ και στον ηγέτη του να βλέπει, μέρα με τη
μέρα, να βγαίνει και ένα νέο αγκάθι, που τρυπάει
ανελέητα το ήδη τραυματισμένο σώμα της «Αλλα
γής». Γιατί η πληγή Κοσκωτά δεν πρόκειται να κλεί
σει με ξόρκια.
ΕΙΝΑΙ ΘΛΙΒΕΡΟ, ένας ολόκληρος κόσμος, που δι
ψάει για διαφάνεια και κάθαρση, να βλέπει μια ηγε
σία τυφλή και να περιμένει από κάποιους τολμηρούς
να αρθρώσουν τις αλήθειες που κρύβουν οι άλλοι.
Ο ΛΑΖΑΡΗΣ και ο Γιώτας τις είπαν και ευσχήμως
αποχώρησαν. Ο Σημίτης και ο Μαγκάκης πολεμούν
από μέσα. Ο Αλευράς στηλώνει τα πόδια, αλλά ακό
μα δεν είπε την τελευταία λέξη. Αλλοι (Τρίτσης, Κακλαμανάκη, Βερυβάκης, Παπαδημητρίου, Τσαπάρας, Ακρίτα) τα λένε πιο προσεκτικά, αλλά πάντως
τα λένε. Οι πολλοί δυσφορούν, αλλά σιωπούν.
ΚΑΙ ΑΠΟ την άλλη μεριά, κορυφαία στελέχη του
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δρανής και αμήχανος. Απομονωμένος από το Λαό
και τους άξιους συνεργάτες του, περικυκλωμένος α
πό μια μικρή αυλή, που την αποτελούν «φίλοι» και
«φίλες», άσχετοι με τους λαϊκούς αγώνες και το ίδιο
το ΠΑΣΟΚ, δίνει την εντύπωση ενός ανθρώπου που
περιμένει το θαύμα για να σωθεί από το μοιραίο της
18ης Ιουνίου.
ΑΛΛΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ έχουν εκλείψει στις μέρες
μας. Οποιος θέλει να σωθεί, παίρνει νυστέρι στα χέ
ρια του. Αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Μιλάει στο
Λαό τίμια και ειλικρινά. Και διώχνει όσους έβλαψαν
και το ΠΑΣΟΚ και τον τόπο.
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ δεν έχει τη δύναμη να το κάνει,
για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα. Και ο
νοών, νοείτω.
ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Ιούλιο γράψαμε ότι το σκάνδα
λο Κοσκωτά δεν μπορεί να συγκαλυφθεί και ότι θα
γίνει αιτία να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό της
χώρας. Τα γεγονότα μάς δικαιώνουν μέρα με τη μέ
ρα. Και το μόνο που ευχόμαστε πια, είναι το σκηνικό
να αλλάξει, αλλά όχι προς όφελος της συντήρησης.
Να αλλάξει προς όφελος του προοδευτικού ελληνι
κού λαού, που κουράστηκε να απογοητεύεται.
ΤΩΡΑ ΠΙΑ ήρθε η στιγμή της αυτογνωσίας. Και οι
υγιείς δυνάμεις που υπάρχουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ ο
φείλουν να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες.

