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Σε ήρεμα νερά κινήθηκαν οι τοποθΕτησεις των μελών της Κ.Ε.

Κερδισμένο βγήκε το ΠΑΣΟΚ
Το ΠΑΣΟΚ βάζει τις βάσεις για την αδιατάραχτη, ανόθευτη, ενιαία 

μελλοντική του πορεία. Μπορεί και πρέπει να το κάνει. Και θα το 
πετϋχει γιατί μπορεί να βασίζεται στις αστείρευτες και ανεξάντλητες 
δυνάμεις του, που όσες δοκιμασίες κι αν περάσει δεν χάνονται δεν 
υποχωρούν.

Αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει και από τη χθεσινή δεύτερη ημέρα 
της 27ης Συνόδου της Κ.Ε.

Το πνεύμα ήταν και πάλι συσπειρωτικό. Υπήρξαν έντονα, πολλές 
φορές, επικριτικές τοποθετήσεις, οι οποίες όμως δεν ξέφυγαν από τα 
επιτρεπτά όρια. Κερδισμένο, με λίγα λόγια βγήκε και πάλι το ΠΑΣΟΚ 
και ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Τα μέλη της Κ.Ε. που μίλησαν χθες, έθεσαν το θέμα του διαλόγου με 
τα προοδευτικά αριστερά κόμματα, πάνω όμως σε πολιτική βάση. Για 
οποιαδήποτε δηλαδή συνεργασία και σύμπλευση ζήτησαν να προηγη- 
θούν προγραμματικές συγκλήσεις. Ενώ για το εκλογικό σύστημαείπαν 
ότι πρέπει να είναι δικαιότερο και αναλογικότερο.

Τα ήρεμα νερά της εποικοδομητι
κής κριτικής και των χαμηλών γενικά 
τόνων μέσα στα οποία εξελίσσονταν η 
χθεσινή συνεδρίαση της Κ.Ε,, διατα- 
ράχθηκαν με τις τοποθετήσεις ορι
σμένων μελών που λόγω των προγε
νέστερων δηλώσεων και θέσεών 
τους αναμενόταν με ενδιαφέρον.

Αυτές ήταν του υπουργού Παι
δείας Γιώργου Παπανδρέου, του βου
λευτή (πρώην υπουργού) Κώστα Ση
μίτη αλλά και του Στέφανου Τζουμά- 
κα και Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.

Κοινή συνισταμένη, η αλλαγή δο
μών μέσα στο ΠΑΣΟΚ.

Ρεπορτάζ:
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Σοβαρή διαταραχή υπήρξε στη 

διάρκεια της ομιλίας του Στέφανου 
Τζουμάκα, ο οποίος με αφορμή ορι
σμένες αναφορές του δέχτηκε τα πυ
ρά του πρώην προέδρου της ΓΣΕΕ 
Γιώργου Ραυτόπουλου.

Οπως έγινε γνωστό, το θέμα της 
ΓΣΕΕ με βάση τις καταγγελίες που 
υπήρξαν, θα παραπεμφθεί στο Πει
θαρχικό για απονομή ευθυνών, όπου 
αυτές υπάρχουν.

Ο κ. Τζουμάκας για το θέμα της 
ΓΣΕΕ κατέθεσε στο Ε.Γ. 1 θσέλιδη έκ
θεση.

Συμμαχικές
κυβερνήσεις

θέλει
ο Γ. Παπανδρέου

Ο Γιώργος Παπανδρέου έθεσε για 
πρώτη φορά ευθέως θέμα σχηματι
σμού συμμαχικών κυβερνήσεων.

Πρέπει, είπε στο σημείο αυτό, να 
εργασθούμε ως κυβέρνηση τους έξι 
επόμενους μήνες προ των εκλογών 
για να εγγυηθούμε τη λειτουργία συμ
μαχικών κυβερνήσεων, αφοϋπροηγη- 
θεί ενδυμάνωση διακομματικών λει
τουργιών, ενδυνάμωση άλλων θε
σμών στην κοινωνία, ενδυνάμωση πο- 
λιπκού διαλόγου.

Για να πετύχει η προοπτική της α
πλής αναλογικής, τόνισε ο Γιώργος 
Παπανδρέου, αναφερόμενος στο θέ
μα, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να υπογράψει 
με όλα τα κόμματα πρωτόκολλο για 
πολιτική δέσμευση.

Ο υπουργός Παιδείας, αφού επέ- 
κρινε τις υφιστάμενες εσωκομματι
κές λειτουργίες, αναφέροντας ότι το 
ΠΑΣΟΚ λειτουργεί συγκεντρωτικά, 
πρότεινε επιθετικές πρωτοβουλίες 
για ενότητα (που θα προέλθει από τη 
βάση), συναίνεση, συμμετοχική δημο
κρατία.

Στο σημείο αυτό, εξέφρασε την ά
ποψη ότι τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και 
στην κοινωνία πρέπει ν ' αναγνωρι
στούν οι τάσεις και τα ρεύματα. Ζήτη
σε αλλαγή προσώπων και πραχτικών 
στην άσκηση εξουσίας.

Ακόμα, είπε, όπ πρέπει να συστα- 
θούν κοινοβουλευτικές επιτροπές 
για τα παρακάτω θέματα:
- Για άλλο ήθος στην πολιτική ζωή.
- για «προεξέταση» των διορισμών 
των διοικητών σε Τράπεζες - οργανι
σμούς - τηλεόραση.
- Για τα οικονομικά των κομμάτων.

Απαντώντας σε διευκρινιστικές ε
ρωτήσεις, ο Γ ιώργος Παπανδρέου εί
πε ότι, όχι μόνο δεν έθεσε θέμα ηγε
σίας αλλά επεσήμανε ότι τώρα «οφεί
λουμε όλοι να στηρίξουμε τον πρωθυ
πουργό».

Τόνισε ακόμα ότι δεν έκανε λόγο 
για μετά - ανδρείκή εποχή και ότι το 
μόνο που επεσήμανε ήταν πως το 
πρόβλημα υγείας του πρωθυπουργού 
έφερε στην επιφάνεια το θέμα των 
δομών και θεσμών μέσα στο ΠΑΣΟΚ 
που να εγκυώνται την ασφαλή συνέ- 
χειά του.

Νέα πρόσωπα 
θέλει ο Σημίτης

Ο πρώην υπουργός Κώστας Σημί
της, η ομιλία του οποίου έκανε τερά
στια αίσθηοη, μίλησε για νέα πρόσωπα 
που πρέπει να τοποθετηθούν σε όλα 
τα επίπεδα. Ανέφερε όπ χρειάζονται 
πολιτικές πρωτοβουλίες όπως η ψή
φιση δικαιότερου εκλογικού νόμου. 
Αλλο ύφος και ήθος στο Κίνημα και 
τόνισε ότι «η αρνητική μέχρι σήμερα 
εξέλιξη είναι ανατρέψιμη».

Το ΠΑΣΟΚ είπε, χρειάζεται νέο 
πρόσωπο μια νέα φυσιογνωμία μια νέα 
δυναμική.

Ορισμένα σημεία της ομιλίας Σημί
τη είναι τα ακόλουθα:

Σε μια προεκλογική εκλογική φάση 
χρειάζεται μια κυβέρνηση, η οποία 
διακρίνεται από αποφασιστικότητα και 
ενιαία γραμμή. Χρειάζεται επίσης να 
γίνει εμφανής προς τα έξω η συλλογι
κή λειτουργία των κυβερνητικών ορ
γάνων, το μέχρι τις εκλογές πρό
γραμμα και προπαντός το έργο της 
κυβέρνησης.
- Μια νέα δυναμική θα προκύψει με τη 
οημανπκή βελτίωση της εσωκομματι
κής λειτουργίας. Οι αποφάσεις πρέ
πει να παίρνονται από Τα όργανα με 
ανοιχτό διάλογο και με συλλογικές 
λειτουργίες, οι παράλληλοι μηχανι
σμοί λήψης αποφάσεων και ελέγχου 
να καταργηθούν, οι καταστατικοί κα
νόνες να εφαρμοσθούν και να υπάρ
ξει μια αδιάκοπη επαφή με τα μέλη 
του Κινήματος.
- Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται νέα πρόσωπα 
σε όλα τα επίπεδα για να προσφέρουν 
νέες εμπειρίες, νέες γνώσεις, για ν' 
αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες 
και ικανότητάς του. Η πολιτική που 
ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα κατά 
την επιλογή προσώπων είχε ως κύριο 
κριτήριο τις πολιτικές φιλίες.
- Χρειάζονται πολιπκές πρωτοβου
λίες. Τέτοια πρωτοβουλία αποτελεί η 
ψήφιση ενός δικαιότερου εκλογικού 
νόμου, που θα εξασφαλίζει στην 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού και 
την πλειοψηφία στη Βουλή. Η απλή 
αναλογική μπορεί να βοηθήσει σημα
ντικά στη δημιουργία πολιτικών συ
σχετισμών που θα επιτρέψουν την 
ευρύτερη συναίνεση για να προωθη
θούν οι αναγκαίες αλλαγές για εκσυγ
χρονισμό και ανάπτυξη.
- Πολλοί σύντροφοι υποστηρίζουν, ότι 
η κατάσταση θα βελτιωνόταν σημαντι
κά, αν το ΠΑΣΟΚ προχωρούσε σε διά
λογο, με τα άλλα κόμματα, δημιουργία 
διακομματικών επιτροπών, συζητή
σεις με πρόσωπα και δυνάμεις εκτός

του χώρου μας. Δεν αρνούμαι τη χρη
σιμότητα αυτών των επαφών. Αλλά πι
στεύω ότι κυνηγούν μια χίμαιρα. Πρό
σωπα που δεν είναι ενταγμένα στο 
κόμμα δεν πρόκειται να συνεργα- 
σθούν αν δεν έχουν χειροπιαστές α
ποδείξεις για αλλαγή του ύφους μας. 
- Τέλος θέλω να δώσω μία απάντηση 
σε όσους ενοχλούνται από τις θέσεις 
μου. Ανήκω στους συνιδρυτές του 
ΠΑΣΟΚ. Για το Κίνημα αυτό εργάστη
κα και αφιέρωσα όλες μου τις δυνά
μεις για πάρα πολλά χρόνια. Δεν είμαι 
διατεθειμένος ούτε να σιωπήσω όταν 
βλέπω τα φαινόμενα της κρίσης ούτε 
να αποσυρθώ για να αφήσω το πεδίο 
ελεύθερο σε όσους δεν θέλουν την 
κριτική. Η μη υποταγή πρέπει να είναι 
το χαρακτηριστικό εκείνων που αγω
νίζονται για μια διαφορετική κοινωνία.

Ο ΣΤΕΦ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
Ο Στέφανος Τζουμάκας, που με 

την ομιλία του κέντρισε την προσοχή 
και το ενδιαφέρον των μελών της Κ.Ε, 
είπε ότι υπάρχει κρίση διαχείρισης και 
σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να 
αποδοθούν πολιτικές ευθύνες. Εχου
με όμως διαφωνίες ως προς τα αίτια 
των εξελίξεων και της κρίσης. Υπάρ
χει αδράνεια και εξουδετέρωση της 
«μηχανής» του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας 
Παπανδρέου, τόνισε, πρέπει να οργα
νώσει τη γενιά των στελεχών της συλ
λογικής ηγεσίας και τους νέους ηγέ
τες της χώρας ο Μιτεράν, είπε εδώ, 
συνεχίζει με τη Γενιά Μιτεράν. Και ο 
Στέφανος Τζουμάκας σημείωσε: «Εί
μαι αντίθετος με την αποστασιοποίη
ση. Είμαστε μαχόμενοι, αλλά έχουμε 
διαφορές. Και πρέπει να είμαστε ε
νωμένοι. Ενότητα μέσα και από δια
φορές. Εχουμε κοινούς στόχους στη 
συντριπτική μας πλειοψηφία,

ΓΓ αυτό κάθε διασπαστική κίνηση 
θα πέφτει στο κενό. Η μάχη θα δοθεί 
μέσα στο ΠΑΣΟΚ μαζί με το ΠΑΣΟΚ.

Πρέπει να ενισχύσουμε τους ελέγ
χους και να συγκροτηθεί επιτροπή ε 
λέγχου από μέλη του ΕΓ και της ΚΕ, 
για το «πόθεν έσχες» στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ στην ΚΕ, στην Κοινοβουλευ
τική Ομάδα, στην κυβέρνηση, στους 
Οργανισμούς, στα συνδικάτα, στους 
συνεταιρισμούς, στην Αυτοδιοίκη
ση».

Η Εκθεση Τζουμάκα 
για τη ΓΣΕΕ

Συγκεκριμένες καταγγελίες για 
καλπονοθείες στη συνδιάσκεψη της 
ΠΑΣΚΕ και στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ 
έκανε στην Κ.Ε ο Σ. Τζουμάκας, υ
πεύθυνος του ΕΓ του ΠΑΣΟΚ για το 
Συνδικαλιστικό.

Ο κ. Τζουμάκας τόνισε, ότι υπάρ
χουν σοβαρότατες υπόνοιες και για 
οικονομικές ατασθαλίες στη ΓΣΕΕ και 
καταφέρθηκε κατά συγκεκριμένων 
προσώπων που έχουν παίξει πρωτα
γωνιστικό ρόλο, τόσο στην ΠΑΣΚΕ, 
όσο και στην κρίση της ΓΣΕΕ (Ραυτό- 
πουλος, Κανελλόπουλος, Αποστολί- 
δης).

Ο κ. Τζουμάκας στις 13 σελίδες 
εισήγηση - ενημέρωση της ΚΕ, πρό- 
τεινε να εξεταστεί το θέμα της «ανα
στολής» λειτουργίας του Λ. Κανελλό- 
πουλου από το Πειθαρχικό και του Γ. 
Ραυτόπουλου από την Κ.Ε, του ΠΑ
ΣΟΚ μέχρι ν ' αποφασίσει το Πειθαρ
χικό Συμβούλιο και οι ίδιοι να πάψουν 
να συμμετέχουν στους χώρους της 
ΓΣΕΕ και του ΕΚΑ αυτά τα πρόσωπα 
που εκθέτουν το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Τζουμάκας απεύθυνε στην 
Κ.Ε του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα ερω
τήματα, σχετικά με την πορεία των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
προσώπων της ΠΑΣΚΕ, που είναι επι
κεφαλής σε κορυφαίους τομείς της 
συνδικαλιστικής δράσης και αποκάλυ
ψε ότι με επιστολή του στο Ε.Γ. του 
Κινήματος πρότεινε την αντικατάστα
ση του γραμματέα Συνδικαλιστικού 
του ΠΑΣΟΚ από τον κ. Σμυρλή (μέ
λος της Κ.Ε) και την αντικατάσταση 
της ΕΕ της ΠΑΣΚΕ με στελέχη που 
θα οργανώσουν δημοκρατική συνδιά
σκεψη της παράταξης για την εκλογή 
νέας Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ
«Μέσα οτην κρίση που περνάμε, σ' 

αυτή την εποχή της υπερβολής, της 
σύγχυσης και παρά τις αντιφάσεις 
στην κοινωνική και πολιτική ζωή του 
τόπου, επιβεβαιώνεται μια μεγάλη α
λήθεια - μήνυμα για το λαό, τους δη
μοκρατικούς πολίτες, τα μέλη μας.

Υπάρχει αισιόδοξη εθνική και κοι
νωνική προοπτική.

Την εγγυώνταί οι αγώνες και η θέ
ληση του λαού, η πρόταση και το έργο 
του ΠΑΣΟΚ, η προσωπικότητα του Α. 
Παπανδρέου.

Προωθείται σταθερά στην Ελλάδα, 
προοδευτική αντίληψη και πράξη για 
την οργάνωση της πολιτικής και κοι
νωνικής ζωής, και μια νέα συνείδηση 
για την εθνική ικανότητα, τη δημοκρα
τική συνέχεια και την αριστερή προο
πτική. Μεγάλη η συμβολή και δυναμι
κή του ΠΑΣΟΚ. Η θετική καιαρνητική 
πείρα που αποκτήθηκε, μπορεί και 
πρέπει να δώσει στο ΠΑΣΟΚ νέες 
ηθικές και πολιτικές δυνατότητες. Η 
πλειοψηφία του λαού είναι προοδευ
τική. Ας μην το ξεχνάνε οι αντίπαλοι. 
Δεν συναινεί στις διαδικασίες ήττας 
του ΠΑΣΟΚ.

Δεν έχουν μόνο σημασία οι αποφά
σεις που παίρνουμε, αλλά κύρια η α
ποφασιστικότητα για την εφαρμογή 
του και η αυτοδέσμευση τήρησής 
τους.

Και είναι ευθύνη του προέδρου και 
του Εκτελεστικού Γ ραφείου, να ισχύ- 
σει αυτό για όλους.

Η επιθετική πολιτική πρέπει να στο
χεύει στην ανάκτηση της αξιοπιστίας 
μας που τραυματίστηκε.

Πρώτη προϋπόθεση είναι η εμμονή 
και σταθερότητα στις αποφάσεις. Κύ
ριος στόχος η επαναφορά σταθερών 
στην πολιτική ζωή. Να ξαναπάρουμε 
τις πρωτοβουλίες.

Πρέπει να ξεκαθαριστεί η ταχτική 
μας στην αντιπαράθεση. Εδώ δε χω
ράνε δύο γραμμές. Δεν πέφτουμε 
στην παγίδα της πόλωσης και όξυν- 
σης. Βολεύει άλλους, όχι εμάς. Δεν 
συμφέρει τον τόπο αντιπαράθεση σε 
θέσεις με τη Δεξιά του σήμερα. Γιατί 
όσο με το παρελθόν της, άλλο τόσο 
και με την πρότασή της, είναι επιζήμια 
για το λαό και τον τόπο.

Ολοι στο ΠΑΣΟΚ, είμαστε υπέρ 
της κάθαρσης. Παλλαϊκό αίτημα. Ε
χουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες. 
Πρέπει να αποφύγουμε τις παγίδες 
που στήνονται: Ναι στην ανάληψη πο-

•  Ζητήθηκαν αλλαγές δομών, νέα πρόσωπα, αμέσως δουλειά, ενω ο Γ. 
Παπανδρέου είπε ότι «οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε τον πρωθυπουργό»

λιπκών ευθυνών, όχι στις προγραφές 
προσώπων.

Ναι, στις διαφανείς διαδικασίες, όχι 
στην απραξία στον δημόσιο τομέα.

Εκείνο κύρια που περιμένει ο λαός, 
είναι η ουσιαστική πλευρά. Κάτι που 
σημαίνει πως ενισχύουμε τους θε
σμούς κοινωνικού ελέγχου, πως σπά
με τη διασύνδεση οικονομικής και πο
λιτικής εξουσίας, πως επιλέγουμε τα 
πρόσωπα. Αυτά πρέπει να κάνουμε 
παράλληλα και άμεσα.

Με την προσέγγιση των «4» προ
βληματίστηκε και ο δημοκρατικός κό
σμος. Αρχισε να αντιδρά, πιστεύω, 
πως θα πιεστούν οι ηγεσίες της άλ
λης Αριστερός.

Πρέπει οι προτάσεις μας για το διά
λογο να συνοδεύονται από συγκεκρι
μένο σχέδιο. Να μη χαθεί χρόνος. Στο 
διάλογο θα διευκρινήσουμε διαφορές 
και προγραμματικές συγκλίσεις. Είναι 
αναγκαίο, δεν έχει σχέση με την αυ
τοδυναμία, να επιδιώξουμε συναίνε
ση σε κοινούς στόχους και προτε
ραιότητες.

Η συσπείρωση, η ενότητα, η ενί
σχυση της εσωτερικής συνοχής και 
υγείας του· ΠΑΣΟΚ, είναι κοινή απαί
τηση και βασική προϋπόθεση για νέες 
νίκες».

Π. ΜΩΡΑΛΗΣ
Τόνισε τηνανάγκη αυτοκριτικής και 

αναφέρθηκε στα λάθη του ΠΑΣΟΚ 
προσθέτοντας:

«Παρ' όλα αυτά υπερέχουμε των 
πολιτικών μας αντιπάλων. Αυτό το 
γνωρίζει ο λαός και το γνωρίζει καλύ
τερα η τελευταία συγκροτηθείοα 
προεκλογική εταιρία περιορισμένης 
ευθύνης της παραδοσιακής Δεξιάς 
και της κομμουνιστικής -εαρινής νεο- 
αριστεράς»»

Αναφέρθηκε σ' αυτούς «που πα
ραδόθηκαν στην Κίρκη της δημοσιό
τητας χωρίς κανένα αυτοέλεγχο για 
το π  λένε, νάρκισσοι της φωνής, του 
λόγου και της φωτογραφίας τους».

«Και τώρα στο τέλος της δεύτερης 
τετραετίας κάποιοι από μας, αξιόλο
γοι σύντροφοι, από όποιο βήμα τους 
προσφέρεται κάνουν δημόσια δηλώ
σεις, παίρνουν αποστάσεις (από 
ποιον άραγε;) αποποιούνται ευθυνών, 
βάζουν υποθήκη για το μέλλον και 
φροντίζουν να καταγραφούν ως οι έ 
ντιμοι, οι άσπιλοι, οι ιδεολογικά καθα
ροί, κ.λπ. Απαιτείται όμως καταλογι
σμός πολιτικών ευθυνών για όσους 
εκφράζονται μ' αυτό τον τρόπο, έξω 
από τα όργανα του Κινήματος».

Για το σκάνδαλο Κοσκωτά ζήτησε 
την απόδοση και πολιτικών ευθυνών 
ενώ διαφώνησε με την πρόταση για 
συνέδριο πριν τις εκλογές.

Για την απλή αναλογική είπε:
«Ναι, αλλά με γνώση ότι η απλή α

ναλογική δεν είναι μόνο και απλά ένα 
εκλογικό σύστημα. Είναι κάτι καινού
ριο στην πολιτική αντίληψη και δράση, 
στην πολιτική και ιδεολογική σκέψη. 
Και προϋποθέτει νέες δομές και άλλα 
πολλά. Αυτοί όμως που τη ζητούν δεν 
νομίζω ότι σκέπτονται αυτά, παρά κά
ποιοι μικροί την προβάλλουν για να 
επιβιώσουν Ισως περισσότερο ατομι
κά και λιγότερο κομματικά, ενώ η 
Ν.Δ., που πολύ όψιμα τη θυμήθηκε, 
την αξιώνει μόνο και μόνο γιατί θεω
ρεί πως το εκλογικό σύστημα θα το 
πληρώσει πρώτα το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα 
που κυβερνάει. Θα πρέπει, μετά από 
διάλογο, να υπάρξει ως προϋπόθεση 
μια μίνιμουμ, έστω, πολιτική συμφω
νία όλων των προοδευτικών κομμά
των και φυσικά να αναγνωρισθεί ότι 
κυρίως ζητιέται το αναλογικό εκλογι
κό σύστημα, εξαιτίας της αναγκαιότη
τας να διασφαλιστεί η προοπτική των 
αλλαγών».

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δήλωσε όη τον καλύπτει απόλυτα η 

εισήγηση του προέδρου, ενώ για το 
Ε.Γ. είπε όπ δεν τον εκφράζει και του 
δίνει «ψήφο ανοχής».

Αναφερόμενος στη συνεργασία 
των «4» είπε:

«Δεν συμφωνώ να υποκϋψουμε 
στον πολιτικό αυτόν εκβιασμό. Οχι 
στη δόλια, ύπουλη και «πολιτική» πρό
κληση με επιτελική και ενορχηστρω
μένη την επίθεση για τη συγκρότηση 
και την εκδήλωση της οποίας συναγε
λάζεται η άκρα Αριστερά με τη Δεξιά 
και την Κεντροδεξιά. Ομως, θα ταλαι
πωρηθούμε. Να ταλαιπωρηθούμε ε 
κατό φορές. Θα τα βγάλουμε όμως 
πέρα αν δρομολογήσουμε σωστά τα 
πράγματα. Να πιάσου με τα πολιτικά 
μετερίζια και τα πολιπκά χαρακώμα
τα, όπως κάναμε πάντοτε, όλοι εμείς 
που συγκροτούμε το ΠΑΣΟΚ. Και εί
ναι ευχερές ν' αποκρούσουμε την ε 
πίθεση. Πάντοτε μόνοι μας δεν πολε
μάγαμε εναντίον όλων. Εναντίον πά
ντων των αντιπολιτευόμενων κομμά
των; 1974, 1977, 1981, 1984, 1985, 
1986. Μόνοι μας. Διαβάστε τις πολιτι
κές αποφάσεις του ΚΚΕ».

Συνεχίζοντας, ζήτησε να πάψουν 
οι μεμψιμοιρίες και πρόσθεσε:

«Βγήκανε και «ευφυείς» και πολύ - 
πολύ δημοκράτες του γλυκού νερού, 
και «λεβέντες» της πολιτικής ηθι
κής», συνέχισε αναφερόμενος στη 
σκανδαλολογία για την οποία είπε ότι 
«τα βόλια, πλέον, βαράνε κατευθείαν 
τον πρόεδρο».

Για το θέμα της κάθαρσης σημείω
σε ότι «οι βαλλόμενοι πρέπει να υπε- 
ρασπισθούν τον εαυτό τους, αλλά να 
τους υπερασπιστεί και το Κίνημα. Εγώ 
θα είμαι πρώτος στον αγώνα. Λένε: 
όσων τα ονόματα ακούστηκαν να κά
τσουν στην πάντα. Μα τότε, καθομο- 
λοτείται ενοχή. Επιτρέπεται να θυσιά
σουμε θύματα; Να δώσουμε συντρό
φους βορά της «συμμαχίας των 4»; 
Χωρίς απόδειξη;».

Για την απλή αναλογική είπε ότι εί
ναι πρώτος που το έθεσε και παρατή
ρησε:

«Το ΚΚΕ και η «τετραμερής συνερ
γασία» προτείνουν απλή αναλογική. 
Το ΚΚΕ, όμως, λέει «όχι συνεργασία 
με το ΠΑΣΟΚ», τότε με τη Ν.Δ. θα 
συνεργαστεί; Δεν το φαντάζομαι. Αν 
και έχει συνεργασία στα συνδικάτα.

Σήμερα γύρω από δύο κοινωνικά 
συστήματα γίνεται αγώνας. Συντήρη
ση ή πρόοδος. Εμείς είμαστε με την 
πρόοδο».

Πρότεινε ακόμη να επιστρέφουν ό
σα έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ, να 
αναβληθεί το Συνέδριο για μετά τις 
εκλογές και να αναθεωρηθεί το Σύ
νταγμα, για να εκλέγεται άμεσα από 
το λαό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

X. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
«Πρόεδρε, ξεκαθάρισε το κόμμα 

και την κυβέρνηση, από όλους εκεί
νους που συνωστίζονται στους προ- 
θαλάμους της εξουσίας, ή δεν έχουν 
καμιά σχέση με το λαϊκό κίνημα.

Σήμερα, καλούμαστε να πάρουμε 
αποφάσεις, που θα μας βγάλουν από 
το εκφυλιστικό αλισβερίοι που έσειρε 
η Δεξιά να μετρούμε ποιος είναι πιο 
τίμιος από τους δυο μας, με αποτέλε
σμα να ρίχνουμε την πολιτική αντιπα

ράθεση της χώρας στην πιο χυδαία 
της μορφή, που φθείρει θεσμούς, 
διαφθείρει και αδρανοποιεί την κοινω
νία και ενισχύει τις δυνάμεις της συ
ντήρησης και των ξένων προστατών 
τους, που ανοίγει το δρόμο για ανώ
μαλες λύσεις και καλά θα κάνουμε να 
σοβαρευτούμε».

Είπε ακόμη, ότι «είναι λάθος να υ- 
ποκύψουμε στον εκβιασμό των εκδο
τών», και πρότεινε ολιγομελή κυβέρ
νηση με βαθύ ανασχηματισμό και επε
ξεργασία εθνικής στρατηγικής, που 
θα υιοθετεί την ανάπτυξη της παλλαϊ
κής άμυνας στο Αιγαίο και την Κύ
προ».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
«Ο τόπος,η δημοκρατική συνέχεια, 

η προοπτική τού 92, η αναπτυξιακή 
πορεία και η ελπίδα της Αλλαγής έ
χουν ανάγκη από:
- Ανανεωμένο ΠΑΣΟΚ, πρωταγωνι
στή των εξελίξεων με τον Α. Παπαν
δρέου, μάχιμο παρόντα.
- Καλύτερες δημοκρατικές, πολιτικές 
συγκλίοεις.

Πρότεινε μορφή απλής αναλογικής 
και άλλη του τρόπου ενημέρωσης από 
τα κρατικά κανάλια. Και είπε ακόμη:

«Να κάνουμε επίθεση διαλόγου, 
για να φωτίσουμε την ανάγκη της πο
λιτικής δημοκρατικής σύγκλισης. Πει
στικά ανοίγματα στη βάση της παρα
δοσιακής Αριστερός.

Προϋπόθεση, όμως, είναι σήμερα, 
η απόκτηση της χαμένης αξιοπιστίας 
του ΠΑΣΟΚ. Αναγκαίο στοιχείο γι' 
αυτό είναι η κάθαρση. Πρέπει να κα
ταλογιστούν οι πολιτικές ευθύνες. 
Ποιοι ήταν αυτοί που στήριξαν τις λο
γικές των «νέων επιχειρηματιών» και 
στηρίχτηκαν σ' αυτούς, για να δια
σφαλίσουν το πολιτικό τους μέλλον. 
Αν δεν υπάρξει κάθαρση με καταλογι
σμό πολιτικής ευθύνης, δεν θα έχου
με ακροατήριο στις πρωτοβουλίες 
μας».

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΜΑ-  
ΤΖΗΣ

Πρότεινε:
Παραγωγικό, αναπτυξιακό σχεδία

σμά, συμμετοχικό και αποκεντρωμέ
νο.

Μικρό και ευέλικτο, συμβολικό κυ
βερνητικό σχήμα.

Ευρεία προβολή και λεπτομερή 
πληροφόρηση του κυβερνητικού έρ
γου.

Δημοψήφισμα για τις αμερικάνικες 
Βάσεις με θετική πρόταση απουά-

κρυνσης.
Αναλογικότερο πρόγραμμα ανά

πτυξης και αντιμετώπισης της ευρω
παϊκής ολοκλήρωσης, αλλά και της 
πρόκλησης των χωρών του Ειρηνικού.

Μ. ΠΑΠΑ Ϊ ΩΑΝΝΟΥ
«Η οργανωμένη βάση», τόνισε, «να 

μπει επιτέλους στις διαδικασίες δια
μόρφωσης και λήψης των κρίσιμων α
ποφάσεων. Το Μάρτιο Πανελλαδική 
Συνδιάσκεψη με τα θέματα που έθε
σε ο πρόεδρος και όχι το Συνέδριο. 
Δεν είναι ώρα για εσωτερικές εκλογι
κές διαδικασίες κορυφής. (Κ.Ε. πρόε
δρος), αφού η συγκυρία και ο χρόνος 
λίγος και προεκλογική περίοδος, δεν 
επιτρέπει ουσιαστική και άδολη διαδι
κασία Συνεδρίου, όπως θα το ήθελε η 
οργανωμένη βάση και οι δημοκρατικοί 
πολίτες. Επιβάλλεται να γίνει Συνέ
δριο προοπτικής αμέσως μετά ης ε
κλογές».

Για το εκλογικό σύστημα γενικότε
ρα, μορφή αναλογικής, σταυρός - λί
στα πολυσταυρία - πρότεινε αρχικά 
συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ο
μάδα και στη συνέχεια συζήτηση και 
απόφαση στην Κ.Ε. μέχρι τις 20 Γενά- 
ρη 1989. Είναι φανερό ότι το δεύτερο 
θέμα, δηλ. του τρόπου εκλογής των 
βουλευτών συνδέεται με δύο κρίσιμα 
για την επιτροπή θέματα, της ανανέ
ωσης του πολιπκού βίου της χώρας 
και της εσωκομματικής μας Δημοκρα
τίας.

Για το θέμα της κάθαρσης, είπε, όχι 
σε «αποδιοπομπαίους τράγους» και 
ναι στην ανάληψη των πολιτικών ευ
θυνών.

«Και υπάρχουν πολιτικές και κομ
ματικές ευθύνες, πρόιΛεσε. Η περί
πτωση του Τάσου Σεχιώτη δεν ήταν 
ούτε είναι ικανή να ικανοποιήσει το 
δημόσιο αίσθημα. Επρεπε να προηγη- 
θούν ή και να ακολουθήσουν και άλ
λες. Η πολιτική στάση κρατικών αξιω- 
ματούχων (υπουργών, διοικητών Τρα- 
πεζών κ.λπ.), δεν είναι προσωπικό 
τους θέμα. Εχει επιπτώσεις σ' ολό
κληρο το Κίνημα από τον πρόεδρο το 
κάθε μέλος του ΠΑΣΟΚ. Η παραίτηση 
από κυβερνητικό αξίωμα δεν προϋπο
θέτει διαχειρισηκές ευθύνες. Είναι 
κίνηση ανάληψης πολιτικών ευθυνών 
ή πολιτικής ευθιξίας. Δυστυχώς έλει- 
ψαν και τα δύο».

Δ. ΡΕΠΠΑΣ
«Πρωταρχικό μας καθήκον», είπε ο 

Δ. Ρέππας, να αποκαταστήσουμε τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο του Κινήματος,

δυναμώνοντας τις λειτουργίες του, 
κάνοντάς το αξιόμαχο να ανημετωπί- 
σειτη συγκυρία. Μόνο με τις συλλογι
κές διαδικασίες του κόμματός μας 
οργανώνουμε τις πολιτικές μας συμ
φωνίες και κάνουμε ηγεμονικό και α
ποτελεσματικό το πολπικό μας μήνυ
μα. Απ' την πλευρά μας πρέπει να 
υπάρχει ανοκτή πρόσκληση σε τέ
τοιους συντρόφους σαν το Γ ιώτα, το 
Λάζαρη, το Δ. Ρόκκο, τον Αρσένη και 
άλλους. Για να πάμε μπροστά, η πα
ρουσία όλων μας είναι ήδη μια πρώτη 
εγγύηση. Να την αξιοποιήσουμε».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής 
του τόνισε την ανάγκη εξόρμησης 
στο λαό, με επικεφαλής τον πρόεδρο 
και ακόμη την απαραίτητη προϋπόθε
ση ύπαρξης και λειτουργίας, ενιαίου 
καθοδηγητικού οργάνου. Ακόμη ζή
τησε να γίνει προσπάθεια για εθνική 
συνεννόηση και σύγκληση των δημο
κρατικών δυνάμεων για πρόγραμμα 
δημοκρατικού εκσυγχρονισμού, που 
θα προβλέπει μεταξύ άλ&ον μέτρα, 
και θεσμική κατοχύρωση σε σημαντι
κούς τομείς.

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
Την ανάληψη επιθετικών και απο

τελεσματικών πρωτοβουλιών από την 
κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, ζήτησε ο 
γραμματέας της Νεολαίας του Κινή
ματος. «Για να μπορέσει -είπε - το 
ΠΑΣΟΚ να πείσει για τις δυνατότητες 
και τις διαθέσεις του και να παίξει 
καθοριστικό ρόλο στις μελλοντικές ε
ξελίξεις, είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσει 
μέσα από τις κομματικές διαδικασίες 
και τα καθοδηγητικά του όργανα κά
ποιους αναγκαίους όρους και προϋ
ποθέσεις που θα είναι καθοριστικοί 
για την πορεία του.

Οι όροι αυτοί - πρόσθεσε - είναι: η 
ενότητα του Κινήματος, το ενιαίο κέ
ντρο καθοδήγησης, η νέα φυσιογνω
μία του Κινήματος και στην οργάνωση 
και στην κυβέρνηση με ουσιαστική α
νανέωση του στελεχιακού δυναμικού 
σε όλους τους χώρους. Δεν μπορού
με - σημείωσε - να αποδεχτούμε την 
καλλιέργεια «αριστερών» ή «έντι
μων» προφίλ σε βάρος της ενότητας 
και της φυσιογνωμίας του Κινήματος. 
Πιστεύουμε Πως οι προσωπικές στρα
τηγικές δεν έχουν θέση στην προ
σπάθεια και την πορεία του ΠΑΣΟΚ 
και γι' αυτό θα πρέπει αποφασιστικά 
και αποτελεσματικά να αντιμετωπι- 
σθούν».

Μιλώντας εκ μέρους της Νεολαίας 
ΠΑΣΟΚ είπε ότι αυτή: «Εκφράζει την 
απόλυτη εμπιστοσύνη της στον πρόε-
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δρο και πρωθυπουργό Ανδρέα Πα
πανδρέου, στο Ε.Γ. και στην Κ.Ε. και 
δηλώνει πως είναι έτοιμη να υποστη
ρίξει κάθε πρωτοβουλία τους που θα 
αντιμετωπίζει την σημερινή κρίση και 
θα ανοίγει το δρόμο για την Αλλαγή 
στη χώρα μας, και καλεί τα μέλη, τα 
στελέχη, τις οργανώσεις της, τηνΠΑ- 
ΣΠ και την ΠΑΜΚ να δώσουν με μεγα
λύτερη ένταση τη μάχη στους χώ
ρους ευθύνης και δράσης τους, ώστε 
να αποτραπεί το πισωγύρισμα και να 
δοθεί νέα δημοκρατική ώθηση στον 
τόπο».

Εξάλλου, με αφορμή χθεσινό πρω
τοσέλιδο δημοσίευμα του «Ελεύθε
ρου Τύπου» που υποστήριζε ότι δή
θεν η Νεολαία του Κινήματος ζήτησε 
«νέο αρχηγό στο ΠΑΣΟΚ» σε ανακοί
νωση του γραφείου Τύπου της νεο
λαίας τονίζοντας:

«Είναι γνώριμή, διαρκής και ευκο- 
λαπόδεικτη η τακτική της εν λόγω ε
φημερίδας να διαστρεβλώνει γεγονό
τα, να φαντάζεται σενάρια και τελευ
ταία... να συγγράφει κείμενα για να τα 
χρησιμοποιεί, προκειμένου να εξα
σφαλίσει την αληθοφάνεια των προα
ποφασισμένων συνθημάτων που πρε
σβεύει. Δεν μας εκπλήσσει το δημο
σίευμα που άλλωστε δικαιολογεί για 
μια ακόμη φορά το γνωστό «επώνυ

μο» της εν λόγω εφημερίδας»
Διευκρινίζεται τέλοο, ότι η εισήγη

ση της Ν. ΠΑΣΟΚ προς το Ε.Γ. του 
Κινήματος δεν αναφέρεται σε τέτοιο 
θέμα, - το αντίθετο μάλΐφα - και ότι 
αυτή θα δημοσιευθεί στην^Εξάομρ» ν.«: 
ση» της Κυριακής. , . Τ '

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣ
»1. ,  ■ , ,-\λ'

Επεσήμανε πως η πολίτικη τής'κυ»), 
βέρνησης πρέπει να δίνει Πδλτπκά. 
διέξοδο για την επόμενη κρίσιμη 4ε- 
τία. Επίσης είπε: «Πρέπει γη υήό- 
γραμμισθούν, πως η «επιχείρηση ·ηλ-*· 
λαγής του πολιτικού χάρτη» θα πρέ
πει να μην παραμείνει για το ΠΑΣΟΚ 
νομοτελειακά εξελισσόμενο,θέμα. Α
παιτείται η παρέμβασή μας άτη βάση . 
των προοδευτικών κομμάτων με συ- «. · 
γκεκριμένες πολιτικές και κυβερνητι
κές κινήσεις.

Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο να- 
παρέμβουμε στις αντιθέσεις, που α
ναπτύσσονται μεταξύ των κομμάτων 
και κινήσεων στο χώρο της ευρύτε
ρης Αριστερός. Τέλος πρέπει να α- 
ξιοποιήσουμε το τεράστιο πολιτικό 
δυναμικό που σήμερα δραστηριο
ποιείται στο χώρο της Τοπικής Αυτο
διοίκησης.

•  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 6
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